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Por baixo dos panos

APrESENTAÇÃo

Este livro é produto da minha de tese de doutorado em Ciência Política, 
que defendi no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) 
em 2004. Ele foi produto de uma reflexão que estava em alta nos anos de 1990 
acerca da relação entre Executivo e Legislativo no plano federal brasileiro. Ten-
do acompanhado de perto as experiências dos governos estaduais do Espírito 
Santo naquela época, resolvi trazer a reflexão para o plano subnacional. O meu 
desejo, porém, foi o de inserir o caso capixaba numa discussão mais ampla, 
de forma que fosse possível verificar o conjunto de variáveis e cenários que 
poderiam ser traçados. Hoje percebo que foi uma boa escolha, pois, apesar da 
situação ter mudado bastante no Estado, os princípios fundamentais da análise 
aqui desenvolvida permanecem válidos. 

Esta pesquisa não teria sido possível sem o apoio de três instituições. Em 
primeiro lugar, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Supe-
rior (Capes), que concedeu a bolsa de pesquisa, pelo PICDT. Em segundo lugar, 
a Universidade Federal do Espírito Santo, em especial o seu Departamento de 
História, onde trabalho desde 1994, pela licença de três anos. Por fim, o “velho” 
Iuperj (hoje conhecido como Iesp/Uerj), exemplo maior de excelência, com sua 
maravilhosa biblioteca e a incrível dedicação de seus funcionários e professores.

Agradeço à minha mãe, Sueli de Souza Valle, que trabalhou – de graça – 
no levantamento de parte das informações usadas nesta pesquisa. Por isso e 
por muito mais, devo tudo a ela. 

Agradeço ao meu pai, Dijaci Vasco Pereira, que me acolheu de volta no 
Rio de Janeiro. Lembro-me com saudades das nossas conversas, na companhia 
do meu irmão, Ulisses.

Rosemberg de Souza Valle, meu tio, fez uma série de levantamentos na 
Biblioteca Nacional. Sua calma e dedicação foram maiores do que o pequeno 
pró-labore que recebeu.

Meus amigos do peito, Roberto Odilon Horta e Carlos Frederico Leite 
Fontes, o Fred, dividiram momentos de alegria e tristeza na fase da pesquisa e 
nos anos anteriores.
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Vários alunos do curso de História da Ufes participaram da elaboração de 
partes desta pesquisa. Agradeço a todos pelo apoio e amizade: Adeylson Li-
chtenheld Craus, Alba Valéria Santos da Silva, Amarildo Mendes Lemos, Assis 
Guimarães, Francisco Betini Intra, Higor Prucoli, Ligia Andrea Abe, Lisandra 
Maria da Costa, Robson Birchler e Sérgio Fonseca. 

Agradeço aos membros da banca, professores Jairo Marconi Nicolau, 
Marcus Figueiredo, Fernando Abrúcio e Octávio Amorim Neto. O Professor 
Doutor Fabiano Santos teve imensa paciência com o meu atraso e deu uma 
contribuição fundamental para muitas das ideias aqui elaboradas. Logicamen-
te, ele não tem nenhuma responsabilidade pelos meus erros, mas sua influên-
cia está presente nos possíveis acertos.

Por fim, sou grato à Edufes pela oportunidade de publicar um texto que 
achei que, com o perdão do injusto empréstimo, ficaria abandonado à crítica 
roedora não dos ratos, mas dos vírus de computador. 
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O objetivo desta pesquisa é estudar o processo pelo qual os governado-
res de estado no Brasil negociam apoios no Legislativo. Vários me-

canismos podem ser usados para atingir este objetivo, como a oferta de cargos 
do Executivo (em diferentes níveis de decisão) aos parlamentares, a liberação 
de verbas para suas bases eleitorais e a “compra” de votos por meios ilícitos. 
Diante da resistência à aprovação de certas matérias, os governantes podem 
tentar a mobilização popular contra o Parlamento (go public). Cada uma delas 
possui um custo associado. De um ponto de vista lógico, e controladas outras 
variáveis, soluções que garantam estabilidade em termos de contingente e dis-
ciplina em plenário parecem ser as mais desejáveis. Quando lideranças políti-
cas que tenham influência sobre o voto de certos parlamentares ocupam car-
gos de primeiro escalão, que são os mais visíveis, um compromisso público é 
assumido. Esse tipo de arranjo atende aqui pelo nome de coalizão de governo. 
Será ele o mais utilizado? Para responder a essa pergunta, dois caminhos se-
rão seguidos. O primeiro é composto por um estudo comparado da formação 
de governo em alguns estados do Brasil, em 1991, 95 e 99. O segundo consta 
de um acompanhamento em profundidade de quatro mandatos, entre 1994 e 
2002, nos estados do Espírito Santo e Rio Grande do Sul. 

