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Como os parlamentares são avaliados por organizações da sociedade civil no Brasil e em outros 

países? Quais aspectos institucionais do sistema político brasileiro dificultam ou estimulam a 

avaliação individual e coletiva do trabalho parlamentar? Quais são os métodos utilizados para 

avaliar a produtividade individual de parlamentares e o trabalho coletivo do parlamento como 

um todo? 

Este relatório tem como objetivo tratar dessas três perguntas com base no trabalho de 

organizações da sociedade civil no Brasil, Argentina e México. A primeira parte do texto trata de 

três aspectos do sistema político brasileiro que podem dificultar o acompanhamento do trabalho 

parlamentar (o sistema eleitoral, a centralização do processo legislativo e o uso de regras 

informais), bem como de um aspecto (a interferência parlamentar no orçamento) que facilita a 

fiscalização dos parlamentares, mas não costuma ser associado a isto no debate acadêmico. A 

segunda parte do relatório trata de quatro organizações brasileiras e duas internacionais que, de 

alguma maneira, realizam acompanhamento de parlamentares no nível federal, estadual ou 

municipal.  

 

(I) Acompanhamento parlamentar: desafios e vantagens institucionais  

 

Em qualquer sistema político, o acompanhamento do trabalho parlamentar enfrenta desafios 

ligados ao desenho institucional dentro do qual operam os parlamentares. No Brasil, três desafios 

nesse sentido são especialmente relevantes: o sistema eleitoral, a centralização do processo 

legislativo e o uso de regras informais.  

 

Sistema Eleitoral: Representação Proporcional com Lista Aberta 
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O Brasil é um dos poucos países a eleger seus deputados federais, deputados estaduais e 

vereadores através do sistema proporcional com lista aberta. Outros países que utilizam ou já 

utilizaram este método são a Finlândia e a Itália (até 1994). Para deixar mais claras as 

características do sistema eleitoral brasileiro, e como elas afetam o controle social dos 

parlamentares, é interessante começar explicando um sistema completamente diferente: o 

majoritário, também conhecido como distrital.  

 

Nos Estados Unidos, é este o sistema que vigora nas eleições legislativas. Isso significa que 

vence a eleição o candidato que obtiver a maioria dos votos. Os Estados Unidos são divididos em 

450 distritos eleitorais. Cada distrito elege um representante para a Câmara dos Deputados. Já 

que os principais partidos políticos dos EUA são o Partido Democrata e o Partido Republicano, 

cada um deles costuma apresentar um candidato por distrito. Suponhamos que o candidato 

democrata obtenha 40% dos votos, contra 38% do oponente republicano e 22% dos demais 

participantes. Como o sistema é majoritário, o representante eleito é o democrata. Esse sistema, 

também chamado de “distrital”, leva a uma grande proximidade do representante com seus 

eleitores, simplesmente porque o deputado eleito representa claramente os interesses de um 

distrito específico. 

 

Outra conseqüência do sistema majoritário que vale a pena citar é a tendência de esse sistema ser 

bipartidário, ou seja, ter apenas dois partidos relevantes disputando cargos. Por que isso ocorre? 

Ora, porque ter 40% ou mais das intenções de voto em um certo distrito exige boa reputação, 

trabalho, organização etc. E tudo isso só é feito por partidos políticos bem-estruturados. Partidos 

sem muita estrutura evitam entrar na disputa para não desperdiçarem tempo e dinheiro, pois 

sabem que têm poucas chances de êxito. (Algo semelhante acontece nas eleições majoritárias 

municipais no Brasil. A principal diferença é que aqui, como há muitos partidos registrados, o 

costume de se coligar é bastante relevante [Dantas 2007.]) Nas eleições de 2010, o Partido 

Republicano conseguiu uma vantagem relativa de cadeiras com relação ao Partido Democrata 

que não se via desde 1946: são 242 de 435 deputados – ou seja, 55,6%.  
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Então acontece no Brasil, devido ao sistema de representação proporcional utilizado por aqui, 

algo que dificilmente ocorrerá nos Estados Unidos: a representação política de partidos 

pequenos. Por quê? Porque nosso sistema tende a dar as cadeiras em disputa de maneira 

proporcional aos votos dos partidos. Em outras palavras: se um partido obteve 10 % dos votos, 

ele tenderá a ter 10% das vagas na Câmara dos Deputados, e assim por diante. Nos Estados 

Unidos, um partido que obtém 10% dos votos em determinada eleição provavelmente fica sem 

cadeira alguma se esses votos não estiverem expressivamente concentrados em um dado distrito 

ou em um pequeno conjunto deles. Mas os candidatos mais votados são os eleitos no Brasil? Não 

necessariamente. 

 

As 513 cadeiras da Câmara dos Deputados do Brasil são distribuídas entre partidos e coligações. 

Quando votamos em um candidato, escolhemos um representante dentro de uma lista 

apresentada pelo partido/coligação. Ele só será eleito se estiver em um partido que consiga 

ultrapassar o quociente eleitoral (número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em 

disputa) e se ele obtiver melhor votação do que a maioria de seus colegas. Suponhamos uma 

eleição em que o quociente eleitoral seja 80 mil votos. O partido X, de João da Silva, conseguiu 

240 mil votos no total (somando os votos dados na legenda e em todos os candidatos do partido 

X). Ou seja, 3 vezes o quociente eleitoral, o que resulta, portanto, em 3 cadeiras no Legislativo. 

João da Silva foi o segundo mais votado do partido, com 50 mil votos. Ele será, então, um dos 

eleitos. Se ele tivesse sido o quarto mais votado do partido, não teria direito a uma vaga.  

 

O sistema eleitoral brasileiro é de lista aberta. Isso significa que quem escolhe a posição de João 

da Silva na lista do partido X é o eleitor, e não o partido. Se o sistema fosse de lista fechada, a 

ordem dos concorrentes seria definida em uma convenção partidária. Assim, se João da Silva 

fosse o principal dirigente (ou amigo dos principais dirigentes...) do partido X, provavelmente 

ocuparia o primeiro lugar na lista - e não haveria votação em candidatos individuais, pois em 

sistemas de lista fechada só é permitido o voto na legenda. Nosso sistema eleitoral permite 

grande liberdade ao eleitor.  

 

Como explicar, então, que um candidato bem votado não seja eleito? Vamos pegar dois 

exemplos extremos: primeiro um candidato bem votado que não se elegeu, e depois alguns 
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candidatos que se elegeram com pouquíssimos votos. O político matogrossense Dante de 

Oliveira costuma ser lembrado pela emenda constitucional que levava seu nome e implementaria 

eleições diretas para presidente da República em 1985. Fracassou. O que poucos sabem é que 

Dante de Oliveira tentou se eleger deputado federal pelo PDT no Mato Grosso em 1990. Obteve 

49.886 votos. A maior votação do estado. No entanto, seu partido conseguiu, ao todo, 69.216 

votos. O quociente eleitoral naquela eleição foi cerca de 90 mil votos. O PDT, portanto, ficou 

sem representação. Dante de Oliveira, o mais votado, sem cadeira.  

 

O extremo oposto ocorreu com o Prona, partido do já falecido Enéas Carneiro, em 2002. Três 

vezes candidato à presidência da República, com campanhas de boa visibilidade, Enéas obteve 1 

milhão e 573 mil votos nas eleições para deputado federal em São Paulo. Ultrapassou por muito 

o quociente eleitoral daquela eleição: 280 mil votos. O Prona, portanto, teve direito a seis vagas 

na Câmara dos Deputados. Elegeram-se, assim, os ilustres desconhecidos Amauri Robledo 

Gasques (18.417 votos), Irapuan Teixeira (673 votos), Elimar Máximo Damasceno (484 votos), 

Ildeu Araújo (382 votos) e Vanderlei Assis de Souza (275 votos). Entre os derrotados de outros 

partidos, tivemos seis candidatos com mais de 100 mil votos, seis com mais de 80 mil votos, e 

cinco com mais de 70 mil votos. Como se vê, nesse sistema nem sempre quem tem mais votos 

vence. 

