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Apresentação

O Projeto Congresso em Números teve como 

foco, em 2017, a identificação, organização e estru-

turação das bases de dados disponíveis da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal. Com essas 

informações, produzimos este primeiro estudo 

descritivo com as séries históricas da atividade le-

gislativa desde 1988, além dos dados mensais da 

Câmara referentes a 2017. 

O Congresso em Números, contudo, tem obje-

tivos mais ambiciosos, que consistem na produção 

de análises quantitativas do Legislativo associadas 

ao exame das proposições que impactam o Direito 

e a aplicação das normas jurídicas do país. Este pri-

meiro levantamento com a série das proposições, 

os tipos, os percentuais de aprovação e o indicador 

de apoio da Câmara representa, portanto, um pon-

to de partida metodológico para aprofundarmos 

os estudos sobre a produção de leis do Brasil.

A automação da busca e organização das 

bases, como fizemos agora, vão permitir gerar, bi-

mestralmente, o “Relatório de Atividades do Con-

gresso Brasileiro”, que focará exclusivamente nos 
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dados quantitativos descritivos do Legislativo, 

com a primeira publicação já nos primeiros meses 

de 2018. São esses dados que subsidiarão os estu-

dos temáticos com ênfase nos aspectos jurídicos 

das proposições ao longo do tempo. Esse segundo 

documento, com publicação continuada ao longo 

do ano, chamamos de “Estudos Avançados da Pro-

dução Jurídica no Congresso Nacional”, cujo foco 

será problematizar aspectos substantivos das nor-

mas discutidas pelos congressistas sobre os mais 

variados temas de interesse da sociedade. 

É um desafio que nos anima. Como sabemos, 

o Congresso Nacional incorpora um duplo papel 

institucional com efeitos simultâneos entre si. Ele 

é tanto a instância de representação de demandas 

da sociedade, logo sujeito às agendas, impasses e 

tensões próprias do campo político, como também 

é o responsável por dar forma e aprovar as normas 

que regulamentam as relações jurídicas dessa mes-

ma sociedade. A interação entre campo político e 

jurídico, portanto, demonstra o quão relevante é a 

análise sistemática das dinâmicas da produção de 

leis do país. O acompanhamento das atividades do 

Legislativo é fundamental porque nela estão pre-

sentes as condições de manutenção e mudança 

das normas, bem como, e principalmente, a expli-

cação para os contornos jurídicos adotados pelos 

agentes políticos e expressos na forma de leis.

São inúmeras as perguntas que mobilizam 

o Congresso em Números. Em que medida, por 

exemplo, aspectos políticos explicam a dimensão 

substantiva das normas jurídicas aprovadas ou his-
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toricamente negligenciadas? Ou mesmo, como po-

demos interpretar essas mesmas normas, com seus 

contornos e modelos, dada a capacidade de articu-

lação do Executivo na organização da agenda do 

país ao longo do tempo? 

Outro ponto relevante é problematizar como 

o processo legislativo, com suas diferentes ins-

tâncias e regras estabelecidas pelo Regimento da 

Casa, afeta o ritmo, a agenda e os outputs das leis 

apreciadas pelos congressistas e que impactam a 

aplicação do Direito. Tudo isso somado, também 

é de extrema relevância para nós apronfundar a 

análise do conteúdo jurídico das normas aprova-

das pelo Congresso, considerando a relevância dos 

temas e seus impactos na nossa sociedade.

Essas são algumas das perguntas que vão 

nortear os próximos estudos. Por ora, como já ob-

servado, procuramos analisar a atividade do Con-

gresso focando no comportamento das séries dos 

dados quantitativos, apontando tendências e va-

riações ao longo do período. Inicialmente, este do-

cumento discute aspectos da metodologia que uti-

lizamos para a extração e organização dos dados 

a partir de recursos e ferramentas da computação. 

Na sequência, apresentamos uma visão geral da 

conjuntura política da Câmara dos Deputados em 

2017, destacando seus principais acontecimentos, 

agendas e decisões que direta ou indiretamente 

impactaram a produção da Casa. A visão da con-

juntura enriquece a análise porque relembra fato-

res que foram decisivos para o Legislativo e que 

influenciaram o ritmo, as escolhas e os contornos 
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jurídicos das normas aprovadas ao longo de 2017. 

Desse modo, este primeiro estudo está dividido 

nos seguintes tópicos:

i) Descrição geral da metodologia aplicada

ii) Conjuntura política em 2017

iii) Série da produção legislativa 1988-2017

iv) A produção legislativa em 2017 

v) Presença dos parlamentares em 2017 

vi) Indicador de apoio ao Governo 1998-2017 

Vale destacar que, além da extração e cons-

trução das séries históricas para a análise da pro-

dução legislativa, a equipe do Congresso em Nú-

meros iniciou a organização do seu primeiro livro, 

que contará com capítulos de pesquisadores e 

professores da FGV Direito Rio, todos produzidos a 

partir dos bancos de dados estruturados pela equi-

pe do projeto. Também já se encontra em estágio 

avançado a organização dos tempos de tramitação 

das matérias discutidas pelo Congresso, conside-

rando os diferentes órgãos da Casa. Esse dado será 

incorporado aos relatórios bimestrais de atividades 

do Congresso brasileiro.



Metodologia de captura 
dos dados, nomenclatura 
e classificações
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A Câmara dos Deputados oferece informa-

ções sobre seus processos internos diariamente em 

formato acessível por computadores. Assim, é pos-

sível construir aplicações que utilizam essas infor-

mações de maneira ampla e automatizada. Dentro 

do escopo do projeto Congresso em Números, foi 

construída uma aplicação que processa e organi-

za (captura) as informações com regularidade. Isso 

permitiu análises históricas e atuais da Câmara dos 

Deputados, além de prover insumo para perspecti-

vas que não eram estudadas devido à ausência de 

informação regular e confiável.

Os dados disponibilizados pela Câmara po-

dem ser encontrados via Rest API (Application 

Programming Interface). Esse tipo de ferramenta 

permite a busca padronizada a registros específi-

cos da base de dados, sem liberar o acesso total 

aos dados. É um serviço usado por outras insti-

tuições, como o Twitter e a Bolsa de Valores, para 

compartilhar dados, porque facilita o desenvolvi-

mento de aplicações ao mesmo tempo que garante 

a segurança e integridade das bases.

Atualmente, a Câmara dos Deputados tem duas 

APIs para o acesso das bases. A primeira1 já está con-

solidada, enquanto a segunda2 se encontra em fase 

de desenvolvimento. Cada API tem suas particulari-

dades, como o formato dos dados e o conteúdo. A 

versão 1, que continua disponibilizando acesso aos 

1 API versão 1. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/transparencia/
dados-abertos/dados-abertos-legislativo. Acessado em: 13/04/2018.

2 API versão 2. Disponível em:  https://dadosabertos.camara.leg.br. 
Acessado em: 13/04/2018.
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NOMENCLATURA E CLASSIFICAÇÕES

dados, é a mais antiga. Ela é mais coesa e estável. Já 

a versão 2 foi iniciada em 2017. Ela está em constan-

te aprimoramento e ainda se encontra em fase beta. 

Essa versão é bastante instável e apresenta diversas 

inconsistências e falhas, impossibilitando o uso de 

suas informações. Portanto, neste estudo utilizamos 

dados extraídos da API versão 1. 

Foram capturados todos os dados da Câmara 

dos Deputados desde 5 de outubro de 1988, com a 

promulgação da atual Constituição Federal, até 31 de 

dezembro de 2017. As classificações dos termos uti-

lizados neste estudo seguem como base o glossário 

da Câmara dos Deputados e, subsidiariamente, o do 

Senado Federal. Há três divisões nas classificações: 

proposições, processo legislativo e situação atual. 

Nas proposições, utilizou-se uma classificação 

e nomenclatura própria a fim de organizá-las de 

acordo com o nível de alteração proposto dentro 

do ordenamento jurídico. Como legais/suprale-

gais,3 foram enquadradas aquelas que pretendiam 

criar ou modificar regulações para a sociedade 

brasileira, aspecto de suma importância para orde-

namento jurídico e para a previsibilidade legal do 

país. Já as infralegais4 são aquelas que não afetam 

3 Espécies legislativas: 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).

4 Principais espécies legislativas: i) Projeto de Resolução (PRC); 
ii) Requerimento (REQ); iii) Requerimento de Informação (RIC); iv) 
Requerimento de Instituição de CPI (RCP); v) Mensagem (MSC) e vi) 
Indicação (INC). Além dos seis tipos de proposições “infralegais” descritos 
antes, existem outras 72 espécies. Apesar de o Projeto de Resolução (PRC) 
ter eficácia de lei ordinária, as matérias nas quais se destina a regular não 
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diretamente a sua função primária de elaboração 

legislativa, tendo, portanto, outras atividades além 

da função típica do Poder Legislativo, qual seja, o 

número de audiências públicas realizadas, os te-

mas predominantes, os trabalhos administrativos 

realizados em determinado assunto, prestação de 

informações, fiscalizações realizadas, requisições 

de depoimentos e participação de ministros e che-

fes de outros poderes, entre outros.

Já o processo legislativo indica as regras e os 

procedimentos necessários no percurso de uma 

proposição dentro da Câmara dos Deputados. Ele 

se inicia com a leitura da ementa da proposição, 

salvo no caso de matéria para deliberação urgente, 

cujo texto deve ser lido na íntegra. Propostas de 

Emenda à Constituição, Projetos de Lei, de Decre-

to Legislativo e de Resolução, além de Indicações, 

são matérias que só podem ser apresentadas em 

Plenário, jamais em comissões. 

Após a leitura, essas matérias vão para uma 

ou mais comissões, onde serão examinadas e rece-

berão um parecer. Posteriormente, vão a Plenário 

para votação, exceto no caso das proposições com 

apreciação conclusiva. Se aprovada pelo Senado ou 

visam a alteração direta do ordenamento jurídico vigente, haja vista que 
lidam com matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados, 
de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando a 
Casa Legislativa deva pronunciar-se em casos concretos, tais como: perda 
de mandato de deputado; criação de Comissão Parlamentar de Inquérito; 
conclusões de Comissão Parlamentar de Inquérito; conclusões de Comissão 
Permanente sobre proposta de fiscalização e controle; conclusões sobre 
as petições, representações ou reclamações da sociedade civil; matéria 
de natureza regimental; assuntos de sua economia interna e dos serviços 
administrativos. RICD, Art. 109, III.
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pela Câmara, a matéria é remetida a outra Casa, na 

condição de órgão revisor. Caso esta o modifique, 

a proposição retorna à Casa de origem. As comis-

sões também têm competência para aprovar deter-

minados projetos em decisão terminativa. O envio 

da matéria à sanção é feito pela Casa que conclui a 

votação. As proposições que tratam de atribuições 

privativas do Senado não são remetidas à Câmara.5

Por fim, a situação atual indica o status ou 

condição da proposição dentro ou fora da Câmara 

dos Deputados, de acordo com as etapas do pro-

cesso legislativo. Por ser um indicador instantâneo, 

quaisquer análises sobre elas revelam diferentes 

cenários, pois partem de dados dinâmicos e que se 

alteram no tempo. A versão 1 da API utilizada para 

a produção deste estudo registra 55 diferentes si-

tuações observadas nas proposições desde 1988 a 

2017. Elas foram agrupadas em oito tipos, toman-

do por critério a similaridade dos assuntos, quais 

sejam: a) aprovada; b) arquivada; c) devolvida ao 

autor; d) perdeu a eficácia; e) pronta para pauta; f) 

retirada pelo autor; g) transformada em nova pro-

posição; h) em tramitação.6 

5 Dentro do processo legislativo há duas análises importantes: 
apresentação e órgãos. No primeiro, quando se inicia a tramitação, podemos 
medir o volume e a produção do Poder Legislativo historicamente. Já 
os órgãos englobam o Plenário, a Mesa, as Comissões Permanentes e as 
Comissões Temporárias (especiais, de inquérito e externas).