A ideia central deste estudo é a de que a forma como o presidencialismo 
funciona no Brasil faz com que a formação de maiorias no Parlamento se 
torne uma tarefa que não pode ser negligenciada, dada a possibilidade de ex-
posição a crises e impasses institucionais. O sistema tem se caracterizado por 
uma alta fragmentação partidária e legendas com baixo nível de instituciona-
lização. O resultado disso é o advento de problemas de organização da ação 
coletiva em plenário, que devem ser superados para que o trâmite legislati-
vo seja levado a bom termo. Dessa forma, tanto os presidentes da República 
quanto os governadores têm fortes estímulos para intervir no processo de 
constituição de maiorias. Tais atores, porém, desde antes do advento da nova 
ordem constitucional de 1988, contam com volumes muito altos de poderes 
institucionais e políticos. Dessa maneira, a citada intervenção pode ser pre-
judicial aos parlamentares, que se veriam submetidos a um ator com largas 
margens de manobra para impor sua vontade. Se conseguirem agir coleti-

iNTroDuÇÃo
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vamente, os parlamentares têm chances de enfrentar o Chefe do Executivo, 
tornando o processo de formação de maiorias mais equilibrado. Em torno 
dessas temáticas gira a questão dos governos de coalizão no presidencialismo 
multipartidário. O seu uso como instrumento de estabilização do sistema im-
plica o direcionamento do olhar para os dois polos considerados, tendo em 
vista a estrutura de estímulos à qual estão submetidos os atores, mas também 
os recursos de poder que detêm e as estratégias que decidem seguir. Daí a 
escolha dos estados como objeto de estudo, pois encerram uma grande di-
versidade de formatos institucionais e ideológicos que podem ser abordados 
como variáveis para uma análise comparativa. 

O ideal para desenvolver o trabalho teria sido um acompanhamento da 
constituição e mudanças em todos os secretariados dos 26 estados mais o Dis-
trito Federal durante a maior quantidade possível de tempo. Também seria ne-
cessário avaliar a produção legislativa correspondente, mas o esforço envolvido 
não poderia ser levado adiante por apenas um pesquisador, mesmo tendo em 
vista somente um mandato. Daí a escolha só da formação dos secretariados 
para a abordagem comparada, com a posterior seleção de casos relevantes do 
ponto de vista dos elementos citados (motivações dos atores, recursos de poder 
e estratégias dominantes) para considerações em profundidade.

Até onde se saiba, não há trabalho semelhante para governos subnacionais 
no Brasil. Aliás, os estudos sobre coalizões de governo no presidencialismo em 
geral são poucos, os mesmos se dando com relação aos estados brasileiros de 
uma forma comparada, qualquer que seja a temática. Considerando que já foi 
aventada a hipótese de que os estados compõem subsistemas eleitorais e parti-
dários específicos (LIMA JÚNIOR, 1983), nada mais justo que o mesmo possa 
se dar com relação a outros aspectos da atividade política. Nesse sentido, esta 
pesquisa se apresenta como mais uma contribuição.

O texto se encontra dividido em cinco capítulos. O primeiro trata, no 
plano teórico, da temática da formação de maiorias no nosso sistema, por 
meio das coalizões de governo ou outros tipos de acordo menos visíveis, “por 
baixo dos panos”. Faz-se uma revisão de literatura internacional e nacional 
no que tem de pertinente ao ponto. A maior preocupação vai no sentido 
de desenvolver modelos que tratem os dois polos envolvidos – o Chefe do 
Executivo e os parlamentares – tendo em vista a estrutura de estímulos sob a 
qual se encontram, as variações nas características dos sistemas partidários, 
das agendas legislativas e das soluções encontradas para os problemas de 
ação coletiva no Parlamento. 

O capítulo 2 apresenta os resultados empíricos do levantamento sobre a 
formação dos secretariados e a sua relação com os perfis de carreira dos depu-
tados estaduais e as posições de poder que efetivamente ocuparam no início 
daqueles mandatos (91, 95 e 99). Por razões que serão mais bem explicadas ali, 
apenas 13 das 27 unidades da federação brasileira puderam ser efetivamente 
incorporadas ao estudo, o que afeta o nível de generalização das conclusões. 
Tendo isso em vista, o dado relevante é que os governadores, apesar de mino-
ritários nas Assembleias, distribuíram cargos de primeiro escalão preferencial-
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mente para membros de seu partido e/ou aliados nas eleições. Além disso, os 
principais cargos no Legislativo foram ocupados, na maior parte das vezes, por 
deputados com o mesmo perfil (membros de partidos que foram aliados nas 
eleições). Este ponto remete então à necessidade de explicar por que os parla-
mentares não aliados no pleito não se organizaram com o fito de pressionar o 
governo por coalizões mais amplas. Esta é a função dos capítulos finais.

No capítulo 3 aborda-se o caso do Espírito Santo, tendo em vista os go-
vernos de Vitor Buaiz (PT e, depois, PV), de 1994 e 1998, e José Ignácio Fer-
reira (PSDB e, depois, PTN), de 1998 a 2002. No capítulo 4 estuda-se o Rio 
Grande do Sul, durante os mandatos de Antônio Britto (PMDB), de 1994 e 
1998, e Olívio Dutra (PT), de 1998 a 2002. A tese se encerra com um breve 
capítulo, intitulado “Considerações Finais”, que compara os quatro governos 
e apresenta uma conclusão. Detalhes sobre os procedimentos adotados e as 
tabelas com as informações recolhidas se encontram no “Anexo”. 

