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O Poder Legislativo ocupa posição central em qualquer sistema 

decisório democrático, mas as condições de atuação e o desempenho 

dessa instituição variam enormemente, o que acarreta diferenças 

importantes para o ambiente institucional – intra e extralegislativo – 

de cada arranjo democrático e, também, iniciativas deliberadas de 

mudança e aperfeiçoamento do trabalho parlamentar em seus aspec-

tos organizacionais e processuais. São iniciativas que apontam para 

uma postura proativa do Legislativo, em busca de novas condições 

para o exercício da representação política democrática.

Esses processos, em alguns aspectos, descrevem linhas conver-

gentes de inovação e alteração da organização legislativa que podem 

ser adequadamente caracterizadas como tendências sustentáveis 

de mudança. O objetivo deste artigo é apresentar os principais 

resultados do estudo Mapeamento de tendências – mudanças e 

inovações no Poder Legislativo no Brasil e no mundo, elaborado 

para subsidiar o planejamento estratégico da Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais. Tais tendências foram mapeadas em relação a 

quatro temas: (a) Agenda, Processo e Produção Legislativa; (b) 

Controle e Fiscalização do Poder Executivo; (c) Interlocução com a 

Sociedade; e (d) Transparência no Exercício da Atividade Legislativa.  

O mapeamento dessas tendências baseou-se na identificação 

de experiências concretas no Brasil e no mundo de adoção de no-

vos procedimentos, práticas e tecnologias pelo Poder Legislativo. 

Cabe salientar, no entanto, que o mapeamento das tendências foi 

conduzido com base na relevância das mudanças e inovações para 

o desenvolvimento institucional do Legislativo. 

O artigo está organizado da seguinte forma: na primeira seção, 

discute-se a acepção de desenvolvimento institucional que orientou 

o estudo; na segunda, informa-se a metodologia de mapeamento 

adotada. A seção seguinte apresenta sucintamente as principais 

tendências de inovação e mudança nos legislativos, organizadas 

tematicamente e, por último, as considerações finais. 

Uma preocupação central orientou o mapeamento das ten-

dências de mudanças do Legislativo: a de identificar aquelas que 

contribuem para uma trajetória de desenvolvimento institucional. Ou 

seja, um conjunto de atividades voltadas para o fortalecimento das 

capacidades do Poder Legislativo, especialmente aquelas referidas 

1Desenvolvimento 
institucional do 

Legislativo 
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às suas funções representativa, legislativa e de controle (UNDP, 

2003). Procurou-se, em particular, mapear as inovações e mudan-

ças que contribuem para o funcionamento do Legislativo com base 

em uma visão integrada de suas funções – legislar, representar e 

controlar – e para o fortalecimento de sua posição institucional no 

sistema político.

O desenvolvimento institucional pode ocorrer a partir de fatores 

endógenos à própria Casa, por meio de aprendizado ou de inovação 

institucional, ou pode resultar de fatores exógenos, via difusão ou 

indução de processos e tecnologias que redundem em mudança 

institucional2. Nesse sentido, vale assinalar a importância da distin-

ção conceitual entre mudança institucional e inovação institucional. 

Para efeito da análise aqui empreendida, mudança institucional 

refere-se à adoção, por parte de uma determinada casa legisla-

tiva, de instrumentos e procedimentos já praticados por outras 

instituições, como, por exemplo, a transição de um modelo de 

organização legislativa para outro. Já inovação institucional carrega 

a conotação de invenção de novos procedimentos e instrumentos, 

antes inexistentes (ANASTASIA, 2009: 3). 

Em boa medida, a literatura especializada salienta a autonomia 

institucional, maior complexidade e profissionalização das estrutu-

ras organizacionais e a racionalização da dinâmica processual das 

arenas decisórias como dimensões críticas da institucionalização 

dos legislativos3. As mudanças e inovações associadas a essas 

dimensões podem variar, no entanto, relativamente ao grau em 

que ampliam o caráter democrático dessas instituições (HIBBINGS, 

2002). Nesse sentido, o mapeamento não se limitou a identificar 

processos conducentes à maior institucionalização dos legislativos, 

mas também mapeou aqueles voltados para a ampliação de sua 

natureza democrática. Como salientado pela União Interparlamen-

2 Weingast & Marshall, 1988; Loewenberg et al, 2002; Shepsle & Weingast, 
1995; Shepsle & Weingast, 1987; Shepsle & Aldrich,  2000;  Polsby, 1968, 
2004; Rogers, & Walters, 2006; Binder, 1997; Power & Rae, 2003.

3 Na visão de Polsby (1968), a institucionalização dos legislativos é evi-
denciada pela diferenciação funcional dessa organização vis-à-vis  os 
outros Poderes e instituições políticas, por uma estrutura interna mais 
complexa, marcada pela presença de órgãos especializados e pela tomada 
de decisões internas a partir de procedimentos e regras universalistas e 
rotinizadas.   
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tária – Interparliamentary Union (IPU) – há cinco princípios que 

informam a noção de instituições parlamentares democráticas: 1) 

Representatividade; 2) Transparência; 3) Acessibilidade; 4) Res-

ponsabilidade (Accountability); e 5) Efetividade em todos os níveis: 

nacional, internacional e local4 (IPU, 2005: 9).  

Do ponto de vista do Legislativo, o atendimento desses prin-

cípios supõe, cada vez mais, atuar em um ambiente complexo de 

tomada de decisões políticas. A crescente importância das fases 

não legislativas de formação da agenda governamental e de pro-

dução das políticas públicas (HUBER & SHIPAN, 2002; HUBER & 

MCCARTHY, 2006) interpõe novos desafios à representação política 

pelos parlamentares. Tais desafios incluem o deslocamento das 

decisões para novas arenas e instituições políticas e a participação 

cada vez mais expressiva de outros atores institucionais, como o 

Executivo e Judiciário, na definição de seus resultados. São desa-

fios, portanto, que não se restringem às condições horizontais de 

influência e controle políticos, mas se estendem também à relação 

entre os legisladores e os cidadãos. Nesse sentido, o mapeamento 

de tendências privilegiou as mudanças com impacto nas condições 

de interação do Legislativo e de seus membros com os cidadãos 

e demais Poderes. 