 

Vale considerar, também, um aspecto de controle social que resulta da transferência de votos 

entre candidatos em eleições proporcionais. O sistema eleitoral brasileiro permite que os votos 

dados nominalmente a candidatos sejam transferidos para os políticos que obtiveram mais votos 

do que seus colegas de partido/coligação. Se o candidato X, do mesmo partido que Y, obtém 3 

mil votos e seu colega 45 mil - dando a este, portanto, alguma chance de ser eleito vereador - os 

votos de X são transferidos para Y. São pouquíssimos os candidatos que conseguem, unicamente 

com seus votos, ultrapassar o quociente eleitoral e assegurar uma cadeira no Legislativo sem 

depender da votação em seu partido/coligação e nos demais colegas. O único candidato que 

conseguiu isso nas eleições municipais de 2000 em São Paulo, por exemplo, foi José Eduardo 

Cardozo (PT), com 229.494 votos, 2.33 vezes o quociente eleitoral (98.361). Os votos 

excedentes de Cardozo ajudaram a eleger a bancada de 17 vereadores obtida por sua coligação 

(PT/PC do B/PCB/PHS). Em 2004 foi a vez de José Aníbal (PSDB), ultrapassar o coeficiente 
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eleitoral de 108.308 votos com um total de 165.880 votos. Por sua vez, em 2008, o coeficiente de 

109.199 votos não foi atingido por qualquer candidato. Quem chegou mais perto foi Gabriel 

Chalita (então do PSDB) com 102.048 votos. 

 

Santos (1999) usa esse fenômeno dos votos nominais derrotados transferidos para argumentar 

que o sistema de representação proporcional com lista aberta não pode incentivar um 

comportamento paroquial do legislador, voltado à sua base eleitoral. Para o autor, o efeito do 

sistema eleitoral no comportamento dos legisladores é o contrário. Os parlamentares não sabem 

quem os elegeram. Não conhecem as preferências de seus eleitores. Não podem, assim, agir 

dentro do Legislativo de maneira a atender preferências de eleitores que não conhecem.  

 

Assim, apenas uma pequena parte dos eleitores tem seus candidatos eleitos, podendo 

acompanhar o comportamento deles no Legislativo – em São Paulo, nas eleições municipais de 

2008, apenas 35,9% dos eleitores que votaram em candidatos e legendas estiveram 

nominalmente representados na Câmara, considerando os vereadores eleitos, sem contar aqueles 

que se tornaram secretários na gestão de José Serra e abriram espaço para suplentes ainda menos 

votados. Será que mesmo esses candidatos eleitos assim o são por méritos pessoais ou 

simplesmente por pertencerem a um partido específico? Saber a resposta desta pergunta é crucial 

para melhor acompanhar o trabalho dos parlamentares: caso o voto seja “pessoal”, é o 

parlamentar individualmente quem importa; caso o voto seja “partidário”, é muito mais 

interessante tomar o partido político como unidade de análise (tanto científica quanto social).  

 

Eleições legislativas em sistemas majoritários de turno único, como as disputadas na Inglaterra e 

nos Estados Unidos, são provavelmente as mais estudadas na ciência política mundial. Nesses 

sistemas, todos os votos são dados a candidatos individuais. Votos, portanto, pessoais? Não 

necessariamente. Se o eleitor considera o partido político ao qual pertence o candidato um 

elemento definidor de sua escolha, o voto será conferido ao indivíduo, mas devido ao seu 

atributo partidário.  

 

Vale citar a clássica definição dada por Cain, Ferejohn e Fiorina (1987): “o voto pessoal refere-

se à porção do apoio eleitoral de um candidato que se origina em suas qualidades pessoais, 
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qualificações, atividades e desempenho. A parte do voto que não é personalizada inclui o apoio a 

um candidato baseado na sua filiação partidária, determinadas características do eleitorado como 

classe, religião e etnia, reações às condições nacionais, tais como o estado da economia, e 

avaliação centrada no desempenho do partido que está no governo”. 

 

Quando os autores discutem “classe, religião e etnia”, consideram fatores que estão em franco 

declínio nas democracias ocidentais modernas. Não há mais, para citar a tese sobre a Europa 

divulgada nos anos sessenta por Seymour Lipset e Stein Rokkan, um “sistema partidário 

congelado”. Para esses autores, as clivagens estruturais da sociedade européia explicavam os 

padrões de apoio partidário nas eleições. Em termos mais simples: operários votavam em 

partidos operários, católicos sufragavam partidos católicos etc. Recentemente, essa tese tem sido 

bastante contestada. Lane e Ersson (1997) encontram claros sinais de declínio do voto classista, 

religioso etc. em oito nações da Europa ocidental. Para esses autores, está surgindo uma nova 

explicação para os padrões de votação encontrado nesses países: a adesão a valores pós-

materialistas.  A taxa de desemprego na Suécia, de acordo com a Organização Internacional do 

Trabalho em pesquisa realizada em 2001, é cerca de 5% da população economicamente ativa. O 

cidadão sueco comum precisa se preocupar com seu conforto físico e econômico (valores 

“materialistas”, de acordo com classificação de Ronald Inglehart)? Dificilmente. Os suecos 

podem se concentrar em temas como a qualidade de vida, a possibilidade de auto-expressão. 

Têm o luxo de focarem suas preocupações em políticas públicas específicas, e não no bem-estar 

econômico geral da nação. São os valores “pós-materialistas”
3
. O estudo de Lane e Ersson 

mostra que em oito nações (Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda 

e Itália), de 1973 a 1993, a adesão a valores pós-materialistas do eleitorado subiu de 10% para 

18%. Cidadãos, além de voláteis, preocupados com outros assuntos políticos, portanto.  

 

Mas voltemos à definição de Cain et. al (1987): o voto pessoal refere-se ao apoio eleitoral de um 

candidato que se origina em suas qualidades pessoais, qualificações, atividades e desempenho. 

Praticamente toda a literatura que acompanha esta definição – inclusive no caso brasileiro – 

considera as atividades e desempenho do parlamentar como os fatores a partir dos quais seria 
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possível medir a existência do voto pessoal. Por exemplo: se um deputado federal brasileiro 

apresenta emendas orçamentárias para determinados municípios, supõem-se “votos pessoais”. 

Nem todos os autores caem nesta “armadilha”. Swindle (2002: 282), ao estudar os casos da 

Irlanda e Japão, assinala que “a votação pessoal ocorre quando eleitores consideram outros 

fatores alem do partido ao tomarem uma decisão de voto. Pessoas sufragam ‘votos pessoais’ 

quando levam em conta a aparência pessoal de um candidato, o lugar onde ele mora etc. O voto 

pessoal não ocorre, necessariamente, de maneira concomitante com o personalismo – ou seja, 

políticas públicas particularistas e serviços para os eleitores”
4
.  

 

Interessante considerar também a visão de Limongi (2003: 20), para quem “o voto pessoal puro 

só pode ocorrer em sistemas majoritários”, pois em sistemas de representação proporcional a 

conversão de votos em cadeiras agregará inicialmente os votos por partidos. Nos sistemas 

majoritários
5
, os votos são primariamente conferidos a indivíduos, mesmo onde há alguma forma 

de transferência de votos.  

 

A definição deste autor é, aparentemente, exigente demais. Se um eleitor brasileiro não considera 

o partido na hora de votar, mas sim atributos específicos ao candidato escolhido, seu voto é 

pessoal – ainda que os “votos pessoais” de todos os candidatos do partido/coligação sejam 

somados para definir o número de cadeiras que caberá ao partido/coligação. Assim, o voto pode 

ser pessoal, mas o cálculo para determinar a quantidade de assentos continuará partidário. Ao 

eleitor, no entanto, pouco importa esse cálculo, ao menos inicialmente.  

