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1 INTRODUÇÃO

Os estudos de política externa buscam compreender os fatores que motivam um 
determinado Estado a adotar um tipo de comportamento no sistema internacional. 
Diferentemente das teorias de política internacional, cuja unidade de análise é o 
sistema internacional, as teorias de política externa têm no comportamento indi-
vidual de um Estado a unidade de análise fundamental. Ainda que a parcimônia 
neste tipo de construção teórica seja de difícil realização (Waltz, 1979), podemos 
identificar dois grandes conjuntos de variáveis explicativas em relação ao comporta-
mento individual dos Estados: fatores sistêmicos e fatores domésticos (Rose, 1998). 
Os primeiros constituem variáveis como a capacidade material relativa do Estado, 
as alianças estratégicas, o nível de interdependência econômica, a participação em 
organizações internacionais, entre outras. Os fatores domésticos são variáveis como 
o tipo de regime político, as instituições decisórias, os interesses organizados, a 
opinião pública, os partidos políticos, a ideologia política e econômica, entre outras.  

Neste capítulo, daremos atenção especial a um ator doméstico específico da 
política externa brasileira recente: o Poder Legislativo. Não é o objetivo aqui con-
trastar fatores sistêmicos e domésticos na tentativa de explicar o comportamento 
brasileiro recente no sistema internacional. Os demais capítulos deste volume 
cumprem a tarefa muito bem. O objetivo deste capítulo é analisar como os partidos 
políticos se comportam na temática internacional, assim como explorar a dinâmi-
ca da relação entre os poderes Executivo e Legislativo na formulação da política 
exterior brasileira de 2008 a 2015. Do ponto de vista constitucional, o Legislativo 
brasileiro é um possível ponto de veto no processo decisório da política externa. A 
partir deste fato, consideramos o Poder Legislativo, em geral, e os partidos políticos, 
em particular, componentes domésticos de elevada relevância na averiguação dos 
determinantes do comportamento brasileiro em temas internacionais.
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Relações Internacionais (IRI) da USP.
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Quais fatores políticos estão associados ao comportamento legislativo em 
política externa no Brasil? Qual o nível de cooperação entre os poderes Legislativo 
e Executivo na política externa brasileira? Essas são as perguntas que norteiam a 
pesquisa empírica realizada neste trabalho, cujo material será de dois tipos: as vo-
tações nominais na Câmara dos Deputados e a tramitação de projetos de política 
externa na Câmara e no Senado Federal.

Argumentamos que no caso das tramitações de política externa predomina um 
sistema de delegação do Legislativo ao Executivo. Em comparação com períodos 
anteriores, o período estudado possui tramitação mais rápida e apenas aprovações. 
Muito provavelmente, a maior velocidade de tramitação se deve ao sucesso que 
a política externa dos governos Lula obteve, reverberando no governo Dilma. 
A delegação fica clara quando são detectados movimentos dos congressistas no 
sentido de influenciar a tramitação das propostas do Executivo e seu conteúdo. 
Alguns casos são descritos para exemplificar a questão. No que tange aos votos das 
legisladoras, constatou-se a relevância, como na política doméstica, da ideologia do 
partido político e o pertencimento ou não à base de apoio ao governo. Entretanto, 
especificamente em 2015, por conta da deterioração da relação entre a presidente e 
sua base de governo, observamos um significativo decréscimo na probabilidade de 
um legislador de um partido à direita do espectro ideológico votar favoravelmente 
à iniciativa presidencial em política externa.

O resto do texto prossegue da seguinte forma. Na próxima seção, a seção 2, 
delineamos a literatura debruçada na relação entre os poderes Executivo e Legislativo 
na formulação e implementação da política externa. Embora a literatura sobre o 
caso norte-americano seja mais abundante, optamos por focar na literatura que 
analisa o Brasil ou os países latino-americanos com presidencialismo multipartidário. 
Desta forma, nos aproximamos do objeto de estudo aqui analisado. Na seção 3, 
descrevemos os dados empíricos utilizados nesta pesquisa, assim como os métodos 
empregados. Fundamentalmente, utilizamos estatísticas descritivas e o modelo de 
regressão logística. Na seção 4, exibimos os resultados e os principais argumentos 
aqui desenvolvidos. Na quinta e última seção, concluímos o estudo.     

2 REVISÃO DA LITERATURA

A análise do impacto das relações entre os poderes Executivo e Legislativo na 
formulação da política externa em regimes presidencialistas possui significativo 
desenvolvimento na literatura norte-americana (Baldwin e Magee, 2000; Conley, 
1999; Dahl, 1950; Mack, Derouen e Lanoue, 2011; McCormick, Wittkopf e 
Danna, 1997; Meernik, 1993; Prins e Marshall, 2001). A oposição entre duas 
perspectivas fundamenta o debate acerca do presidencialismo estadunidense e a 
formulação da política externa. O primeiro grupo de literatura pode ser definido em 
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termos das teses dos dois presidentes (Wildavsky, 1966) e do bipartishanship (Holsti 
e Rosenau, 1984; King, 1986), cujos argumentos depositam na especificidade da 
política externa a explicação para a observação da preponderância do presidente 
em assuntos internacionais, quando comparado ao forte controle que ele recebe 
do Congresso Nacional nas políticas domésticas. O segundo grupo, por sua vez, 
iguala a política externa às demais políticas públicas no que diz respeito ao nível 
de controle que o Congresso exerce sobre a Presidência. Assim, fatores explicativos 
como o lobby (Fordham, 1998; Mearsheimer e Walt, 2006), a ideologia partidária 
(McCormick e Wittkopf, 1992), a opinião pública (Burgin, 1993) e as condições 
socioeconômicas do distrito eleitoral (Henisz e Mansfield, 2006), usualmente 
utilizados para explicar o comportamento legislativo nas políticas domésticas, 
também constituem variáveis relevantes na compreensão da atuação congressual 
na condução da política externa dos Estados Unidos. 

Embora com menor desenvolvimento empírico, a literatura debruçada na 
compreensão das relações entre a Presidência e o Congresso Nacional na formulação 
da política externa dos presidencialismos latino-americanos também pode ser divi-
dida em duas. Os primeiros estudos, dos anos 2000, definiram o Poder Legislativo 
como mero ratificador da política externa presidencial. A atuação dos legisladores 
da região seria caracterizada pela indiferença, conferindo relevância apenas ao papel 
que os partidos exercem na formulação das políticas públicas domésticas.