6 Para mais detalhes e informações para cada tipo de situação e classificações, 
indicamos a consulta do Anexo 2, disponível ao final deste documento.

METODOLOGIA DE CAPTURA DOS DADOS, 
NOMENCLATURA E CLASSIFICAÇÕES
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Conjuntura política 
em 2017
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O ano de 2017 foi marcado por uma intensa 

movimentação política em razão, especialmente, da 

agenda de reformas encampada pelo governo federal 

e das duas denúncias protocoladas pela Procurado-

ria-Geral da República (PGR) contra o presidente da 

República. Tais fatores exigiram do Executivo capa-

cidade de articulação e negociação para mobilizar o 

apoio necessário para barrar, na Câmara, a instaura-

ção dos processos de investigação que levariam ao 

afastamento imediato do presidente, bem como, su-

peradas as ameaças, assegurar força política suficien-

te para manter a agenda de reformas no Congresso. 

O cenário de turbulência política e, por outro 

lado, de discussão de reformas políticas, teve como 

principal palco a Câmara dos Deputados. Foi lá que 

o Brasil assistiu a quase que diariamente intenso 

debate sobre o encaminhamento das denúncias 

contra o presidente, bem como das negociações 

em torno das reformas. O primeiro acontecimen-

to na Câmara que merece registro foi a reeleição, 

em fevereiro, do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) 

para a presidência da Casa.1 Desde o ano anterior, 

Maia havia conseguido reduzir as tensões entre o 

comando da Câmara e o chefe do Executivo, além 

de incorporar o discurso pró-reformas.2

Desde maio, a agenda de reformas dividiu es-

paço com a crise política instaurada após as de-

1 O deputado Rodrigo Maia havia sido eleito em julho de 2016 para 
substituir o então deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que teve o 
mandato cassado naquele ano.

2 O ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara, teve 
uma atuação mais conflituosa com a então presidente Dilma Rousseff.
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núncias de envolvimento do presidente Temer com 

presos da Operação Lava-Jato. No dia 17 de maio, 

uma reportagem do jornal O Globo relatou que Te-

mer havia sido gravado em conversa com Joesley 

Batista, do Grupo JBS, “dando aval para comprar o 

silêncio de Eduardo Cunha”.3 A reportagem, base-

ada em uma investigação da PGR, elevou a tensão 

política em Brasília, com indicações de que o presi-

dente poderia renunciar ao cargo. No dia seguinte, 

contudo, Temer fez pronunciamento em que afir-

mou que não deixaria a presidência.4 

Os debates no Congresso sobre as duas de-

núncias contra o presidente duraram entre maio e 

outubro. Nesse período, a Câmara dos Deputados 

votou e rejeitou o primeiro relatório da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) re-

comendando o andamento das investigações. Na 

sequência, a CCJC aprovou um segundo relatório 

pelo arquivamento, orientação seguida pelo Plená-

rio. O relatório teve o mesmo destino na Câmara.

Apesar do cenário de forte turbulência políti-

ca, com um tempo expressivo dedicado ao debate 

sobre as denúncias contra Temer, o Congresso Na-

cional discutiu e aprovou reformas consideradas re-

levantes para o país, e que afetam normas jurídicas 

no âmbito da regulação do trabalho, previdência e  

política. Já em março e abril, a Câmara se dedicou 

3 Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/dono-da-jbs-grava-
temerdando-aval-para-compra-de-silencio-de-cunha-21353935. Acessado 
em: 13/04/2018.

4 Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,temer-diz-
quenao-renuncia-que-nao-precisa-de-foro-e-que-nao-comprou-silencio-
deninguem,70001793284. Acessado em: 13/04/2018.
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a debater e votar propostas de mudança nas leis 

trabalhistas. O PL 4302/98 de autoria do Executivo, 

que previa a flexibilização das relações de trabalho, 

além de permitir o uso da terceirização em ativida-

de-fim e atividade-meio das empresas, foi votado e 

aprovado em março e sancionado nove dias depois. 

Em abril, a Câmara aprovou o PL 6787/16 do 

Executivo, conhecido também como “PL da Refor-

ma Trabalhista”, que tinha como objetivo alterar a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Com as 

mudanças, passou a prevalência do acordo sobre a 

lei, regras para o trabalho intermitente e o fim da 

contribuição sindical obrigatória e da ajuda do sin-

dicato na rescisão trabalhista. O PL foi sancionado 

pelo presidente em julho.

Antes mesmo de votar o relatório da segunda 

denúncia contra o presidente, a Câmara passou a 

discutir as reformas Política e Previdenciária. Com 

relação à primeira, a Casa votou em outubro novas 

regras para a disputa eleitoral. O relatório do depu-

tado Vicente Cândido (PT-SP) foi aprovado no dia 

5 daquele mês, com diversas modificações no texto 

original, e sancionado com vetos pelo presidente 

no dia seguinte. Na prática, o PL tramitou entre a 

Câmara e o Senado e chegou à sanção presidencial 

em apenas três dias, entre 4 e 6 de outubro, porque 

o Governo e os parlamentares precisaram correr 

contra o tempo para concluí-la até o dia 7, cumprin-

do, assim, o prazo final para que as novas regras 

estabelecidas pudessem valer nas eleições de 2018. 

Entre as mudanças com maior potencial de 

impacto sobre a disputa eleitoral, destacam-se o 
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fim das coligações proporcionais a partir de 2020 

e o estabelecimento de cláusula de desempenho. A 

partir de 2018, os partidos só terão acesso aos re-

cursos públicos se conseguirem o mínimo de vota-

ção. A cláusula sobe aos poucos até se estabilizar 

em 2030. Foi aprovado ainda o Fundo Público para 

as campanhas. A maior parte dos recursos (30%) 

virá de emendas. O restante do fundo virá da pro-

paganda partidária, totalizando R$ 1,7 bilhão.

Embora tenha contado com força suficiente 

para barrar as denúncias da PGR na Câmara e votar 

as reformas do trabalho e política, o Governo não 

conseguiu avançar com a votação da reforma da 

Previdência. Apesar de ter seu relatório aprovado 

por maioria na Comissão Especial, Governo e pre-

sidente da Câmara deixaram a discussão para após 

o carnaval de 2018, por entenderem que ainda não 

havia votos para aprovar o texto.

Ao longo de 2017, a Câmara dos Deputados 

manteve não apenas o apoio ao Governo, com per-

centual variando sempre acima de 75% e aprova-

ção de medidas de interesse do Executivo, como 

também discutiu propostas nas áreas da seguran-

ça, economia e educação. Como resposta a um co-

meço de ano marcado por rebeliões em presídios, 

a Casa aprovou, em novembro, uma série de mu-

danças na área da segurança, entre elas, a maior 

restrição para saída de presos em datas comemo-

rativas, o cumprimento total da pena para casos de 

homicídios a policiais e a exigência para empresas 

de telefonia em instalar bloqueadores de celulares.

CONJUNTURA POLÍTICA EM 2017
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Na Economia, a queda na arrecadação levou o 

governo a pedir a revisão da meta fiscal. A medida 

foi aprovada em setembro. Com isso, o governo 

ficou autorizado a aumentar o déficit primário de 

R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões em 2017. Ain-

da na área econômica, foi criada a Taxa de Longo 

Prazo (TLP), que mudou a taxa de juros do BNDES, 

aproximando-a mais da utilizada pelo mercado.

Esta breve descrição da conjuntura política de-

monstra, portanto, que a forte crise política pela qual 

passou o país em 2017 gerou baixo impacto na ca-

pacidade da Câmara de votar reformas. Apesar de 

a discussão sobre as novas regras da previdência ter 

ficado para 2018, os congressistas, em sua maioria, e 

especialmente o presidente da Câmara, responderam 

positivamente aos apelos do Governo pela incorpo-

ração e aprovação da agenda de reformas. Por óbvio, 

os contornos jurídicos adotados nas normas aprova-

das refletiram esse cenário. Não porque a crise tenha 

gerado normas estranhas aos interesses do Gover-

no nas matérias discutidas, mas porque o Executivo 

soube organizar sua coalizão parlamentar para fazer 

frente às intempéries políticas ao longo do ano. 

A força do Executivo na organização e mobi-

lização da agenda do Legislativo é, portanto, um 

indicativo relevante para compreendermos a dinâ-

mica de produção de normas do país. Por esse mo-

tivo, o percentual de apoio do Congresso aos te-

mas de interesse do Executivo, será também consi-

derado neste estudo, sempre tendo como horizon-

te analítico o seu peso na organização dos temas 

transformados em regras jurídicas pelo Legislativo.
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Nesta seção, apresentamos a série histórica da 

produção legislativa legal/supralegal, consideran-

do também os cortes por legislaturas, tipos de pro-

posições e percentual de aprovação. Esses dados 

compreendem o período de 1988 a 2017, ou seja, 

o momento seguinte à aprovação da nova Consti-

tuição, e os governos e presidentes da Câmara que 

se sucederam nesse período. Embora tenha uma 

natureza mais descritiva das curvas e tendências, 

esse tipo de análise ajuda a dimensionar como o 

Legislativo brasileiro tem se empenhado na produ-

ção de normas jurídicas ao longo do tempo, além 

de demonstrar diferenças entre o que é proposto e 

o que efetivamente é aprovado.

Análises

Como parte central da sua função típica, o Po-

der Legislativo tem como objetivo legislar e regular 

a sociedade brasileira. O mecanismo principal para 

realizar este fim é a elaboração de proposições. Des-

se modo, neste primeiro gráfico temos uma visão 

geral do total acumulado de proposições apresen-

tadas na Câmara dos Deputados desde 1988. Como 

é possível observar, em cerca de 30 anos de vida da 

Constituição de 1988, mais de 80 mil proposições 

passaram pela Câmara ou ainda estão em tramita-

ção, sem contar as que foram apresentadas antes 

deste período e ainda estão em vigor. 

É possível verificar, portanto, uma inflação da 

atividade legislativa que, de alguma forma, pre-

tende alterar ou modificar o ordenamento jurídico 
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brasileiro. Um ponto interessante de questiona-

mento é até que ponto esta produção legislativa 

é realmente necessária ou prejudicial para o ren-

dimento da Casa, gerando entraves e gargalos no 

sistema deliberativo brasileiro. Essa é uma questão 

que será discutida mais profundamente nos nossos 

próximos estudos.

Gráfico 1 - Total acumulado das proposições 
apresentados na Câmara dos Deputados (1988-2017)

O gráfico mostra o número de Projetos de Emenda Constitucional (PEC), 
Projetos de Lei Complementar (PLP), Projetos de Lei (PL), Medidas 
Provisórias (MPV), Projetos de Lei de Conversão (PLV) e Projetos de Decreto 
Legislativo (PDC) apresentados na Câmara desde 1988. Quanto maior a 
inclinação da curva, maior o número de projetos apresentados no período.
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Além do volume expressivo de proposições 

apresentadas no período, nota-se que há uma 

maior intensidade a partir dos anos 2000. Verifica-

-se, além disso, que os anos de 2003, 2007, 2011 e 

2015 foram aqueles que apresentaram as maiores 

variações em relação ao ano anterior (respectiva-

mente, as diferenças foram de 5.041, 4.829, 4.007 

e 3.794 proposições). Como é possível notar, essas 

datas representam os primeiros anos da Legislatu-

ra da Câmara dos Deputados, demonstrando que 

a 55ª Legislatura (atual) tem sido a mais ativa em 

termos de apresentação desde 1988.

