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A baixa eficiência do Poder Legislativo pode ser melhor entendida,
segundo pesquisa realizada pelo Cebrap, mais a partir da análise
das distorções do funcionamento interno deste poder do que
através da qualidade do processo de seleção dos políticos
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em função das formas internas de funcionamento do
Poder.

Outro problema enfrentado pelo Legislativo
brasileiro é o de que, nos últimos tempos e ainda hoje,
boa parte da iniciativa legislativa não está nas suas
mãos, mas, sim na do Executivo. Sempre, então, que
participa do processo político, ele aparece como se
estivesse criando obstáculos ao funcionamento do
Poder Executivo. Além disso, por sua própria nature-
za, o Legislativo é mesmo niais lento que os demais
Poderes, pois é onde as negociações políticas se
explicitam, e este é um processo que demanda tempo.

Estes são alguns dos pontos observados pelo
cientista político Fernando de Magalhães Papaterra
Limongi, no trabalho elaborado em conjunto com a
professora Argelina Figueiredo, para o Centro Brasi-
leiro de Análise e Planejamento (Cebrap), intitulado
"Terra Incógnita: O Funcionamento do Congresso
Brasileiro ".

PhD em Ciência Política pelo Departamento de
Ciência Política da Universidade de Chicago e pro-
fessor da Universidade de São Paulo, Fernando
Limongi fala, nesta entrevista para a Revista do
Legislativo, sobre as principais conclusões deste tra-
balho.
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Revista do Legislativo - O que levou
o Cebrap à decisão de estudar o Con-
gresso?
Fernando Umongi - A melhor pista
está no próprio título do projeto, "Terra
Incógnita: O Funcionamento do Con-
gresso Brasileiro", ou seja, a
constatação inicial que deu origem ao
projeto é que o Congresso brasileiro é
muito pouco estudado e muito pouco
conhecido- Há muitas conclusões ou
inferências sobre o Congresso brasilei-
ro a partir de evidências de cunho
jornalístico ou a partir do comporta-
mento eleitoral ou do que se acha dos
partidos... Enfim, há muito julgamento
sobre o Congresso, mas pouco estudo
específico, empiricamente subs-
tanciado, a respeito dele. Então, preen-
cher essa lacuna foi o primeiro motivo.
Obviamente, não haveria razão de estu-
dar um Congresso, por exemplo, num
regime autoritário. Dito de outra ma-
neira, a redemocratização, a recupera-
ção de muitos dos poderes do Congres-
so, que lhe haviam sido subtraídos ao
longo do regime autoritário, também
justifica o tema. O Congresso passa a
ser, com a nova Constituição, um par-
ceiro, um pólo do sistema político mui-
to mais importante do que era, um pólo
fundamental, haja vista que boa parte
das avaliações sobre o sistema político
brasileiro aponta o Congresso como
um dos nós, um dos problemas a serem
resolvidos na reforma constitucional.

RI - Que procedimentos e fontes de
pesquisa foram utilizados? Há desdo-
bramentos à vista?
Límongi - As fontes de pesquisa, dada
a orientação tomada por nosso traba-
lho, são fontes primárias, basicamente,
o Diário do Congresso Nacional e o
banco de dados do Prodasen, onde es-

tão arquivadas a tramitação das matéri-
as e todas as informações a este respeito.
Obviamente, é necessária uma orienta-
ção teórica para poder usar esses dados.
E essa orientação nós buscamos na lite-
ratura especializada internacional sobre
o tema e no debate político nacional.
Quanto a possíveis desdobramentos, o
financiamento original da pesquisa está
por se encerrar e estamos procurando
fontes alternativas definanciamento para
aprofundar nosso estudo.