 

É pertinente citar um trecho do mesmo trabalho de Limongi (2003: 20): “Sob um sistema 

proporcional, o voto pessoal sempre tomará tintas partidárias. Sob as diferentes modalidades de 

voto preferencial, oferece-se ao eleitor uma possibilidade de expressar uma opção pessoal no 

interior do partido. Por mais que parte dos políticos procure privilegiar seus traços pessoais e 

fugir do controle partidário, o fato de que suas chances de obter uma cadeira dependem, antes de 

                                                 
4
 Norton e Wood (1990) incorrem na armadilha oposta: consideram “pessoal” apenas o voto conferido devido às 

qualidades intrínsecas do candidato, não relacionando o desempenho do incumbente como um fator que pode levar 

ao voto pessoal.  
5
 Coates (1995) distingue como componente pessoal do voto de um candidato aqueles votos conferidos 

exclusivamente devido a suas características pessoais, independentemente de há quanto tempo ocupa o cargo e sua 

filiação partidária.  
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tudo, dos votos dados ao partido, isto é, do número de cadeiras obtidas pelo partido, limita o 

alcance da estratégia”.  

 

Ponto extremamente pertinente, mas que desconsidera o fato de os candidatos privilegiarem seus 

traços pessoais não para fugir do controle partidário, mas sim para obter uma boa posição na lista 

de candidatos do partido/coligação e assim conseguir assento no parlamento. O voto pessoal em 

um candidato, portanto, é importantíssimo dado seu valor “marginal”: não permite que o 

candidato eleja-se sem a ajuda dos demais colegas do partido, mas permite que ele tenha um 

apoio que os candidatos restantes não necessariamente têm. O principal desafio metodológico é 

determinar quantos votos são necessários para quem um candidato se sobressaia em relação aos 

demais. Tarefa praticamente impossível, dada a quantidade de candidatos e partidos que 

disputam eleições legislativas no Brasil, e a incerteza que reina sobre quais são os principais 

postulantes (Kinzo et. al, 2003).  

 

O sistema eleitoral brasileiro parece ter tudo para dificultar um bom controle social do 

Legislativo: há o voto pessoal, mas partidos exercem uma tarefa importantíssima no sentido de 

coordenar e financiar candidaturas; há certa proporcionalidade com relação ao número de votos 

obtidos e cadeiras parlamentares ocupadas, mas há também espaço para distorções significativas. 

Talvez a principal crítica ao sistema eleitoral brasileiro, no entanto, seja o fato de que este 

sistema resulta em um número significativo de forças políticas de origem ideológica diversa 

dentro do parlamento – algo que, em tese, dificultaria demasiadamente a definição da agenda 

legislativa. No entanto, como a próxima seção mostra, esta crítica é exagerada.  

 

A centralização do processo legislativo no Brasil: nível federal, estadual e municipal 

 

Imaginemos um parlamento sem regras para definir a pauta dos trabalhos. Ora, se não há regras 

para isto, é certo que o caos se instalará? Não necessariamente. Talvez os parlamentares não 

sejam pressionados a fazer algo por seus eleitores, como era o caso no parlamento inglês antes de 

1832. Naquele ano foi implementado o primeiro “Reform Act” do país. Antes dele, cada 

comunidade inglesa elegia dois deputados, mas os eleitores eram escolhidos entre poucos 

cidadãos – chegava-se ao absurdo de haver apenas um eleitor na comunidade (Cox 1987). O 
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“Reform Act”, entre outras medidas, criou mecanismos para registrar eleitores e estendeu o 

direito ao voto para todos que moravam em casas que valiam mais de 10 libras por ano. Isto 

resultou em um acréscimo de 50% a 80% de eleitores.  

 

O efeito na ação parlamentar foi imediato: os deputados passaram a ter que atender os anseios 

dos cidadãos através de legislação, e isto fez com que a pauta ficasse recheada. Este fato, 

conseqüentemente, atrapalhava a ação do Executivo, que precisava de espaço e tempo no 

plenário para aprovar suas propostas. Assim, ao longo do século XIX, convencionou-se que 

apenas dois dias da semana seriam dedicados às propostas individuais dos parlamentares, 

enquanto o resto do tempo seria usado para o governo “governar”.  

 

Esta solução, no entanto, está longe de ser a única possível. Vejamos duas outras possibilidades. 

A primeira é dar às comissões temáticas do parlamento grande poder de decisão vis-à-vis o 

plenário. Com isso, o lócus de decisões deixa de ser o conjunto de todos os deputados e passa a 

ser dividido em pequenas instâncias poderosas com relação a áreas temáticas específicas. Neste 

modelo, deputados com grande interesse em uma área específica são levados a negociar para 

fazer parte da comissão que diz respeito àquela área. Na interpretação de Keith Krehbiel (1991), 

um dos principais expoentes deste modelo, há assim um ganho informacional para o sistema 

político, pois a experiência e interesse dos parlamentares de uma área específica leva a decisões 

mais bem informadas sobre aquela área – decisões posteriormente referendadas pelo plenário.  

 

Fica a pergunta: por que o conjunto completo de parlamentares (plenário) deixaria conjuntos 

pequenos (comissões) terem poder de decisão? Além do já citado “ganho informacional” para o 

plenário, há a possibilidade, dependendo da decisão da “Rules Commitee” (comissão que decide 

questões de ordem dentro da Câmara dos Deputados norte-americana), de o plenário propor 

emendas aos projetos aprovados pelas comissões.  

 

O segundo modelo, mais comum, é o de controle da agenda legislativa pelo partido ou coalizão 

majoritária. Autores como Gary Cox e Matthew McCubbins (1993) afirmam que é isto que 

ocorre, na verdade, nos Estados Unidos, contrariando a posição de Krehbiel com uma série 

temporal de dados bem mais longa. Embora esta controvérsia exista no caso norte-americano, no 
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Brasil é muito mais bem-sucedida a interpretação de que a coalizão controla a agenda legislativa 

através do controle da Mesa Diretora e do Colégio de Líderes partidários. Isto vale tanto para o 

nível federal (Figueiredo e Limongi 1999), estadual (Abrucio 1998) e para o município de São 

Paulo (Caetano 2005).  

 

Quando fazemos o controle social do Legislativo, precisamos entender como nossos líderes 

políticos definem a pauta legislativa. Saber que há mais de uma maneira de defini-la é 

importante. Saber, também, sob que condições os líderes realizam suas escolhas é crucial: qual é 

o papel do Executivo nesses debates? As reuniões são abertas ou fechadas? A oposição tem 

alguma voz? E, para adiantar o próximo ponto, os líderes partidários interpretam, informalmente, 

certas regras a seu favor? 

 

A informalidade do processo legislativo no Brasil 

 

Por que há, conforme perguntam Hallerberg et al (2009, p. 318), diferenças entre as regras 

escritas e o modo como o processo legislativo acontece de fato? Por que – e como – 

parlamentares interpretam criativamente certas regras, ignoram outras e cumprem fielmente 

ainda outras? Para entender isto, é fundamental estudar instituições informais. Há três outras 

justificativas para analisar este fenômeno no Brasil.  

 

A primeira é que países latino-americanos têm sido largamente associados à informalidade 

política de modo negativo (Rosenn 1971; O’Donnell 1996; Helmke e Levitsky 2006), apesar de 

informalidades serem relevantes nos processos legislativos dos Estados Unidos (Weingast 1979; 

Jacobi 2005) e União Européia (Stacey e Rittberger 2003).  