Gráfico 2 − Série histórica do total acumulado por 
tipo de proposição (1988-2017)

O gráfico apresenta a série acumulada por tipo de proposição de Projetos de 
Emenda Constitucional (PEC), Projetos de Lei Complementar (PLP), Projetos 
de Lei (PL), Medidas Provisórias (MPV), Projetos de Lei de Conversão (PLV) 
e Projetos de Decreto Legislativo (PDC) apresentados na Câmara dos 
Deputados (1988-2017)
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Com a desagregação dos dados por tipo de 

proposições, vê-se que os Projetos de Lei (PL) repre-

sentam a maior quantidade de apresentações desde 

1988 (56,8 mil). Porém, como veremos, o percentual 

de aprovações deles é extremamente baixo, em tor-

no de 5%. Chama atenção também que os Projetos 

de Decreto Legislativo (PDC) tiveram um aumento 

acentuado nos anos 2002 e 2009.  Os PDCs têm 

como objetivo iniciar o processo de criação de um 

Decreto Legislativo ou de alteração de um decreto 

existente. Ele regula matérias de competência exclu-

siva do Congresso, tais como: ratificar atos interna-

cionais, sustar atos normativos do presidente da Re-

pública, julgar anualmente as contas prestadas pelo 

chefe do governo, autorizar o presidente da Repúbli-

ca e o vice-presidente a se ausentarem do país por 

mais de 15 dias, apreciar a concessão de emissoras 

de rádio e televisão, autorizar em terras indígenas a 

exploração e o aproveitamento de recursos hídricos 

e a pesquisa e lavra de recursos minerais.1

Os anos com maior apresentação de PDCs 

foram 2002, com 1.250 projetos, 2003 com 1.536, 

além de 2008, com 900, e 2009, com 1.020. A Co-

missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-

formática (CCTCI) propôs mais de 80% em cada 

um desses anos, chegando a 93% de autoria em 

2002. O percentual de aprovação desses projetos 

apresentados pela CCTCI nunca foi inferior a 98% 

1 Texto retirado do glossário do Senado Federal. Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/decreto-legislativo. 
Acessado em: 12/04/2018.
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nos anos 2002, 2003 e 2008. Em 2009, esse per-

centual de aprovação reduz um pouco para 94%, 

mas, mesmo assim, mantém-se bastante elevado.

Em uma análise amostral inicial, descobriu-se 

que a maioria tratava da permissão de exploração 

de radiodifusão em diferentes partes do Brasil. Com 

um pouco mais de 13 mil PDCs apresentados des-

de 1988, a CCTCI foi, por exemplo, responsável por 

10.066 deles (76,5%). O percentual é bem superior 

se compararmos com os tratados e convenções 

internacionais apresentados via PDC, que registra 

apenas 547 proposições desde 1988 (4,2%). 

O número de 10.066 projetos apresentados 

pela CCTCI até 2017 envolvendo permissão de 

exploração de radiodifusão chama a atenção em 

razão da gama de possibilidades regulatórias per-

mitidas por este tipo de proposição, mas que, na 

realidade, não se demonstra na prática. A nosso 

ver, um ponto que merece destaque em análises 

futuras refere-se às consequências sistêmicas e à 

necessidade na utilização deste instrumento legis-

lativo como regulação da sociedade, especialmen-

te no setor de radiodifusão.

No Gráfico 3, apresentamos a desagregação 

do total de proposições apresentadas por legisla-

tura. Em todas as legislaturas, os PLs representam 

a maior parte das proposições que foram apresen-

tadas na Câmara. Chama atenção, no entanto, o 

volume expressivo de PDCs apreciados no primeiro 

ano da 52ª legislatura (1.536 em 2003).
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Gráfico 3 − Quantidade de proposições apresentadas 
anualmente por tipo (1988-2017)

O gráfico mostra a quantidade de projetos apresentados a cada ano 
independentemente do ano anterior.

Nota-se, por outro lado, que os PLs tiveram 

um aumento expressivo no total de apresentações, 

atingindo a marca de 56,8 mil no final de 2017. Nos 

primeiros três anos da 55ª Legislatura (2015-2017), o 

número de PLs atingiu 9.475, ultrapassando a soma 

da 54ª Legislatura (2011-2014), com 8.390. A atual le-

gislatura apresenta ainda a maior média histórica da 

quantidade de PLs: 3.158 por ano. A 54ª legislatura, 

por exemplo, registrou média de 2.097, enquanto a 

53ª teve média de 2.013 PLs apresentados por ano. A 

48ª legislatura, no início da série, teve média de 1.941. 

Outro dado que chama atenção é o uso das 

Medidas Provisórias (MPV). Desde a 50ª Legislatu-

ra, elas têm sido sistematicamente utilizadas pelo 

Governo, único poder que pode apresentar esse 

tipo de proposição. A partir de 2001, a Câmara dos 
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Deputados passa a ser a Casa que inicia a votação 

(CFRB/1988, art. 62, §8º). As maiores quantidades 

de edição de MPVs são observadas entre 2002 e 

2007, com uma média de 65 ao ano, e caem duran-

te o período de 2008 a 2015, com uma média de 

37 ao ano. Essa quantidade volta a subir em 2016 e 

2017, com uma média de 53 edições ao ano.

Esse aspecto merece ser analisado de forma 

mais detalhada entre as proposições. Pelos dados, 

podemos dizer que a quantidade de proposições 

em nada garante a sua aprovação e, consequente-

mente, a transformação em norma jurídica. Como 

é possível verificar na Tabela 1, a porta de saída da 

Câmara dos Deputados possui um comportamento 

diferente das apresentações.

Tabela 1 − Situação atual das proposições 
apresentadas na Câmara dos Deputados (1988-2017)

PEC PLP PL MPV PLV PDC

Aprovada 2.86% 3.44% 4.63% 79.07% 31.54% 83.15%

Arquivada 44.87% 46.64% 52.14% 5.39% 27.29% 6.97%

Devolvida ao autor 3.87% 3.44% 0.81% 0.0% 0.0% 0.27%

Em tramitação 40.16% 38.62% 36.2% 6.73% 40.94% 7.4%

Perdeu a eficácia 0.0% 0.0% 0.0% 8.2% 0.0% 0.0%

Pronta para pauta 7.95% 6.32% 4.95% 0.0% 0.0% 1.9%

Retirado pelo autor 0.06% 1.37% 1.15% 0.0% 0.0% 0.3%

Transformada em 
nova proposição 0.23% 0.17% 0.13% 0.61% 0.22% 0.02%

Total de proposições 3.459 2.991 56.804 816 503 13.180

A tabela mostra percentualmente, dentro de cada proposição, a situação 
atual das PECs, PLPs, PLs, MPVs, PLVs e PDCs e PLs desde 1988.
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Apesar de os PLs representarem a maioria das 

proposições, somente 4,6% deles foram aprova-

dos. Esse número é percentualmente próximo ao 

das PECs, com 2,8%, e PLCs, com percentual de 

aprovação de 3,4%, cujo volume de proposições 

apresentados é bem inferior, mas, em valores ab-

solutos, o número de PLs representa quase 26 ve-

zes a quantidade de PLCs e PECs. Por outro lado, 

os PDCs, com uma quantidade de apresentações 

bem superior ao de MPVs, registram percentual de 

aprovação bem similar: 79% e 83%, respectivamen-

te. Ou seja, não há uma relação direta entre o volu-

me de proposições apresentadas e sua aprovação. 

Alguns instrumentos de produção de leis registram 

uma alta capacidade de se transformarem em leis, 

caso das MPVs, PDCs e PLVs, em contraste com os 

PLs e as PECs.

Os dados sugerem que a apresentação é in-

fluenciada por fatores institucionais e estabelecidos 

pelas regras constitucionais, tais como as compe-

tências e matérias privativas de autoria, bem como 

o tipo de proposição utilizado para este fim. Ob-

servamos, deste modo, que PLs, que tem um am-

plo espectro de temas sobre os quais pode legislar, 

têm um volume de proposições apresentadas bem 

superior ao de PECs e PLPs, de espectro bem mais 

restrito. MPVs e PLVs (originados a partir das MPVs 

emendadas), que são de autoria exclusiva do Exe-

cutivo, são as proposições com o menor volume en-

tre as apresentadas. Também chama atenção que 

as proposições com maior percentual de aprovação 
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são aquelas com prerrogativa de autoria exclusiva: 

as MPVs, como lembrado anteriormente, de autoria 

exclusiva do Executivo, e os PDCs, de autoria exclu-

siva do Legislativo.

Tabela 2 − Número de turnos e quórum para 
aprovação em razão do tipo de proposição

Tipo de Proposição Turnos (CD-SF)
Quórum aprovação 

(Deputados-Senadores)

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 2 2 3/5 (308D-49S)

Projeto de Lei complementar (PLP) 2 1
Maioria absoluta 

(257D-41S)

Projeto de Lei (PL)

1

Maioria simples, presente 
a maioria absoluta (min 
129 de 257D e 21 de 41S 

presentes)Medida Provisória (MPV)

A tabela mostra os turnos e o quórum necessário para aprovação das PECs, 
PLPs, MPVs e PLs apresentados na Câmara desde 1988. O quórum necessário 
para aprovação é apresentado por externo conforme o texto constitucional e 
entre parênteses está a quantidade numérica referente à exigência. 

Se vistos estritamente pela perspectiva da es-

trutura hierárquica do ordenamento jurídico, o per-

centual de aprovação das proposições deveria de-

cair à medida que os requisitos e as exigências para 

aprovação aumentam. As proposições antes cita-

das, por exemplo, variam principalmente em razão 

do quórum de votação, turno e hierarquia no orde-

namento jurídico. Elas seguem a mesma premissa: 

quanto mais importante e hierárquica for a altera-

ção do sistema jurídico maior será a necessidade 

de quórum para sua aprovação. Nesse sentido, a 
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PEC exige 3/5 dos membros da Casa, em 2 turnos 

de votação; PLP, a maioria absoluta, em 2 turnos; e 

PL e MPV, apenas maioria simples, em turno único. 

Quanto maior o nível hierárquico, maior o quórum 

e mais turnos.

Nesse sentido, pode-se observar que os PLs, 

com menor restrição para formação de quórum, 

tiveram percentual de aprovação de 4,63%, en-

quanto as PECs, com alto grau de exigência para 

sua apreciação e votação, registram percentual de 

2,8%. Ou seja, não é sempre que menores requisitos 

para a apreciação de uma norma é sinônimo de alto 

percentual de aprovação. Os dados sugerem, por-

tanto, que, embora os deputados apresentem alto 

interesse em propor mais e mais normas via PLs, 

como ficou demonstrado no início deste estudo, 

a Câmara tem transformado em lei uma pequena 

quantidades deles.

SÉRIE DA PRODUÇÃO LEGISLATIVA 1988-2017
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A produção legislativa 
em 2017
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O ano de 2017, como o tópico de conjuntura 

procurou demonstrar, a tensão política em Brasília foi 

bastante elevada. Denúncias contra o presidente da 

República, pautas de reformas política, trabalhista e 

previdenciária deram o tom dos debates no Congres-

so Nacional. Nada disso, porém, parece ter influencia-

do o comportamento dos dados da produção legisla-

tiva. Uma análise específica da produção da Câmara 

dos Deputados em 2017 demonstra a mesma ten-

dência histórica disposta anteriormente. Os Projetos 

de Lei (PL) representam a maioria das proposições, 

seguidos dos Projetos de Decreto Legislativo (PDC). 

No Gráfico 4, nota-se que os PLs representam 

77,6% do total de apresentações. Em termos abso-

lutos, foram apresentados 2.678 PLs, seguidos de 

302 PDCs, 132 PLCs, 97 PECs, 51 MPVs e 43 PLVs.

Gráfico 4 − Quantidade de proposições apresentadas 
mensalmente na Câmara dos Deputados em 2017

O gráfico mostra o número de PECs, PLPs, PLs, MPVs, PLVs e PDCs 
apresentados na Câmara desde 1988.
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A PRODUÇÃO LEGISLATIVA EM 2017

É interessante notar também o número de 

PECs apresentadas em 2017, tendo em vista que 

esta informação demonstra a significativa quanti-

dade de proposições que pretendem alterar o ins-

trumento máximo do ordenamento jurídico brasilei-

ro, qual seja, a Constituição Federal. Na prática, isso 

significa que aproximadamente oito vezes por mês 

uma PEC foi apresentada com a intenção de incluir 

ou modificar a Constituição de 1988. Embora nem 

todas sejam aprovadas, o volume desse tipo de pro-

posição sugere uma vontade constante do Legisla-

tivo em alterar a Constituição. Em outras palavras, 

caso todas essas proposições fossem aprovadas, 

viveríamos uma intensa mutabilidade na legislação 

máxima do Direito brasileiro, o que, a nosso ver, 

precisa ser problematizado nos próximos estudos.