Lima e Santos (2001), por exemplo, argumentam que o Congresso brasileiro 
abdica autoridade ao Poder Executivo no processo decisório da política exterior. 
Os autores, por um modelo espacial unidimensional, defendem que as posições do 
presidente, de iniciador da política, e a do Congresso, de ratificador ex post facto, 
geram um equilíbrio em que o legislador mediano é obrigado a acatar as políticas 
negociadas pelo Executivo nos fóruns internacionais, em função do cálculo do custo 
político de rejeitá-las. Esse seria o caso da política de abertura comercial ocorrida 
no Brasil no início da década de 1990. De modo geral, esse grupo de estudos ten-
de a avaliar como débil a participação do Congresso em questões internacionais 
(Stuhldreher, 2003).

Os principais motivos da baixa assertividade dos congressos latino-americanos 
na formulação da política externa apontados por essa parcela da literatura são a 
alta concentração de poder na Presidência da República, a carência de articulações 
institucionais e instrumentos de expertise, assim como o baixo retorno eleitoral 
(Lima e Santos, 2001; Santos, 2006; Oliveira, 2003; 2005).2

2. No caso brasileiro, mais especificamente, figura entre as variáveis explicativas para a baixa assertividade do Legislativo 
em política externa o elevado grau de insulamento do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil 
(Diniz e Ribeiro, 2008). 
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Um segundo grupo de estudos passou a desafiar a tese acerca da passividade 
dos congressos nacionais latino-americanos, no que tange à formulação da políti-
ca exterior. Ao analisar a relação Executivo-Legislativo na formulação da política 
externa brasileira, Neves (2003) constata a forte predominância do Executivo, 
ressaltando, contudo, que tal predominância não é privilégio da política externa, 
mas comum à boa parte da formulação das políticas públicas em geral. Prevalece no 
caso brasileiro a delegação, e não abdicação, de autoridade por parte do Legislativo 
para o Executivo na formulação da política externa.

Maia e César (2004) ressaltam a capacidade de o Legislativo brasileiro influen-
ciar as diretrizes da política externa, por meio de mecanismos de participação distintos 
da aprovação ou rejeição dos acordos internacionais negociados pelo presidente da 
República – principal prerrogativa constitucional do Congresso Nacional na política 
externa do Brasil. Entre esses mecanismos, as autoras destacam a convocação de 
ministros, os pedidos de informação e a participação de legisladores em delegações 
negociadoras (op. cit., p. 373). Ao descrever o trabalho legislativo realizado pela 
base de partidos da oposição ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso 
(FHC) em dois casos (Tratado de Não Proliferação Nuclear e Base de Alcântara), as 
autoras contrariam a tese do desinteresse parlamentar em assuntos internacionais.

Após análise das mensagens presidenciais sobre política externa enviadas 
à Câmara dos Deputados do Brasil entre 1988 e 2006, Diniz e Ribeiro (2008) 
argumentam que o presidente brasileiro tem a necessidade de conciliar interes-
ses contraditórios na arena doméstica, na qual o Poder Legislativo desempenha 
papel substancial. Ademais, os autores também chamam atenção a respeito da 
utilização de mecanismos extraconstitucionais, como o pedido de urgência por 
parte dos líderes partidários, enquanto indicador que rejeita a tese da falta de 
interesse destes em temas de política externa. Adicionalmente, Diniz (2012) 
equipara o ato internacional às demais políticas públicas, tornando-o passível 
de obstrução por setores da oposição, não apenas pelo mecanismo da rejeição, 
mas também ao apresentar ressalvas ao acordo internacional. Lemos (2010) 
contraria o argumento de que o Congresso brasileiro abdica de suas prerrogativas 
em política externa, utilizando diversos indicadores da atividade legislativa em 
assuntos internacionais. Entre os indicadores, a autora destacou a quantidade de 
reuniões da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) – em 
comparação às demais –, as emendas orçamentárias, os pedidos de informação 
e audiências públicas na temática, entre outros (op. cit.). 

Finalmente, Ferrari (2011), ao analisar a tramitação dos tratados internacionais 
na Câmara dos Deputados do Brasil, entre 1999 e 2006, conclui a relevância da 
variável governo versus oposição na apreciação dos tratados internacionais, indicando 
a relevância do presidencialismo de coalizão na aprovação da agenda presidencial 
em política externa. Ainda que o objeto de análise deste capítulo seja o caso recente 
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brasileiro, é interessante notar como há um conjunto de trabalhos empíricos sobre 
outros presidencialismos multipartidários na região, cujo argumento central acerca 
da participação do Legislativo na condução dos assuntos exteriores é semelhante 
aos apresentados para o caso brasileiro.   

De acordo com Mena (2004), a liberalização comercial ocorrida no México 
durante os anos 1980 foi acompanhada por um significativo aumento da partici-
pação do Congresso Nacional na política externa, fundamentalmente a partir do 
processo de ratificação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAF-
TA), em 1994. Vale ressaltar que este crescimento na participação do Congresso 
Nacional mexicano não foi acompanhado por um aumento de suas prerrogativas 
constitucionais em temas de política externa, mas sim pela utilização dos meca-
nismos constitucionais preexistentes, antes subutilizados (op. cit.).

Na mesma linha do argumento apresentado por Maia e César (2004) para o 
caso brasileiro, Follietti (2005) também chama atenção para o conflito de interesse 
dos parlamentares argentinos na apreciação de uma importante matéria interna-
cional: a participação da Argentina na missão de paz da Organização das Nações 
Unidas (ONU) no Haiti (MINUSTAH). Na Câmara dos Deputados da Argentina, 
o projeto do Executivo recebeu o apoio do partido governista Partido Justicialista 
(PJ), enquanto oposição dos partidos Unión Cívica Radical (UCR) e Afirmación 
para una República Igualitária (ARI). Os parlamentares favoráveis ao projeto apre-
sentaram dois argumentos centrais: a histórica participação da Argentina em missões 
de paz, atribuindo importância ao multilateralismo enquanto diretriz da política 
externa argentina, assim como o aprofundamento da cooperação militar com os 
países do Mercado Comum do Sul (Mercosul) – o Brasil já havia aprovado a sua 
participação nessa missão. Na oposição, os parlamentares centraram suas críticas à 
justificativa de intervenção no Haiti, argumentando que o envio de tropas para a 
missão significaria corroborar com a política imperialista dos Estados Unidos. Os 
elevados gastos que a missão traria ao país também foram motivo de menção por 
parte da oposição. Na apreciação dessa mesma matéria nos Legislativos de Brasil e 
Chile, o comportamento legislativo também foi fortemente pautado pela dicotomia 
governo versus oposição, polarizando o plenário na decisão sobre o envio de tropa 
ao Haiti (Feliú e Miranda, 2011). Apesar de a participação do Congresso argentino 
em política externa ter sido descrita como meramente delegativa (Sanchez, 2015), 
alguns estudos de caso, como o litígio comercial do açúcar no Mercosul, revelam 
uma participação ativa dos legisladores argentinos (Schenoni e Aztiria, 2011; 
Porcelli, 2010). Esses casos apontam para a relevância do efeito distributivo da 
matéria apreciada na compreensão da polarização partidária em política externa.      