 

A segunda razão é que as instituições informais estão fortemente inseridas na divisão entre 

institucionalistas históricos e institucionalistas de escolha racional em relação a um ponto 

primordial do institucionalismo: a definição mesmo de instituição. Se os institucionalistas de 

escolha racional costumam adotar uma definição suficientemente abrangente para englobar 

instituições informais, os institucionalistas históricos não raro se prendem a uma definição mais 

restrita de “instituição”. Ao mesmo tempo, perspectivas teóricas como a defendida por Schmitter 
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2009 (p. 43-44) clamam pela incorporação da complexidade do sistema político à análise deste, 

contra a “simplificação” empreendida por estudiosos da escolha racional, algo que exige a 

“compreensão analítica de dinâmicas informais e efêmeras”.   

 

Além disso, a existência de instituições informais pode ser sinal de vigor institucional, ao 

contrário do que autores como O’Donnell (1996) consideram. A informalidade pode ajudar a 

clarear a divisão entre membros da coalizão governista e membros da oposição que organiza o 

sistema legislativo brasileiro
6
.  

 

Instituições informais nunca estiveram à frente das preocupações de analistas institucionalistas 

tanto da linha da escolha racional quanto da linha institucionalista histórica (Hall e Taylor 2003). 

No entanto, a recente contribuição de Mahoney e Thelen (2009) parece conciliar os avanços mais 

importantes das duas linhas analíticas ao mesmo tempo em que incorpora a questão de como 

atores políticos obedecem regras à análise institucional – algo fortemente ligado ao estudo de 

instituições informais.  

 

Estes autores definem instituições como “instrumentos de distribuição de poder” e ocupam-se de 

cinco questões. Estudam as propriedades internas às instituições que permitem mudanças; 

avaliam como essas propriedades internas incentivam atores a se comportarem de modo a buscar 

mudanças; propõem uma tipologia para conceitualizar esses atores políticos, denominados 

change-agents; elencam quais estratégias para mudança prosperam em quais ambientes 

institucionais; e, por fim, avaliam quais propriedades internas às instituições as deixam 

vulneráveis a certas estratégias dos change-agents (Mahoney e Thelen 2009, p. 4).  

 

Um dos argumentos básicos dos autores é que mudanças institucionais freqüentemente ocorrem 

quando problemas de interpretação de regras, imposição (enforcement) e obediência 

(compliance) ocorrem e abrem espaço para que atores implementem regras existentes de novas 

maneiras. Certos tipos de instituições estão associados a certos tipos de agentes de mudança. Em 

contraste com a linha do institucionalismo de escolha racional, ressaltam que instituições não são 

                                                 
6
 Isto ocorre, por exemplo, na limitação informal ao valor global das emendas individuais por parlamentar no 

processo orçamentário brasileiro desde 1996. 
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“auto-impositivas”: alguns atores podem seguir as regras X, Y, Z da instituição enquanto outros 

seguem as regras X e Z. Ou seja, a obediência de cada ator em relação às regras é um fator que 

deve ser levado em conta para pensar o funcionamento institucional na prática, bem como os 

caminhos possíveis de mudança institucional.  

 

Quais são os efeitos e diferentes tipos de “desobediência institucional”? Para isto, há a 

contribuição analítica de Helmke e Levitsky (2006). Instituições informais são, para estes 

autores, regras socialmente compartilhadas, normalmente não-escritas, que são criadas, 

comunicadas e reforçadas através de mecanismos institucionais extra-oficiais.  

 

Dois fatores são considerados para definir o tipo de instituição informal: o grau de convergência 

entre instituições formais e informais e a eficácia de instituições formais. Em relação ao grau de 

convergência, pergunta-se: seguir regras informais leva a resultados diferentes do que seguir 

instituições formais? Se sim, instituições são divergentes; se não, instituições são convergentes. 

Em relação à eficácia das instituições formais, são consideradas eficazes caso os atores políticos 

temam algum tipo de sanção/punição caso as violem e ineficazes caso não haja sanção para 

atores que desobedeçam regras formais. Ou seja, são ineficazes se a “desobediência 

institucional”, para lembrar os termos de Mahoney e Thelen (2009), não for punida.  

 

Há um claro ganho da tipologia de Helmke e Levitsky (2006), adaptada a partir de Lauth (2000), 

para o entendimento dos efeitos de instituições informais. Conforme eles mesmos afirmam, a 

maior parte da literatura trata as instituições informais ou como inteiramente funcionais, 

resolvendo problemas de interação social e coordenação (por exemplo, Knight 1992), ou como 

completamente disfuncionais (clientelismo, corrupção etc.). Assim, a tipologia ajuda a capturar 

relações entre instituições formais e informais que são mais complexas do que esta dicotomia 

faria entender.  

 

O controle social do trabalho dos parlamentares passa, necessariamente, por entender como os 

atores políticos utilizam instituições informais. Nem sempre elas são negativas. Nem sempre 

“desobedecer” o Regimento Interno implica mau funcionamento das instituições legislativas. 
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Saber separar a informalidade “positiva” da “negativa” é tarefa extremamente espinhosa, mas 

crucial para melhor fiscalizar deputados, senadores e vereadores.  

 

(II.A) Avaliações parlamentares: organizações nacionais 

 

Diversas organizações da sociedade civil no Brasil realizam, de alguma maneira, o 

acompanhamento de atividades legislativas no nível federal, estadual ou municipal. Este relatório 

trata de quatro delas como especialmente interessantes para ilustras questões relativas aos 

diferentes métodos de acompanhamento legislativo: Congresso em Foco, Democracia Ativa, 

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) e Transparência Brasil. Outras 

organizações relevantes – Amarribo, Cepam, CNBB, Instituto Ágora e Rede Nossa São Paulo – 

foram lembradas, mas excluídas da análise por motivos de falta de convergência com o debate 

desse estudo e/ou de informação
7
.  

 

Congresso em Foco  

 

O Congresso em Foco é uma organização jornalística, baseada em Brasília, que mantém um 

website sobre o funcionamento do Legislativo federal bastante acessado e influente entre 

jornalistas, políticos e outros formadores de opinião. A entidade realiza, há alguns anos, o 

“Prêmio Congresso em Foco”, com patrocínio de entidades privadas e participação de jornalistas 

do Distrito Federal e internautas.  

 

De acordo com a organização
8
, alguns dos objetivos do prêmio são: i) “Reconhecer o trabalho 

dos deputados federais e senadores que se destacam no cumprimento de suas obrigações ao 

                                                 
7
 A Amarribo (Amigos Associados de Ribeirão Bonito) concentra seu trabalho mais nos Executivos municipais, com 

pouca ênfase às Câmaras Municipais; o Cepam (Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal) fez 

uma análise interessante da Assembleia Legislativa de São Paulo com relação aos anos de 2001 e 2002, mas não 

houve continuidade do Trabalho; a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) estimula a ação política de 

seus membros, sem, contudo, realizar um trabalho sistemático de acompanhamento do trabalho parlamentar, o que 

vai variar entre municípios e de acordo com o ritmo dos trabalhos dos centros de Fé e Política, ou outras pastorais; o 

Instituto Ágora, de São Paulo, realiza um trabalho interessante na Câmara Municipal de São Paulo, mas o website da 

entidade não traz informações sobre isto; por fim, a Rede Nossa São Paulo, que reúne centenas de organizações da 

sociedade civil desta cidade, limita-se a reproduzir, em seu website, as notícias do portal oficial da Câmara 

Municipal de São Paulo.  
8
 http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/regulamento-do-premio-congresso-em-foco-2011/ 
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longo do ano”; ii) “Valorizar os bons exemplos, de modo a incentivar os parlamentares federais a 

desempenharem o papel que deles se espera, e, ao mesmo tempo, sinalizar ao eleitorado que 

melhorar a qualidade da nossa representação política é possível”; iii) “Estimular a população a 

analisar o desempenho individual dos representantes eleitos, propiciando a participação política 

dos cidadãos na própria definição dos congressistas a serem agraciados”.  