Por ora, podemos enumerar algumas ques-

tões futuras, tais como os temas, a análise do com-

portamento das votações e, possivelmente, a mo-

tivação dessa intensa apresentação de PECs. Cha-

ma atenção o fato de que, para a votação de uma 

PEC, necessitamos de quórum elevado e de alguns 

requisitos para aprovação em ambas as Casas do 

Congresso Nacional, como podemos verificar na 

Tabela 3. Ou seja, a escolha dessa proposição con-

trasta com as dificuldades de aprová-las. 

Os dados sobre os percentuais de aprovação 

apresentam comportamento também semelhan-

te aos dados históricos. Baixa aprovação de PLs 

e PECs e uma alta aprovação de MPVs. Embora a 

distribuição do que é mais ou menos aprovado seja 

parecido com os dados da Tabela 1, que trata da 
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série 1988-2017, a comparação direta gera distor-

ções. Como é possível notar, muitos PLs e MPVs, 

por exemplo, ainda se encontraram em regime de 

tramitação ao fim de 2017, o que dificulta uma aná-

lise direta entre as duas tabelas. Da mesma forma 

que não é possível saber, apenas por esses dados, 

se o percentual elevado de propostas em tramita-

ção tem relação com a tensão política de 2017, em 

que o Congresso tendeu a priorizar, ao que parece, 

os temas centrais do Executivo, bem como as duas 

denúncias contra o presidente Temer.

Tabela 3 − Situação atual das proposições 
apresentadas em 2017 na Câmara dos Deputados

PEC PLP PL MPV PLV PDC

Aprovado 1,03% 0,76% 0,34% 36% 0% 1,99%

Arquivado 0% 1,52% 0,45% 0% 0% 1,99%

Em tramitação 86,60% 88,64% 92,13% 64% 100% 83,44%

Pronto para Pauta 11,34% 6,82% 5,67% 0% 0% 12,25%

Retirado pelo Autor 1,03% 2,23% 1,42% 0% 0% 0,33%

Total de proposições 97 132 2681 51 43 302

A tabela mostra percentualmente dentro de cada proposição a situação 
atual das PECs, PLPs, PLs, MPVs, PLVs e PDCs e PLs no ano de 2017.

Os dados demonstram diversos tipos de com-

portamentos estratégicos utilizados pelos atores 

políticos para aprovação de suas proposições, consi-

derando o seu percentual de apresentação em 2017. 

De um lado, o Poder Executivo, tendo em vista seu 

percentual histórico de aprovação dentro da Câmara 
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dos Deputados, propôs 51 MPVs e não teve qualquer 

uma arquivada ou com perda de eficácia. Por outro 

lado, os PDCs tiveram picos de apresentação (en-

tre 900 e 1.600), em anos específicos (2002, 2003, 

2008, 2009 e 2010), por um autor específico (CC-

TCI), cuja aprovação ficou acima dos 90%. Nos de-

mais anos, o número de apresentações sequer che-

gou a 800, e em 2017 ficou em apenas 302.

A PRODUÇÃO LEGISLATIVA EM 2017
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Presença dos 
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A presença dos parlamentares faz parte de uma 

análise sobre a transparência da atividade legislativa 

de forma a verificar, neste primeiro momento, apenas 

a sua assiduidade durante as votações da Câmara dos 

Deputados. Neste levantamento, o foco é apresentar 

os dados de presenças dos deputados, considerando, 

novamente, o cenário político do ano passado. 

As informações provenientes dos dados abertos 

da Câmara dos Deputados disponibilizam apenas dois 

dos três tipos de sessões: preparatórias e deliberativas. 

As sessões deliberativas são aquelas que têm alguma 

discussão e votação de proposições. Elas se dividem 

em ordinárias e extraordinárias. As sessões ordiná-

rias possuem dia e horário preestabelecido dentro do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Já as 

extraordinárias são aquelas sessões realizadas fora do 

horário determinado. Porém, como dito, ambas lidam 

com a discussão e votação de proposições.

As sessões preparatórias, cujas informações es-

tão presentes nos dados abertos, são de caráter ad-

ministrativo e formal, e servem para inaugurar os tra-

balhos das Casas do Congresso. Elas são realizadas 

no início de cada Legislatura com objetivo de dar 

posse aos novos parlamentares e realizar a eleição 

da Mesa de cada Casa, que ocorre a cada dois anos.

As sessões não deliberativas se dividem em ses-

sões solenes e de debates. Nenhuma dessas sessões 

está presente no banco de dados das presenças. 

Tanto as não deliberativas (por ausência de dados) 

quanto as preparatórias (por importância) não serão 

analisados neste relatório, sendo o foco estritamente 

nas presenças de sessões deliberativas. 
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PRESENÇA DOS PARLAMENTARES EM 2017

Dessa forma, tomando por base as sessões 

deliberativas do ano 2017, e consequentemente as 

ordinárias e extraordinárias, há duas variáveis dis-

poníveis pelo banco de dados para comparação: 

partidos e estados dos(as) parlamentares.

Gráfico 5 − Presença média dos(as) parlamentares 
por partido em sessões deliberativas (ordinárias e 

extraordinárias) na Câmara dos Deputados no ano 2017

O gráfico mostra o percentual de presença em cada partido, calculado pela 
média de todos os deputados e deputadas somados em cada sigla no ano 
2017. A linha tracejada em cada gráfico representa a média geral nas sessões. 
A organização utilizada se orientou pelos maiores partidos com maior 
presença em sessões ordinárias. 
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Nota-se, no Gráfico 5, que a média de pre-

sença nas sessões ordinárias em 2017 é superior à 

média das sessões extraordinárias, calculadas em 

83,48% e 79,34%, respectivamente. De maneira ge-

ral, a presença média dos parlamentares por parti-

do é próxima, com poucos casos destoantes. Estes 

casos, contudo, representam partidos com peque-

nas bancadas, cuja participação de um membro in-

dividual, se comparado a dos partidos de grandes 

bancadas, tem peso maior para o coeficiente glo-

bal do partido. Vale ressaltar também os casos de 

partidos que mudaram de nome ao longo do ano, 

como o PTN, que se tornou o PODE em maio, e o 

PTdoB, que mudou para Avante em setembro.

Feitas essas ressalvas, observamos que os úni-

cos partidos abaixo de 80% de presença nas ses-

sões ordinárias são, na realidade, um só (PTdoB e 

Avante), mas em momentos diferentes, diminuindo 

a presença média do partido. Isso aponta um ele-

vado percentual de comparecimento dos partidos 

em geral nessas sessões. 

Já nas sessões extraordinárias, apenas PODE, 

Avante e PRP apontam presença inferior aos 70%, 

apresentando-se, assim, como os casos mais discre-

pantes, sendo os dois primeiros já discutidos ante-

riormente. Por outro lado, PSOL e PMB se diferen-

ciam do quadro geral como as siglas de maior com-

parecimento, tanto nas sessões ordinárias como nas 

extraordinárias, assim como REDE, no caso das ex-

traordinárias. Como salientado anteriormente, os ca-

sos mencionados, com exceção do PODE, que possui 
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16 membros, correspondem a partidos com micro-

bancadas. As demais siglas não chegam a alcançar 

a marca de dez membros: PSOL e Avante com seis; 

REDE com quatro; PMB com dois e PRP um.

A análise da presença dos três maiores parti-

dos da Câmara dos Deputados, PT, PMDB e PSDB, 

com bancadas de 69, 65 e 54 membros, respec-

tivamente, também apresentam uma elevada pre-

sença média. PT e PSDB registram 90,7% e PMDB 

86% de comparecimento nas sessões ordinárias. 

Nas sessões extraordinárias, os valores caem res-

pectivamente para 82,9%, 81,23% e 78,87%.

No caso das presenças comparadas pelas ban-

cadas regionais, apresentadas a seguir no Gráfico 

6, temos também um elevado grau de compareci-

mento em ambos os tipos de sessão, mostrando-se 

um pouco maior nas sessões ordinárias. Apenas 

oito estados apontam comparecimento abaixo da 

média nas sessões ordinárias (AP, AM, RN, AL, MA, 

PB, CE, PA) e nove nas extraordinárias (AP, AM, AC, 

RO, AL, PB, GO, MA, CE), mas sem grande discre-

pância do comportamento geral.

PRESENÇA DOS PARLAMENTARES EM 2017
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Gráfico 6 − Presença média dos(as) parlamentares 
por estado em sessões deliberativas (ordinárias e 

extraordinárias) na Câmara dos Deputados no ano 2017

O gráfico mostra o percentual de presença em cada estado, calculado pela 
média de todos os deputados e deputadas somados em cada UF no ano 
2017. A linha tracejada em cada gráfico representa a média geral nas sessões. 
A organização utilizada se orientou pelos maiores estados com maior 
presença em sessões ordinárias. 

Assim como na análise por partidos, obser-

vamos uma grande variação entre o tamanho das 

bancadas dos estados, o que gera algumas distor-

ções na análise comparada. Isso ocorre porque o 

número de cadeiras a que cada estado tem direito, 

ou seja, sua magnitude, é definido constitucional-



47

mente de acordo com o tamanho de sua popula-

ção. Observamos, assim, que os resultados que 

mais se afastam das médias são de estados com 

menores bancadas, cuja participação de um par-

lamentar individual possui um peso maior no co-

eficiente geral do que aqueles cujos estados pos-

suem uma bancada maior. Os casos com menores 

presenças AM (77%) e AP (71%) também são es-

tados entre aqueles com o número mínimo de ca-

deiras, ou seja, oito deputados. Por fim, podemos 

verificar também uma elevada presença entre as 

três maiores bancadas estaduais: SP, MG e RJ (70, 

54 e 46 deputados, respectivamente). Nas sessões 

ordinárias, a presença média dos parlamentares de 

SP foi de 90%, enquanto de MG e RJ foi de 89%. 

Nas extraordinárias, o maior percentual foi de MG, 

com 81,5%, seguido de RJ e SP, com 81% e 80%, 

definidos nessa ordem.

Tanto no caso do percentual de presença por 

partidos, como no caso da distribuição pelas banca-

das regionais, nota-se um alto comparecimento dos 

parlamentares em um ano que, como foi lembrado, 

teve como uma das principais agendas a votação 

das denúncias contra o presidente Temer, além das 

propostas de reforma do Governo. De fato, a análi-

se isolada dos percentuais de presença em um ano 

não é suficiente para concluirmos que os deputa-

dos brasileiros, como pensa boa parte da sociedade 

brasileira, trabalham pouco, isso porque somente o 

comportamento dos dados em uma série temporal 

maior pode dar indicações mais precisas. 

PRESENÇA DOS PARLAMENTARES EM 2017
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Contudo, pode-se dizer que o alto percentual 

de comparecimento dos deputados coincide com o 

alto percentual de apoio da Câmara às medidas do 

Governo, como veremos na seção seguinte. Ou seja, 

isoladamente os percentuais de presença na Câma-

ra podem estar refletindo bancadas que, uma vez 

integrantes da coalizão do Governo, se veem esti-

muladas a também participar das sessões para votar 

as medidas do Executivo. Essa é uma interpretação 

provisória não só pela ausência de séries mais com-

pletas, como também pelo fato de que os percen-

tuais de comparecimento também se mantiveram 

altos em partidos de oposição em 2017. Nesse caso, 

a explicação é oposta. Com as denúncias e as pro-

postas com alto grau de divisão na sociedade, caso 

das reformas trabalhista e previdenciária, deputados 

de oposição podem ter sido estimulados a participar 

mais de sessões, contribuindo para ampliar os per-

centuais médios de presença dos deputados.