No que tange à formulação da política de comércio exterior, importante tema 
da agenda internacional, Pinheiro (2008) argumenta que o Legislativo chileno, 
mesmo restrito à atuação ex post facto, detém capacidade para influir no processo 
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decisório da política comercial, uma vez que o Poder Executivo incorpora as 
preferências do legislador mediano da instituição na tomada de decisões no tema. 
Adicionalmente, Feliú, Galdino e Oliveira (2007), após análise quantitativa das 
votações nominais acerca da ratificação dos tratados de livre-comércio na Câmara 
dos Deputados do Chile desde a redemocratização do país, concluem que a locali-
zação do partido político do deputado no espectro ideológico direita-esquerda é um 
excelente preditor dos votos deste em política comercial. Ademais, constatou-se que 
deputados localizados mais à esquerda do espectro tendem a votar favoravelmente 
ao livre-comércio (op. cit.). Em ambos os estudos, as preferências dos partidos 
políticos chilenos figuram como importante variável explicativa na implementação 
da política comercial do Chile. Por fim, Bustamante e Rivera (2011) argumentam 
que a composição das comissões de relações exteriores na Câmara e no Senado 
do Chile é estável ao longo do tempo, proporcionando experiência e expertise aos 
legisladores nos assuntos exteriores. Aqui, argumento semelhante ao de Lemos 
(2010) para o Brasil é demonstrado no caso chileno.

A revisão da literatura apresentada, longe de ser exaustiva, buscou mapear 
os principais argumentos presentes na literatura acerca da participação do Poder 
Legislativo na política externa de países presidencialistas e multipartidários como 
o Brasil. Especial atenção foi dada à literatura brasileira, identificando fatores 
associados ao comportamento legislativo e indicadores utilizados na análise da 
influência legislativa em política externa. Os estudos mostram algumas hipóteses 
interessantes, divididas pela unidade de análise: comportamento individual do 
legislador e tramitação das matérias enviadas ao Legislativo pelo Executivo. No 
primeiro caso, as principais hipóteses são duas. Os legisladores votam em função 
do pertencimento ou não à coalizão de governo e da ideologia política de seus 
partidos; ambas as hipóteses permeadas pela relevância dos líderes partidários e 
pela disciplina partidária presentes no Legislativo brasileiro. No segundo caso, a 
hipótese fundamental é que o Poder Legislativo delega ao Executivo a condução 
dos assuntos exteriores, sendo observada a utilização de mecanismos institucionais, 
com o intuito de influenciar a tramitação das matérias enviadas pela Presidência.

A seguir, exporemos os dados empíricos e métodos utilizados para analisar 
as duas hipóteses descritas anteriormente. 

3 DADOS E MÉTODOS 

Os dados utilizados nesta pesquisa sobre o Senado foram obtidos por fonte secun-
dária. Trata-se de dados provenientes do estudo de Silva e Spohr (2016). Para a 
Câmara dos Deputados, foram recolhidos dados originais na seção dados abertos do 
site da própria Casa legislativa,3 que abrangem tanto as votações nominais quanto 

3. Para mais informações, ver o link disponível em: <https://goo.gl/tRSYEz>.
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as propostas legislativas tramitadas. Fizemos a busca para obter todas as decisões da 
Câmara, entre 2008 e 2015, que tramitaram na Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. Desta forma, utilizamos o próprio critério da mesa diretora da 
Casa para classificar quais matérias tramitadas diziam respeito à política externa 
do país. Muitos projetos ainda em trâmite, sem possuir parecer da CREDN, não 
foram contabilizados nesta análise. No apêndice, apresentamos a tabela A.1, com a 
frequência dos temas de política externa tramitados no período analisado, desagre-
gados pelo tipo de relação internacional: bilateral ou multilateral. Deste modo, os 
leitores podem ter uma noção mais precisa dos temas substantivos aqui analisados.

No total, são 226 matérias de política externa tramitadas no plenário da 
Câmara dos Deputados, sendo 192 (85%) de iniciativa do Poder Executivo e 34 
(15%) de iniciativa do Poder Legislativo. Para se ter uma noção entre a proporção de 
projetos tramitados de política externa em comparação às demais políticas públicas, 
utilizamos dados do anuário estatístico de 2008;4 o último a ser publicado no site da 
Câmara dos Deputados no momento desta pesquisa. No relatório, estão expostas 
as proposições apreciadas pelas comissões em 2008. Como esperado, a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), uma das mais disputadas pelos congressistas, res-
ponde por 42,3% do total de matérias apreciadas na Casa legislativa, seguida pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) (17,4%) 
e pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) (6,1%). A 
CREDN é a 13a comissão parlamentar com maior número de proposições trami-
tadas de um total de vinte comissões, representando 1,48% do total de propostas. 
A comissão com menor número de propostas, sempre em 2008, é a Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias (CDHM), com 0,2% das propostas totais.

Esses dados dão uma boa noção ao leitor do tamanho da política externa 
na Câmara dos Deputados, ainda que sejam de apenas um ano. Dominada por 
iniciativas do Poder Executivo, a CREDN apresenta uma posição mediana em 
termos de quantidade de matérias apreciadas, refletindo, grosso modo, o grau de 
visibilidade que a comissão permite para a carreira legislativa. Não obstante, os 
dados permitem apenas posicionar a CREDN no universo de propostas tramita-
das na Câmara. Para analisar a relação entre os poderes Executivo e Legislativo, 
utilizaremos estatística descritiva sobre os dados de tramitação das matérias de 
política externa. Para a análise das votações nominais na temática, empregaremos 
um modelo de regressão logística para estimar o grau de associação entre os votos 
dos congressistas e os fatores políticos e institucionais. A seguir, apresentamos os 
resultados da pesquisa.              

4. Para mais detalhes, ver o link disponível em: <https://goo.gl/V56Z5w>. Acesso em: 16 maio 2016.
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4 RESULTADOS

Esta seção é dividida em duas subseções. A primeira trata das relações entre o Poder 
Executivo e o Legislativo. Nela, serão analisadas o sucesso Legislativo do presidente, 
as tentativas da Casa legislativa de influenciar o processo decisório, o tempo de 
tramitação, assim como a análise de alguns casos que ilustram os dados e as relações 
estabelecidas. A segunda subseção foca no comportamento legislativo, mais especi-
ficamente como votam as deputadas e os deputados em temas de política externa.  