O mapeamento de tendências adotou como metodologia a iden-

tificação e a seleção de experiências com potencial de indução de 

capacidades institucionais do Legislativo, relevantes para o exercício 

de suas funções precípuas, a saber, a de representação, a legislativa 

e a de controle dos Poderes constituídos em contextos democráticos. 

Seis capacidades institucionais foram consideradas relevantes para 

garantir o desenvolvimento institucional sustentável de organizações 

4  Esses atributos remetem para o conjunto de características centrais para 
um parlamento democrático (IPU, 2005:9): (a) representativo: social e poli-
ticamente representativo da diversidade das pessoas, com oportunidades e 
proteções iguais para todos os seus membros; (b) transparente: ser aberto 
à sociedade, por meio da mídia, e transparente na conduta de suas ativi-
dades; (c) acessível: envolvimento dos públicos, incluindo associações e 
movimentos da sociedade civil no trabalho parlamentar; (d) responsável: 
serem os membros do parlamento responsáveis, perante o eleitorado, pelo 
seu desempenho no mandato e pela integridade de conduta e (e) organiza-
ção efetiva das atividades de acordo com os valores democráticos e com as 
funções legislativas e de controle político do Parlamento (http://www.ipu.
org/splz-e/sp-conf05/democracy-rpt.pdf). 

2Metodologia  
do mapeamento
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legislativas em contextos democráticos: (i) de provisão e comparti-

lhamento de informação; (ii) de definição de agendas prioritárias;  

(iii) de coordenação de ações; (iv) de reforço mútuo dos processos 

de trabalho; (v) de interlocução ampliada com a sociedade; e (vi) de 

rastreabilidade das atividades legislativas e parlamentares.

Três fontes de informação foram utilizadas no mapeamento 

de tendências, a saber: (a)  documentos e instrumentos de na-

tureza normativa (acordos, instruções, relatórios) produzidos por 

organismos políticos e/ou agências governamentais; (b) produção 

acadêmica sobre o tema, especialmente resultante de análises 

empíricas e comparadas de inovações e mudanças em curso nos 

legislativos no Brasil e no mundo; e (c) bancos de dados públicos 

sobre a organização interna dos legislativos e os processos e re-

sultados da atividade legislativa e parlamentar. 

(a) Agenda, processo e produção legal

As mudanças voltadas para a produção de leis mais aderentes 

às necessidades dos cidadãos e mais efetivas do ponto de vista 

de seus resultados ocupam, hoje, um papel central na agenda 

institucional do Poder Legislativo em diversas partes do mundo. 

Essa agenda tem priorizado o foco em todo o ciclo do policy-making, 

que inclui desde a formação da agenda até o acompanhamento e 

a avaliação ex post das decisões legislativas e de seus impactos 

normativos e materiais.  

O aprimoramento do processo legislativo tem sido um dos 

principais alvos de inovação dos parlamentos contemporâneos. 

As iniciativas buscam a melhoria da qualidade e da efetividade 

das leis, por meio da revisão do planejamento legislativo e dos 

processos de trabalho em seus aspectos materiais, formais e 

procedimentais. É, também, crescente a abordagem das condi-

ções de produção legal no contexto mais geral de planejamento 

das ações de governo. 

A primeira tendência identificada foi a introdução de modalidades 

de avaliação de impacto de novas leis e da análise da eficiência, efi-

cácia e efetividade da legislação vigente. Nessa direção, observou-se 

o incremento da capacidade de priorização de iniciativas legislativas 

e de articulação entre as decisões pré e pós-implementação das 

políticas públicas.  

3Tendências de 
mudança e inovação 
do Legislativo
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Estratégias de planejamento legislativo focadas nos resultados 

da produção legal têm sido adotadas, com considerável impacto 

no processo legislativo e nas interações entre o Parlamento e os 

demais atores políticos e institucionais. Nessa direção, a Legística 

ganhou centralidade nas agendas de mudanças no ambiente legis-

lativo, com a redefinição de novos princípios e parâmetros para a 

avaliação da utilidade, da eficácia e da efetividade dos atos norma-

tivos.  Nessa linha, argumenta-se que a qualidade da legislação 

é afetada positivamente quando são considerados os seguintes 

princípios: a) da necessidade efetiva de novas decisões legislativas 

e atos normativos; (b) da proporcionalidade entre vantagens e 

custos associados à adoção de determinadas decisões legislativas; 

(c) da subsidiariedade, ou do incentivo para que as decisões sejam 

tomadas no nível mais próximo do cidadão; (d) da transparência, 

mediante o uso sistemático de consulta pública nos processos deci-

sórios; (e) da responsabilidade, relativa à identificação dos agentes 

implicados; (f) da inteligibilidade (coerência e acessibilidade); e (g) 

da simplicidade da legislação (codificação e consolidação das leis)5. 

Esses princípios apontam para uma racionalidade pragmático-

gerencial com foco nos resultados dos atos normativos e nos 

aspectos materiais do processo de elaboração das leis. De acordo 

com essa perspectiva, o planejamento legislativo deve incorporar 

um conjunto de atividades e estruturas organizacionais de suporte 

às decisões legislativas, orientado para: (a) definição do problema; 

(b) fixação de objetivos; (c) escolha de instrumentos normativos e 

regulatórios alternativos; (d) avaliação prospectiva de impacto; (e) 

acompanhamento da regulamentação e vigência da legislação; e 

(f) avaliação retrospectiva de impacto. Duas linhas principais de 

inovações orientadas para maior efetividade das leis podem ser 

destacadas: a primeira diz respeito a processos de revisão da legis-

lação existente, por meio de estratégias seletivas de simplificação 

5 Princípios destacados pelo Relatório do Grupo de Mandelberg, consti-
tuído pela Comissão Europeia (CE) para estudar e recomendar ações para 
a melhoria da atividade regulatória no âmbito da União Europeia (UE). Os 
resultados do trabalho desse grupo, conhecido como o Relatório de Man-
delberg, foram divulgados no final de 2001 e informaram um conjunto de 
iniciativas deflagradas pela Comissão Europeia com o objetivo de melhorar 
o ambiente regulatório e legal da UE. Implementados a partir de 2002, os 
programas Legislar Melhor e Regular Melhor orientam, até o presente, a 
definição de estratégias e acordos entre os países membros da UE.
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e consolidação dos atos normativos6. O procedimento consiste na 

análise de todo o quadro normativo que regula determinada política, 

com o objetivo de identificar sobreposições, inconsistências, normas 

obsoletas e possibilidades de redução do acervo regulatório ou de 

adoção de novas modalidades, como a autorregulação. 