Nos estudos específicos, são consideradas todas as trocas no primeiro 
escalão e o trâmite de matérias relevantes para os governadores nas Assem-
bleias. Os casos foram escolhidos devido a facilidades de acesso ao material 
para a pesquisa, além de outros fatores, mais importantes. Dado que, nos se-
cretariados estudados no capítulo 2, os governadores tenderam a beneficiar 
seus aliados eleitorais e os mesmos ocuparam a maior parte dos cargos re-
levantes no Legislativo, concluiu-se que seria importante abordar casos nos 
quais houvesse variância no que se refere à natureza dos aliados eleitorais, 
da relação entre os governadores e estes, da distância ideológica entre os go-
vernadores e o parlamentar mediano dos contingentes que não foram aliados 
eleitorais (cujo apoio deveria ser conquistado), além do efeito provocado pela 
agenda que Executivo tentou aprovar. Nos quatro mandatos considerados, há 
dois exemplos de aliados compostos por partidos que são instituições fortes 
(Buaiz e Dutra). O contrário se deu com Ferreira. Já Britto incorporou em 
sua base adversários eleitorais com níveis altos de organização e identidade 
política. Há dois casos de relação próxima com os aliados eleitorais (Britto e 
Dutra) e dois de afastamento (Buaiz e Ferreira). Em dois exemplos a distância 
ideológica do governador com relação ao parlamentar mediano não aliado era 
grande (Buaiz e Dutra) e em duas era pequena (Britto e Ferreira). Por fim, dois 
deles sofreram imenso desgaste de seu apoio popular conforme o mandato se 
encaminhou para o fim (Buaiz e Ferreira), enquanto dois outros conseguiram 
manter melhor avaliação. Vale contar também que os sistemas partidários dos 
dois estados são radicalmente opostos. O capixaba é desestruturado, compos-
to por partidos fracos e mal enraizados na sociedade, com baixo nível de pola-
rização ideológica. O contrário se dá entre os gaúchos. 

A citada variância se mostrou fundamental para demonstrar que a pre-
valência dos governadores e o preço pago em termos de concessão de cargos 
de primeiro escalão e de modificações e/ou derrotas na aprovação de suas 
matérias têm a ver não só com os altíssimos volumes de poder institucional e 
político que manipulam, conforme observa corretamente Fernando Abrúcio 
(1988), mas também com outras variáveis. São elas: o formato do sistema par-



12

tidário, a natureza da agenda proposta pelo governo e o tipo de solução dada 
aos graves problemas de ação coletiva que enfrentam os deputados estaduais. 
Dessa forma, a principal contribuição aqui contida é a de avançar no estudo 
sobre a relação Executivo x Legislativo nos estados, incorporando o que acon-
tece do “outro lado do muro”. Os governadores tendem a impor sua vontade, 
mas enfrentam custos e barreiras diferentes, muitas vezes devido a fatores que 
não se encontram sob seu controle. Assim, o plano subnacional é diferente 
do superior. Os presidentes da República enfrentam altos custos de transação 
para estabilizar o jogo político em seu favor, o que os estimula a disciplinar o 
comportamento de sua base. Tal circunstância não se replica na maior parte 
dos estados. Daí a impressão de que os governadores sejam mais fortes. To-
davia, o fato de que não haja razões lógicas para a implementação dos meca-
nismos característicos do presidencialismo de coalizão (SANTOS, 2003) na 
maioria dos estados não significa que os governadores obtenham os mesmos 
níveis de sucesso legislativo. Este ponto ficará mais claro na comparação entre 
os dois estados citados acima. 

GoVErNADorES E ASSEmBLÉiAS:
CArGoS, AÇÃo CoLETiVA E VoToS
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Este capítulo desenvolve uma discussão teórica sobre a relação entre 
Executivo e Legislativo, procurando centrá-la nas especificidades ati-

nentes ao presidencialismo multipartidário. Para tanto, inicia-se com o de-
bate sobre os regimes de governo, passando para o caso brasileiro no geral 
e no plano dos estados. Em seguida, considera o problema das coalizões de 
governo, também procurando conduzi-la até o nível dos entes federativos. 
Desse debate, emerge a necessidade de considerar os fatores atinentes ao 
comportamento do Chefe do Executivo e dos parlamentares, em suas dife-
rentes conformações. Ao fim, é concebida a hipótese de que, conforme os 
cenários, os custos associados ao desempenho legislativo dos governadores 
podem oscilar, o que explica a opção metodológica posterior por um estudo 
comparado tendo em conta algumas variáveis aqui consideradas, de forma a 
confirmar a diversidade esperada. 