 

O processo de escolha é o seguinte: jornalistas pré-selecionam 25 deputados federais (4,9% da 

Câmara) e 10 senadores (12,3% do Senado). Em seguida, internautas têm cerca de duas semanas 

para escolher os 10 melhores deputados federais e 5 melhores senadores. Além disso, os 

jornalistas selecionam 5 parlamentares que concorrem ao prêmio de melhor parlamentar em seis 

categorias especiais: i) defesa dos direitos do consumidor; ii) defesa da democracia e cidadania; 

iii) defesa dos municípios; iv) defesa da segurança jurídica; v) defesa da saúde; vi) “parlamentar 

de futuro” (concorrem apenas parlamentares com menos de 45 anos de idade). Os vencedores 

recebem diplomas e certificados.  

 

Há, no entanto, um problema que coloca em xeque a credibilidade do prêmio. Trata-se do fato de 

que as categorias especiais são patrocinadas por entidades privadas ou públicas com interesses 

políticos bastante claros. A categoria “parlamentar de futuro”, por exemplo, tem patrocínio da 

Ambev (Companhia de Bebidas das Américas); a categoria “defesa dos municípios” é 

patrocinada pela Frente Nacional de Prefeitos etc.  

 

Vale, no entanto, destacar que a organização olha com atenção especial para certas políticas 

públicas em vez de outras. Não há nada de errado com isso. Ao contrário: pode servir como fonte 

adicional de informações para outras entidades e cidadãos que se preocupam prioritariamente 

com algum desses temas.  

 

Democracia Ativa 

 

A Associação Democracia Ativa é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e de 

caráter suprapartidário, criada no ano de 2006 por universitários de Belo Horizonte (MG). Seu 

principal projeto, lançado em 2007, é o "MeuDeputado.org", um meio de fiscalizar os deputados 
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estaduais de Minas Gerais via internet. De acordo com o website da entidade, sua missão é 

“fomentar a participação política, o controle social das instituições democráticas e a aproximação 

entre cidadãos e poder público, por meio da realização de ações de mobilização e da produção e 

coletivização de informação independente, qualificada e de caráter educativo”.  

 

Consultada para os fins desse artigo, Carolina Albuquerque, que pertence à associação desde 

2007, comenta o trabalho: “Começamos a acompanhar a Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais em 2007, de forma experimental. A partir de 2008, o trabalho começou a ser amparado 

pela universidade por meio de projetos em parceria com a Associação, o que levou a um 

acompanhamento mais sistemático. Em 2008 e 2009, o objetivo do acompanhamento foi 

desenvolver uma metodologia de acompanhamento. Em 2010 e 2011, buscamos aplicar essa 

metodologia. Paralelamente, desenvolvemos um trabalho jornalístico de cobertura do trabalho 

parlamentar, com um viés educativo sobre participação política. O problema é que não 

conseguimos um contingente de monitores para acompanhar as comissões como a metodologia 

requeria. Então os dados coletados ainda não foram levados à análise e a produção de informação 

jornalística e de ações de mobilização tem sido o foco do trabalho”.  

 

Atualmente, o website “Meudeputado.org” disponibiliza basicamente informações eleitorais 

sobre os deputados estaduais de Minas Gerais, retirados da Justiça Eleitoral e do site da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A lista completa é composta por: nome, CPF, 

naturalidade, e-mail, partido político, endereço do gabinete, telefone do gabinete, endereço do 

escritório político, número de votos recebidos na última eleição, percentual dos votos válidos em 

Minas Gerais, detalhes geográficos sobre votação, bens declarados à Justiça Eleitoral em 2010, 

valor total das receitas e despesas declaradas na campanha de 2010 e as comissões parlamentares 

de que é membro.  

 

O trabalho hoje está focado, como se vê, na disponibilização de informações eleitorais dos 

deputados estaduais que podem ser encontradas nos websites da Justiça Eleitoral e da própria 

Assembleia Legislativa mineira. A ambição da organização é bem maior do que isso. Diz 

Carolina Albuquerque: “Nossa ideia é desenvolver indicadores que possam levar à população 

informações relevantes sobre o trabalho dos deputados. Os índices se aproximam mais de uma 
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avaliação individual dos deputados, mas nosso objetivo é elaborar também análises que possam 

dizer algo sobre o trabalho geral dos parlamentares. Não há uma avaliação do parlamentares 

propriamente dita - até porque grande parte desses dados pode gerar conclusões ambíguas. 

Trabalhamos mais com cruzamento de dados que possam fornecer informações importantes. Por 

exemplo: cruzar os projetos de lei apresentados pelos deputados com seus financiadores de 

campanha. Ou pensar em uma tipologia dos projetos apresentados, tendo em vista as regiões do 

estado que estes beneficiam e os currais eleitorais.” 

 

As “conclusões ambíguas” que Carolina cita são extremamente relevantes, e cabe às 

organizações sociais refletir sobre um ponto básico: queremos dar aos eleitores informações 

sobre políticos sem análise, permitindo que cada um tire suas próprias conclusões, ou queremos 

fornecer informações com nosso viés e análise? Ou ainda: queremos fornecer uma lista pronta de 

políticos que merecem a reeleição, de acordo com critérios explícitos, bem documentados e bem 

fundamentados? 

 

Essa discussão pode ser ilustrada através do critério “conteúdo e qualidade da legislação” 

proposta e/ou aprovada por parlamentares no nível municipal, estadual ou federal. Um vereador 

que propõe apenas projetos específicos para grupos sociais que representa (por exemplo, 

vantagens de algum tipo para servidores públicos municipais ligados à área da educação) e/ou 

para grupos geográficos específicos (por exemplo, melhorias para o bairro onde ele/ela quer 

aumentar sua votação) é um parlamentar pior do que outro que propôs projetos que afetam a 

população da cidade como um todo (por exemplo, pedágio urbano municipal)? 

 

Depende da visão que cada um tem sobre deveres e direitos do representante. Para Kinzo (1980, 

p. 29) há duas principais questões com base nas quais devemos estudar a atividade dos 

representantes. A primeira é: como é e como se dá a atividade representativa, enfim, qual é o 

papel do representante no Legislativo? De acordo com a autora, essa discussão tem sido marcada 

pela controvérsia entre representação independente (mandato livre) e representação mandatária, 

delegada (mandato imperativo
9
). O segundo ponto a considerar é: o que orienta a atividade de 

                                                 
9
 No mandato livre, o cidadão só tem a oportunidade de se manifestar formalmente contra seu representante no 

momento eleitoral, sendo que os cargos têm mandatos fixos – de quatro anos, por exemplo, como é o caso de 
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um representante? Ele deve atender aos interesses potencialmente paroquiais de seus eleitores ou 

ao interesse geral da nação?  

 

Eulau et. al (1959) aborda as mesmas questões, afirmando que a primeira se refere ao estilo da 

representação, enquanto a segunda diz respeito ao foco da representação. O estilo da 

representação se refere ao critério particular de julgamento que o representante deve utilizar ao 

decidir sobre assuntos legislativos. A controvérsia sobre o estilo ideal de representação é se o 

representante deve se comportar como alguém em quem os representados depositam confiança, e 

chegar às decisões se baseando em seu senso de certo e errado e em sua avaliação própria dos 

fatos, ou se o representante deve agir como um delegado e desconsiderar sua própria opinião, 

favorecendo a de seus eleitores. 

 

Do mesmo modo, o foco da representação se refere ao grupo particular de pessoas com cujo 

bem-estar o representante deve se preocupar durante seu trabalho no Legislativo. A controvérsia 

sobre o foco da representação concerne se o representante deve ser orientado a um distrito, e 

atender prioritariamente aos interesses de seus eleitores, ou se ele deve ser orientado para o bem 

da nação, e atender prioritariamente aos interesses nacionais.  

 

Ambos esses aspectos têm origem na famosa passagem do discurso proferido por Edmund Burke 

aos eleitores de Bristol em 1774. Burke defende o estilo do mandato livre com foco no interesse 

geral da nação, repudiando “instruções imperativas” dos eleitores e seus “preconceitos locais”. 