Diversos países da União Europeia (UE) implementaram pro-

gramas próprios de simplificação da legislação, baseados na estra-

tégia de revisão setorial de leis e regulamentos7. A efetividade da 

legislação tem sido também perseguida por esquemas de revisão 

programada das leis, por meio de dispositivos de avaliação da ob-

solescência ou ineficácia dos atos normativos8.

A segunda linha de inovações voltadas para aumentar a efetivi-

dade das leis abrange um conjunto diversificado de iniciativas que 

buscam melhorar as condições informacionais e de deliberação 

parlamentar de novas leis ou de suas revisões. Dentre essas, 

destaca-se a avaliação de impacto das leis.

A análise prospectiva e retrospectiva dos impactos das leis é 

um dos principais eixos de experimentação que organiza o que vem 

sendo chamado de “produção legal baseada em evidências”. Metodo-

logias de análise de impacto são consideradas instrumentais para a 

6 Em relação à primeira linha de inovações, uma das principais iniciativas é 
a difusão de uma agenda de melhoria do ambiente legislativo e regulatório, 
patrocinada pela União Europeia desde 2002. O programa Legislar Me-
lhor, coordenado pela Comissão Europeia, instruiu acordos entre os países 
membros para a adoção de procedimentos de simplificação e consolida-
ção da legislação e de redução de custos administrativos, e o relatório de 
Mandelberg (2000) propôs diretrizes para iniciativas de simplificação de 
legislação. Mais informações em: Comunicação da Comissão ao Parlamen-
to Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social Europeu e ao Co-
mitê das Regiões, de 25 de outubro de 2005, intitulada «Aplicar o Programa 
!"#$%&'()&"*+,*-&./"0*1*2.')0'34&0*+,*.&#56&7&809:"*+"*;$0+)"*),4$60+")<*

=!>?@ABBCD*CEC*7&%06*1*F:"*5$/6&80+0*%"*G")%06*>7&8&06HI*J''5KLL,$)M6,NI

europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg
=pt&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=535. 

7 Um dos pilares desses programas é a adoção de metodologias de men-
suração dos custos administrativos com prestação de informações exigidas 
pela legislação. No âmbito da UE, vários países utilizam o modelo de custo-
padrão (standard cost model – SCM) tanto para a quantificação dos custos 
administrativos e definição de metas de redução desses encargos quanto 
para a estimação da relação entre custo-benefício de novas leis. 

8 Essas medidas consistem na inclusão, no corpo da própria lei, de cláusu-
las de revisão programada do ato normativo, como a cláusula de reexame e 
a cláusula de caducidade (Sunset Clause). Esta última prevê a suspensão, 
no todo ou em parte, de leis não regulamentadas no prazo previsto. 
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definição de prioridades de decisão legislativa, tanto na fase de for-

mação da agenda quanto no acompanhamento e na fiscalização da 

execução de políticas públicas. As experiências analisadas revelam 

que tais avaliações são utilizadas em diferentes fases do processo 

legislativo – análises prospectivas e retrospectivas – e variam quanto 

ao modelo de decisão a que dão suporte. Elas são utilizadas para a 

definição de critérios de decisão acerca das alternativas de políticas 

de seleção de indicadores para o acompanhamento e a avaliação 

dos resultados, para instruir a fiscalização e o controle político dos 

órgãos responsáveis pela regulamentação e execução das políticas.

As Avaliações Prospectivas de Impacto (APIs), que buscam 

dimensionar os impactos potenciais (normativos e materiais) das 

alternativas de política, são, hoje, adotadas de forma sistemática 

em diferentes países. Verificou-se, no entanto, que o foco da análi-

se varia consideravelmente. O modelo de avaliação integrada, que 

considera os impactos potenciais das leis em relação a diferentes 

dimensões, é adotado pela UE, Finlândia e Holanda. Nos demais 

países, as regras que dispõem ou exigem as APIs para a decisão 

sobre novas leis ou regulamentações tendem a se concentrar em 

dimensões ou setores específicos de políticas.  

De forma geral, os países que adotam a Avaliação Prospectiva 

de Impacto exigem estudos para decisões sobre legislação primária. 

A quantificação da relação custo-benefício da nova lei é normal-

mente adotada para decisões específicas, selecionadas em função 

da magnitude do impacto econômico da política em tela (UE, EUA, 

México, Coreia, Canadá). Cabe destacar que essa avaliação ainda 

é realizada predominantemente por iniciativa do Poder Executivo9, 

nível central de governo, e de suas agências, estando, portanto, 

sujeita à discricionariedade do mandatário. A existência de legislação 

específica dispondo sobre a realização de APIs foi localizada apenas 

na República Tcheca, no México e na Coreia. 

A Avaliação Retrospectiva de Impacto (ARI) é, no entanto, a 

modalidade mais frequente de análise dos efeitos da legislação. 

9 Nos Estados Unidos da América, o Office Management and Budget 
(OMB), órgão da Presidência, é a principal instância do programa centra-
lizado de Análise de Impacto Regulatório. As AIRs são elaboradas pelas 
agências, incluindo análises de custo-benefício de novas regulações, e re-
visadas pelo OMB. É esse órgão que envia a avaliação das AIRs para o 
Congresso quando novas regulações federais são emanadas. 
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Esse resultado decorre do fato de que parte dos legislativos – 

particularmente em sistemas parlamentaristas – concentra o 

trabalho parlamentar em atividades de oversight e de fiscalização 

das políticas públicas.  

Estudos recentes chamam a atenção para o papel dos legislati-

vos na melhoria da qualidade das leis, mediante o uso das avaliações 

de impacto ao longo de todo o ciclo da política pública. É importante 

salientar que o desafio não se limita à incorporação das avaliações 

de impacto ao planejamento legislativo. Esse desafio envolve também 

o problema de disseminação e compartilhamento das informações 

produzidas. Para isso, é fundamental que a atividade de avaliação 

legislativa esteja, institucionalmente, ancorada em normas induto-

ras da transparência e da participação dos públicos interessados. 