RI - O senhor aponta que os proble-
mas do Congresso não têm origem
apenas na legislação eleitoral e no
processo de seleção dos parlamenta-
res. Quais são os principais fatores
responsáveis pelo descrédito do Poder
Legislativo? Há fatores externos rele-
vantes?
Limongi - De fato, a perspectiva do
nosso trabalho, que tem como objeto de
pesquisa o funcionamento interno do
Congresso, é testar a teoria segundo a
qual o processo de seleção dos parla-
mentares seria o responsável pelo bom
ou mau funcionamento do Congresso. O
que temos constatado é que o Congresso
tem suas formas de funcionamento e que
boa parte destas formas de funciona-
mento independe do processo de sele-
ção. São fatores endógenos, fatores
organizacionais específicos do Legisla-
tivo brasileiro, que causam boa parte
dos problemas que resultam, vamos di-
zer assim, na sua baixa eficiência. De
fato, o Poder Legislativo no Brasil tem
baixa eficiência, usa mal os recursos
que tem, e poderia usá-los de maneira
mais adequada. Quanto aos fatores que
levam o Poder Legislativo ao descrédi-
to, seria complicado listá-los. Mas um
fator fundamental é a posição que o
Legislativo assume no sistema político.
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Na medida em que boa parte da inicia-
tiva legislativa não fica nas mãos do
próprio Legislativo, mas sim na do
Executivo, é como se o Legislativo
estivesse sempre contra a parede, na
beira do abismo. Então, sempre que o
Legislativo participa, de alguma for-
ma, do processo político, ele parece que
está criando obstáculos ao funciona-
mento do Poder Executivo. E o Execu-
tivo pode, muito facilmente, explorar
esse aspecto, dizendo, por exemplo:
"Tenho aqui a lei tal e estou mandando
para o Congresso. Agora é com ele, a
minha parte eu já fiz." E joga todo o
ônus no Congresso. Obviamente, o aces-
so à mídia do presidente é muito supe-
rior à do Congresso. Outro fator é que
o Legislativo, por sua própria natureza,
é um Poder mais lento. Funciona de
maneira descentralizada. Boa parte do
jogo político que, no Executivo, é feito
nos bastidores; no Legislativo, é feito
às claras. As negociações são mais
visíveis: isso é próprio do Legislativo.
Num certo sentido, a natureza do Poder
Legislativo, por ser mais mais aberto
para a opinião pública, leva a que ele
tenha, de fato, maior descrédito. Mas
isso não ocorre só no Brasil. Em quase
todos os países do mundo, o Legislativo
conta com má fama. E sempre mal
visto, é personalista, é lento.

RI— U senhor considera o grau
de transparência dos processos
legislativos, que está diretamente re-
lacionado com os fluxos de informa-
ção, dá a medida do desenvolvimento
institucional do Congresso. A partir
dessa ótica, como o senhor avalia o
Congresso brasileiro?
Iimong - Você toca num problema
essencial, que é o problema dos fluxos
de informação no interiordo Congresso

e no interior do sistema político, na
relação do Congresso com a Presidên-
cia da República. Como eu já disse, o
Legislativo, por sua própria natureza,
tende a ser o mais transparente dos
poderes. Então, o problema maior do
Congresso não é o de aumentar a trans-
parência: é o de aumentar, digamos, o
capital de informação própria de que
dispõe para participar do Sistema polí-
tico. Na atual situação, com uma asses-
soria parlamentar diminuta e uma ca-
pacidade técnica pequena, o Legislati-
vo não tem condições de competir com
o Executivo quando, por exemplo, che-
ga um projeto de lei. Vamos pegar o
exemplo do IPMF. O governo diz que
ele vai ter esses e aqueles efeitos sobre
a economia. Como o Legislativo pode
saber se o que o Executivo está dizendo
é correto ou não? A quem ele vai recor-
rer para chegar a essa avaliação? Esse
é um problema de informação. Para ser
um participante do sistema político em
iguais condições às do Executivo, o
Legislativo precisa ter fonte de infor-
mação própria, precisa ser capaz de
avaliar qual o efeito do IPMF sobre a
economia brasileira.

RL - E como alcançar essa
capacitação?
Limongi - Esse ponto diz respeito à
informação que cada um dos deputados
tem, ou pode vir a ter, ao participar do
Congresso. Um Congresso bem organi-
zado deve dar incentivo para que os
parlamentares se especializem e tenham
informações relevantes sobre determi-
nadas áreas. Deve ter especialistas em
tributação, em relações de trabalho,
especialistas pelas diferentes correntes
ideológicas. E mais: essas pessoas pre-
cisam ter, por interesse próprio ou por
interesse partidário, estímulo para co-
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locaressas informações àdisposição de
todos os parlamentares. Não podem
usar essas informações em causa pró-
pria. As comissões são justamente o
lugar onde os parlamentares podem
pensar em se especializar, em se dedi-
cara certas áreas de legislação. Agora,
há  risco de que, ao se especializarem,
as comissões passem a legislarem cau-
sa própria. A comissão que trata de
problemas agrícolas, porexemplo, pode
vir a ser ocupada só por proprietários
de terra, que passem a legislarem causa
própria, certo? Isso é um problema
organizacional. Ao dividir o trabalho e
chamar os especialistas para uma certa
comissão, é preciso, ao mesmo tempo,
controlar, fazer com que eles divul-
guem as informações.. Temos, então,
duas áreas a que a informação está mais
ligada: uma, que é ter um capital técni-
co, uma assessoria capaz de gerar in-
formações próprias no Congresso. Ou-
tra, que é levar os parlamentares a se
especializarem, no âmbito das comis-
sões, e assegurar que essa especializa-
ção seja benéfica para o todo. Acho que
essas são as questões que se colocam a
respeito das informações.

