
 

 

 
 

2021 na Câmara dos Deputados: balanço da gestão de Arthur Lira 

Debora Gershon e Joyce Luz 

 
No dia 1 de fevereiro de 2021, o deputado Arthur Lira (PP-AL) foi eleito presidente da 
Câmara dos Deputados com o apoio público do presidente Jair Bolsonaro, esperançoso 
de uma relação menos conflituosa com o parlamento. A aproximação efetiva de 
Bolsonaro ao Centrão (do qual o PP faz parte), desde meados de 2020, foi fator 
fundamental para a vitória de Lira contra o deputado Baleia Rossi (MDB), candidato do 
ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia (sem partido). Do ponto de vista econômico, as 
agendas de ambos eram bastante próximas às preferências do governo. Politicamente, 
contudo, Lira prometia maior alinhamento em pautas de interesse do presidente em 
troca de mais controle na distribuição de recursos e cargos, ainda que mantivesse o tom, 
enfatizado por Maia ao longo do seu mandato, de independência política do Legislativo 
frente ao Executivo.  

A consagração da vitória de Arthur Lira à presidência da Casa, portanto, criou 
expectativas com relação à natureza da agenda legislativa do ano. Em linhas gerais, 
esperava-se maior avanço das reformas estruturais mirando o enxugamento da 
máquina pública – tão ao gosto da agenda liberal que une as forças à direita do espectro 
político e supostamente importantes para a agenda eleitoral do presidente Bolsonaro 
em 2022 –, avanço moderado de pautas políticas conservadoras e maior ímpeto 
legislativo para aumento da participação dos deputados na alocação de recursos 
orçamentários (tendo em vista o perfil dos partidos que compõem o Centrão).  

Depois de quase um ano de gestão, descobrimos que o prognóstico desenhado estava 
apenas parcialmente correto. A reforma administrativa foi praticamente engavetada, a 
tributária está em processo de aprovação a duras penas, com redução significativa do 
escopo das propostas iniciais, o Bolsa Família foi enterrado e substituído pelo programa 
Auxílio Brasil, cujo financiamento é ainda incerto, o voto impresso foi rejeitado e a 
participação do legislativo no planejamento orçamentário aumentou de forma 
significativa, discricionária e pouco transparente, a partir do uso deliberado das 
emendas de relator (o chamado “orçamento secreto”). É difícil mensurar, do ponto de 
vista qualitativo, se o saldo foi positivo para o Bolsonaro.  Todavia, não faltaram esforços 
de Arthur Lira para dar prosseguimento às pautas mais caras ao governo e a seus aliados.  

A gestão de Lira tem sido caracterizada por alto grau de centralização decisória, que 
resultou em maior concentração dos trabalhos legislativos nas figuras dos líderes e do 
presidente da Mesa, devido à suspensão do trabalho das comissões. Ao longo de sua 
gestão, Lira tem manejado o regimento interno de forma surpreendente, atropelando 
ritos, levando à votação projetos cujo teor não foi previamente compartilhado com os 
deputados, criando comissões especiais para encurtar o tempo de debate, substituindo 
comissões especiais por grupos de trabalho e amparando a aprovação de emendas de 



 

 

 
 
plenário em desacordo com as regras regimentais. O debate sobre a reforma eleitoral 
para 2022, que, ao fim e ao cabo, trará aspectos positivos para a competição em virtude 
da interdição da Câmara pelo Senado, é um exemplo nessa direção; a votação da PEC 
do Ministério Público é outro.  

Além disso, Lira conduziu a Câmara à aprovação de uma nova reforma regimental ainda 
em maio de 2021. A Resolução 21/2021 modificou um conjunto de artigos 
legitimamente utilizados pela oposição para a obstrução das votações, alterando 
elementos centrais do debate e da deliberação (tempo das sessões, qualidade da 
comunicação, destaques e emendas). O resultado foi a eliminação de recursos 
protetivos e de barganha da minoria, com impacto negativo na amplitude da 
representação.  

Comparando as presidências de Arthur Lira e Rodrigo Maia  

● Os temas Saúde, Direitos Humanos e Minorias e Finanças e Orçamento 
expressam grande parte da agenda legislativa movimentada e aprovada durante 
a gestão de Arthur Lira, mas também de Rodrigo Maia. O enfrentamento da 
pandemia é uma das razões explicativas desse quadro. 

● Sob o ponto de vista do tempo médio de tramitação das proposições, as gestões 
de Arthur Lira e Rodrigo Maia se assemelham, não havendo tramitação mais 
célere sequer das propostas do governo em 2021. 

● O apoio da Câmara ao governo em 2021 também é bastante semelhante ao 
observado em 2020, o que significa que o alto grau de centralismo do presidente 
da Casa, Arthur Lira, conforme observado no dia a dia dos trabalhos legislativos, 
não foi suficiente para aumentar a adesão dos deputados e deputadas federais 
às preferências do Planalto de maneira sistemática.  Ainda assim, o governo tem 
garantido apoio majoritário às suas preferências em matérias específicas e, 
portanto, ao fim e ao cabo, aprova a sua agenda, ainda que com maior ou menor 
facilidade. 

● Lira tem sido considerado um presidente forte da Câmara e surpreende que, na 
sua gestão, alinhada desde o começo ao Palácio do Planalto, o governo tenha 
enfrentado derrotas importantes. A queda mais expressiva do apoio ao Planalto 
em outubro de 2021 pode ajudar a entender parte do problema. Para além da 
instabilidade da coalizão governista, formada essencialmente por partidos do 
Centrão, e para além do fato de que Lira, diferentemente de Maia, não tem 
posição ideológica firme para defender pautas liberais à revelia da pressão do 
governo, o próprio centralismo do presidente da Câmara dificulta as 
articulações. O “ultrapresidencialismo” legislativo, no médio prazo, esfacela 
acordos, diminui a disposição para a composição de interesses e incentiva as 
lideranças partidárias à mobilização de seus poderes regimentais de veto. Nesses 



 

 

 
 

últimos meses de trabalho, Lira tem enfrentado maior resistência à sua 
liderança. O governo sofre por extensão, ao passo que são mantidos, senão 
majorados, os já altos custos de manutenção da sua base. 

 
 