4.1  As relações entre os poderes Executivo e Legislativo na condução dos 
assuntos exteriores

Como dito anteriormente, o Poder Legislativo brasileiro é um possível ponto de veto 
no processo decisório em política externa, uma vez que parte substancial dela deve 
ser enviada ao órgão para sua efetivação. Questões relativas ao conflito político e a 
barganha entre os poderes Executivo e Legislativo continuam centrais nas agendas 
de pesquisa sobre o regime presidencialista (Alemán e Navia, 2009, p. 401). Assim, 
o primeiro aspecto a ser observado é o sucesso legislativo do presidente – ou seja, 
o índice de matérias enviadas para apreciação do Congresso Nacional que são 
aprovadas. Nesta perspectiva, estudiosos do sistema presidencialista consideram o 
sucesso legislativo do presidente um dos fatores mais relevantes na determinação 
da estabilidade institucional do regime democrático (Shugart e Carey, 1992). Na 
tabela 1, dispomos as frequências absoluta e relativa das quatro possibilidades de 
decisão congressual das matérias enviadas pela Presidência ao Congresso Nacional 
em política externa. Estabelecemos como estratégia de análise a comparação entre 
o período aqui estudado (de 2008 a 2015) e o período imediatamente anterior 
(de 1988 a 2006). Para tanto, utilizamos dados apresentados por Diniz e Ribeiro 
(2008) de 1988 a 2006, adaptando os dados originais desta pesquisa para que 
possam ser comparados em uma série temporal maior.   

TABELA 1
Decretos legislativos de política externa na Câmara dos Deputados (1988-2015)

Resultado 1988-2006 % 2008-2015 %

Aprovado
Em tramitação

725
72

89,2
8,8

184
6

95,8
3,1

Retirado pelo autor 12 1,6 2 1

Rejeitado 3 0,4 0 0

Total 812 100 192 100

Fontes:  Diniz e Ribeiro (2008) e Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acesso em: 18 mar. 2016.
Elaboração do autor.

Podemos perceber que, em ambos os períodos analisados na tabela 1, há uma 
grande proporção de matérias de política externa iniciadas pelo presidente que são 
aprovadas pelo Congresso Nacional. Em torno de 90% delas são aprovadas, havendo 
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pouca distinção entre os períodos analisados. Muito provavelmente, o fato de algumas 
matérias de política externa enviadas ao Congresso Nacional em 2015 não terem re-
cebido parecer em comissões – e, portanto, não terem sido inclusas na amostra deste 
estudo – pode revelar essa diferença de 5% entre o índice de aprovação de ambos os 
períodos, subestimando a proporção de matérias que ainda estão em tramitação. A 
proporção de matérias retiradas pelo próprio Poder Executivo também é muito se-
melhante. A diferença, ainda que não muito saliente, está no fato de terem ocorrido 
três rejeições no período 1988-2006 e nenhuma no período 2008-2015. 

Apenas para efeito comparativo, entre 1988 e 2006, os presidentes brasileiros 
tiveram, em média, 83% de seus projetos de políticas públicas enviados ao parlamento 
aprovados.5 No entanto, entre 2008 e 2015, esse valor cai para 63%. Embora a diferença 
seja significativa, vale ressaltar que a proporção de rejeição não é tão distinta nos dois 
períodos, 15,77%, entre 1988 e 2006, e 14,4%, entre 2008 e 2015. A proporção de 
projetos ainda em tramitação é que fazem os índices de aprovação serem distintos. 
De qualquer forma, o intuito é comparar o sucesso legislativo nas temáticas externa e 
doméstica. A diferença para o período 1988-2006 é bastante pequena, tendo a política 
externa índice apenas 6% maior; no período mais recente, essa diferença salta para 35%, 
aproximadamente. A distância entre os valores mencionados mostra que os projetos 
de política externa iniciados pelo Executivo entre 2008 e 2015 tiveram tramitação 
completa, tendo poucos casos parados no fluxo legislativo. Ou seja, enquanto muitos 
dos projetos de políticas públicas em geral conformam a categoria em tramitação, os 
temas de política externa, sempre em comparação ao período 1988-2006, tiveram tra-
mitação mais ágil. Podemos concluir que os projetos do Executivo em política externa 
possuem uma aceitação um pouco maior quando comparados aos assuntos domésticos.

Embora o exercício da capacidade de veto do Legislativo à política exterior 
da Presidência seja um elemento fundamental, a análise da capacidade de influ-
ência do primeiro sobre o segundo não pode estar restrita apenas ao veto. Duas 
situações centrais podem ser desenhadas a respeito da relação entre os poderes em 
política externa: delegação e abdicação. Como a Presidência possui mais expertise 
e atribuições formais na política externa, o Poder Legislativo (principal) delega ao 
Executivo (agente) a formulação e a implementação da política externa (Martin, 
2000). Delegação não significa perda de influência, uma vez que a fiscalização 
permanece ativa, podendo ser verificada pela utilização de alguns mecanismos 
institucionais, como o pedido de informe, o tempo de tramitação e a incorpora-
ção de preferências na negociação sobre as matérias de interesse. Abdicação seria 
a constatação de uma divergência de preferências entre os poderes Executivo e 
Legislativo e a preponderância do primeiro, transformando o controle do principal 
sobre o agente inócuo. Assim, seria extremamente precipitado relacionar o baixo 

5. Esses dados foram obtidos por meio do banco de dados legislativos do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap). Disponível em: <http://neci.fflch.usp.br/>. Acesso em: 1o mar. 2016. 
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número de vetos legislativos à política externa presidencial com um comportamento 
abdicativo. Alguns fatores confundem a análise; por exemplo, a capacidade de o 
Executivo antecipar a preferência do legislador mediano ou a simples coincidên-
cia de preferências. Uma baixa frequência de vetos pode ser consequência de um 
sistema delegativo funcional, cujas preferências dos dois poderes estão sendo bem 
acomodadas antes da matéria entrar no plenário da Casa legislativa. É importante 
averiguar alguns aspectos além da aprovação ou rejeição das matérias, como o 
tempo de tramitação, o comportamento individual dos legisladores e as demais 
possibilidades de influência institucional no processo de tramitação.           

Apresentamos no gráfico 1 a comparação do tempo de tramitação das maté-
rias de política externa enviadas pela Presidência ao Congresso em dois períodos. 
Novamente, utilizamos a mesma estratégia de comparar os dados originais desta 
pesquisa e aqueles apresentados por Diniz e Ribeiro (2008). Desta vez, desagregamos 
os dados por mandato presidencial, agregando apenas os dados de 2008 a 2015.   

GRÁFICO 1 
Comparação do tempo de tramitação de projetos de decreto legislativo entre os 
últimos governos (1995-2015)
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Fontes: Diniz e Ribeiro (2008) e Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>.
Elaboração do autor.