RL - Embora inserida num processo
de reconquista das liberdades demo-
cráticas, a Constituição de 88 mante-
ve nas mãos do Executivo um enorme
poder de interferir na atividade
legislativa. A que o senhoratribui essa
contradição? Que impacto tem isso
sobre os trabalhos e a imagem do
Congresso?
Limongi - De fato, a Constituição de
88 manteve nas mãos do Executivo um
grande poder legislativo: de iniciativa,
controle da agenda, etc. Em que medida
isso pode ser tomado como uma contra-
dição? Na medida em que, se a Consti-

tuição foi escrita por constituintes que
eram congressistas, eles não gostariam
de ceder poderes ao Executivo. Ejusta-
mente aí que reside o problema. Boa
parte dos constituintes, me parece, es-
tava habituada a um sistema político
em que o Executivo tinha todos os
poderes legislativos. Não lhes passaria
pela cabeça um sistema que não fun-
cionasse assim. Em segundo lugar, unia
boa parte da liderança parecia temer
que a contraposição entre um Executi-
vo fraco e um Legislativo forte levasse
a uma crise de paralisia, em que o
Congresso não conseguisse desempe-
nhar as funções que reivindicasse para
si, e a governabilidade do sistema ficas-
se emperrada. Na verdade, o diagnósti-
co pró-parlamentarista passa por aí...
E preciso evitar, justamente, a possibi-
lidade de um conflito entre esses dois
poderes. Na , erdade, essa foi umaCons-
titulção que procurou aliviar a possibi-
lidade de um estrangulamento, de um
conflito paral i sarne entre o Congresso e
a Presidência. Vale lembrar que boa
parte da literatura que trata da crise dos
anos 60 e da queda do regime democrá-
tico em 64 atribui a esse tipo de conflito
a derrocada do sistema. Então, é evitar
os erros do passado, nesse sentido. Isso
faz com que o sistema político passe a
funcionar com uma participação efeti-
va muito pequena do Congresso.

RL - Através de mecanismos COrno o
regime de urgência e de "instituições'
como o Colégio de Líderes, o Executi-
vo acaba por controlar a agenda do
Congresso... E passível evitar isso?
Como?
Limongi - Creio que, nesse ponto, o
principal são as medidas provisórias. A
forma como elas estão previstas na
Constituição, em especial a possibili-
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dade de reedição, enfraquece o Legislati-
vo, e muito. Esse é um poder demasiada-
mente grande na mão do Executivo, de-
masiadamente fácil de utilizar, quer di-
zer, não há por que o Executivo não usá-
lo. Esse poder excessivo precisaria ser
cerceado. Isso é de conhecimento dos
elaboradores da Constituição. As medi-
das provisórias são um instituto copiado
da Constituição italiana. Lá, ele é usado
da mesma maneira como está sendo usa-
do aqui. Portanto, não há surpresa de que
a medida provisória tenha sido usada da
forma como foi.

RL— Eo regime de urgência?
Limongi - Quanto ao regime de urgên-
cia, não creio que tenha de ser retirado. O
Poder Executivo precisa, quando neces-
sário, pedir urgên.cia, porém a
admissibilidade da urgência poderia ser
melhor usada pelo Congresso. Agora, a
urgência também é muito utilizada pelo
próprio Colégio de Líderes, como forma
centralizada de controle da agenda. A
participação efetiva dos parlamentares
só ocorrerá se houver um mínimo de
descentralização no Congresso. No ple-
nário, no momento de votar, a participa-
ção do parlamentar é bastante pequena,
bastante limitada. E onde o parlamentar
pode participar efetivamente? Ele pode
participar nas comissões. E onde o seu
peso relativo aumenta, onde ele tem uso
da palavra, pode negociar, etc. A agenda
do Congresso poderia ser feita de forma
mais descentralizada, a partir da defini-
ção de prioridades das próprias comis-
sões.

RI - O senhor também faz críticas ao
sistema de relatoria, que contribuiria
para esvaziar o papel das comissões
enquanto corpos coletivos. Existem al-
ternativas a esse sistema? Onde e como
funcionam?