Se hoje a idéia de mandato livre nos parece óbvia, consagrada constitucionalmente, no fim da 

Idade Média, quando surgiu a representação, ela tinha caráter privatístico: “os mandatários eram 

delegados de um burgo, comunidade ou estrato específico da população. Não eram dados 

poderes de decisão ao mandatário; as decisões deviam ter a aprovação expressa dos mandantes, 

portanto deviam ser decididas previamente entre eles” (Kinzo, 1980, p. 30). Caso não seguisse as 

instruções, o representante poderia ser destituído do cargo. 

 

                                                                                                                                                             
vereadores e deputados brasileiros. No mandato imperativo, há a possibilidade de o representante ser substituído 

durante seu mandato, antes das eleições formais. É o mecanismo do recall de governadores na Califórnia, Estados 

Unidos, por exemplo.  
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Há outro aspecto fundamental para o estudo da representação: o grau de informação do 

eleitorado. Pitkin defende que os representados não têm preferências em relação à maioria dos 

temas públicos porque não são bem informados. Mas a autora também diz que essa assimetria de 

informações não leva necessariamente à má representação: “Uma pessoa pode representar outras 

mesmo em relação a temas sobre os quais os representados não têm informação ou não se 

importam. O que o representante tem que fazer é agir de acordo com os interesses dos outros, 

mas isso implica que ele não pode normalmente entrar em confronto com a vontade expressa dos 

representados, quando eles a têm” (Pitkin, 1972, p. 162-163). 

 

No entanto, quando escolhe um representante, o eleitor corre riscos por não saber se ele 

escolherá ações que produzirão bons resultados. Isso confere aos políticos uma vantagem 

estratégica para buscar seus interesses próprios, não o dos eleitores. Essa é a noção de assimetria 

de informações: o eleitor desconhece a disposição do parlamentar para realizar a tarefa que lhe 

será designada de acordo com suas expectativas. É, portanto, uma relação conflituosa.  

 

Assim voltamos à discussão suscitada pela “ambigüidade dos dados” descrita por Carolina 

Albuquerque, da Associação Democracia Ativa. Ainda que o objetivo de organizações que 

monitoram parlamentares seja diminuir a assimetria informacional que caracteriza relações de 

representação política, a natureza de alguns dados colhidos (por exemplo, qualidade e conteúdo 

da legislação) traz ambigüidades impossíveis de resolver sem uma definição prévia, normativa, 

sobre o que um representante político, afinal, deve fazer. Fica a pergunta: cabe às próprias 

organizações fornecer essa definição? 

 

DIAP 

 

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) é uma organização que reúne 

cerca de 900 entidades sindicais, segundo seu website, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar 

o trabalho dos poderes Executivo e Legislativo no que se refere às reivindicações da classe 

trabalhadora. A entidade tem um longo histórico de acompanhamento parlamentar, iniciada na 

Assembleia Constituinte de 1987-1988.  
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Naquela ocasião, o DIAP divulgou uma classificação ideológica dos parlamentares constituintes 

construída a partir de votações sobre temas trabalhistas (DIAP 1988). Para os estudiosos, há pelo 

menos duas vantagens em utilizar essa classificação. A primeira é que se trata de classificação 

feita por um grupo de interesse, que por definição tem incentivos para se informar bem sobre o 

processo legislativo constituinte e, sendo assim, certamente sabe diferenciar votações 

importantes de votações estratégicas ou desimportantes (Krehbiel 1991, p. 181). A segunda é que 

é uma classificação baseada em dezenove votações concretas dos parlamentares durante a 

Constituinte, portanto mede o comportamento efetivo do parlamentar quando instado a se 

manifestar em questões onde havia presumida divergência. A principal desvantagem é o fato de a 

classificação do DIAP ser calculada apenas a partir de votações sobre temas trabalhistas. Não há 

nada nesta classificação que indique como um deputado de esquerda que tenha votado “sim” 

para a diminuição das horas de trabalho e pelo adicional de férias, pensa sobre o 

parlamentarismo. Ainda assim, o trabalho do DIAP na Constituinte é relevante.  

 

Mais recentemente, a organização tem se concentrado em listar os 100 parlamentares mais 

influentes do Brasil – os “Cabeças do Congresso Nacional
10

”. Na listagem mais atual, havia 62 

deputados (12,1% da Câmara) e 38 senadores (46,9% do Senado). Os dois partidos com maior 

número de congressistas nesta elite são o PT, com 27 nomes, detentor da maior bancada na 

Câmara e o PMDB, segunda maior bancada, com 14. Na terceira posição em número de 

parlamentares está o PSDB, com 13 nomes. 

 

Segundo o DIAP, os “cabeças” seriam aqueles que têm maior “capacidade de conduzir debates, 

negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, 

eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber 

ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando sua 

repercussão e tomada de decisão”. Resumindo, são “operadores-chave” cujas “preferências, 

iniciativas, decisões ou vetos (...) prevalecem no processo decisório na Câmara ou no Senado 

Federal”.  

 

                                                 
10

 As informações a seguir foram retiradas de http://www.diap.org.br/images/stories/imprensa_cabecas_2011.pdf 
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A organização afirma adotar três tipos de critérios para definir esses parlamentares: critérios 

posicionais/institucionais (posto ocupado na estrutura da organização legislativa), reputacionais 

(percepção de outras pessoas sobre este ator político) e decisionais (capacidade de liderar e 

influenciar escolhas). Para aferir a posição de cada parlamentar com relação a esses critérios, o 

DIAP “faz entrevistas com deputados e senadores, assessores das duas Casas do Congresso, 

jornalistas, cientistas e analistas políticos, e promoveu, em relação a cada parlamentar, exame 

cuidadoso das atividades profissionais, dos vínculos com empresas ou organizações econômicas 

ou de classe, da formação e vida acadêmica, além de levantamentos minuciosos de 

pronunciamentos, apresentação de proposições, resultados de votações, intervenções nos debates 

do Legislativo, freqüência com que é citado na imprensa, temas preferenciais, cargos públicos 

exercidos dentro e fora do Congresso, relatorias de matérias relevantes, forças ou grupos 

políticos de que faça parte, além do exame minucioso dos perfis políticos e ideológicos de cada 

parlamentar”.  

 

Dois pontos devem ser destacados. O primeiro é que a organização não disponibiliza os dados 

coletados sobre os parlamentares, o que torna a lista dos “cabeças” extremamente subjetiva. O 

segundo é que, ao contrário da Constituinte de 1987-1988, o DIAP não mostra especial 

preocupação com o trabalho dos parlamentares com relação à legislação que afeta trabalhadores. 

Isto pode ser ruim do ponto de vista do trabalhador que quer seguir os projetos e decisões 

específicas sobre este assunto, mas é bom para os cidadãos em geral, que assim se informam 

sobre o grau de influência dos deputados e senadores de seus respectivos estados em perspectiva 

mais abrangente.   

 

Transparência Brasil 

 

Criada em 2000, a Transparência Brasil
11

 é uma organização dedicada exclusivamente ao 

combate à corrupção no Brasil em várias vertentes, entre elas a parlamentar. Associada até 2007 

à Transparency International, diversos projetos da organização já foram premiados, como o “Ás 

Claras” (sobre financiamento de campanhas) e o “Deu no Jornal” (coletânea de reportagens 

sobre corrupção).  

                                                 
11

 Esta seção é baseada em informações retiradas de www.transparencia.org.br.  
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O projeto que mais nos interessa aqui é o “Excelências
12

”, um banco de dados de fácil navegação 

sobre o trabalho e histórico dos integrantes do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas 

Estaduais e das Câmaras Municipais das capitais do país. É financiado pelo Fundo para a 

Democracia da Organização das Nações Unidas e publicado em parceria com o portal iG. A 

organização explica que “o projeto disponibiliza espaço para que os políticos retratados 

apresentem argumentos ou justificativas referentes a informações divulgados no projeto, como 

noticiário que os envolva, ocorrências na Justiça e Tribunais de Contas, informações 

patrimoniais e outras. Para providenciar o registro de algum eventual comentário, solicita-se que 

o político entre em contato com a Transparência Brasil”.   