Os dados representados no gráfico 1 indicam que as matérias de política ex-
terna tiveram um tempo significativamente menor de tramitação durante o período 
2008-2015, quando comparadas ao primeiro e segundo mandatos de FHC e o pri-
meiro mandato de Lula. Há uma elevada frequência de matérias entre 2008 e 2015 
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que percorreu a Câmara dos Deputados entre quatro e seis meses, bem acima dos 
demais períodos. De uma maneira geral, os projetos de política externa entre 2008 
e 2015 tiveram um tempo de tramitação menor quando comparados aos projetos 
da mesma temática em governos anteriores. Nesse quesito, o primeiro governo de 
Lula foi aquele em que a tramitação de projetos obteve maior tempo, tendo muitos 
casos em que a tramitação não se encerrou no próprio mandato do presidente. 

Muitos fatores podem influenciar o tempo de tramitação, sendo difícil es-
tabelecer uma relação causal entre o tempo de trâmite e o nível de fiscalização do 
Poder Legislativo sobre o Executivo. Ainda assim, ao comparar distintos governos e 
períodos, é razoável supor que os fatores que influenciam a tramitação de projetos 
são minimamente uniformes, ou ao menos presentes em todos eles. A comparação, 
portanto, permite avaliar o grau de agilidade do Legislativo em aprovar uma matéria 
do Executivo em política externa. Este seria um indicador interessante do grau de 
delegação de um poder ao outro. No período 2008-2015, a delegação funcionou 
de forma eficiente, gerando baixo constrangimento legislativo ao Executivo. O 
sucesso da política externa dos governos Lula, aumentando de maneira expressiva 
a projeção internacional do país, pode ser o fator fundamental para a diferença 
entre os períodos analisados. O sucesso da política externa pode ter incentivado o 
Legislativo a facilitar o processo de aprovação das iniciativas do Executivo, sendo 
observado um tempo de tramitação menor. É interessante notar que o governo de 
Dilma Rousseff, a despeito de ser criticado pelo baixo investimento em política 
externa (Cervo e Lessa, 2014), manteve tramitações mais rápidas de seus projetos 
em política externa, quando comparado aos períodos anteriores.          

Para complementar a análise, comparamos também, no período 2008-2015, 
o tempo de tramitação das propostas de política externa de autoria dos poderes 
Executivo e Legislativo. A tabela 2 exibe as estatísticas descritivas do tempo, medido 
por dias, das medidas de autoria dos dois poderes.

TABELA 2
Estatísticas descritivas dos dias de tramitação dos projetos de política externa na 
Câmara dos Deputados por iniciativa (2008-2015)

Iniciativa Média Mediana Max Min Desv_Pad N total

Executivo 353 249 2804 0 394 192

Legislativo 774 579 2520 3 764 34

Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>.
Elaboração do autor.

Os dados da tabela 2 evidenciam a maior agilidade na tramitação de assuntos 
enviados pelo Executivo quando comparado ao Legislativo, indicando uma maior 
propensão dos deputados em avançar os projetos da Presidência da República. Em 
média, os projetos do Executivo demoram metade dos dias para chegar ao plenário 
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ou a uma decisão conclusiva na Câmara dos Deputados. Considerando ainda que a 
quantidade de projetos enviados pelo Poder Executivo é muito maior, o resultado 
é ainda mais expressivo.

Como a delegação da condução da política externa ao Poder Executivo pres-
supõe a manutenção da fiscalização de suas ações, os projetos do Executivo que 
tiveram algum tipo de intervenção por parte dos deputados durante a tramitação 
foram contabilizados. Dos 192 projetos de iniciativa da Presidência, 28 (14,5%) 
apresentaram alguma intervenção parlamentar. Dado que uma parte significativa 
dos projetos tramitados são acordos de cooperação sem custo algum, o número é 
relativamente significativo, indicando interesse e ação dos deputados em política 
externa. Esse dado corrobora a percepção de delegação e não abdicação do parla-
mento ao chefe de Estado. 

Um exemplo de ações comuns dos parlamentares é a tentativa de retirar de 
pauta o projeto analisado em plenário. Esse foi o caso do Tratado de Extradição 
com a China (Projeto de Decreto do Congresso – PDC no 1.351/2008), da Con-
venção do Mar (PDC no 985/2008), da alocação de recursos no Fundo Social 
do Mercosul (PDC no 549/2012), entre outros exemplos. Outra ação bastante 
ilustrativa é a tentativa de emendas ao projeto de lei (PL) dos tratados por parte 
dos parlamentares; relevante mecanismo propositivo à disposição dos legisladores. 
Há certa polêmica entre os juristas quanto à possibilidade de emendar e apresen-
tar reservas a tratados internacionais, ainda que a prática seja recorrente (Ferrari, 
2011). As emendas geralmente caminham em direção de reformar a redação de 
cláusulas do acordo. Um exemplo interessante na amostra aqui recolhida, ainda 
que fruto da Medida Provisória (MP) no 444/2008), foi a aprovação de doação de 
alimentos a Cuba, Haiti, Honduras e Jamaica. Foram apresentadas cinco emendas, 
todas rejeitadas. Duas delas foram apresentadas por parlamentares da oposição e 
do governo. A primeira, de autoria do deputado Antônio Carlos Magalhães Neto 
(DEM-BA), visava retirar do projeto original o beneficiamento do arroz a ser doado 
por ser um gasto desnecessário. A segunda, de autoria do deputado Paulo Piau 
(PMDB-MG), visava inserir no projeto original a possibilidade de doação de R$ 
300 milhões para a reconstrução de rodovias e rede elétrica nos países receptores 
da doação de alimentos, restringindo a prestação de serviços a empresas brasileiras. 

As emendas mencionadas tornam clara a tentativa do Legislativo de restrin-
gir a ajuda externa ou ampliá-la, evidenciando o interesse na matéria. Embora 
as emendas não tenham sido aprovadas, são exemplos do papel fiscalizador do 
Congresso no sistema delegativo da política externa brasileira. Cabe mencionar 
a tentativa da oposição de retirar de pauta a medida provisória, denunciando o 
desacordo com a política externa do presidente. O deputado Paulo Bornhausen 
(DEM-SC) argumentou em plenário: 
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Este governo tem sido pródigo em levar dinheiro do cidadão brasileiro, do trabalhador, 
dinheiro depositado no BNDES, para financiar obras baseadas num sonho lunático 
do presidente da República de ser líder mundial e para financiar obras ou projetos 
de ditadores na América Latina: metrô na Venezuela, barragens no Equador, obras 
que não serão pagas. Ou seja, todo o dinheiro do cidadão brasileiro é aplicado pela 
administração federal em outros países, que vão dar o calote, não vão nos pagar. Agora 
chega essa MP, que tem, na verdade, um fundo humanitário, mas que atende muito 
mais a interesses políticos do presidente da República em fazer política internacional 
equivocada. Portanto, na minha opinião, ela atende a interesses menores (Brasil, 2008). 