(b) Controle e fiscalização do Poder Executivo

As capacidades institucionais de exercício das funções legislati-

vas e de controle político ganharam importância em face do forta-

lecimento da posição do Executivo na formulação e na execução de 

políticas públicas, observado tanto em sistemas parlamentaristas 

como em presidencialistas. A complexidade da ação governamental 

nas sociedades contemporâneas tem ampliado os graus de incerte-

za política quanto aos resultados das ações de governo e incentivado 

o desenvolvimento de estruturas especializadas de apoio à produção 

de políticas públicas. Duas linhas principais de resposta a essas 

novas condições de operação dos governos podem ser destacadas: 

(1) delegação de poderes legislativos ao Executivo e (2) adoção de 

estratégias de fortalecimento das capacidades institucionais do 

Legislativo, relativamente à formulação e ao acompanhamento da 

execução das políticas públicas. 

A delegação ao Executivo de poderes legislativos ou regulamen-

tares é uma dinâmica que organiza a relação entre os Poderes 

em diversas democracias. O controle da agenda legislativa pelo 

Executivo, mediante uso de suas prerrogativas de iniciar legislação 

e de influenciar a tramitação das matérias de seu interesse, é 

um dos resultados mais destacados. Uma face menos visível é a 

importância cada vez mais expressiva das fases extralegislativas 

de decisão sobre as políticas públicas, resultante da adoção de 

legislações pouco detalhadas ou que transferem a especificação 

dos dispositivos legais para as iniciativas de regulamentação do 
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Executivo (HUBER & SHIPAN, 2002; HUBER & MCCARTY, 2006). 

Embora o grau de delegação varie entre os sistemas políticos, a 

abordagem das mudanças e inovações nesse campo é importante, 

uma vez que essa dinâmica organiza, em boa medida, a relação 

Legislativo-Executivo no Brasil (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1998; 

SANTOS, 2003; AMORIM & TAFNER, 2002).

O fortalecimento da posição institucional do Executivo na produ-

ção legal tem se sustentado mediante mudanças e inovações em 

sua estrutura organizacional, com ampliação das suas capacidades 

institucionais e informacionais de produção de políticas públicas: 

(a) melhoria da capacidade de coordenação central das ações de 

governo, de forma a mitigar a discricionariedade das burocracias 

públicas e, nos casos de governos multipartidários, dos partidos 

responsáveis pelas pastas ou pelos órgãos governamentais; (b) 

promoção do alinhamento das políticas setoriais ou temáticas à 

agenda de governo do chefe do Executivo; e (c)  institucionalização, 

no âmbito do Executivo, de estruturas especializadas e centraliza-

das de formulação de políticas públicas com base em informações 

próprias e de mecanismos de consultas a grupos de interesses 

e organizações da sociedade civil. Esse processo não é linear ou 

geral, variando, entre outros fatores, de acordo com as áreas de 

políticas públicas, a distribuição de poderes e competências entre 

os Poderes constituídos e as condições de apoio legislativo à agenda 

do Executivo (RUDALEVIGE, 2002). 

Nesse contexto, os legislativos tenderam a reorganizar a sua 

estrutura interna – com o alinhamento do sistema comissional ao 

portfólio ministerial, a realocação de competências e a criação de 

órgãos de assessoramento e apoio especializado –, além da racio-

nalização do processo legislativo. Essas mudanças apontam para 

processos endógenos de construção das capacidades institucionais 

requeridas para uma postura proativa dos legislativos em face do 

poder de agenda do Executivo. 

De forma mais específica, verificou-se uma tendência entre os 

legislativos mais institucionalizados de adoção de estratégias de 

desenvolvimento de capacidades técnicas em áreas estratégicas de 

atuação governamental, como o planejamento orçamentário.  Isso 

reflete uma preocupação crescente dos legislativos com o impacto 

das assimetrias de informação sobre o seu poder de agenda e de 
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controle. Tais assimetrias, no presente, decorrem não somente do 

fortalecimento dos demais Poderes no processo governamental, 

mas também de mudanças nos paradigmas da gestão pública. 

Essas mudanças resultaram na modificação e diversificação dos 

marcos institucional e regulatório das ações governamentais e na 

ampliação dos pontos de veto às decisões políticas.  

Consoante a isso, foi em relação ao acompanhamento das polí-

ticas públicas e à fiscalização das ações do Executivo que o mapea-

mento de tendências identificou inovações interessantes de suporte 

à atividade parlamentar, as quais passaram a direcionar o foco do 

oversight legislativo para o desempenho das políticas governamentais 

e a responsabilização do Executivo baseada em resultados.

É crescente o uso dos resultados de auditoria operacional, 

produzidos pelos órgãos auxiliares dos legislativos, para instruir as 

ações de controle do Executivo. Esse tipo de auditoria conjuga a 

análise de desempenho operacional – focada nos aspectos econô-

micos e de eficiência dos programas e projetos governamentais – e 

a avaliação de políticas focada na efetividade e equidade das ações 

governamentais. A Organização Internacional de Instituições de 

Auditoria (International Organization of Supreme Audit Institutions–

Intosai) tem papel destacado na difusão dessa perspectiva entre 

os órgãos nacionais de controle.

Cabe avaliar se o recurso a esse tipo de informação é atrativo 

por desonerar os parlamentos e seus membros dos custos dire-

tos do oversight legislativo, mediante o monitoramento ostensivo 

e continuado das ações do Executivo. Além disso, a vinculação 

funcional daqueles órgãos à estrutura do Legislativo pode tornar 

essa modalidade mais eficaz do que o recurso à atuação de agen-

tes externos como alarmes de incêndio (KIEWIET E MCCUBBINS, 

1991:31; MCCUBBINS E SCHWARTZ, 1987).