Os Poderes no Presidencialismo

A literatura que trata da relação Executivo x Legislativo nos regimes pre-
sidencialistas é muito grande. Em um sentido geral, há aqueles que consideram 
esse sistema inferior ao parlamentarismo, na medida em que a divisão de po-
deres introduz uma possibilidade de confronto, mesmo que latente (RIGGS, 
1988). No caso dos EUA, porém, uma longa tradição de governos divididos 
parece desmentir o potencial de confronto entre os dois poderes. Vários foram 
aqueles que tentaram explicar o caso norte-americano, com trabalhos que en-
fatizam a estrutura de preferências do eleitorado (JACOBSON, 1990; PETRO-
CIK, 1991; WATTENBERG, 1991) ou vários outros fatores institucionais, como 
mecanismos de reeleição, distritamento, forma do voto, calendário eleitoral etc. 
(ABRAMOWITZ, 1983; BRADY, 1988; SUNDQUIST, 1992). Na sua crítica a 

GoVErNADorES E ASSEmBLÉiAS:
CArGoS, AÇÃo CoLETiVA E VoToS

CAPÍTuLo 1
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esses estudos, Mark Jones (1995) concluiu que eles se referem a aspectos muito 
específicos da realidade dos EUA, seja pelo uso dos distritos uninominais, seja 
por características próprias da relação Estado x Sociedade que não se reprodu-
zem na América Latina. Exatamente por causa de tais especificidades, muitos 
passaram a condenar o presidencialismo ao sul do Rio Grande. Haveria, nos 
regimes latino-americanos, uma tendência forte de se negar apoio ao Chefe 
do Executivo no Parlamento, diminuindo muito a qualidade do desempenho 
governamental e, no limite, a sua destituição (MAINWARING, 1993; SABSAY, 
1991; STEPAN; SKACH, 1993). Diante disso, alguns defenderam a solução par-
lamentarista (LINZ, 1994), enquanto outros consideraram que, dada a popula-
ridade do presidencialismo na América Latina, seria mais interessante mantê-
-lo (SHUGART; CAREY, 1992), introduzindo mudanças que oferecessem ao 
sistema maior estabilidade, como no recurso a leis eleitorais que diminuam o 
número de partidos (JONES, 1995).

Independentemente da vontade dos intelectuais, entretanto, alguns regi-
mes presidencialistas têm se mantido na América Latina nos últimos tempos. 
Para vários desses casos, a explicação pode estar na formação das coalizões 
de governo, por meio da concessão de cargos (ABRANCHES, 1988) e/ou no 
processo pelo qual o Chefe do Executivo controla a agenda do legislativo (FI-
GUEIREDO; LIMONGI, 1996). Aliás, os dois elementos parecem estar intima-
mente associados, gerando mecanismos que estabilizam o sistema, o que torna 
o presidencialismo uma solução possível para a engenharia constitucional de um 
país, em que pese sua aparente inferioridade frente ao parlamentarismo, ao semi-
presidencialismo ou ao projetado presidencialismo alternado (SARTORI, 1996).

Ao abordar os subsistemas estaduais do Brasil, em circunstâncias nas 
quais os governadores, no geral, possuem menos poder de agenda e recursos 
orçamentários que o presidente, e nos quais parece haver maior dificuldade 
para a ação coletiva em plenário, pretende-se contribuir para a discussão, de-
monstrando que, aí, o mesmo conjunto de instrumentos age na manutenção 
da governabilidade, mas combinados de maneira diversa. Nesse plano, uma 
contribuição fundamental foi dada por Fernando Abrúcio (1998), que apresen-
ta o cenário dos governos subnacionais amplamente dominado pela figura do 
governador, resumido no conceito de ultrapresidencialismo estadual. Sua tese 
é a de que não resta, à maior parte dos deputados estaduais, outra saída fren-
te ao poder avassalador do Chefe do Executivo que não assumir uma posição 
“situacionista” (participando formalmente da base de apoio) ou “governista” 
(apresentando-se como independente, mas votando com o governo no geral).

Os fatores aventados por Abrúcio que explicam esse comportamento (pac-
to homologatório) são vários. O primeiro seria a alta concentração de recursos 
financeiros, administrativos e políticos nas mãos dos governadores, de forma 
que não restaria aos deputados outro meio para satisfazer suas bases eleitorais 
que não com o apoio ao Executivo. O segundo fator seria o sistema eleitoral 
vigente nos estados, conformado pela existência de “distritos informais”, nos 
quais se elegem os deputados, e que podem ser manipulados pelo governador, 
de forma a beneficiar concorrentes do deputado na mesma base. O terceiro 
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fator seria a ausência de estruturas intermediárias entre o governador e as bases 
eleitorais, de forma que os deputados não teriam o monopólio da representa-
ção. O quarto elemento seria a fragilidade institucional das Assembleias, esva-
ziadas de instrumentos técnicos capazes de fazer frente ao Executivo. A quinta 
razão seria a baixa visibilidade política das medidas tomadas pelo governador, 
devido à indefinição de atribuições dos estados no geral e ao mecanismo de 
cobrança do ICMS (sobre consumo), diferente de impostos diretamente pagos 
pelos contribuintes. Finalmente, a capacidade que desenvolveram os governa-
dores de neutralizar os órgãos fiscalizadores (Tribunais de Contas e Ministério 
Público), com as indicações para seus cargos.

Para sustentar sua tese, Abrúcio estuda 15 das 27 unidades da federação 
em uma legislatura (1991/94). Na sua amostra, ele descobre exceções, que 
trata de justificar com base no que entende ser a presença de uma tradição 
de confronto político (polarização ideológica com fragmentação partidária) 
mais arraigada em certos lugares que em outros. Como ficará claro no desen-
volvimento deste texto, não há razões, teóricas ou empíricas, para discordar 
do papel exercido pelos governadores como atores centrais no jogo, mas é 
possível que as exceções estejam de alguma forma relacionadas com um me-
lhor desempenho dos deputados em termos de ação coletiva. 