Umongi - O sistema de relatorias é
totalmente individualizado, o trabalho
fica na mão de um parlamentar e não da
comissão. Para evitar isso, é preciso au-
mentar o poder da comissão enquanto
comissão, e esse poder só vai aumentar se
a comissão for o fórum de discussão e de
elaboração e aprimoramento dos proje-
tos de lei. Cada projeto de lei é uma
iniciativa individual. Com o sistema de
relatoria atual, o que acontece é que um
deputado A apresenta o projeto de lei, um
deputado B lê e remodela o projeto, e esse
projeto é que é aprovado ou não. Então,
não se tem a participação dos membros
da comissão na elaboração da lei. Acho
que o sistema de relatona individualiza-
do, como é praticado, tem origem nos
usos e costumes. Não adianta tentar mudar
isso com normais regimentais. E uma
coisa do costume. E é a valorização da
comissão que levaria a uma mudança.

RL - Em sua palestra na Assembléia de
Minas, o senhor disse que era preciso
tratar de adensar os vínculos de re-
presentação no Brasil. E que caberia
aos partidos políticos tomar iniciativas
nesse sentido. Como fazer isso?
Iimongi - Em primeiro lugar, cabe
esclarecer que esse não é o meu campo de
estudo no CEBRAP, não tem a ver com
o meu projeto. A questão remete a um
problema clássico da teoria da democra-
cia representativa. Há uma aspiração de
que, em um sistema representativo, esses
vínculos de representação sejam os mais
densos possíveis, no sentido de que o
representado tenha um controle, tão gran-
de quanto possível, do representante.
Agora, os problemas colocados por esse
tipo de relação são imensos, principal-
mente no mundo moderno. Existe um
problema de assimetria de informação
que dificilmente pode ser resolvido: o
parlamentar, ou o político, sabe muito
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mais coisa a respeito do seu trabalho -
que é fazer política, que é representar,
que é estar na direção dos negócios - do
que sabe o cidadão. E essas informações
não são repassadas à sociedade. Em al-
guns casos, isso ocorre deliberadamente;
em outros, nem tão deliberadarnente. Esse
é um problema grande, de difícil resolu-
ção. Não é que caiba aos partidos políti-
cos resolver, mas é que só através dos
partidos políticos isso poderia ser
equacionado de maneira satisfatória. Só
com partidos políticos fortes esse víncu-
lo representante/representado deixa de
ser tão individualizado como é hoje.

RI - O controle seria feito através dos
partidos?
li mong i - E,o que se quer é um coletivo
de representantes com mecanismos de
controle interno. Boa parte do controle
que o cidadão pode fazer sobre o seu
representante só tem lugar depois do fato
acontecido, é pós-fato. Quando o parla-
mentar está lá na Câmara, o cidadão
comum tem pouquíssimas possibilida-
des de dizer: "Não, não é isso que eu
queria. Você está dispensado de suas
funções..." Então, como boa parte desse
controle só é feita a posteriori, o cidadão
espera que, ao agir, o político se lembre
de que, na hora da eleição, ele vai ser
punido pelo eleitorado se fizer "a" ou
"b". Isso não vale, porém, para a maioria
dos casos de corrupção: se os ganhos que
o político tiver com a corrupção forem
muito altos, maiores até do que uma
possível punição do eleitorado de não
reelegê-lo da próxima vez, ele vai prefe-
rir esses caminhos escusos. Então, quem
precisa controlar o político, em parte, é o
partido.

RI. - E como é que o cidadão vai con-
trolá-lo?
Limong 1 - Vai controlá-lo na medida em

que punir o partido, essa figura impesso-
al, a quem a vida do parlamentar, do
político, tem de estar associada. Essa é a
forma possível de controle político atu-
almente. E na repetição da eleição, da
renovação do vínculo do representante-
representado, que o representado pode
exercer controle sobre o político. E é
nesse momento que ele tem de se rela-
cionar com o partido, e não com o polí -
tico individualmente. Na medida em que
o interesse do partido é o de continuar
elegendo representantes, é ele quem pas-
sará a controlaro político. Isso siirnifica,
contraditoriamente, uma certa
oligarquização, mas é necessário para
que se tenha uma democracia efetiva.
Surge aí, também, outro problema, que é
a relação entre os cidadãos e o partido: é
outro capítulo complicado, mas, ainda
assim, acredito que se avance um pouco
mais em termos do adensamento dos
vínculos de representação.