Sob essas condições de relacionamento com o Executivo, parte 

das casas legislativas adotou sistemas próprios de mensuração do 

desempenho da instituição, como dispositivo de prestação de contas 

ao público externo e como ferramenta informacional de suporte à 

tomada de decisões estratégicas por seus membros. Observa-se, 

em diferentes países, uma atuação mais proativa dos legislativos 

no que se refere à produção e à divulgação de estatísticas acerca 

do conjunto de atividades legislativas e parlamentares, incluindo a 
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representação e participação de minorias políticas e partidárias 

nessas atividades.

Em boa medida, o foco da mensuração do desempenho perma-

nece na produtividade do trabalho legislativo, com destaque para 

os indicadores de mensuração de taxas de sucesso e dominância 

legislativa10. O foco na dimensão processual do trabalho parlamen-

tar tem recebido menor atenção, embora parte importante das 

condições e dos recursos de influência efetiva dos legisladores na 

produção legal – mediante a competição, a modificação ou mesmo 

a obstrução da agenda do Executivo – concentre-se nesse nível. 

(c) Interlocução com a sociedade

Um dos aspectos importantes a ser contemplado no planeja-

mento estratégico de uma casa legislativa refere-se ao incremento 

de seu grau de desenvolvimento parlamentar.

No que se refere à interlocução com a sociedade, a primeira 

tendência observada refere-se à institucionalização de procedimen-

tos e de ferramentas de interação com os cidadãos nos interstícios 

eleitorais, com vistas ao incremento dos graus de responsividade 

(responsiveness) e de responsabilidade (accountability) vertical e 

horizontal das casas legislativas.

Partindo da constatação de que eleições livres, competitivas e 

periódicas são condições necessárias, mas não suficientes, para o 

exercício da cidadania democrática, vale ressaltar a importância da 

instituição de mecanismos e ferramentas de interação face a face 

entre representantes e representados, com vistas a organizar condi-

ções propícias para a vocalização de preferências dos cidadãos nos 

interstícios eleitorais, bem como o debate e a deliberação pública. 

Paralelamente, as interações entre cidadãos, legisladores 

e líderes de coalizões podem beneficiar-se, também, das novas 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) e de sua rápida 

difusão nas sociedades contemporâneas. Tais tecnologias consti-

tuem recursos estratégicos que, a depender da forma como forem 

utilizados (e por quem), podem contribuir para diminuir o grau de 

10 A taxa de dominância  é a razão entre o número de leis aprovadas por 
iniciativa de um dos Poderes e o número total de leis aprovadas em deter-
minado período de tempo. Por sua vez, a taxa de sucesso é a proporção 
de leis aprovadas por iniciativa de um Poder, relativamente ao total de leis 
iniciadas por esse mesmo Poder em determinado período de tempo.
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assimetria informacional entre os atores políticos, funcionando como 

canais que oferecem informações para os cidadãos e, ao mesmo 

tempo, subsidiando os trabalhos legislativos. 

A segunda tendência a ser reportada diz respeito à ampliação da 

interlocução, cooperação e troca de experiências entre casas legis-

lativas, nos âmbitos estadual, nacional e internacional, contribuindo 

para a inserção de novos temas e novos conteúdos na agenda 

legislativa e para a difusão de novos procedimentos e ferramentas 

entre parlamentos de diferentes países e regiões. Cabe ressaltar, 

aqui, o crescente protagonismo de instituições interparlamentares, 

como o IPU, e supranacionais, como o Parlamento Europeu.

Essa tendência abarca, ainda, a indução das chamadas boas 

práticas por parte de organismos multilaterais como o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Em uma clara 

diversificação de suas atividades, tais organismos, anteriormente 

voltados mais para os temas do desenvolvimento econômico e 

social no âmbito das arenas executivas dos países em que atuam, 

vêm ampliando suas ações na esfera da política parlamentar e da 

educação para a cidadania (PNUD, 2009). 

Institucionalização de procedimentos de interação 
com os cidadãos nos interstícios eleitorais

Percebe-se, por meio do exame da empiria relacionada à organi-

zação das casas legislativas e ao seu funcionamento, um movimento 

crescente na direção da criação e da institucionalização de procedi-

mentos de interlocução entre os cidadãos, os legisladores e os líderes 

de coalizão, e de sua operação continuada nos interstícios eleitorais.

Sabe-se da importância das interações face a face no âmbito do 

processo decisório (SARTORI, 1994), já que é, por meio delas, que 

preferências são não apenas agregadas, mas também formadas e 

transformadas, via debate e deliberação públicos. 

Tais razões sinalizam a relevância de se procurar identificar, nas 

casas legislativas pesquisadas, a existência e a operação efetiva 

de novos mecanismos de interação face a face com os cidadãos, 

ademais dos procedimentos há muito institucionalizados, como as 

audiências públicas de comissões.

O guia de boas práticas publicado pela União Interparlamen-

tária apresenta alguns procedimentos que permitem o envolvi-
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mento dos cidadãos no processo e na produção legislativa (IPU, 

2005: 51-55), adotados em diferentes países. No entanto, tais 

procedimentos, em geral, se restringem: 1) à submissão, à Casa 

Legislativa, de propostas de legislação, por cidadãos ou grupos 

de cidadãos, as quais são acolhidas pelas comissões temáticas 

pertinentes ou 2) à participação em audiências públicas dessas 

comissões, por iniciativa própria ou em resposta ao convite feito 

por seus membros. 

Outra prática bastante disseminada em vários parlamentos, e 

bastante tradicional, é a de os cidadãos encaminharem petições 

para seus representantes. Algumas casas legislativas têm, inclusive, 

comissões destinadas a receber e dar o devido encaminhamento às 

referidas petições, como ocorre nos parlamentos do Reino Unido 

e da Austrália.

Mais inovadoras são as iniciativas tomadas por alguns parla-

mentos para tornarem públicas todas as propostas submetidas às 

comissões legislativas por cidadãos ou grupos organizados, asse-

gurando que todas elas cheguem aos seus destinatários por meio 

dos canais institucionalizados, com vistas a garantir a operação 

dos princípios de transparência e de acessibilidade e evitar que 

interesses organizados, e poderosos, possam beneficiar-se do uso 

desses instrumentos, em detrimento de segmentos que dispõem 

de menores recursos econômicos e sociais. 

