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O Parlamento brasileiro é avaliado, com frequência, pelo número 

de leis que produz. São comuns as críticas de meios de comunicação 

e de parte da opinião pública à baixa produtividade dos legisladores 

ou, até mesmo, ao excesso de leis consideradas inócuas. Para se 

contrapor a essa visão parcial, um grupo de consultores e cien-

tistas políticos iniciou um estudo que tem como objetivo construir 

indicadores para avaliar o desempenho do Poder Legislativo. A nova 

metodologia pretende captar aspectos como a qualidade das leis, a 

relação com o Poder Executivo e a participação da sociedade nos 

debates sobre os projetos em tramitação.

A pesquisa nasceu de um acordo de cooperação técnica 

assinado pelo Centro de Altos Estudos da Consultoria Legislativa 

do Senado e o Centro de Estudos Legislativos (CEL), vinculado ao 

Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). O CEL convidou a Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais para participar do grupo, por sua experiência em Legística, 

área que concentra estudos sobre o processo de elaboração das leis.

De acordo com o coordenador pedagógico da Escola do Legis-

lativo da ALMG, Guilherme Wagner Ribeiro, a busca por uma nova 

metodologia de avaliação parte do pressuposto de que é inadequado 

aferir o desempenho do Parlamento pelo número de leis produzidas. 

Outro consenso do grupo de pesquisadores, do qual Ribeiro faz 

parte, é que os indicadores devem medir a capacidade das casas 

legislativas de produzir informação e debates.

O diretor do Centro de Altos Estudos da Consultoria do Senado, 

Fernando Meneguin, afirma que, a princípio, os critérios de avaliação 

obedecem a dois grandes grupos de análise. O primeiro diz respeito 

às condições institucionais de cada casa, como os recursos técnicos 

à disposição do processo legislativo e os aspectos relacionados à 

iniciativa da apresentação de projetos de lei. O segundo grupo de 

análise pretende avaliar o impacto legislativo, ou seja, os efeitos 

positivos e negativos que futuras leis podem ter na sociedade.

A avaliação de impacto é praticada de maneira sistemática no 

Parlamento Europeu, o qual pode até interromper a tramitação 

de projetos. No Parlamento Britânico, um órgão denominado Law 

Comission tem como objetivo assegurar que as leis sejam justas, 

modernas, simples e eficientes. Estados Unidos, Canadá e Portugal, 

entre outros países, têm iniciativas no mesmo sentido.Guilherme Wagner Ribeiro
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Critérios – Os indicadores a serem propostos pelo grupo que reúne 

Senado, CEL e ALMG ainda não foram definidos, mas Meneguin ante-

cipa alguns critérios que devem nortear a avaliação: a proporção de 

projetos apresentados por parlamentares ou pelo chefe do Executivo; o 

controle de constitucionalidade; a participação efetiva dos parlamenta-

res na tramitação das propostas; a participação popular no processo 

legislativo; e a estrutura física das casas legislativas, entre outros. 

Cada indicador pode ser desdobrado, a fim de que a avaliação 

seja o mais fiel possível à realidade. A consultora da ALMG Regina 

Magalhães, que participa das discussões, dá como exemplo a aferi-

ção dos níveis de participação popular em um parlamento. Segundo 

ela, um primeiro indicador teria como objetivo apontar se há ou não 

instrumentos de participação em uma determinada casa legislativa, e 

se essa interação é presencial, remota ou de ambas as modalidades. 

Um desdobramento do indicador poderia apontar se a participação se 

dá apenas pela informação ao cidadão, se permite que ele apresente 

sugestões ou se existe, de fato, deliberação em conjunto.

Para a diretora do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, 

Magna Inácio, o objetivo do novo modelo, no primeiro momento, é 

ampliar o foco da avaliação para o processo legislativo como um todo. 

Atualmente, ele está centrado na produção legislativa. “As atuais me-

todologias focam ou o início do processo legislativo, que diz respeito 

à iniciativa de apresentação de projetos, ou o fim, a produtividade. 

Nosso trabalho busca outra abordagem, que considere a fase inicial 

e a final, mas que considere também todo o ciclo”, afirma ela.

Posteriormente, segundo Magna, a intenção é utilizar a nova 

metodologia para avaliar atividades não necessariamente relaciona-

das ao processo legislativo, como a fiscalização do Poder Executivo 

e a interlocução com a sociedade civil.

De acordo com os integrantes do grupo, os indicadores a se-

rem propostos no estudo vão levar em conta as diferenças entre 

os parlamentos brasileiros. Dependendo do nível da Federação, 

do tamanho da população representada e dos recursos financei-

ros que cada legislativo recebe, a estrutura e os instrumentos 

à disposição dos parlamentares podem variar significativamente. 

“Devemos tomar cuidado para não fazer comparações entre 

coisas incomparáveis. O que chamamos de ‘bom desempenho 

legislativo’ vai se manifestar de maneira diferente em cada unidade 
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da Federação, por causa das competências e da capacidade de 

estruturação diferenciadas”, afirma Regina Magalhães.

A ressalva não impede que alguns indicadores sejam os mesmos 

para todas as casas legislativas. Nesse caso, podem ser atribuídos 

pesos diferentes a cada parâmetro, na avaliação final. 

Estímulo – A construção dos indicadores ainda está no nível das 

discussões, mas a expectativa do grupo é que o estudo gere efeitos 

concretos no desempenho dos legislativos brasileiros e forneça parâ-

metros adicionais para aferição do trabalho dos parlamentares, que 

não se limitem à produção de leis. “Não estamos necessariamente 

nos avaliando, mas colocando à disposição da sociedade outros 

critérios de avaliação”, diz Guilherme Wagner Ribeiro. Na opinião 

de Magna Inácio, é uma forma de o Poder Legislativo tornar pública 

sua produção, para que a sociedade possa julgar seu trabalho com 

base em informações amplas.

A diretora do CEL acredita que a construção dos indicadores vai 

estimular o debate sobre o assunto e incentivar as casas legislativas 

a implementar seus próprios sistemas de avaliação. “Quando você 

cria critérios de avaliação, você não só avalia, mas também induz 

comportamentos”, acrescenta Ribeiro.

Para Fernando Meneguin, novos parâmetros de avaliação podem 

contribuir para que os legislativos sejam mais atuantes e indepen-

dentes. “Centenas de câmaras municipais, por exemplo, não têm 

sequer Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ], funcionam 

quase como anexos das prefeituras”, afirma ele.

As três instituições envolvidas na iniciativa têm histórico de 

estudos e ações voltadas para o aperfeiçoamento do Legislativo. O 

Senado mantém desde 1999 o Programa Interlegis, com grande 

atuação na modernização das casas legislativas, sobretudo das 

câmaras municipais. O CEL, criado em 2005, faz pesquisas sobre 

diversos aspectos do Poder Legislativo. O acordo de cooperação 

entre o Centro de Altos Estudos da Consultoria do Senado e o CEL 

prevê outras iniciativas, além do estudo sobre indicadores.

A Assembleia, além da experiência na discussão da Legística, 

promove debates e pesquisas por meio da Escola do Legislativo, 

fundada em 1992. Na ALMG, participam do estudo servidores da 

Escola e da Gerência-Geral de Consultoria Temática, que integra a 

Diretoria de Processo Legislativo.