Indicador de apoio        
ao Governo



CONGRESSO EM NÚMEROS
A PRODUÇÃO LEGISLATIVA DO BRASIL DE 1988 A 2017

50

Como lembrado ao longo deste estudo, a 

maneira como a Câmara dos Deputados se com-

porta em relação às medidas de interesse do Go-

verno é um indicador relevante para entender-

mos o ritmo, as agendas e a forma pela qual os 

congressistas votam as propostas que tramitam 

na Casa. Boa parte da literatura especializada, 

por sua vez, argumenta que o Executivo federal 

tem capacidade de agendar o Congresso, logo, 

pode organizar o debate e as proposições que 

serão discutidas e, muito provavelmente, apro-

vadas. A magnitude do apoio da Câmara ao Go-

verno representa, desse modo, uma informação 

geral para profissionais do Direito, pesquisadores 

e sociedade civil sobre o quanto as mudanças na 

legislação que tramitam na Câmara têm mais ou 

menos possibilidade de serem aprovadas, depen-

dendo da orientação do Governo. 

Tendo em vista essa premissa geral, em 2017, 

a equipe do Congresso em Números elaborou um 

indicador de apoio do Governo na Câmara dos De-

putados. Assim como os percentuais de presença 

na Câmara, apresentados na seção anterior, o indi-

cador de apoio da Câmara às orientações do Go-

verno constitui um elemento importante de sobre 

o quanto os congressistas estão mais ou menos in-

clinados a votar as proposições oriundas do Execu-

tivo. Nesse sentido, entendemos que ele é um dado 

relevante nos processos de accountability político, 

visto aqui como uma informação sobre o padrão 

de relação entre Legislativo e Executivo. 
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INDICADOR DE APOIO AO GOVERNO

Do ponto de vista metodológico da construção 

deste indicador, apresentamos a seguir um breve re-

lato do modelo aplicado. O conhecimento acadêmi-

co aplicado na sua produção é, para nós, de enorme 

relevância, dado que se trata de um indicador produ-

zido exclusivamente a partir da atuação multidiscipli-

nar da equipe do Congresso em Números, composta 

de pesquisadores da Escola de Matemática Aplicada 

(EMAp), Escola de Direito e da ciência política.

O indicador foi desenvolvido considerando 

as informações sobre a influência do Governo na 

Câmara. Nesse caso, essas informações aparecem 

formalmente na orientação do líder do Governo de 

como determinada matéria deve ser votada: pela 

rejeição ou aprovação. Os outros partidos e blocos 

partidários também podem orientar seus parla-

mentares, mas nem partidos, nem o governo têm a 

obrigação de seguir tal indicação. Dada essa con-

figuração, é natural comparar a orientação do go-

verno (OG) com a orientação dos outros partidos 

(OP) e o voto dos parlamentares (VP). 

Foram desenvolvidas três métricas para medir 

a interação entre esses objetos. Duas das métricas 

medem a relação dos partidos com o governo, uma 

pela orientação partidária (OAGP-V), que compara 

a orientação do governo com os votos dos parla-

mentares, e outra que compara com os votos dos 

parlamentares do partido (OAGP-P), e uma terceira 

que mede o apoio em votos ao Governo (OAGV).  

O OAGV, portanto, compara a orientação do 

governo com o voto dos parlamentares (VP) no 
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agregado geral. Desse modo, calcula-se a média 

móvel3 do número de votos, IAGV = media_mo-

vel(|X|), obtendo o número de votos em média que 

o governo tem ao longo do tempo, sendo 512 o má-

ximo e 0 o mínimo de votos. A média móvel usada 

foi escolhida por ser responsiva e estável. Isso quer 

dizer que ela acompanha rapidamente variações 

sólidas de comportamento, mas não muda expres-

sivamente seu comportamento em casos particula-

res de mudança de comportamento.

Feita essa breve explicação da metodologia do 

indicador de apoio ao governo, passamos à análise 

dos dados. Pelo Gráfico 7, nota-se, de uma manei-

ra geral, que o apoio ao Governo apresenta relativa 

estabilidade no tempo. A Câmara dos Deputados 

apresenta altos percentuais de votação segundo a 

orientação do Executivo, ou seja, conforme a agen-

da e os interesses do Governo. Podemos observar 

que, desde os anos 2000, exceto entre 2014 e 2016, 

o apoio dos parlamentares ao Governo nunca este-

ve abaixo de 60%, cujo quórum é o maior exigido 

constitucionalmente (PEC). Chama atenção os altos 

percentuais registrados pela 51ª Legislatura, ou seja, 

durante o segundo Governo FHC, com valores na 

faixa de 90%. Durante o primeiro Governo Lula, o 

indicador apresenta queda, mas mantém-se acima 

de 60%. Já no segundo Governo Lula, os percentu-

ais voltam a subir, alcançando faixa acima dos 80%.

Entre 2014 e 2016, o indicador passa a apresen-

tar inclinação negativa, até a faixa de 60%. Essa varia-

ção ocorreu, provavelmente, em função da instabili-

dade política originada pelo pedido de impeachment 
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da ex-presidente Dilma Rousseff. Com o afastamento 

da ex-presidente e a posse do presidente Michel Te-

mer, o indicador volta a apresentar inclinação positi-

va, alcançando a casa dos 80%.

Gráfico 7 − Indicador médio de apoio do Governo na 
Câmara dos Deputados (1999-2017)

INDICADOR DE APOIO AO GOVERNO

O gráfico mostra a variação do indicador de apoio desde 1999, organizado 
mês a mês.

A instabilidade no indicador de apoio ao Go-

verno entre 2014 e 2016 é pouco perceptível du-

rante o ano 2017. A curva de apoio ao governo em 

2017 (Gráfico 8) apresenta comportamento seme-

lhante à série histórica, isto é, com forte estabili-

dade. O menor percentual foi registrado em maio, 

mês em que veio à tona, na imprensa, a denúncia 

contra o presidente Temer, mesmo assim com per-

centual acima dos 70%. O indicador volta a subir 

entre junho e agosto, e apresenta pequena inclina-

ção em setembro.
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Gráfico 8 − Indicador médio de apoio do Governo na 
Câmara dos Deputados (2017)

O gráfico mostra a variação do indicador de apoio no ano 2017, organizadas 
por sessão.

Nota-se que, após a segunda denúncia apre-

sentada pela PGR em setembro contra o presiden-

te Temer, o percentual de apoio cai à casa dos 70%. 

Com o parecer favorável do relator na CCJC em 

outubro, o fortalecimento do Governo na Câmara é 

demonstrado com um aumento do indicador e sua 

normalização até o início de dezembro. Neste mês, 

com a intensa mobilização em torno da reforma da 

Previdência, a relação do Governo com a Câmara 

gerou diversas reuniões e negociações políticas. 

Apesar de o relatório ter sido aprovado por maio-

ria na Comissão Especial, o apoio do Governo da 

Câmara indicava uma não aprovação em Plenário, 

razão pela qual deixaram a discussão da reforma 

para após o carnaval de 2018.
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Teste do indicador de apoio ao Governo

O indicador de apoio do Governo na Câmara 

subsidiou uma série de análises sobre o compor-

tamento dos congressistas e também do Executi-

vo para produzir maiorias favoráveis aos interesses 

do Executivo. Desde o início de setembro de 2017, 

a equipe do Congresso em Números iniciou testes 

para saber o quanto o modelo aplicado na produção 

desse indicador era um bom estimador das votações 

de interesse do Governo. O primeiro teste ocorreu 

antes da votação da primeira denúncia contra Temer. 

Os dados já indicavam que o governo tinha maioria 

para derrubar a denúncia na Câmara. Foi exatamen-

te isso que aconteceu no dia 2 de agosto, quando os 

deputados rejeitaram o encaminhamento da denún-

cia com 53% dos votos favoráveis a Temer.

Pouco antes da apresentação da segunda de-

núncia contra o presidente, a equipe do Congresso 

em Números comparou o percentual de apoio do 

governo na Câmara dos Deputados em dois mo-

mentos bem específicos: aproximadamente uma 

semana antes de os deputados rejeitarem a primei-

ra denúncia, no dia 2 de agosto, e à véspera de uma 

segunda denúncia contra o presidente, no dia 11 de 

setembro. O teste foi realizado a partir do grupo 

de 66 deputados que formam a Comissão de Cons-

tituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Ou seja, 

foi montada uma base com os votos desses depu-

tados em todas as proposições que passaram pelo 

Legislativo desde o ano passado e que tiveram uma 

orientação do Governo: aprovar ou não aprovar.

INDICADOR DE APOIO AO GOVERNO
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Pelos dados, o indicador de apoio do presi-

dente na Câmara variou negativamente de 79,5% 

para 78,5% nos dois períodos. Contudo, embora 

tenha perdido apoio médio entre os deputados, o 

percentual de apoio ao presidente Temer ainda era 

bastante elevado, o que indicava uma possível vitó-

ria do governo na votação da segunda denúncia da 

PGR. Os dados deste segundo levantamento foram 

coletados até o dia 30 de agosto.

Além disso, também foi possível analisar o 

apoio do Governo por partido. Observou-se que, en-

tre a votação da primeira denúncia e agora, o presi-

dente vinha perdendo apoio em partidos médios e 

pequenos. Era o caso, por exemplo, do PHS, PROS 

ou PTdoB. Essas três legendas concentram as maio-

res variações negativas (em ponto percentual) de 

apoio ao presidente. Mas, como representam banca-

das pequenas, essas variações não foram suficientes 

para esvaziar consistentemente a base do governo 

na Câmara. O PSDB e o DEM, com maiores banca-

das, também registraram variações negativas no pe-

ríodo, porém, em um patamar pequeno. 

Como previsto, o percentual elevado de apoio 

ao governo se traduziu nas votações que vetaram 

o prosseguimento das investigações contra o pre-

sidente. A votação do parecer do relator sobre a 

denúncia da PGR contra o presidente Michel Te-

mer na CCJC terminou com 39 votos a favor do 

relatório, 26 contra e uma abstenção. Quando os 

dados foram levantados, estimou-se que o Gover-

no tinha o apoio de cerca de 60% dos integrantes 

da CCJC, um percentual menor que o registrado 
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em todo o Congresso, mas o suficiente para apro-

var o relatório. O resultado, se considerarmos a 

abstenção, foi 59% pela aprovação. Em resumo, 

o modelo utilizado para produzir o indicador de 

apoio ao Governo mostrou-se eficaz para estimar 

o comportamento preditivo da Câmara em vota-

ções de interesse do Executivo.

INDICADOR DE APOIO AO GOVERNO



CONGRESSO EM NÚMEROS
A PRODUÇÃO LEGISLATIVA DO BRASIL DE 1988 A 2017

58



Conclusões
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Este estudo do Congresso em Números ana-

lisou de forma descritiva a atividade legislativa do 

Congresso Nacional entre 1988 e 2017 e exclusiva-

mente ao longo de 2017. Neste primeiro momento, 

três aspectos foram selecionados para o levanta-

mento: proposições, indicador de apoio e presenças. 

Nas proposições, foi possível verificar um au-

mento do número de apresentações na última legis-

latura (2015-2017). O acúmulo de proposições desde 

1988 já chega aos 80 mil. Nesse sentido, influenciam 

bastante neste número os Projetos de Lei (PLs) se-

guidos dos Projetos de Decreto Legislativo (PDCs). 

Ambos representam 90% da produção legislativa “le-

gal/supralegal”, qual seja, categoria de proposições 

que pretendem alterar diretamente o ordenamento 

jurídico vigente, seja com a modificação de uma le-

gislação, seja com a criação de uma nova regulação. 

Contudo, ao passo que ambos representam a 

maioria das apresentações, a situação é um pou-

co diferente no número de aprovações. Notou-se 

que as Medidas Provisórias (MPVs) possuem um 

percentual histórico em torno de 80%. Em 2017, 

nenhuma perdeu a eficácia ou foi arquivada. Além 

disso, os Projetos de Decreto Legislativo aparecem 

com alto percentual de aprovação histórico, sem-

pre acima de 94%. Contudo, a justificativa para esse 

valor se deve ao grande número de apresentações 

e aprovações em anos específicos realizados pela 

CCTCI envolvendo permissão de exploração de ra-

diodifusão, em especial 2002, 2003, 2008, 2009 e 

2010. Em 2017, inclusive, somente 302 PDCs foram 

apresentados e 1,99% foi aprovado.
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CONCLUSÕES

Como discutido, à medida que os requisitos 

legais exigidos na aprovação de uma proposição 

aumentam, espera-se que os percentuais de apro-

vação sejam menores. Essa lógica, contudo, deve 

ser ponderada para os PLs, pois, tendo baixo requi-

sito legal (em comparação às PECs), seu percentu-

al de aprovação ainda é pequeno quando compa-

rado às MPVs, cujos requisitos legais são bastante 

similares e seu percentual de aprovação é alto. 