Outro investimento institucional recentemente feito por parla-

mentos relaciona-se à construção e à disponibilização de instru-

mentos voltados para a ampliação das capacidades democráticas 

dos cidadãos e dos futuros cidadãos, envolvendo a produção de 

materiais e cursos dedicados à discussão de temas relacionados 

à representação política, às funções dos legisladores e das casas 

legislativas e aos recursos que existem para que os cidadãos parti-

cipem do processo e da produção legislativa, como os parlamentos 

jovens e as visitas guiadas. 

A informação é, sem dúvida, um dos mais estratégicos recur-

sos políticos nas sociedades contemporâneas. Não obstante, o 

problema da assimetria informacional entre cidadãos, represen-

tantes eleitos e líderes de coalizão continua produzindo déficits de 

representatividade e responsabilidade democráticas. A interação 

das casas legislativas com os cidadãos pode ser mediada pelos 
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veículos tradicionais – imprensa escrita, falada e televisionada – e 

pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).

O problema da concentração dos meios de comunicação nas 

mãos de poucos é, atualmente, muito mais da órbita da mídia 

convencional do que da eletrônica. Desse problema decorrem o 

controle da agenda por parte de determinadas oligarquias políticas 

e/ou econômicas, os vieses de seleção dos fatos que vêm a público 

e o tratamento muitas vezes cosmético ou espetacular das notícias. 

Com vistas a minorar os efeitos perversos gerados por tais 

práticas, percebe-se um crescente compromisso dos parlamentos 

democráticos com a observação do princípio de transparência, 

consubstanciado em iniciativas que facilitam a cobertura, pelos 

jornalistas, das atividades legislativas.

Verifica-se a crescente abertura dos trabalhos das comissões 

para a mídia. Além disso, as casas legislativas têm, atualmente, 

setores bem-estruturados e profissionais da área de comunica-

ção social, que fornecem suporte para as atividades da mídia 

convencional e produzem e disseminam informações, a exemplo 

das TVs legislativas.

O uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) pelas casas legislativas, por sua vez, facilita a conexão 

dos cidadãos uns com os outros e com seus representantes, 

podendo contribuir para vários propósitos: a eficiência admi-

nistrativa; a produção e circulação de informação no ambiente 

interno; a disponibilização de maior volume de informações aos 

cidadãos; a vocalização das preferências, demandas, opiniões 

e reclamações dos cidadãos on-line e, consequentemente, a 

ampliação e a diversificação da matriz informacional dos legisla-

dores. Além disso, pode gerar efeitos, também, sobre o grau de 

transparência da Casa Legislativa e o controle dos governantes 

pelos governados. 

A mobilização das TICs tem dado origem ao que se conven-

cionou chamar de “participação eletrônica” e de “governo ele-

trônico” (TRECHSEL ET ALL, 2003).  É possível distinguir entre 

três modalidades de usos dessas tecnologias: a) a informação 

eletrônica (e-information), que possibilita disponibilizar ao conjunto 

dos cidadãos informações de interesse público sobre diversos 

assuntos; b) a consulta eletrônica (e-consultation), que consiste 
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em canais para a manifestação de opiniões dos cidadãos; e c) 

o processo decisório eletrônico (e-decision-making), que diz res-

peito ao uso de tecnologias de informação e comunicação com o 

propósito de integrar os cidadãos e a sociedade de modo geral 

ao processo decisório.

Um levantamento realizado nos sítios eletrônicos (web sites) de 

várias casas legislativas revelou o uso de diferentes tecnologias de 

informação e comunicação, com os mais variados objetivos. Vale 

ressaltar, dentre elas, as tecnologias que são utilizadas como forma 

de ampliar a interlocução dos cidadãos entre si, com os legislado-

res e os líderes de coalizão, como os portais dos parlamentos, os 

portais das comissões, as páginas dos legisladores, as petições 

eletrônicas (e-petitions) e os blogs e plataformas sociais.

Merecem especial atenção os grupos de discussão (fóruns 

on-line), ferramentas de interatividade multilateral que permitem a 

constituição de uma arena de debate virtual, na qual os cidadãos 

podem manter-se conectados para expor suas opiniões e discutir a 

respeito dos diversos temas tratados na Casa Legislativa. Ademais, 

tais fóruns permitem sondar a opinião dos cidadãos sobre uma 

multiplicidade de questões, estejam elas ou não na agenda legis-

lativa, colocando em contato os cidadãos e seus representantes 

e ampliando a matriz informacional para a tomada de decisões.

As casas legislativas utilizam-se, ainda, de tecnologias de áudio 

e vídeo, para transmitir, em tempo real, as sessões plenárias e de 

comissões e para disponibilizar vídeos e áudios educativos versan-

do sobre a história do Parlamento, sobre o processo legislativo, 

boletins de notícias, etc.

A mais interessante evidência identificada no âmbito da primeira 

tendência aqui reportada refere-se ao uso combinado, pelas casas 

legislativas, de mecanismos e processos de interação face a face 

com ferramentas disponibilizadas pelas novas tecnologias de infor-

mação e comunicação. 

O potencial democratizante dessas inovações institucionais de-

corre dos resultados de soma positiva que podem ser produzidos 

a partir da maximização das virtudes e da minimização dos limites 

inerentes a cada tipo de mídia ou veículo. 

O Parlamento Europeu organizou a Ágora dos Cidadãos, com 

o objetivo de propiciar as condições requeridas para debater com 
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os cidadãos da Europa os temas mais salientes de sua agenda. As 

interações ocorrem simultaneamente em ambientes presenciais e 

virtuais e envolvem participantes com preferências intensas relati-

vamente às questões abordadas nos eventos. 

Outras evidências encontradas referem-se ao acoplamento 

de mecanismos on-line às audiências públicas (presenciais) de 

comissões. No Congresso da Argentina, por exemplo, as audiên-

cias públicas de comissões são subsidiadas por fóruns e debates 

virtuais (vídeochats), prática que contribui para a vocalização das 

opiniões e das preferências dos cidadãos e dos grupos direta ou 

potencialmente afetados pelos projetos de lei que tramitam sob 

sua jurisdição.