Certos estudos demonstram que algumas realidades estaduais não corres-
pondem de todo à tese do ultrapresidencialismo, como é o caso do Rio de Janeiro 
e do Rio Grande do Sul. No primeiro, Fabiano Santos (1998) descobriu que a pro-
dução legislativa dos deputados é alta e, a seu ver, resulta de uma atitude calculada 
dos parlamentares, que produzem leis, principalmente no campo da segurança 
pública, meio ambiente e direitos de minorias, como resposta à alta competição 
eleitoral que enfrentam. Se isso é correto, a dependência dos deputados frente ao 
governador não é tão absoluta quanto defende Abrúcio. No caso do RS, Gusta-
vo Grohmann (1998) demonstra como que, em um contexto de alta polarização 
ideológica, é possível que os deputados não se alinhem com o governador. Esses 
trabalhos chamam a atenção para a necessidade de recorrer a uma reflexão mais 
sistemática sobre os dois polos – governadores e deputados – tendo em vista os 
tipos de estímulos a que estão submetidos para que entrem ou não em acordo. 

Partindo-se do princípio de que os dois planos são ocupados por atores 
racionais, que disputam recursos de poder, uma primeira aproximação impli-
ca considerar o caráter unitário do primeiro e coletivo do segundo. É verdade 
que as decisões tomadas pelo Chefe do Executivo foram processadas por seus 
auxiliares, por burocracias especializadas, por meio de enlaces corporativos 
com grupos de interesse, etc. Todavia, no presidencialismo, a responsabilidade 
política e institucional cai exclusivamente nas mãos do supremo mandatário. 
Ela assume o formato de propostas que precisam de aprovação do Legislativo. 
O seu conjunto forma uma agenda, cujo conteúdo afeta a relação entre os dois 
Poderes. Já o Parlamento comporta uma arena coletiva, na qual as deliberações 
dependem do princípio majoritário. Isso significa que os legisladores sempre 
enfrentam, em maior ou menor medida, problemas de organização da ação co-
letiva. Por fim, os dois tipos de atores se encontram inseridos numa dimensão 



16

maior, que envolve disputas em torno de opções para a Sociedade, orientadas 
por clivagens ideológicas, étnicas, religiosas, centro x periferia, etc. Elas podem 
ser incorporadas por partidos políticos ou canalizadas de outra maneira. O im-
portante é ter em mente que o relacionamento entre Executivo e Legislativo 
depende das respostas dadas a tais influências. O aspecto mais visível desse diá-
logo se expressa na distribuição de cargos do primeiro com vistas a obter apoios 
do segundo. Isso introduz o tema das coalizões de governo. A seção seguinte 
passa a considerar a forma como a literatura lida com a questão.

Coalizões de Governo

Há duas tradições fundamentais no estudo das coalizões de governo, que 
se iniciou com referência aos governos parlamentaristas europeus. Uma está 
centrada na tradição formalista e outra nos estudos sobre governos concretos, 
mais indutiva. Deve-se ter em conta que a maior parte do que será dito consi-
dera os parlamentares como membros de partidos minimamente estruturados, 
o que é um problema quando se pensa no caso brasileiro. 

A primeira tradição foi iniciada com o clássico de Riker (1962). Partindo de 
um aporte teórico orientado pela teoria dos jogos, o autor relacionou coalizões 
de governo com a conquista de cargos no Executivo vis-à-vis o contingente 
legislativo dos partidos. Estes foram tomados como atores unitários e suas mo-
tivações reduzidas à conquista de cargos. Tal postura acabou sendo qualifica-
da como office seeking. O pilar fundamental da abordagem de Riker era o que 
ele chamou de princípio do tamanho, segundo o qual os partidos formariam a 
coalizão que correspondesse ao menor número possível, de forma a garantir 
maioria para a aprovação de projetos. Esse arranjo foi chamado de coalizão 
mínima vencedora e se transformou na referência fundamental de todos os es-
tudos, guiando a preocupação dos especialistas. Coalizões que ultrapassassem 
a mínima vencedora, incluindo parceiros “desnecessários” ou as que ficassem 
abaixo passariam a ser encaradas como exceções ou desvios.

A teoria de Riker gerava previsões sobre o comportamento dos partidos 
que acabaram não se confirmando. Faltava algo ao modelo, o que não evi-
tou que muitos seguissem essa mesma linha formalista. Nessa abordagem, os 
principais avanços se deram com os trabalhos de Axelrod (1970) e De Swaan 
(1973), que introduziram a variável ideologia no cálculo dos atores. O pri-
meiro criou o conceito de coalizão mínima conectada vencedora, que segue o 
princípio do tamanho, mas pressupõe que os partidos tenderão a se combinar 
com aqueles que lhes sejam adjacentes ou conectados na dimensão direita-es-
querda do espectro político. Essa abordagem mostrou superioridade na pre-
visão dos resultados concretos, mas com um grau de significância não muito 
maior que a anterior (LIJPHART, 1984).