A citação anterior é muito ilustrativa da rejeição por parte da oposição do 
foco do governo nas relações Sul-Sul e da utilização de recursos para impulsionar 
a ajuda externa enquanto instrumento de política externa. Outra interessante 
tentativa de emendar uma proposta do Executivo ocorreu na tramitação do PL no 
2020/2015; desta vez, uma das emendas foi aprovada. O objetivo da proposta é 
internalizar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a efetividade 
das sanções impostas pelo órgão por meio da indisponibilidade de bens, valores 
e direitos de posse ou propriedade e de todos os demais direitos dos condenados 
pelo órgão multilateral. A emenda aprovada, de autoria do deputado Décio Lima 
(PT-SC), retira do Ministério Público Federal (MPF) a competência de proposição 
da indisponibilidade dos bens, delegando à Advocacia-Geral da União (AGU) tal 
competência. Um exemplo em que a própria base governista altera a proposta do 
Executivo em política externa.

Por fim, descrevemos um caso em que o governo saiu derrotado em plenário, mas 
a proposta de iniciativa do Executivo foi aprovada. Trata-se do PDC no 1.287/2013, 
que aprova a contribuição brasileira na construção de um telescópio no Chile, em 
conjunto com a Organização Europeia para a Pesquisa Astronômica. Alegando a 
necessidade de rever os valores com que se comprometeu, o governo brasileiro, neste 
acordo de cooperação, com a representação do deputado Ságuas Moraes (MT), na 
qualidade de líder do Partido dos Trabalhadores (PT), solicitou a retirada de pauta do 
projeto. O requerimento de retirada de pauta foi rejeitado e o projeto foi aprovado 
em sua forma original, representando uma derrota do governo no conturbado ano de 
2015, cuja eleição a presidente da Câmara do opositor Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
inaugura uma série de conflitos entre ambos os poderes. 

De uma maneira geral, confirmamos a hipótese da delegação da política externa 
ao Executivo, institucionalmente mais capaz de formular as principais diretrizes 
na matéria, sendo observada por parte do Legislativo a tentativa de influência em 
algumas das proposições do Executivo. Ainda que a Presidência possua elevada 
capacidade de aprovar as matérias de política externa, a hipótese da abdicação 
não possui respaldo empírico. A relação entre os poderes Executivo e Legislativo 
na condução dos assuntos exteriores pode ser descrita como uma delegação que 
favorece a governabilidade e a agenda da Presidência da República. Ainda assim, 
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o controle por parte da Casa legislativa é presente e pode representar, em alguns 
momentos, alguma dificuldade para o governo implementar a política externa. Na 
próxima subseção, comparamos a tramitação de PDCs na Câmara de Deputados 
e no Senado Federal relativos à política externa, assim como as atribuições em 
ambas as casas da matéria.  

4.1.1 O Senado Federal e a Câmara dos Deputados

Os legislativos nacionais bicamerais costumam apresentar distintas atribuições entre as 
casas legislativas na condução da política exterior. Na tabela 3, dispomos as principais 
atribuições em temas de política externa das casas legislativas presentes em alguns países 
presidencialistas multipartidários, a fim de comparar a distinção entre Câmara dos 
Deputados e Senado Federal no Brasil. Quando há a presença da atribuição constitu-
cional, marcamos com um “x” o quadrado referente a cada uma das casas legislativas, 
cujas siglas são: “CD” para a Câmara dos Deputados e “SN” para o Senado.

TABELA 3
Distribuição dos poderes constitucionais em política externa

Atribuições em política externa
Argentina Brasil Chile México Paraguai

CD SN CD SN CD SN CD SN CD SN

Aprovar tratados internacionais x x x x x x   x x x

Declarar guerra x x x x     x x  x x 

Regulamentar o comércio exterior x x      x x  x x    

Aprovar nomeações diplomáticas       x       x   x

Aprovar empréstimos estrangeiros x x   x   x  x x x x

Recrutar e manter tropas x           x x    

Fixar fronteiras x x                

Aprovar saída e entrada de tropas x x x  x     x    x   x

Aprovar a ausência do presidente     x x   x    x    

Fonte: Political Data Base of the Americas (PDBA). Disponível em: <http://pdba.georgetown.edu/>. Acesso em: 7 abr. 2016.
Elaboração do autor.

Os dados da tabela 3 nos permitem obter uma visão comparada das atribui-
ções do Poder Legislativo na condução da política exterior em cinco países latino-
-americanos. As atribuições relacionadas nessa tabela conferem, em geral, um poder 
ratificador ao Legislativo ex post, garantindo, como afirmado anteriormente, ao 
Executivo o poder de formular e iniciar a política externa. Nesse sentido, notamos 
na tabela 3 que o poder de ratificar os acordos e os tratados internacionais negociados 
pelo Poder Executivo é o único poder constitucional comum a quase todas as casas 
legislativas nos presidencialismos selecionados. A Câmara dos Deputados do México 
é a única casa legislativa sem esta prerrogativa. A despeito desta exceção, as atribuições 
entre as casas legislativas dos países não oferecem distinções muito significativas.
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Não obstante, destacamos uma distinção entre as atribuições das casas legislativas. 
Os Senados do Brasil, do México e do Paraguai possuem a atribuição de aprovar as 
nomeações do corpo diplomático que representa o país no exterior e nas organizações 
internacionais. Em relação à hipótese da delegação ou abdicação explorada anterior-
mente, é possível estender o achado anterior da Câmara para o Senado. Um exemplo 
interessante foi a rara rejeição a uma matéria de política externa enviada pela presidente 
ao Senado federal em 2015. Trata-se da indicação do diplomata Guilherme Patriota 
à Organização dos Estados Americanos (OEA), sob a Mensagem no 21/2015. Como 
a aprovação das nomeações diplomáticas cabe exclusivamente ao Senado e a votação 
ocorre de forma sigilosa, não podemos identificar como votaram os senadores, apenas 
apontar a pequena margem da rejeição, 38 votos contrários a 37 votos favoráveis, e 
o fato de alguns legisladores da base governista terem votado “não”. 