Isso indica que os custos operacionais envolvi-

dos neste processo legislativo, de alguma forma, in-

fluenciam os percentuais de aprovação das proposi-

ções. Mais ainda, também se verificou que certos au-

tores das proposições com altos percentuais de apro-

vação historicamente foram os presidentes da Repú-

blica nas MPVs (com 80%) e a Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) nos 

PDCs (com 94%). Futuramente, o plano é desmem-

brar os dados derivados destes atores e também de 

outros tipos de proposições a fim de verificar com-

portamentos comuns de autoria e aprovação. 

Nesse sentido, em um complemento ao moni-

toramento da atividade legislativa, também foi im-

portante acompanhar o apoio do Governo dentro 

do Poder Legislativo. Para isso, foi elaborada uma 

ferramenta própria, cuja função é verificar o apoio 

do Governo no Legislativo. Após dois testes distin-

tos realizados no ano 2017 com as denúncias contra 

o presidente Michel Temer, a ferramenta demonstrou 

grande compatibilidade e possibilidade preditiva do 

apoio político do Governo na Câmara dos Deputados. 

Os números foram bastante próximos à realidade. 
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Por fim, em uma tentativa de transparência 

institucional do Poder Legislativo, também foi ana-

lisada a presença dos(as) parlamentares. Obser-

vamos que o comparecimento por partido e por 

estado apresenta-se elevado tanto nas sessões or-

dinárias como nas extraordinárias, embora a mé-

dia nestas últimas tenha se mostrado um pouco 

inferior às primeiras. A análise dos percentuais de 

presença pode ser um importante mecanismo de 

fiscalização da atividade parlamentar, pois aponta, 

com outras ações − tais como emendas, número de 

discursos, entre outras −, para o grau de compro-

metimento das bancadas parlamentares na defini-

ção das políticas públicas.

O objetivo para 2018 é que, nos próximos re-

latórios, as investigações e pesquisas sejam mais 

robustas, partindo das análises já construídas e do 

capital produtivo estruturado. Além de uma visão 

global e sistêmica do processo legislativo e dos 

atores nas principais tomadas de decisão, também 

pretendem-se realizar relatórios temáticos expan-

didos, especialmente sobre os 30 anos da Cons-

tituição de 1988, em um estudo histórico aprofun-

dado sobre o processo de votação, elaboração, 

emendas, alterações e aprovação das Propostas de 

Emenda à Constituição (PECs).



Anexo 1
Metodologia detalhada     
de captura dos dados
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Objetivo

Descrever o processo de captura dos dados da 

Câmara dos Deputados que serve de insumo para 

as análises do projeto Congresso em Números.

Glossário

API  − Application Programming Interface

XML − eXtensible Markup Language

Scrapper − Algorítmo desenvolvido em linguagem 

de programação para acessar dados continuamente.

Introdução

A metodologia de processamento e organiza-

ção das informações disponibilizadas pela Câmara 

dos Deputados (captura) é o objeto de descrição 

deste relatório. Inicialmente, descrevemos a fon-

te de dados provida pela Câmara, apresentando 

exaustivamente as informações disponíveis. Tam-

bém sugerimos melhorias da fonte de dados atra-

vés das falhas encontradas. A segunda parte des-

creve a infraestrutura utilizada pelo Congresso em 

Números para capturar os dados. Na terceira parte 

apresenta-se o processo de captura desde um pro-

cesso abstrato até exemplos de captura específi-

cos. Finalmente, a última seção mostra onde en-

contrar e executar os códigos desenvolvidos.
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ANEXO 1 − METODOLOGIA DETALHADA DE CAPTURA 
DOS DADOS

Fonte de dados (API)

Os dados disponibilizados pela Câmara dos 

Deputados via API funcionam relacionando uma 

query para uma base de dados a uma url específica. 

A query é um filtro na base de dados que seleciona 

condicionado a algumas especificações. Uma base 

de dados tem inúmeras possibilidades de query, in-

clusive algumas que alteram os dados. Porém, os 

desenvolvedores da Câmara dos Deputados sele-

cionam algumas que consideram mais importante, 

como presença parlamentar, tramitação das pro-

posições, entre outras. Essas queries podem ser 

ativadas via uma url com parâmetros variáveis que 

faz uma requisição no servidor da Câmara dos De-

putados. Assim, o acesso do cidadão fica limitado 

às queries já selecionadas pelos desenvolvedores 

da Câmara e pelos parâmetros das variáveis.

Atualmente, a Câmara dos Deputados oferece 

duas APIs para o acesso das bases. A primeira ver-

são,1 já consolidada, e a segunda versão,2 ainda em 

fase de desenvolvimento. Cada uma delas tem suas 

particularidades, como o formato dos dados e o 

conteúdo. As próximas seções descrevem as APIs 

com mais detalhes.

1 API versão 1. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/transparencia/
dados-abertos/dados-abertos-legislativo. Acessado em: 13/04/2018.

2 API versão 2. Disponível em: https://dadosabertos.camara.leg.br. 
Acessado em: 13/04/2018.
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Versão 1

Essa é a versão mais antiga da API que não está 

sendo mais aprimorada, mas ainda assim atualizada. 

De qualquer forma, ela é mais coesa e estável.

A url que dá acesso aos dados da API é:

www.camara.leg.br/SitCamaraWS/{classe_api}.

asmx/{chamada_api}?{var1}&{var2}

Para acessar os dados, basta completar as variá-

veis entre chaves, como descrito na Tabela 1. Por exem-

plo, para as proposições tramitadas a url se torna:

www.camara.leg.br/SitCamaraWS/Proposicoes.

asmx/ListarProposicoesTramitadasNoPeriodo?dtI-

nicio=20/09/2013&dtFim=21/09/2013

que retorna um XML com o conteúdo das in-

formações tramitadas. 

Tabela 1 - Conjuntos de dados disponíveis na versão 1 
da API da Câmara dos Deputados.

Nome Descrição Classe na API Chamada na API

Deputados 
em exercício

Retorna informações de 
titularidade ou suplência, 
nome, foto, sexo, UF, 
partido, gabinete, 
telefone, e-mail e 
comissões participantes 
sobre os deputados em 
exercício na Câmara dos 
Deputados.

Deputados ObterDeputados

Detalhes e 
histórico dos 
deputados

Retorna detalhes de 
nome, e-mail, profissão, 
data de nascimento, 
data de falecimento, UF, 
situação de exercício 
na legislatura, sexo, 
partido, gabinete dos 
deputados, assim como 
histórico de participação 
em comissões, períodos 
de exercício, filiações 
partidárias e lideranças.

Deputados ObterDetalhesDeputado
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Liderança 
das bancadas

Retorna os líderes e 
vice-líderes em exercício 
das bancadas dos 
partidos.

Deputados ObterLideresBancadas

Partidos Retorna os partidos que 
já tiveram representativi-
dade na câmara.

Deputados ObterPartidosCD

Blocos 
Partidários

Retorna os blocos parla-
mentares na Câmara dos 
Deputados.

Deputados ObterPartidosBlocoCD

Cargos de 
órgãos

Retorna os tipos de 
cargos para órgãos 
legislativos da Câmara 
dos Deputados.

Orgaos ListarCargosOrgaosLegislativosCD

Andamento 
das proposi-
ções

Retorna o andamento 
(tramitações realizadas) 
de uma proposição 
pelos órgãos internos da 
Câmara.

Orgaos ObterAndamento

Tipos de 
órgãos

Retorna a lista dos 
tipos de órgãos que 
participam do processo 
legislativo na Câmara 
dos Deputados.

Orgaos ListarTiposOrgao

Emendas, 
Substitutivos 
e Redações 
finais das 
proposições

Retorna as emendas, 
substitutivos e redações 
finais de uma determina-
da proposição.

Orgaos ObterEmendasSubstitutivoRedacaoFinal

Membros de 
órgãos

Retorna os deputados 
membros de uma 
determinada comissão

Orgaos ObterMembrosOrgao

Órgãos 
legislativos

Retorna a lista de órgãos 
legislativos da Câmara 
dos Deputados

Orgaos ObterOrgaos

Pautas de 
reuniões

Retorna as pautas das 
reuniões de comissões e 
das sessões plenárias

Orgaos ObterPauta

Detalhes de 
despacho

Retorna os dados do 
último despacho da 
proposição, como 
autoria, regime de 
tramitação, apreciação e 
o despacho em si.

Orgaos ObterRegimeTramitacaoDespacho

Proposições Retorna a lista de 
proposições com tipo 
de proposição, ano da 
proposição, data de 
apresentação, autoria, 
situação da proposição e 
status de tramitação.

Proposicoes ListarProposicoes

Tipos de 
proposições

Retorna a lista de siglas 
de proposições, indican-
do se está ativa ou não.

Proposicoes ListarSiglasTipoProposicao

Tipos de 
autores

Retorna a lista de 
tipos de autores das 
proposições

Proposicoes ListarTiposAutores

Detalhes de 
proposições

Detalhes de  ementa, 
autoria, data de 
apresentação, regime 
de tramitação, último 
despacho, apreciação, 
indexação, situação, 
inteiro teor e lista de 
proposições apensadas 
de uma determinada 
proposição.

Proposicoes ObterProposicao

ObterProposicaoPorID

ANEXO 1 − METODOLOGIA DETALHADA DE CAPTURA 
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Votações Retorna os votos dos 
deputados a uma 
determinada proposição 
em votações ocorridas 
no Plenário da Câmara 
dos Deputados.

Proposicoes ObterVotacaoProposicao

Proposições 
votadas

Retorna a lista de pro-
posições que sofreram 
votação em plenário em 
determinado ano.

Proposicoes ListarProposicoesVotadasEmPlenario

Proposições 
tramitadas

Retorna lista de proposi-
ções que tramitaram em 
determinado período.

Proposicoes ListarProposicoesTramitadasNoPeriodo

Discursos Retorna a lista dos de-
putados que proferiram 
discurso no Plenário da 
Câmara dos Deputados

SessoesReunioes ListarDiscursosPlenario

Presenças Retorna a presença de 
deputados nas sessões 
do plenário

SessoesReunioes ListarPresencasDia

ListarPresencasParlamentar

Situações de 
reuniões

Retorna a lista de situ-
ações para as reuniões 
de comissão e sessões 
plenárias da Câmara dos 
Deputados.

SessoesReunioes ListarSituacoesReuniaoSessao

Inteiro teor 
dos discursos

Retorna o inteiro teor 
dos discursos proferidos 
no Plenário.

SessoesReunioes ObterInteiroTeorDiscursosPlenario

Versão 2

Essa versão é mais recente e foi iniciada em 2017. 

Ela está em constante aprimoramento e ainda se en-

contra em fase beta. Discussões sobre problemas e 

melhorias da API são feitas nos issues do GitHub3 dos 

desenvolvedores da Câmara dos Deputados.

A url que dá acesso aos dados da API é:

https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/{chama-

da_api}?{var1}&{var2}

Para acessar os dados, basta completar as variá-

veis entre chaves como descrito na Tabela 1. Por exem-

plo, para as proposições tramitadas a url se torna:

3 Disponível em: https://github.com/labhackercd/dados-abertos/issues. 
Acessado em: 13/04/2018.
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https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2/proposi-

coes/2342/tramitacoes

que retorna tanto o JSON quanto o XML com 

o conteúdo das informações tramitadas.

Tabela 2 - conjuntos de dados disponíveis na versão 2 
da API da Câmara dos Deputados.