 

Não há uma lista de “melhores” ou “piores” parlamentares, mas sim um conjunto de informações 

que permitem que os cidadãos construam suas próprias listas, se assim desejarem
13

. Há um total 

de 2368 políticos no banco de dados, todos extraídos de fontes públicas e de outros projetos 

mantidos pela organização, como os já citados “Ás Claras” e o “Deu no Jornal”. 

 

A lista completa de atributos publicizados pela Transparência Brasil sobre um parlamentar da 

Câmara dos Deputados, por exemplo, é: nome, partido, estado, CPF, e-mail, histórico de cargos 

relevantes ocupados, formação acadêmica, cargos a que se candidatou (com partido, recursos 

financeiros recebidos para a campanha e votos conquistados), ocorrências na Justiça e Tribunais 

de Contas, reportagens que lidam sobre casos de corrupção em que o parlamentar foi citado, 

como o parlamentar votou em plenário com relação a certos projetos, assiduidade do deputado às 

sessões plenárias, viagens oficiais realizadas, verba indenizatória utilizada por ele durante o 

mandato e bens declarados à Justiça Eleitoral. 

 

Com relação às ocorrências na Justiça e Tribunais de Contas, a organização faz um 

esclarecimento importante: “As informações sobre ocorrências nas Justiças estaduais e nos 

Tribunais de Contas dependem da disponibilidade de dados em cada Corte, havendo grande 
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 www.excelencias.org.br  
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 A organização também publica suas próprias agregações e estudos sobre, por exemplo, os parlamentares citados 

na Justiça e Tribunais de Contas; aqueles que faltam mais nas sessões plenárias; aquelas que faltam mais nas 

comissões temáticas; aqueles que apresentam maior variação patrimonial; aquelas que mais usam verbas 

indenizatórias; aqueles que mais viajam; entre outras.  
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disparidade de estado a estado. Por isso, pode acontecer eventual ausência de menção a processo 

em que algum parlamentar é réu ou foi punido. Processos que correm em primeira instância só 

são incluídos quando movidos pelo Ministério Público ou outros órgãos públicos. No caso de 

contas de campanha rejeitadas, todas as decisões são assinaladas (desde que o político não tenha 

obtido a anulação da decisão), mesmo que o parlamentar tenha corrigido o problema (no caso de 

erros formais, por exemplo). São anotadas ocorrências relativas a homicídio, estupro e pedofilia, 

mas não são incluídos litígios de natureza privada (como disputas por pensão alimentícia), nem 

queixas relacionadas a crimes contra a honra (porque políticos são freqüentemente alvo desse 

tipo de processo). Assinalam-se inscrições na dívida ativa previdenciária e na lista de autuados 

por exploração do trabalho escravo”. 

 

A organização também lista os projetos propostos pelos parlamentares em exercício em Casas 

legislativas que publicam esses dados – incrivelmente, ainda há Câmaras Municipais de capitais 

e Assembleias Legislativas estaduais que não publicam de maneira sistemática, em seus 

websites, tais informações. Divide-se as matérias legislativas em diversas categorias temáticas, 

que, por sua vez, são organizadas em duas classes: sem relevância e outras. De acordo com a 

Transparência Brasil, as categorias sem relevância são: Homenagens a pessoas e instituições; 

Batismos de logradouros, salas etc.; Simbologia; Cidades-símbolo, Cidades-irmãs; Pedidos de 

convocação de sessões solenes e especiais para comemorações e homenagens; Datas 

comemorativas; Criação de honrarias. 

 

Duas observações devem ser feitas sobre isto. A primeira é a de que a organização não publica as 

matérias legislativas propostas por prefeitos das capitais e governadores. Isto é ruim se 

considerarmos que o poder Executivo é um legislador extremamente importante não só no nível 

federal, mas também nos níveis subnacionais de governo (Abrucio 1998, Caetano 2005), embora 

não possamos ignorar a crescente importância da produção legislativa de origem parlamentar, 

sobretudo nas Assembleias Estaduais (Tomio e Ricci 2012). A segunda observação é a de que é 

louvável diferenciar projetos de lei sem relevância dos que têm relevância para a cidade, estado 

ou país. Este é um objetivo pouco seguido por outras organizações que fiscalizam parlamentares, 

e provoca, há anos, intenso debate dentro do Movimento Voto Consciente.  
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Outro projeto de acompanhamento parlamentar que vale a pena ser mencionado, ainda que 

brevemente, é o “Adote um Vereador”. Inspirado pelo programa CBN São Paulo, apresentado 

pelo jornalista Milton Jung, a intenção do projeto é construir uma rede de informações a respeito 

de cada um dos 55 vereadores do município de São Paulo. Conforme o blog oficial do projeto 

diz, “a intenção é que o ‘padrinho’ do vereador passe a conhecer melhor a prática no legislativo e 

se transforme em fonte de consulta para a comunidade sempre que esta estiver interessada em 

saber o que o vereador realiza”
14

.  

 

Quando consultado no fim de abril de 2012, o projeto contava com 11 vereadores “adotados”: 

Abou Anni (PV), Aníbal de Freitas (PSDB), Antonio Carlos Rodrigues (PR), Donato (PT), 

Floriano Pesaro (PSDB), José Police Neto (PSD), José Rolim (PSDB), Juliana Cardoso (PT), 

Marco Aurélio Cunha (PSD), Marta Costa (PSD) e Netinho de Paula (PC do B). Apesar de a 

iniciativa ser louvável, duas críticas podem ser feitas ao projeto. A primeira é o fato de não haver 

nenhuma indicação sobre o que é um “bom” trabalho parlamentar. Apresentar projetos de lei é 

importante? Estar presente nas comissões é tão relevante quanto no plenário? Não há nada sobre 

isso. A segunda é o fato de os “padrinhos” que acompanham os vereadores criticarem 

absolutamente tudo que os parlamentares fazem, de maneira ingênua. Certamente há muitas 

críticas a serem feitas, mas sem um guia sobre o que constitui um bom trabalho parlamentar fica 

muito difícil escapar de um senso comum equivocado sobre o papel do Legislativo.  

 

(II.B) Avaliações de Produtividade: organizações internacionais 

 

Nesta seção, estudamos brevemente duas organizações internacionais – uma mexicana, outra 

argentina – que realizam acompanhamento e monitoramento de parlamentares no nível federal.  

 

Fundar (México) 

 

A organização Fundar, no México, realiza acompanhamentos periódicos da Câmara dos 

Deputados mexicana. As informações a seguir foram retiradas do relatório escrito por Cepeda 

(2004), referente ao trabalho da organização para a legislatura de 2000 a 2003. O objetivo foi 
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 http://www.adoteumvereadorsp.com.br. 
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avaliar a produtividade e eficiência do legislativo; a pluralidade política e suas conseqüências;  e 

o equilíbrio de poderes – ou seja, a relação entre Legislativo e Executivo. 

 

A Fundar observou três critérios: i) projetos de lei propostos (agrupados por partidos + 

Executivo); ii) comportamento em plenário (agrupados por partidos) e iii) decisões tomadas 

pelas comissões referentes aos projetos de lei (agrupados por partidos).  