A rejeição pode ter sido em virtude de Guilherme Patriota ser assessor de Marco 
Aurélio Garcia, ambos defensores do fortalecimento da integração regional e da 
aproximação com países bolivarianos como a Venezuela. A rejeição seria uma espécie 
de recado em relação à insatisfação da base governista no Congresso, evidenciando 
que a política externa não está blindada da disputa política partidária. Chama 
atenção a aprovação com ampla margem de votos favoráveis como de costume, 
na mesma sessão do plenário, de outras três indicações de diplomatas a cargos em 
embaixadas brasileiras. Se a ausência de vetos na política externa presidencial não 
permite concluir a inexistência de controle por parte do Legislativo, o veto antes 
mencionado deixa claro, também para o Senado, o caráter delegativo da relação. 
Analisamos a seguir dados comparando resultados e tempo de tramitação na Câ-
mara e no Senado dos PDCs referentes à política externa nos governos recentes.

TABELA 4
Tramitação dos PDCs na Câmara e no Senado

Câmara dos Deputados Senado

Aprovados Retirados Tramitação Aprovados Retirados Tramitação

FHC I 189 9 225,1 192 1 152

FHC II 179 8 448,9 136 0 186,3

Lula I 237 2 519,6 203 0 90,5

Lula II 261 3 370,6 318 0 142,6

Dilma I 85 1 268,7 117 4 80

Fonte: Silva e Spohr (2016).
Elaboração do autor.

Como observamos na tabela 4, o tempo de tramitação das medidas de política 
externa no Senado é menor quando comparado à Câmara. O resultado é espera-
do, uma vez que há mais deputados do que senadores, existindo uma diferença 
no tamanho das agendas políticas. A variabilidade entre as médias do tempo de 
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tramitação nos governos analisados é menor no Senado, quando comparada à 
Câmara. O primeiro governo de Lula, como destacado pelos dados apresentados 
na subseção anterior, possui a maior média no tempo de tramitação dos PDCs. Em 
contraste, no Senado, é o segundo mais baixo, perdendo apenas para o primeiro 
governo de Dilma. Essa é a distinção mais acentuada entre as casas legislativas no 
que diz respeito ao tempo de tramitação. Ainda assim, guardadas as distinções de 
tamanho das casas, há forte semelhança entre ambas, sugerindo, também para o 
Senado, uma situação de delegação de poderes em política externa. Na subseção 
seguinte, analisamos o comportamento legislativo em votações nominais de política 
externa no período 2008-2015. Adotamos como estratégia investigativa analisar 
2015 em separado, a fim de observar o impacto do acirramento das relações entre 
a presidente e a Câmara dos Deputados no comportamento individual dos depu-
tados em política externa.

4.2 O comportamento legislativo em política externa

Para identificar os fatores políticos e institucionais associados aos votos dos depu-
tados nos temas de política externa, utilizamos a análise de regressão logística. Essa 
técnica estatística é apropriada, pois estima uma variável categórica, geralmente 
dicotômica, em função de um conjunto de variáveis preditoras. De maneira bem 
simples, a regressão logística binária pode prever em qual das duas categorias uma 
observação é mais provável de pertencer, dada a disposição de informações sobre essa 
observação. No caso aqui analisado, a variável resposta são os votos dos legisladores, 
variando categoricamente entre 1 (“sim”) e 0 (“não”), cujo voto “sim” representa 
apoio à iniciativa presidencial e “não”, a sua oposição. Portanto, as categorias que 
se buscam explicar são os votos favoráveis e contrários dos legisladores, dado o 
pertencimento do partido do legislador à coalizão de governo e a ideologia do 
partido político do legislador.

A partir da análise dos votos dos deputados federais em todas as votações, 
Zucco e Lauderdale (2011) argumentam que, desde a redemocratização até o 
último mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a di-
mensão ideológica estava correlacionada à disposição dos partidos pertencentes à 
coalizão de governo ou não. Assim, uma única dimensão ideológica era capaz de 
prever boa parte dos votos na Câmara dos Deputados do Brasil. Entretanto, com o 
advento do governo Lula (2003-2010), a situação muda bastante. Duas dimensões 
se tornam necessárias para estruturar os votos. A primeira e mais relevante delas é a 
dicotomia entre o governo e a oposição, enquanto a segunda exprime a disposição 
dos partidos políticos no espectro ideológico direita-esquerda. Por tal motivo, para 
a análise proposta nesta subseção, utilizamos ambas as variáveis relevantes para a 
política doméstica no estudo das votações de política externa. Como mencionado 
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anteriormente, dividimos a análise em dois períodos. A seguir, apresentamos dois 
gráficos que resumem os principais resultados do modelo logístico com ambas as 
variáveis mencionadas, indicando a probabilidade de um deputado federal apoiar 
a política externa do governo em função da ideologia de seu partido e a adesão à 
coalizão de governo.

Utilizamos a estimação da ideologia do partido político do legislador de 
Power e Zucco (2009). O dado é ideal para esta análise, pois é forjado por meio 
de survey aplicado aos legisladores, independentemente de seus votos. A ideologia 
varia de 1 (mais à esquerda) a 10 (mais à direita). O pertencimento do legislador 
à coalizão de governo é definido pela participação formal de seu partido à base de 
apoio ao governo no momento da votação. Não são muitos os projetos de política 
externa que vão à votação nominal, boa parte é aprovada por votação simbólica. 
Na amostra, de 226 projetos de política externa, apenas 7 (3%) tiveram o registro 
nominal, todos motivados por propostas iniciais do Poder Executivo. Como divi-
dimos em dois períodos a análise, entre 2008 e 2014 são cinco votações e em 2015, 
duas votações. A seguir, exibimos as tabelas 5 e 6, com as estatísticas descritivas 
das variáveis dicotômicas e contínua.

TABELA 5
Frequências das variáveis dicotômicas por período analisado (2008-2015)

2008-2014 2015

Voto
Sim 1.476

Coalizão
Governo 1.373

Voto
Sim 461

Coalizão
Governo 556

Não 276 Oposição 379 Não 320 Oposição 225

Total         1.752                 1.752             781                      781

Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>.
Elaboração do autor.

TABELA 6 
Estatísticas descritivas da variável ideologia (2008-2015)

2008-2014 2015

Desv Min Máx Desv Min Máx

Ideologia 4.35 1.21 2.34 6.53 4.57 1.22 2.34 6.53

N 1752 781

Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>.
Elaboração do autor.

O primeiro dado a informar ao leitor é o número de votos deste estudo. 
Como todos os votos pertencem a uma única coluna do banco de dados, muitos 
deputados são repetidos nas linhas, visto que votam em mais de uma votação. 
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Como esperado, o período maior e com mais votações apresenta um maior 
número de votos. A proporção de votos favoráveis à iniciativa presidencial é 
muito maior que a de votos contrários; proporção que diminui em 2015. Há 
mais legisladores de partidos que se declararam pertencentes à base do governo 
em ambos os períodos, ainda que em 2015 possa ser observada uma diferença 
bem menor.