Nome Descrição Chamada na API

Blocos 
partidários

Retorna detalhes sobre blocos partidários. blocos

blocos/{id}

Detalhes de 
votação

Retorna um conjunto de informações detalhadas sobre 
uma determinada votação identificada, como o relator, o 
encaminhamento dado como consequência da votação e 
as orientações das bancadas.

votacoes/{id}

Votos e 
votantes

Retorna a lista de votantes e seus votos. votacoes/{id}/votos

Partidos Retorna a lista de partidos que já tiveram exercício na 
Câmara.

partidos

Detalhes de 
partidos

Retorna detalhes sobre um partido, como nome, número 
eleitoral, sigla, liderança, número de membros, url de 
Facebook, logo e website.

partidos/{id}

Deputados Retorna dados como nome, partido, UF, legislatura e foto 
sobre deputados.

deputados

Detalhes de 
deputados

Retorna detalhes de nome, partido, UF, legislatura, foto, 
gabinete, situação de exercício, titularidade ou suplência, 
sexo, data de nascimento e falecimento, UF e município de 
nascimento e escolaridade sobre um parlamentar

deputados/{id}

Despesas de 
deputados

Retorna detalhes de despesa realizadas por um parla-
mentar

deputados/{id}/despesas

Eventos de 
deputados

Retorna uma lista de eventos nos quais a participação um 
parlamentar era ou é prevista.

deputados/{id}/eventos

Órgãos por 
deputados

Retorna uma lista com os órgãos em que um deputado 
participa ou participou, com nome do órgão, cargo do 
deputado e datas de início e fim da participação do 
parlamentar no órgão.

deputados/{id}/orgaos

Composição 
da mesa

Retorna uma lista com dados básicos sobre todos os 
deputados que ocuparam algum posto na Mesa Diretora 
da Câmara.

legislaturas/{id}/mesa

Legislaturas Retorna uma lista de legislaturas com as datas de início e 
fim de cada uma.

legislaturas

legislaturas/{id}

Proposições Retorna uma lista com informações de tipo, ano, identifica-
ção e ementa das proposições

proposicoes
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Detalhes de 
Proposições

Retorna detalhes de data de apresentação, tipo, ementa, 
autoria e status de uma proposição.

proposicoes/{id}

Proposições 
relacionadas

Retorna uma lista de proposições relacionadas a uma 
determinada proposição.

proposicoes/{id}/relacionadas

Tramitações 
de uma 
proposição

Retorna a lista de tramitações de uma proposição, com 
informações de órgão, tipo de regime, descrição, tipo de 
tramitação, situação e despacho.

proposicoes/{id}/tramitacoes

Votações por 
proposição

Retorna as votações por quais  uma proposição já passou. proposicoes/{id}/votacoes

Eventos Retorna uma lista dos eventos realizados na câmara, com 
detalhes de horário, local, órgãos participantes,  tipo, título 
e descrição do evento.

eventos

Detalhes dos 
eventos

Retorna mais detalhes de um determinado evento. eventos/{id}

Órgãos Retorna uma lista dos órgãos legislativos da câmara. /orgaos

Detalhes dos 
órgãos 

Retorna detalhes de sigla, nome, apelido, tipo, data de 
início, fim e instalação e localização do órgão.

orgaos/{id}

Eventos por 
órgãos

Retorna uma lista de eventos realizados por um órgão. /orgaos/{id}/eventos

Situações 
dos exer-
cícios

Retorna uma lista de siglas e descrições dos possíveis 
estados em que um deputado pode estar em relação ao 
seu exercício parlamentar.

referencias/situacoesDeputado

Estados dos 
eventos

Retorna uma lista de siglas e descrições dos estados em 
que eventos como uma reunião podem se encontrar.

referencias/situacoesEvento

Situações 
dos órgãos

Retorna uma lista de títulos e descrições das situações 
possíveis para órgãos em operação na Câmara.

referencias/situacoesOrgao

Situações 
das tramita-
ções

Retorna uma lista das diversas situações de tramitação em 
que uma proposição pode se encontrar.

referencias/situacoesPro-
posicao

Tipos de 
eventos

Retorna uma lista de siglas e descrições dos tipos de 
eventos ocorridos na Câmara.

referencias/tiposEvento

Tipos de 
órgãos

Retorna uma lista de siglas e descrições dos tipos de 
órgãos legislativos ou representados na Câmara.

referencias/tiposOrgao

Tipos de 
proposições

Retorna uma lista de siglas e descrições dos tipos de 
proposições que existem ou já existiram no Congresso.

referencias/tiposProposicao

Unidades 
Federativas

Retorna uma lista de siglas e nomes das unidades de 
federação brasileiras.

referencias/uf

Problemas 

Apesar do extenso projeto de abertura de dados 

da Câmara dos Deputados, foram encontrados alguns 

problemas na disponibilização dessas informações. 

O mais importante é o do acesso restrito à API. 

Embora ela permita o rápido desenvolvimento de 

aplicativos, requisições por API impedem o acesso 
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fácil aos dados brutos que são essenciais para pes-

quisa. Esse gargalo de informação, para ser supri-

do, demanda a construção de uma infraestrutura de 

captura complexa. O segundo problema encontrado 

é que não são disponibilizados todos os dados dis-

poníveis. Ou seja, não se sabe quais os outros dados 

que poderiam estar na API, mas não estão. Isso dá 

uma falsa impressão de abundância de dados aber-

tos e transparência. Por exemplo, os dados de emen-

das parlamentares ao orçamento não estão na API, 

entre outros. 

Em um caráter mais técnico, o terceiro proble-

ma é a instabilidade da API versão 2. Ela apresenta 

diversas inconsistências e falhas, impossibilitando 

seu uso e o de informações que só estão nela. Final-

mente, a ausência de um fórum mais aberto e amplo 

para o debate das prioridades de abertura de dados 

e problemas encontrados na API empobrece as pos-

sibilidades de desenvolvimento da ferramenta. 

Captura e infraestrutura

O processo de captura dos dados consiste em 

três fases: baixar os dados da API, transformar o 

JSON/XML em CSV e salvá-los em uma base de 

dados SQL (Figura 3). Para a primeira fase, é usa-

do Python, uma linguagem de programação, para 

acessar a API de maneira sequencial e salvar os da-

dos em um filesystem. No caso, os dados são sal-

vos de forma bruta para evitar que modificações 

no formato dos dados evitem que eles sejam sal-

vos. E também, para permitir que outras tecnolo-

ANEXO 1 − METODOLOGIA DETALHADA DE CAPTURA 
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gias de bancos de dados sejam usadas. As tarefas 

de captura são agendadas via Cron, uma ferramen-

ta nativa do sistema Linux. Tanto o Python quanto 

o Cron estão na mesma máquina virtual, enquanto 

os dados são salvos no filesystem do Google Cloud 

chamado Bucket.

A segunda fase consiste em transformar os 

dados XML/JSON em CSV. Isso porque tanto o 

XML quanto o JSON não são estruturados e são 

construídos em árvores que podem ter inúmeras 

ramificações. Porém, bases de dados em SQL são 

tabulares, como o CSV, e não aceitam dados não 

estruturados diretamente. Para essa transforma-

ção, é usado o Google BigQuery (Pentaho) que au-

tomaticamente converte a informação.

Finalmente, a terceira fase é a inserção dos 

dados em uma base SQL (PostgreSQL) que permi-

te usar a linguagem de queries nativa. Dessa ma-

neira, os dados da Câmara dos Deputados ficam 

disponíveis para análise e consulta.

Figura 1 - Fluxograma da infraestrutura da captura 
dos dados.
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Exemplo: tramitação das proposições

As capturas muitas vezes são interligadas e 

dependentes. Um bom exemplo desse caso é a cap-

tura da tramitação das proposições. Para obter essa 

informação é necessário, antes de tudo, capturar 

todas as proposições (ver Figura 2). Isso demanda 

fazer requisições de todos os dias entre o atual e 

1900 e salvar todos os dados no Postgre. Depois, 

com o ID de todas as proposições, obtém-se o an-

damento delas dentro da Câmara dos Deputados. 

Portanto, algumas capturas são complexas e de-

pendem da completude dos dados de outras APIs.

Figura 2: o processo de captura dos dados de tramitação das proposições 
disponibilizados pela API da Câmara dos Deputados consiste em duas 
partes. Primeiramente, capturamos a lista de proposições e, para cada 
proposição, é capturada a lista de tramitações. Internamente, ambos os 
processos consistem na mesma sequência de passos para exportar os 
arquivos XML em um banco SQL.
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Anexo 2
Metodologia detalhada de 
nomenclaturas e definições
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As análises deste relatório utilizam a nomen-

clatura adotada pela Câmara dos Deputados. Ela 

disponibiliza um glossário1 e uniformiza os concei-

tos tratados pelo Poder Legislativo, especialmente 

no Regimento Interno da Câmara (RICD). Comple-

mentarmente, também será utilizado o glossário 

do Senado Federal.2 

Este relatório terá como base três núcleos de 

classificação: proposições, processo legislativo 

e situação atual. Eles condensam circunstâncias 

similares entre os diversos tipos apresentados a 

fim de possibilitar uma análise sistêmica sobre 

a atividade legislativa no Congresso Nacional e 

nas suas Casas. Dessa forma, as proposições fo-

ram divididas em legais/supralegais e infralegais, 

o processo legislativo em apresentação e órgão e 

a situação atual em aprovada, arquivada, devolvi-

da ao autor, perda de eficácia, pronta para pauta, 

retirada pelo autor, transformada em nova propo-

sição e em tramitação. 

Proposições 

O Regimento Interno da Câmara dos Depu-

tados (RICD), no art. 100, considera como pro-

posições todas aquelas sujeitas à deliberação da 

Câmara dos Deputados, assim consideradas as 

Propostas de Emenda à Constituição (PEC), Pro-

1 Glossário do Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: http://
www2.camara.leg.br/glossario. Acessado em: 13/04/2018. 

2 Glossário Legislativo do Senado Federal. Disponível em: https://www12.
senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo. Acessado em: 13/04/2018.
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jetos de Lei (PL, PLP e PLV), Emenda (EAG, EMA, 

EMC, EMC-A, EMD, EML, EMO, EMP, EMR, EMS, 

EPP, ERD, ERD-A, EBS, ESP), Indicação (INC), 

Requerimento (REQ), Recurso (R.C, REC), Pare-

cer (PAR, PARF, PEA, PEP, PES, PPP, PPR, PRL, 

PRP, PRR, PRV, PSS) e Proposta de Fiscalização 

e Controle (PFC).

No presente estudo, o termo “proposições” 

é usado de maneira mais abrangente, se referin-

do a todas as espécies legislativas, sejam elas le-

gais, supralegais ou infralegais. Essa escolha se 

justifica em razão da simplificação da linguagem. 

Logo, quando utilizado, sua aplicação indicará um 

grupo ou o coletivo de todas as espécies legisla-

tivas em análise. Ainda assim, nada impede que 

nomenclaturas específicas sejam adotadas em re-

ferência a certas espécies legislativas, por exem-

plo, “instrumento com força de lei” no caso de 

medidas provisórias, haja vista que não são pro-

postas pelo Congresso Nacional ou qualquer uma 

das Casas, mas sim pelo presidente da República. 

a) Legais/supralegais 

Espécies legislativas: i) Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC)3, ii) Projeto de Lei Comple-

3 Proposta de Emenda à Constituição (PEC): proposição legislativa 
destinada a sugerir alterações ao texto constitucional vigente (Fonte: Glossário 
do Portal da Câmara dos Deputados). CFRB/1988, Art. 60; RICD, Art. 201.
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mentar (PLP),4 iii) Projeto de Lei (PL),5 iv) Medida 

Provisória (MPV),6 v) Projeto de Lei de Conversão 

(PLV)7 e vi) Projeto de Decreto Legislativo (PDC).8

Elas representam os principais tipos de altera-

ção legal e supralegal no ordenamento jurídico. Por-

tanto, uma análise sobre estas proposições demons-

tra o quanto a Câmara dos Deputados pretende criar 

ou modificar regulações para a sociedade brasileira, 

4 Projeto de Lei Complementar (PLP): proposição destinada 
a regulamentar dispositivo da Constituição, quando este não é 
autoaplicável. Para sua aprovação é necessária a maioria absoluta dos 
votos dos membros da Câmara dos Deputados. Também são exigidos dois 
turnos de discussão e votação (Fonte: Glossário do Portal da Câmara dos 
Deputados). RICD, Art. 109.