RL - Como vê o relacionamento do
Congresso com a mídia e com outros
segmentos formadores de opinião?
Limongi - Essa é uma questão extrema-
mente complexa. Uma reclamação cons-
tante do Congresso, das Assembléias
Legislativas ou de deputados é a de que
são incompreendidos e maltratados pela
mídia. E mais: que a mídia desconhece
seu verdadeiro trabalho, que apresenta
uma visão deformada do que fazem, etc.
Vamos encontrar essa mesma reclama-
ção em todas as instituições e grupos
profissionais. Ninguém entende tão bem
o que faz um certo grupo quanto o pró-
prio grupo. Assim, ele vai dizer que os
grupos externos não conhecem, não con-
trolam todas as dificuldades,
peculiariedades, especificidades daque-
le ofício, daquela atividade, etc. Nessa
relação, o Con gresso e as Assembléias -
sendo o que são, estando no centro do
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criar canais diretos de comunicação,	poderoso
como foi o caso do Diário da Reforma
Constitucional e do Diário da Consti-

poder político - têm uni problema mai-
or. A opinião sobre os políticos sempre
foi negativa em qualquer lugar do mun-
do. Desde que se começou a criar a
democracia moderna, os políticos são
malvistos, justamente por causa dessa
característica de exercer uma atividade
pública, voltada para o interesse públi-
co, e, ao mesmo tempo, ser uma profis-
são, com interesses privados em jogo.
Obviamente todo mundo tem a sua opi-
nião. Além desses problemas gerais,
tem um específico, que é brasileiro:
como o Congresso e as outras Casas
Legislativas tiveram suas funções cas-
tradas nos últimos tempos, vive-se, ago-
ra, todo um processo de readequação,
de refortalecimento, de adaptação dos
próprios políticos às suas novas ativi-
dades. Ao fazer isso, eles se defrontam
com um Executivo bastante poderoso e
que, portanto, reforça o debilitarnento
do Congresso. Tem essas especificidades
que são dadas.

RL-O senhor acha importante desen-
volver políticas, instrumentos ou pu-
blicações, visando melhorar ofluxo de
informações para esses públicos?
Limongi -Primeiro, eu diria que a rea-
ção dos congressistas a esse problema
tem sido um tiro pela culatra. Preocupa-
dos com que a mídia oferece, o Congres-

cct 1 anic1 . nAr, A. fr.rm, ii,ct ,ninta

tuinte. Então, é produzido, no interior
do próprio Congresso, um noticiário
que se pretende isento. Isso na opinião
dos parlamentares. Mas o que aparece
para a opinião pública? Aparece como
mais um abuso: "Olha esses caras ten-
tando nos passar essa história de que
eles são trabalhadores, de que eles real-
mente tem uma atividade..." Essa não é

uma boa estratégia. A outra alternativa,
que não é boa também, é a de se defron-
tar, se confrontar.

RI —O que poderia serfeito, então?
Limongi —Do ponto de vista normativo,
quanto maior o fluxo de informações
entre o Legislativo e o público, tanto
melhor. O ideal é que os cidadãos este-
jam plenamente informados sobre o que
o Congresso e as outras Casas Legisla-
tivas estão fazendo. Mas esse é um ideal
praticamente inatingível, porque as pes-
soas estão cada vez mais voltadas para
as atividades privadas do que para o
mundo público. Hoje, a consagração do
homem se dá na esfera privada, na ativi-
dade econômica- A realidade do mundo
moderno é que a importância das coisas
públicas, do debate público, não é que
seja secundada, mas não é primordial na
cabeça das pessoas. A prioridade das
pessoas não é participar. Eu recomenda-
ria, se pudesse recomendar, na posição
de assessor do príncipe, que a visão
negativa do Con gresso fosse combatida
com o refortalecimento do Legislativo.
A prioridade não deveria ser a de mudar
a imagem a partir de canais alternativos
ou especialmente desenhados para uma
melhor comunicação. Há canais sufici-
entes de comunicação. Eu me concentra-
ria no pólo das atividades. Sabemos que
o Congresso tem problemas orga-
nizacionais, problemas internos que pre-
cisam ser resolvidos para que o seu
funcionamento seja mais efetivo, mais
de acordo com a expectativa da socieda-
de. Pode ser que eu esteja enganado, mas
a prioridade, na minha opinião, deve ser
a de pensar quais os formatos
organizacionais, próprios, específicos a
uma organização com as inúmeras pecu-
liaridades do Legislativo, para que sua
participação nas políticas públicas vies-
se a se tornar mais efetiva.
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