A segunda tradição, baseada em estudos de caso, teve a vantagem de lidar 
melhor com a realidade dos arranjos entre os partidos. Muitos dos seus tra-
balhos compõem estudos de realidades específicas, o que resulta em um nível 
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baixo de generalização. Um esforço mais abrangente nesse mesmo campo foi o 
de Gregory Luebbert (1986), que relacionou o processo pelo qual se deram as 
transições entre a fase oligárquica e a de democracia de massas na Europa com 
o advento do sistema partidário. Para ele, se essa passagem se deu de forma 
violenta e traumática, o sistema partidário tende a adquirir um perfil polari-
zado, dificultando acordos que levem a governos de coalizão. O contrário se 
daria no caso de transições suaves e tranquilas. É importante notar, porém, que 
Luebbert fez questão de afirmar que o seu esforço era o de explicar certos re-
sultados e não de apresentar um modelo explicativo que pudesse prever o com-
portamento da elite política. Sob o risco de algum exagero, pode-se dizer que 
esta é uma característica comum aos estudos da segunda tradição, tornando-os 
menos sólidos, do ponto de vista teórico, frente aos anteriores.

Por fim, surgiu uma tendência que procura reunir as vantagens das duas 
tradições. Seu mote principal foi a verificação da constância com que as su-
postas anomalias, ou seja, coalizões minoritárias e excedentes se reproduziam 
nos casos concretos. Isso fez com que o ideal da coalizão mínima vencedora 
passasse a ser questionado. Ao estudar especificamente o caso de governos 
minoritários, Strom (1990) incorporou elementos de uma análise neoinstitu-
cionalista, demonstrando que há circunstâncias eminentemente políticas a in-
terferir na construção dos acordos, como a existência de um sistema forte de 
comissões no parlamento, que permite que os partidos da oposição interfiram 
nos programas de governo sem tomar parte na coalizão. Esse era o tipo de 
elemento que faltava para o desenvolvimento de uma visão policy seeking no 
quadro de motivações dos partidos. Ou seja, ao decidir se participam ou não 
do governo, os partidos agem como maximizadores de cargos e de políticas. 
Eles não só procuram parceiros adjacentes, mas também se preocupam em 
influir na formulação e na implementação de políticas. Se há um instrumento 
institucional que permita aos partidos influir nos projetos administrativos sem 
que participem diretamente do governo, eles podem considerar essa solução 
como a mais conveniente em determinadas situações. 

Outra contribuição foi a de Laver e Shepsle (1994), que avaliaram situa-
ções em que os governos minoritários derivam de uma divisão entre os opo-
sicionistas ao partido que ocupa o core. Em certos desenhos parlamentares, 
é possível que um partido de centro se recuse a formar coalizões com os que 
estejam à direita ou à esquerda. Dado que a oposição não consegue se unir 
para formar o gabinete, emerge um governo minoritário. 

A transposição do tema para o presidencialismo se iniciou com a questão 
apontada acima dos governos divididos nos EUA. Sua especificidade, porém, 
de pouco serviu para iluminar a compreensão do processo nos outros países do 
continente. Com isso, a temática dos governos de coalizão no presidencialis-
mo em países latino-americanos mostra-se ainda pouco estudada. Não se pode 
dizer que haja tradições consolidadas. É possível, porém, indicar influências 
e inovações. De uma maneira esquemática, podem-se perceber duas grandes 
divisões, girando em torno da ênfase na figura do Chefe do Executivo, por um 
lado, ou dos partidos, por outro. Em seguida, passo a apresentá-las.
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No primeiro caso, quando a centralidade está no presidente, existem gran-
des diferenças internas. Há, por exemplo, uma proposta que se escuda mais 
no esquema interpretativo da teoria dos jogos (DEHEZA, 1997) e outra mais 
institucionalista, produzindo instrumentos e conceitos adaptados à realidade 
que busca desvendar (AMORIM NETO, 1998; THIBAUT, 1998). Em comum, 
destaca-se a preocupação com a figura do Chefe do Executivo como fonte de 
variáveis explicativas, em detrimento dos partidos políticos. Essa diferença se 
explica, em boa parte, pelo formato do sistema presidencialista, com o evidente 
destaque institucional do presidente. 

Essa introdução da figura do presidente implica problemas novos para a 
teoria das coalizões. Se a abordagem é inspirada pela teoria dos jogos, o prin-
cípio do tamanho fica prejudicado como mecanismo explicativo, pois o maior 
partido no parlamento, aquele que ocupa o core, não é necessariamente o do 
presidente. Mesmo com a incorporação da variável ideologia, como no caso das 
coalizões conectadas, é preciso considerar a proximidade entre o presidente e 
os partidos. O resultado disso é que o modelo ideal da coalizão mínima vence-
dora perde efetividade. Os partidos não têm prevalência sobre a formação da 
aliança. É preciso que ela seja negociada com o presidente. Dada a concentra-
ção de poderes nas suas mãos, é normal que este procure preservar certos car-
gos sob seu controle. Outro problema é a tendência do presidente a privilegiar 
o seu partido na distribuição das pastas. Se este não ocupa o core, a lógica da 
coalizão mínima vencedora não funciona bem.