5 Projeto de Lei (PL): espécie de proposição destinada a regular matéria 
inserida na competência normativa da União e pertinente às atribuições 
do Congresso Nacional, sujeitando-se, após aprovada, à sanção ou ao 
veto presidencial (Fonte: Glossário do Portal da Câmara dos Deputados). 
RICD, Art. 109, I.

6 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.

7 Projeto de Lei de Conversão (PLV): espécie de proposição que abriga 
qualquer alteração proposta a texto de Medida Provisória em apreciação 
(Fonte: Glossário do Portal da Câmara dos Deputados). CFRB/1988, art. 
62, § 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da 
medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja 
sancionado ou vetado o projeto.

8 Projeto de Decreto Legislativo (PDC): destina-se a regular as 
matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a sanção do 
presidente da República (RICD, Art. 109, II). Podem tratar de aprovação de 
atos internacionais; aprovação ou rejeição de concessões ou renovações 
de concessões para exploração de serviços de radiodifusão; autorização 
para que o presidente da República se ausente do país; relações jurídicas 
decorrentes de perda de eficácia de medida provisória; atos praticados na 
vigência de medida provisória; indicação de autoridade ao TCU; plebiscito 
ou referendo; programa monetário e sustação de atos normativos do Poder 
Executivo (Fonte: Glossário do Portal da Câmara dos Deputados).
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aspecto de suma importância para ordenamento ju-

rídico e para a previsibilidade legal do país.9

b) Infralegais 

Principais espécies legislativas: i) Projeto de 

Resolução (PRC); ii) Requerimento (REQ); iii) Re-

querimento de Informação (RIC); iv) Requerimento 

de Instituição de CPI (RCP); v) Mensagem (MSC) e 

vi) Indicação (INC). 

Além dos seis tipos de proposições “infralegais” 

descritos anteriormente, existem outras 72 espécies. 

Esta categoria de proposições tem como objetivo en-

tender a movimentação interna do Poder Legislativo no 

desempenho de suas atividades típicas e atípicas. Isto é, 

aquelas que não afetam diretamente o seu fim originá-

rio de elaboração legislativa. O monitoramento do fun-

cionamento infralegal pode demonstrar, por exemplo, 

o número de audiências públicas realizadas, os temas 

predominantes, os trabalhos administrativos realizados 

em determinado assunto, prestação de informações, 

fiscalizações realizadas, requisições de depoimentos e 

participação de ministros e chefes de outros poderes, 

entre outros. 

9 Apesar de o Projeto de Resolução (PRC) ter eficácia de lei ordinária, 
as matérias nas quais se destina a regular não visam a alteração direta 
do ordenamento jurídico vigente, haja vista que lidam com matérias de 
competência privativa da Câmara dos Deputados, de caráter político, 
processual, legislativo ou administrativo, ou quando a Casa Legislativa deva 
pronunciar-se em casos concretos, tais como: perda de mandato de deputado; 
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito; conclusões de Comissão 
Parlamentar de Inquérito; conclusões de Comissão Permanente sobre proposta 
de fiscalização e controle; conclusões sobre as petições, representações ou 
reclamações da sociedade civil; matéria de natureza regimental; assuntos de 
sua economia interna e dos serviços administrativos. RICD, Art. 109, III.
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Processo legislativo

Como descreve o glossário da Câmara dos De-

putados, o processo legislativo representa o curso 

regular das proposições pelas comissões técnicas e 

o Plenário da Câmara ou do Senado. Começa com a 

leitura da ementa da proposição, salvo no caso de 

matéria para deliberação urgente, cujo texto deve 

ser lido na íntegra. Propostas de Emenda à Consti-

tuição (PECs), projetos de lei, de decreto legislativo 

e de resolução, além de indicações, são matérias que 

só podem ser apresentadas em Plenário, jamais em 

comissões. Após a leitura, essas matérias vão para 

uma ou mais comissões, onde serão examinadas e 

receberão um parecer. Posteriormente, retornam ao 

Plenário para votação. Se aprovada pelo Senado ou 

pela Câmara, a matéria é remetida a outra Casa, na 

condição de órgão revisor. Caso esta o modifique, 

a proposição retorna à Casa de origem. As comis-

sões também têm competência para aprovar deter-

minados projetos em decisão terminativa. O envio 

da matéria à sanção é feito pela Casa que conclui a 

votação. As proposições que tratam de atribuições 

privativas do Senado não são remetidas à Câmara.

Este estudo tem como base dois temas: a) 

apresentação e b) órgãos.

a) Apresentação: é o início do processo legislativo, 

sempre feito em Plenário. No caso das medidas pro-

visórias, a data de apresentação é contada da publi-

cação no Diário Oficial da União, haja vista que pro-

duz efeitos imediatos e com força de lei, entrando 

em vigência no momento da sua edição. 
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b) Órgãos: o termo engloba o Plenário, a Mesa, as 

Comissões Permanentes e as  Comissões Temporá-

rias (especiais, de inquérito e externas).

Situações atuais

Indicam qual o status ou condição atual da pro-

posição dentro ou fora da Câmara dos Deputados. 

Por ser um indicador instantâneo, quaisquer análises 

sobre elas revelam diferentes cenários, pois partem 

de dados dinâmicos e que se alteram no tempo. 

A versão 1 da API utilizada para a produção 

deste relatório indica a presença de 55 situações. 

Elas foram organizadas em oito tipos que as agru-

pam de acordo com assuntos similares, quais se-

jam: a) aprovada; b) arquivada; c) devolvida ao au-

tor; d) perdeu a eficácia; e) pronta para pauta; f) 

retirada pelo autor; g) transformada em nova pro-

posição; h) em tramitação.

c) Aprovada: qualquer hipótese de situação de propo-

sição que indique validação ou conclusão do processo 

legislativo dentro da Câmara dos Deputados, ainda 

que em trâmite no Senado Federal, na presidência da 

República ou já transformada em norma jurídica. En-

quadram-se nesta hipótese as seguintes situações: i) 

transformada no(a) [tipo] [número/ano]; ii) transfor-

mado em norma jurídica.10

10 Transformado em norma jurídica: preceito obrigatório imposto, ou 
reconhecido como tal, pelo Estado. Regra, artigo de lei, prescrição legal. 
Fórmula objetiva da vontade social, manifestada imperativamente a todos 
pelo Estado. O mesmo que norma legal (Fonte: Glossário do Portal da 
Câmara dos Deputados).
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d) Arquivada: qualquer hipótese de situação de 

proposição que indique rejeição ou conclusão do 

processo legislativo sem a sua aprovação dentro da 

Câmara dos Deputados.  Enquadram-se nesta hipó-

tese as seguintes situações: i) arquivada.11

e) Devolvida ao autor: quando o projeto é remeti-

do novamente àqueles que o apresentaram por não 

estar devidamente formalizada e em termos ou ver-

sar sobre matéria alheia à competência da Câmara, 

evidentemente inconstitucional ou antirregimental 

(RICD, Art. 137, §1º). 

f) Perda de eficácia: perda da capacidade da orga-

nização em cumprir as suas metas e objetivos nos 

prazos estabelecidos.12 Os Projetos de Decreto Le-

gislativo (PDC) regulam as relações jurídicas decor-

rentes de perda de eficácia de medida provisória. 

g) Pronta para pauta: relação das proposições ou de 

outros assuntos a serem apreciados em determinada 

11 Arquivada: recolhimento das proposições ao Arquivo da Casa 
Legislativa. Ocorre quando rejeitadas definitivamente, quando declaradas 
prejudicadas ou quando estiverem em tramitação no encerramento da 
legislatura, exceto: se tiverem pareceres favoráveis de todas as comissões; 
se houverem sido aprovadas em algum turno de votação; se originárias 
do Senado Federal, ou nele tenham tramitado; se de iniciativa popular, de 
outro poder ou do Procurador-Geral da República (Fonte: Glossário do 
Portal da Câmara dos Deputados). RICD, Art. 133, caput e p.u.

12 Fonte: Glossário do Portal da Câmara dos Deputados.



83

reunião de comissão13 ou sessão14 do Plenário.15 

h) Retirada pelo autor: retirada de uma proposição 

pelo presidente da Casa Legislativa, em qualquer 

fase de seu andamento, mediante requerimento do 

autor16 (RICD, Art. 104).

i) Transformada em nova proposição: quando a 

proposição finaliza o processo legislativo em curso 

e é transformada em nova proposição (em geral di-

ferente da original), cujo processo é independente 

do anterior.

13 Comissão: órgão integrado por parlamentares, tendo composição 
partidária proporcional à da Casa Legislativa, tanto quanto possível, e 
pode ter caráter permanente ou temporário. É comissão permanente 
quando integra a estrutura institucional e comissão temporária quando 
criada para apreciar determinado assunto, especial e de inquérito, ou para 
o cumprimento de missão temporária autorizada. A comissão temporária 
extingue-se ao término da legislatura, quando alcançado o fim a que 
se destina ou, ainda, quando expirado o seu prazo de duração (Fonte: 
Glossário do Portal da Câmara dos Deputados). CF, Art. 58; RICD, Art. 26.

14 Sessão: reunião dos parlamentares em Plenário para debate ou 
deliberação de matérias. RICD, Arts. 65 a 78. A sessão de debates é 
uma reunião dos parlamentares em Plenário sem que haja matérias a 
serem objeto de deliberação. Normalmente é realizada às segundas e 
sextas-feiras e constam de Pequeno Expediente, Grande Expediente e 
Comunicações parlamentares. Esse período também pode ser aproveitado 
para Comunicações de liderança. RICD, Art. 66, inciso 4º, § 3º. Já a sessão 
deliberativa se divide em ordinária ou extraordinária em que há pauta ou 
Ordem do Dia designada pela Presidência da Casa Legislativa para decisão 
sobre proposição. RICD, Arts. 85 e 277. A sessão deliberativa ordinária 
é realizada apenas uma vez ao dia, em todos os dias úteis, de segunda à 
sexta-feira, com início às 9 horas, quando convocadas para as sextas-feiras, 
e nos demais dias da semana às 14 horas. A Sessão Ordinária tem a duração 
de cinco horas e consta de: Pequeno Expediente, Grande Expediente, 
Ordem do Dia e Comunicações Parlamentares. RICD, Art. 65, II. Já a sessão 
deliberativa extraordinária se realiza em dia ou hora diversos dos prefixados 
para as sessões ordinárias. Tem a duração de quatro horas e é destinada 
exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da Ordem do 
Dia (Fonte: Glossário do Portal da Câmara dos Deputados). RICD, Art. 65, III.

15 Fonte: Glossário do Portal da Câmara dos Deputados.

16 Fonte: Glossário do Portal da Câmara dos Deputados.

ANEXO 2 − METODOLOGIA DETALHADA DE 
NOMENCLATURAS E DEFINIÇÕES



CONGRESSO EM NÚMEROS
A PRODUÇÃO LEGISLATIVA DO BRASIL DE 1988 A 2017

84

j) Em tramitação: quando uma proposição legisla-

tiva está em curso de acordo com as normas cons-

titucionais e as estabelecidas pelo Regimento In-

terno (Art. 131 a 136). Elas seguem um rito previsto 

de tramitação, que pode ser ordinária, urgência ou 

prioridade. A tramitação normal das proposições é 

a ordinária. O regime de urgência dispensa algumas 

exigências, prazos ou formalidades regimentais para 

que determinada proposição seja de logo conside-

rada, até sua decisão final (RICD, Art. 152). Já o re-

gime de prioridade dispensa exigências regimentais 

para que determinada proposição seja incluída logo 

após as em regime de urgência na Ordem do Dia da 

sessão seguinte (RICD, Art. 158).17 

17 Fonte: Glossário do Portal da Câmara dos Deputados.
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