Como estratégia de visualização dos resultados do modelo, exibimos a 
seguir dois gráficos, cada um para o período analisado, com o efeito marginal 
dos coeficientes estimados para ideologia, considerando as categorias gover-
no e oposição. A leitura do gráfico é mais intuitiva, pois retorna o resultado 
em termos da probabilidade do voto do legislador em função de ambas as 
variáveis preditivas.

GRÁFICO 2
Probabilidade de apoiar a política externa do governo em plenário (2008-2014)
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Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>.
Elaboração do autor.
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GRÁFICO 3
Probabilidade de apoiar a política externa do governo em plenário (2015)
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Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>.
Elaboração do autor.

O primeiro aspecto a ser ressaltado é a relevância de ambas as variáveis no 
modelo – isto é, tanto a ideologia dos partidos políticos quanto a dicotomia entre 
governo e oposição estão significativamente associadas aos votos dos deputados 
em política externa. Há uniformidade entre os fatores associados ao voto em po-
lítica doméstica e política externa – ou seja, a distinção entre ambos os tipos de 
política não gera incentivos distintos no comportamento legislativo. Entre 2008 
e 2014, uma deputada pertencente à base de governo possui elevadíssima proba-
bilidade de votar a favor da Presidência, com um intervalo de confiança pequeno. 
A probabilidade cai muito pouco em relação à posição ideológica de seu partido. 
Para os legisladores da oposição, a ideologia partidária possui um impacto mais 
significativo. Enquanto um legislador de um partido de esquerda possui entre 90% 
e 70% de chance de votar a favor da Presidência, um legislador mais à direita do 
espectro possui uma probabilidade muito menor, entre 10% e 5%.

Em 2015, a situação muda significativamente na base governista. Enquanto 
um legislador de um partido de esquerda e pertencente ao governo mantém elevada 
probabilidade de votar favoravelmente à Presidência (acima de 90%), um legislador 
da base governista mais à direita do espectro tem uma probabilidade entre 30% e 
40%. Na oposição ao governo, a tendência é muito semelhante ao período anterior 
analisado – ou seja, a esquerda oposicionista possui maior probabilidade de votar 
a favor da Presidência quando comparada à direita oposicionista.
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A segunda conclusão que extraímos da análise é a diminuição, também em 
política externa, da disciplina da base de governo. Evidentemente, esta percepção se 
complementa à primeira – ou seja, se os fatores que influenciam o voto dos legisladores 
são uniformes entre a política externa e a doméstica, uma crise política no interior da 
base de governo deve afetar ambas as políticas de maneira uniforme. Para se ter uma 
base comparativa, entre 2008 e 2010, o presidente Lula contava com uma disciplina 
de 73% na sua base de governo, enquanto Dilma gozava de patamar semelhante 
no início de seu governo. Em 2015, essa disciplina cai para 57%, demonstrando a 
deterioração da unidade da base aliada ao governo no segundo mandato de Dilma. O 
que podemos dizer é que política externa não está blindada da crise política, embora 
não tenha ocorrido rejeição na Câmara dos Deputados. Em uma situação de governo 
dividido, o tradicional sistema delegativo da política externa pode ser suspendido, 
aumentando a interferência do Legislativo nas decisões de política externa.

Por fim, dada a relevância da variável ideologia partidária no voto legislativo, 
cabe aqui percebê-la desde uma perspectiva substantiva. Power e Zucco (2012), por 
meio de dados de survey aplicado aos legisladores, argumentam que os deputados 
governistas de esquerda tendem a possuir visões positivas em relação aos vizinhos 
de governos progressistas, enquanto tanto os governistas mais à direita quanto a 
oposição de centro-direita são muito mais céticos em relação a esse apoio. Analo-
gamente, os autores afirmam que os legisladores governistas de esquerda são menos 
entusiasmados com parcerias de países da Organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE), quando comparados aos legisladores do governo 
e de centro-direita e aqueles da oposição e de centro-direita. Esses dados refletem 
uma interessante polarização substantiva que ainda merece novas ondas de survey, 
a fim de determinar o quão estratégico ou sincero esse posicionamento se revela.

5 CONCLUSÃO

Não há dúvidas de que a Presidência da República possui uma atuação preponderante 
na condução da política externa. Ainda assim, a melhor caracterização da relação 
entre os poderes Executivo e Legislativo é a delegação. O Poder Legislativo, como 
argumenta a literatura especializada, utiliza mecanismos institucionais para fisca-
lização e até modificação da política externa presidencial. No período 2008-2015, 
a delegação entre os poderes funcionou de maneira bastante eficiente, garantindo 
aos presidentes agilidade na aprovação das matérias de política externa. Não é fácil 
separar aquilo que é coincidência de preferências, antecipação de preferências ou 
abdicação. Entretanto, as utilizações de mecanismos de influência legislativa em 
matéria de política conferem algum grau de robustez à hipótese da delegação. 

Embora a Presidência prepondere em assuntos internacionais, a crise política 
instaurada na base de apoio ao governo na Câmara dos Deputados em 2015 teve 
algum reflexo na política externa também. Se não houve vetos nesta Casa, houve 
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significativa diminuição no grau de disciplina da base governista nos votos dos legis-
ladores em política externa. Em um grau intermediário, a crise político -partidária no 
governo Dilma teve reflexo na política externa, indicando que esta não está blindada 
da dinâmica de apoio da base governista no presidencialismo de coalizão. Nesse 
aspecto, há confusão entre um comportamento estratégico e ideológico. Enquanto 
a relevância da dicotomia entre governo e oposição nos votos parlamentares em 
política externa indica um comportamento estratégico, a associação desta variável à 
ideologia partidária indica a relevância do tema substantivo no posicionamento dos 
deputados. Em outras palavras, em uma situação de desintegração da base de apoio 
ao governo, a ideologia partidária possui um papel relevante. Na situação em que a 
base de apoio ao governo é disciplina e minimamente estável, como ocorreu de FHC 
ao primeiro mandato de Dilma, o comportamento estratégico parece preponderar 
também em política externa. Isto é, independentemente da substância da temática 
tratada, o apoio ou a rejeição à política externa presidencial estará condicionado ao 
pertencimento ou não à base de apoio ao Poder Executivo.
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APÊNDICE

TABELA A.1
Frequência dos temas de política externa tramitados na Câmara dos Deputados 
(2008-2015)

Tema Multilateral Bilateral

Cooperação em geral 15 98

Mercosul/Unasul 11 -

Meio ambiente 6 0

Segurança 4 18

Economia 4 3

Ajuda externa 2 1

Migração 2 1

Política comercial 2 4

Grupo parlamentar 1 9

Infraestrutura 1 6

Turismo 1 2

Agricultura 1 1

Visto 0 3

Educação 0 2

Saúde 0 1

Total 53 152

Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>.
Elaboração do autor.