Tendo em conta a centralidade na figura do Chefe do Executivo, a litera-
tura interpreta de maneiras diferentes os processos de formação e manutenção 
das coalizões de governo, que passam a depender, segundo alguns autores, da 
estrutura de escolhas à qual está submetido o presidente. Esse aspecto é bas-
tante claro no que se refere à formação das alianças. Para Deheza, esse processo 
depende, fundamentalmente, de quatro fatores: 1) o grau de poder dos presi-
dentes: quanto maior a capacidade do presidente em ditar o processo legislati-
vo, menor estímulo para formar coalizões; 2) os acordos pré-eleitorais: quanto 
maior sua importância para a vitória do presidente, maior seu compromisso em 
formar coalizões; 3) o grau de apoio no parlamento: quanto menor o partido do 
presidente, maior o estímulo para formar coalizões; 4) a polarização: quanto 
maior a distância ideológica entre os partidos, mais dif ícil formar coalizões. Já 
Amorim Neto aponta cinco variáveis, entre as quais as duas primeiras são pró-
ximas às de Deheza: 1) tamanho do partido do presidente: quanto maior o par-
tido do presidente, mais partidários os ministérios; 2) poder de decreto: quanto 
maior a capacidade do presidente em implementar políticas por decreto, me-
nor o contingente partidário dos ministérios; 3) distância entre a posição do 
presidente e do legislador médio: quanto maior a distância, menos partidária a 
composição do ministério; 4) fragmentação partidária no parlamento: quanto 
maior a fragmentação, menos partidário o ministério; 5) tempo de mandato do 
presidente: quanto mais próximo do fim, menos partidário o ministério.

No caso da formação das coalizões, a abordagem centrada no presidente 
enfrenta seus piores momentos ao ser associada com o modelo da coalizão 



19

Por baixo dos panos

mínima vencedora. Seguindo sua lógica, Deheza classificou os governos de 
coalizão em: 1) governo unipartidário majoritário; 2) governo unipartidário 
minoritário; 3) governo de coalizão minoritária; 4) governo de coalizão ma-
joritária (mínima vencedora ou ampla). Ao desenvolver a discussão, ela in-
troduziu o conceito de coalizões conectadas de Axelrod, criado para o caso 
europeu, conforme dito acima, com o fim de incorporar a variável ideológica 
ao formato dos acordos. Mesmo assim, de sua amostra, só 8 em 68 casos fo-
ram coalizões mínimas vencedoras conectadas, e centrados no Brasil e Chile. 
Com isso, o argumento ficou prejudicado numa perspectiva comparada. 

Com base em sua classificação, Deheza se vê diante de duas situações com-
plicadas. A primeira é a grande porcentagem de presidentes que optam por per-
manecerem minoritários. A segunda é a decisão de certos presidentes, apesar 
de terem a condição de majoritários, em construírem coalizões amplas. Como 
não possui um modelo teórico unificador, as explicações que oferece derivam de 
hipóteses retiradas da literatura e, muitas vezes, não testadas, como se bastasse 
apontar um aspecto da realidade e oferecer uma interpretação disponível. No 
caso dos presidentes minoritários, ela entende que eles não constroem coalizões 
quando (a) seu partido tem uma minoria substancial (mínimo de 40% no parla-
mento); (b) os outros partidos, devido a diferenças ideológicas, se negam a par-
ticipar do governo; (c) o custo para dividir o governo com os outros partidos é 
mais alto que o benef ício em termos de apoio. Se o presidente tem uma minoria 
substancial, ele pode lançar mão de acordos ad hoc. 

No caso da formação de coalizões amplas, com membros excedentes, ela 
arrola as seguintes explicações: (a) típica de governo de unidade nacional; (b) 
necessidade de obter maiorias extraordinárias para reformar a Constituição; (c) 
presença de partidos indisciplinados; (d) necessidade de incorporar mais que 
uma tendência para assegurar a aprovação de políticas de diferente orientação.

As dificuldades de Deheza têm origem na lógica que usou em sua classifi-
cação. Ou seja, a tradição formalista da teoria dos jogos ajuda pouco no estudo 
das coalizões de governo no presidencialismo. Partindo de um outro ponto de 
vista, Amorim Neto considera que a presença ou não de lideranças partidá-
rias no ministério depende do tipo de estratégia que o presidente escolhe para 
atingir seus objetivos políticos. No caso dos países em que o presidente possui 
poder de decreto, ele pode optar por (a) conduzir certas iniciativas legais pela 
via normal do Legislativo, o que implica a conquista de um nível mínimo de 
apoio; (b) implementar políticas via decreto. Se não possui poder de decreto, é 
estimulado a formar coalizões de governo. As outras variáveis foram apontadas 
acima. O que importa neste momento é destacar que a classificação de Amo-
rim Neto se preocupa menos com a proporcionalidade entre cadeiras e cargos, 
conforme o modelo da coalizão mínima vencedora, e se centra mais nas estraté-
gias do presidente, derivadas de um modelo unificado, diferente da abordagem 
mais “solta” de Deheza. Com isso, ele consegue oferecer uma explicação para a 
variação nos tipos de ministérios, que podem ser: 1) de coalizão forte: que in-
dica a prioridade do presidente para a via legislativa; 2) unipartidário forte: no 
qual a via legislativa é predominante, mas é internamente menos instável que o 
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anterior; 3) de cooptação: que indica uma opção pelo recurso aos decretos em 
geral e a via legislativa em situações ad hoc; 4) de coalizão fraca: dividido entre 
uma parte partidária e outra cooptada, de forma que a primeira fica encarre-
gada do lado legislativo da agenda; 5) unipartidário fraco: quando o presidente 
tem pouco controle sobre seu partido; 6) não partidário: que indica uma opção 
prioritária em favor do poder de decreto.