Interlocução Interinstitucional

O desenvolvimento institucional pode ocorrer: 1) por fatores 

endógenos à própria organização, no caso, a Casa Legislativa, via 

inovação ou aprendizado institucional; 2) por fatores exógenos 

à organização, via troca de experiências, difusão e indução de 

procedimentos e práticas exitosos e validados no âmbito de ins-

tituições congêneres ou da comunidade científica; e 3) por uma 

combinação de 1 e 2.

Importante tendência que tem contribuído significativamente 

para o desenvolvimento institucional dos parlamentos democráticos 

refere-se ao crescente intercâmbio e troca de experiências entre 

eles, resultando na organização de um sistema de solidariedade 

(PIZZORNO, 1966) e criando uma sinergia que opera no sentido 

do reforço mútuo, do estabelecimento de indicadores e metas 

compartilhados de desempenho institucional e do desenvolvimento 

de ações de cooperação entre esses parlamentos.

A interlocução constante entre os parlamentos democráticos 

contribui, também, para a inserção em suas agendas de novos 

temas e questões substantivos, que expressam as novas clivagens 

e a maior complexidade e pluralidade das sociedades contempo-

râneas. O processamento institucional desses novos temas tem 

favorecido o aperfeiçoamento do sistema de comissões das casas 

legislativas, tornando os parlamentos mais porosos à multiplicidade 

de clivagens e interesses que se expressam na dinâmica social e, 

portanto, mais representativos. 
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Além disso, o crescente protagonismo de organismos interna-

cionais como a União Interparlamentária e o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, na provisão de assistência técnica 

para os parlamentos, especialmente dos países em democrati-

zação, tem contribuído significativamente para a ampliação das 

capacidades institucionais das casas legislativas que são objeto 

de sua atenção.

(d) Transparência no exercício da atividade legislativa  

Uma tendência importante de inovação observada nos legisla-

tivos contemporâneos é o incremento na transparência do Poder 

Legislativo relativamente aos membros individuais e à instituição. 

Investimentos significativos em desenvolvimento institucional diante 

dos desafios de produção de um poder acessível ao público e res-

ponsável perante ele foram observados em diferentes contextos, 

inclusive em casas legislativas com diferentes patamares de insti-

tucionalização. As inovações identificadas podem ser diferenciadas 

quanto ao foco nas condições individuais ou institucionais de exer-

cício do mandato parlamentar. 

A transparência nas decisões de voto,  com o sigilo de voto 

restrito a situações especiais, destaca-se como uma das tendências 

identificadas. Nessa linha, os deputados devem contar com prote-

ção quando: a) se trata de decisões extremas, como a cassação 

de outro membro do Parlamento; e b) decisões eleitorais internas, 

como a escolha dos membros da Mesa, ou de cargos externos, 

de maneira a não permitir futuras retaliações dos eleitos sobre as 

escolhas feitas pelos deputados.  

A publicização de interesses e de bens é outra tendência im-

portante no incremento dos graus de transparência no exercício 

do mandato parlamentar. Diversos legislativos introduziram proce-

dimentos de publicação de declarações de interesses ou de bens. 

Três grandes tendências são perceptíveis entre os sistemas atual-

mente vigentes em todo o mundo. A primeira e mais antiga pode 

ser considerada a tendência britânica, que prevê a “Declaração de 

Interesses”  em relação a temas e propostas da agenda legislativa. 

O modelo francês determina a obrigatoriedade da declaração de 

bens e prevê sanções ao parlamentar individual que não prestar 

essa informação. Por último, o modelo nórdico, que confere caráter 

facultativo à declaração de interesses pelos parlamentares. 
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A definição de padrões e normas mínimas de conduta parlamen-

tar tem sido crescentemente incorporada à política institucional dos 

legislativos. A regulação da atividade parlamentar ganha centralida-

de em face da crescente profissionalização das casas legislativas, 

o que implica a institucionalização de esquemas de remuneração 

e provisão de benefícios e subsídios diversos. A normatização da  

perda de mandato é, também, um dos componentes principais 

desse processo. 

Uma outra linha de inovações e de mudanças em direção a 

maior transparência diz respeito aos instrumentos instituciona-

lizados de responsabilização do Legislativo. Esses instrumentos 

referem-se principalmente à melhoria das condições de acessibili-

dade às informações sobre a atividade parlamentar nas diferentes 

fases e instâncias decisórias. É crescente a adoção de uma acep-

ção de gestão integrada de processos assentada na articulação 

e coordenação das decisões nos níveis estratégico, gerencial e 

operacional  das atividades de suporte ao trabalho parlamen-

tar. A interface entre, de um lado, a implantação de processos 

legislativos eletrônicos e a adoção de políticas sistemáticas de 

documentação e pesquisa  e, de outro, a criação de plataformas 

de consulta e disseminação de informações legislativas é a face 

mais visível desse processo. 

O mapeamento das inovações e mudanças em curso nos 

legislativos possibilitou a construção de um quadro abrangente, 

ainda que não exaustivo,  das novas condições de funcionamento 

e desempenho desse Poder nas democracias contemporâneas. 

Longe de sugerir um processo linear de mudança, o estudo buscou 

identificar linhas de convergência entre as experiências delibe-

radas de aperfeiçoamento institucional, principalmente aquelas 

voltadas para a ampliação do caráter representativo e plural do 

Poder Legislativo. 

Para identificação das tendências, o estudo perseguiu quatro 

temas que abarcam o conjunto das atividades parlamentares e que 

apontam para diferentes desafios institucionais. 

O primeiro tema abordado diz respeito à agenda, ao processo 

e à produção legislativos. O mapeamento destacou as seguintes 

tendências: a) a produção de informações sistemáticas e regula-

4Considerações  
finais
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res sobre o desempenho do Legislativo como suporte às decisões 

internas e como modalidade de prestação de contas aos públicos 

externos; b) o uso de avaliações de impacto e consultas públicas 

no exercício das atividades legislativas e fiscalizatórias; e c) a imple-

mentação de ações de produção de um marco legal e regulatório 

simplificado, consistente e de qualidade.

