
 

 

 

SUCESSO LEGISLATIVO DO PRESIDENTE E DO CENTRÃO 

Debora Gershon e Júlio Canello 

 

A taxa de sucesso legislativo do presidente é um indicador relevante para avaliar o 

avanço da agenda do governo na Câmara. Enquanto a taxa de apoio mede a adesão 

dos parlamentares à posição governamental em cada votação, não importando de quem 

é autoria do projeto, a taxa de sucesso mede o êxito do governo na transformação dos 

projetos de sua autoria em norma jurídica.  

Mais especificamente, o indicador mostra o percentual de projetos de lei ordinária, de 

lei complementar e medidas provisórias do Executivo que foram exitosos ao longo do 

governo, por ano de apresentação da matéria.  

A tendência esperada, em condições normais, é que a taxa de sucesso seja 

decrescente, por dois fatores: um cronológico (projetos de primeiro ano têm mais tempo 

para aprovação do que os de último) e outro político (a “lua de mel” no início do governo 

e as disputas eleitorais no fim). 

As taxas alcançadas por Bolsonaro desde 2019 não estão entre as melhores. Os 

resultados superam os do segundo, e breve,  mandato de Dilma Rousseff e se 

aproximam da presidência provisória de Temer, mas são menores que aqueles 

observados nos governos Lula e Dilma I, especialmente em 2019. O primeiro ano de 

Bolsonaro somente é melhor que Dilma II. Ainda que o desempenho em 2020 tenha 

melhorado, tal padrão não parece ter se mantido em 2021, mesmo com a entrada do 

Centrão no governo e com a gestão de Arthur Lira (PP) na Câmara, outro sinal de que 



 

 
o apoio desse grupo parlamentar ao governo não se dá tanto na 

direção de avançar uma agenda legislativa do presidente. 
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O sucesso legislativo também pode ser medido em relação ao desempenho dos 

parlamentares. Embora a fórmula para o cálculo da taxa seja a mesma, os resultados 

são substancialmente diferentes dos alcançados pelo Executivo, devido ao maior poder 

de agenda do presidente, que decorre de sua posição institucional, das regras do 

processo legislativo e dos recursos políticos a sua disposição (que incluem cargos e 

orçamento, mas não só). A consequência é que, em geral, enquanto as proposições do 

executivo são mais discutidas e aprovadas, é raro que deputados, individualmente ou 

mesmo em grupo, consigam emplacar os projetos que apresentam, transformando-os 

em lei. Por conta disso, a comparação relevante para analisar o espaço do Centrão na 

produção legislativa é relativa ao conjunto dos deputados. 

Na atual legislatura, o percentual de projetos de iniciativa de parlamentares aumentou 

em 2020 e decaiu em 2021. Padrão semelhante ocorreu quanto às proposições do 

Centrão, mas com diferenças dignas de nota. O salto ocorrido no segundo ano do 

governo, época das tratativas para a entrada do Centrão na base de apoio de Bolsonaro, 

foi mais expressivo – sua taxa de sucesso passou de 0,7% para 2,05%, enquanto outros 

deputados só aprovaram 0,82% dos seus projetos nesse mesmo ano. E, apesar da 



 

 
diminuição em 2021, o desempenho do Centrão seguiu superior à 

média de todos os parlamentares.  
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Esse quadro, contudo, não é exclusivo da atual legislatura. Embora em 2020, o grupo 

tenha alcançado a sua maior taxa de sucesso desde 2003, de lá para cá o Centrão tem 

obtido sucesso legislativo sistematicamente maior do que o do restante da Casa, exceto 

em alguns anos durante os governos Lula. Isso nos permite dizer que, nas últimas duas 

décadas, as chances de um projeto de iniciativa de parlamentares virar lei é maior se o 

autor (ou um dos autores) pertencer a um partido do Centrão. 

 