 

As principais conclusões do acompanhamento foram: i) a constatação da precária capacidade 

técnica e as regras legislativas arcaicas, que levaram a um desempenho legislativo mais lento, 

com comissões legislativas débeis e pouco profissionais. Há alta rotatividade parlamentar nas 

comissões. As decisões se dão quase exclusivamente por negociação dos líderes; 2) o uso 

excessivo de votações consensuais/simbólicas faz com que eleitores não consigam 

responsabilizar individualmente os parlamentares pelas decisões tomadas;  3) observou-se 

melhor equilíbrio entre Executivo e Legislativo; o presidente deixou de ser o “legislador número 

um”; 4) houve alto nível de disciplina partidária.  

 

Ao contrário de todas as outras organizações até agora citadas por nós, a Fundar estabelece os 

partidos políticos – e não os parlamentares individuais, ou mesmo o Legislativo como um todo – 

como unidade de análise. Além disso, há uma enorme preocupação com relação ao grau de 

institucionalização técnica do parlamento, bem como com o papel das comissões permanentes do 

Legislativo. São pontos que certamente podem ser considerados com seriedade por organizações 

brasileiras, sobretudo levando em conta a recente divulgação dos nomes de servidores que 

trabalham nos parlamentos estaduais através da internet.  

 

A organização prescreve alguns itens para melhorar o funcionamento do parlamento, e dois em 

especial nos chamam a atenção: a necessidade de estabelecer mecanismo regimental de 

“pergunta parlamentar”
15

 para obter informações do Executivo e a necessidade de estabelecer 

que reuniões das comissões serão abertas, públicas (Cepeda 2004, p. 21-22). O primeiro ponto 

atenta para uma realidade de pouquíssima fiscalização do Executivo, pois não há mesmo um 

mecanismo regimental, dentro da Câmara dos Deputados, que prevê isso. O Brasil, em geral, 
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 Equivalente ao brasileiro “requerimento de informação”.  
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parece estar melhor neste quesito. O segundo ponto mostra que reuniões importantes realizadas 

pelas comissões temáticas não são abertas ao público. Problemas semelhantes ocorrem no Brasil, 

ao menos no nível municipal e estadual, com relação às reuniões dos líderes partidários (também 

chamadas de reuniões dos “Colégios de Líderes”).  

 

Por fim, a Fundar observa que as coalizões entre partidos e/ou grupos parlamentares são 

instáveis, e isto tem conseqüências negativas para o processo de formulação de políticas públicas 

no México (Cepeda 2004, p. 11-13). Embora alguns analistas observem que coalizões instáveis 

nem sempre são negativas – importantes trabalhos de Mejia-Acosta (2006) sobre o Equador, por 

exemplo, mostram que naquele país os parlamentares não se organizavam em situação/oposição 

devido à baixíssima popularidade do presidente, mas ainda assim o apoiavam sub-repticiamente 

no plenário –, é, sim, desejável que haja coalizões relativamente estáveis de partidos políticos 

favoráveis e contrários ao governo. Os motivos são simples: assim é possível saber quem, de 

fato, toma as decisões políticas no país, quem ocupa os principais cargos públicos e quem, 

consequentemente, deverá ser responsabilizado pelo sucesso ou fracasso das políticas 

implementadas.   

 

Fundación Poder Ciudadano (Argentina) 

 

A Fundación Poder Ciudadano, da Argentina, é uma organização social apartidária e sem fins 

lucrativos que busca monitorar e avaliar o processo político do país. Existe desde 1989 e, desde 

1993, é o capítulo argentino da organização Transparency International, uma das maiores 

referências no mundo com relação a controle político pelos cidadãos e combate à corrupção. O 

trabalho da Poder Ciudadano se faz ainda mais urgente nesses últimos meses, pois a presidenta 

Cristina Kirchner tem demonstrado pouco respeito à liberdade da mídia e das instituições 

representativas do país em geral.  

 

Para esta organização, o parlamento existe para cumprir três funções principais: representar, 

legislar, e fiscalizar os poderes Executivo e Judiciário
16

. O relatório de acompanhamento 

legislativo da Poder Ciudadano, escrito em 2005, começa com um tom orientado para uma visão 
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 Toda a discussão abaixo está baseada em Alonso (2005).  
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jurídica do processo político. Assim como outras organizações da sociedade civil, a Poder 

Ciudadano tem a perspectiva de que cabe ao Legislativo “legislar” e ao Executivo “executar”, 

sem considerar que, na verdade, há coalizões de partidos que controlam o Legislativo e 

Executivo, implicando que esta separação de poderes formal pode, na prática, ser muito mais 

complexa (Figueiredo e Limongi 1999).  

 

A organização elenca alguns itens básicos para acompanhar o trabalho dos parlamentares. Esses 

itens podem ser ignorados ou enfatizados a depender dos objetivos específicos do grupo de 

cidadãos e/ou organização que realiza o monitoramento legislativo. Nesse sentido, cabe ressaltar 

que a Poder Ciudadano oferece um menu de alternativas flexíveis que podem ser interessantes 

para os cidadãos. Vamos aos itens:  

1) O Legislativo oferece bom acesso às informações sobre os trabalhos dos parlamentares? 

2) O Legislativo oferece oportunidade para que a sociedade civil proponha projetos de lei? 

3) O Legislativo está aberto (nas comissões, plenário e outras instancias deliberativas) à presença 

de qualquer cidadão? 

4) Os parlamentares seguem o Regimento Interno do Legislativo? 

5) O Legislativo disponibiliza, em seu website, informações sobre seus funcionários (salário, 

nível da carreira etc) e sobre as compras e licitações realizadas pela organização? 

6) Os parlamentares disponibilizam suas declarações de bens e informações sobre quem 

financiou suas campanhas? 

 

A Poder Ciudadano também chama atenção para a pertinência de organizar um orçamento dentro 

da organização de monitoramento legislativo para cobrir custos básicos, bem como assinar 

“convênios de colaboração voluntária” com os cidadãos que quiserem participar do 

monitoramento (Alonso 2005, p. 36-37). Com relação ao acompanhamento das reuniões de 

comissões parlamentares, a Poder Ciudadano sugere uma guia para ser preenchida pelos 

voluntários com informações de cada reunião. Esta é uma sugestão extremamente valiosa, pois 

facilita enormemente a organização posterior das informações, sem depender de relatos pessoais 

dos voluntários e voluntárias.  
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Todo este trabalho resulta em recomendações claras para o Legislativo, muitas delas referentes à 

transparência das decisões políticas tomadas pelos parlamentares e algumas referentes a 

melhorar a capacidade técnica do corpo de servidores que trabalham no parlamento. Além disso, 

a interferência parlamentar no processo orçamentário é destacada como item que necessita de 

melhoras urgentes.  

 

Para terminar, a tabela 1 abaixo resume as principais características das organizações sociais que 

acompanham parlamentares que foram estudadas neste relatório.  

 

Tabela 1: Organizações que acompanham parlamentares e suas características 

 Fundar  Poder 

Ciudadano  

Transparência 

Brasil 

DIAP Congresso 

em Foco 

Democracia 

Ativa 

Informações eleitorais  

dos parlamentares 

Não  Não  Sim  Não  Não  Sim  

Presença física dos 

parlamentares nas 

comissões e plenário 

Não  Sim  Sim  Não  Não  Não  

Legislação proposta e 

aprovada  

Sim  Não  Sim  Sim  Não  Não  

Conteúdo e qualidade 

da legislação  

Sim  Não  Sim  Não  Não  Não  

Fiscalização do 

Executivo  

Sim Sim  Não  Não  Não  Não  

Cumprimento do 

Regimento Interno  

Sim  Sim  Não  Não  Não  Não  

Há recomendações 

formais para o 

Legislativo? 

Sim  Sim  Não  Não  Não  Não  

Lista de melhores 

parlamentares 

Não  Não  Não  Sim  Sim  Não  

Organização é Não  Não  Não  Sim  Sim  Não  
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financiada por 

entidades privadas ou 

públicas com 

interesses políticos? 

Preocupação dos 

parlamentares com 

políticas públicas 

consideradas 

essenciais 

Não  Não  Não  Sim  Sim  Não  
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