Com relação ao controle e à fiscalização do Poder Executivo, 

destacou-se um conjunto de iniciativas que tem potencializado a 

ação dos legislativos na produção de políticas públicas, ainda que 

adotadas em graus diferentes pelos parlamentos. Entre as inicia-

tivas, o estudo salientou como tendências: a) a especialização e 

descentralização do sistema comissional; b) a profissionalização do 

corpo de apoio técnico; c) o uso da expertise e das informações de 

órgãos de controle auxiliares ao Poder Legislativo e organizações 

da sociedade; e d) a fiscalização do Poder Executivo com foco no 

desempenho da gestão.

A interlocução com a sociedade organizada foi um dos eixos do 

mapeamento que apontou para inovações importantes das casas 

legislativas. As principais tendências identificadas foram: a) o cres-

cente pluralismo dos mecanismos de interação face a face e de 

interlocução mediada com os cidadãos; e b) o uso das tecnologias 

de informação e comunicação para a diversificação e articulação 

das iniciativas de interlocução com a sociedade. O caráter inovador 

dessas iniciativas reside na construção de políticas institucionais 

de interlocução com a sociedade, para além do uso individualizado 

desses recursos pelos representantes, que aumentam a rastrea-

bilidade e a visibilidade do processo decisório no Parlamento. 

Essas tendências estão imbricadas às inovações voltadas para 

o aumento da transparência da instituição no exercício da ativida-

de legislativa. Mas é importante destacar que elas sinalizam para 

processos endógenos de melhoria da capacidade de controle da 

atividade parlamentar.  As principais tendências mapeadas foram: 

a) a adoção de mecanismos de transparência fiscal – individual e 

institucional; b) o aprofundamento do processo legislativo eletrônico; 

e c) a implementação de ações voltadas para a maior acessibilidade 

às informações legislativas.

Não é excessivo reiterar que essas tendências não apontam 

para processos lineares de mudanças em curso nos legislativos. 
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Mas é fundamental afirmar que, em boa medida, elas sinalizam 

para agendas institucionais proativas que buscaram, em maior 

ou menor grau, lidar com os desafios de inovação do exercício da 

representação política na atualidade.

REFERÊNCIAS

AMORIM NETO, Octavio &  TAFNER, Paulo. Governos de Coa-
lizão e Mecanismos de Alarme de Incêndio no Controle Legislativo 
das Medidas Provisórias. Dados, 2002, vol. 45, nº1, p.5-38.

BINDER, Sarah A. Minority Rights, Majority Rule: Partisanship 
and the Development of Congress. Cambridge, UK; New York, NY: 
Cambridge University Press, 1997. 

BRASIL: Congresso Nacional. Estudo Comparativo sobre a 
Produção Legislativa e Remuneração Parlamentar em Países Sele-
cionados da Europa, América do Norte e América Latina. Ricardo 
José Pereira Rodrigues – Consultoria Legislativa da Câmara dos 
Deputados, 2000.

Communication from the European Commission to the coun-
cil, the European Parliament, the european economic and social 
committee and the committee of the regions – A strategic review 
of better regulation in the European Union, 2006.

Communication from the European Commission: European 
Transparency Initiative – A framework for relations with interest 
representatives (Register and Code of Conduct), 2005.

European Commission, Communication: Impact Assessment, 
5 June 2002, COM(2002 ) 276.

FIGUEIREDO, Argelina e LIMONGI, Fernando. Executivo e Le-
gislativo na Nova Ordem Constitucional. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 1999.

HUBER, J. D. & MCCARTY,  C. R. Bureaucratic Capacity and 
legislative performance in: ADLER & LAPINSKI, Macropolitics of 
Congress. Princeton University Press, 2006, p 50-78. 

HUBER, J. D., SHIPAN, C. PFAHLER, C. R.  Legislatures and 
Statutory Control of Bureaucracy. American Journal of Political 
Science, 45 (2): 330-46, 2001.

HUBER, J. D., SHIPAN, C. R. The Institutional Foundations 
of Bureaucratic Autonomy. New York, NY: Cambridge University 
Press, 2002. p. 17-43.

Inter-Parliamentary Union. Parliament and The Budgetary 
Process, Including from A Gender Perspective. Regional Seminar 
(Colombo, May 2003).

Inter-Parliamentary Union. Tools for Parliamentary Oversight, 
2008.



REVISTA DO LEGISLATIVO 151

ASSEMBLEIA
2020

LOEWENBERG, Gerhard, SQUIRE, P. and KIEWIET, D. R. (eds.). 
Legislatures: Comparative Perspectives on Representative Assem-
blies. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002.

Mandelberg Group on Better Regulation, Final Report, 13 
November 2001. 

National Audit Office. Better Regulation: making-good use of 
regulatory impact assessments, Report by the Comptroller and 
Auditor General – HC 329, Session 2001 – 2002: London: The 
Stationery Office, 15 November 2001.

National Democratic Institute and UNDP. Guidebook on 
Strengthening the Representative Capacity of Parliaments, 2001.

POLSBY, How Congress Evolves: Social Bases of Institutional 
Change. New York:  Oxford University Press, 2004.

POWER, T.; RAE, N. C. Exporting Congress? The influence of 
the U.S. Congress on world legislatures. Pittsburgh: University of 
Pittsburgh Press, 2006.

ROGERS, Robert & WALTERS, Rhodri. How Parliament Works. 
London, Pearson/Longman, 2006.

RUDALEVIGE, Andrew. Managing the President’s Program. 
Princeton: Princeton Press, 2002, p. 18-40. 

SANTOS, Fabiano (Org.). O Poder Legislativo nos Estados: 
Diversidade e Convergência.  Rio de Janeiro, FGV, 2001.

SHEPSLE, K. and WEINGAST, B. (eds.) Positive Theories of 
Congressional Institutions. The University of Michigan Press, 1995.

SHEPSLE, Kenneth & ALDRICH, John. Explaining Institutional 
Change: Soakin, Pokin, and Modeling in the U.S. Congress, in: 
BIANCO, William (Ed.). Congress on Display, Congress at Work. 
Ann Arbor, Michigan University Press, 2000.

SHEPSLE, Kenneth & WEINGAST, Barry. The Institutional Foun-
dations of Committee Power. American Political Science Review,. 
vol. 81, nº. 1, March 1987.

SQUIRE, Peverill. Measuring Legislative Professionalism: the 
Squire Index Revisited. State Politics and Policy Quarterly. 7:211-
27, 2007.