Até aqui, foram considerados estudos que enfatizam a figura do presi-
dente. A partir de agora, tomam-se dois trabalhos que valorizam o papel dos 
partidos. O primeiro, de Rachel Meneguello (1998), relativo ao caso brasi-
leiro, enfatiza a ação dos atores no processo de formação das coalizões de 
governo. O segundo, de David Olin (1998), centrado no exemplo uruguaio, 
aborda mais a manutenção da coalizão.

Meneguello se baseia na concepção de partido defendida por Katz e Mair 
(1994), que identifica na arena estatal o principal ponto de apoio para a sua defini-
ção. A referência principal dos partidos, após a fase do partido de massas, seria a 
do partido cartel, orientado mais para a função governativa que para a represen-
tação de interesses. Com base nisso, ela critica as visões sobre os partidos brasi-
leiros, em geral negativas, em favor de uma percepção mais positiva. Seu próximo 
passo é incorporar o conceito de party government, tal qual definido por Budge e 
Keman (1990). Esse modelo parte do princípio de que os partidos não são atores 
unitários e mudam com o tempo, daí que sua unidade seja variável. Há um nível 
mínimo de acordo entre os membros do partido que define a instituição, de for-
ma que, mesmo no caso de agremiações com um perfil ideológico pouco claro 
ou com altos índices de indisciplina partidária, existe uma lógica coletiva que 
permeia a sua ação, especialmente na relação com o Estado. Esse processo se dá, 
segundo o modelo, pela ocupação de cargos no poder executivo. Através deles, o 
partido realiza políticas e confirma seu papel como parte da função governativa. 
A autora chega mesmo a dizer que os partidos brasileiros são necessários à orga-
nização e ao funcionamento dos governos.

A afirmação anterior parece, depois, entrar em contradição com o fato de 
que, ao adaptar o modelo de Budge e Keman para o presidencialismo, Mene-
guello conclui que há três formas de relação entre Executivo e partidos nesse 
regime: a) a de separação: na qual os partidos não participam do governo e seria 
característica do chamado presidencialismo imperial; b) a de fusão, pela qual o 
partido do presidente tem a maioria parlamentar, não implicando coalizão; c) 
a de coalizão: quando os partidos participam com cargos do Executivo. Nesse 
caso, o que define a participação é o perfil partidário do parlamento e o dese-
nho dos governos estaduais. Ora, se é possível que os partidos não participem 
do governo, e algo semelhante chegou a acontecer no governo Collor, a afir-
mativa anterior se mostra exagerada. Aliás, essa ênfase nos partidos e o quase 
total esquecimento da figura do presidente é o maior problema de Meneguello.

Ainda seguindo Budge e Keman, a autora parte do princípio de que ten-
de a haver proporcionalidade aproximada entre cadeiras parlamentares e os 
cargos ocupados pelos partidos da coalizão, tese, aliás, antiga nesse tipo de es-
tudo. O que é relativamente novo é a divisão do ministério em três áreas, reto-
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mando a tentativa de Deheza de qualificar os cargos, mas em novos termos. As 
três áreas são econômica, política e social. A presença de certos partidos com 
constância em uma ou mais dessas áreas demonstraria, em primeiro lugar, a 
capacitação de seus quadros técnicos e um alto nível de unidade interna com 
o objetivo de ocupar e manter esses cargos, incluindo-se nisso a pressão das 
bancadas parlamentares e dos governadores da legenda. A divisão em áreas 
também permitiria a compensação ou a adequação às políticas de cada partido 
da coalizão. Isso quer dizer que se, por exemplo, um partido defende determi-
nado tipo de política, mas não recebeu os cargos necessários para implantá-la, 
é possível que tenha acesso a outros, como compensação. O que fica faltando, 
porém, é entender como se dá tal distribuição. Nos modelos acima analisa-
dos, principalmente no caso de Amorim Neto, há critérios claros pelos quais 
o Chefe do Executivo distribui cargos. Tomando a proposta de Meneguello, 
se fosse possível estabelecer qual o tipo de preferência dos partidos, associada 
com a do presidente, poder-se-ia gerar um modelo explicativo com algum grau 
de previsibilidade. Ocorre, todavia, que Meneguello não faz qualquer reflexão 
sobre por que certos partidos ocupam mais certos cargos além do que se disse 
(unidade interna e capacitação). A autora deixa bem claro que, devido à cen-
tralidade da política econômica no Brasil, os cargos dessa área no governo são 
os mais desejados pelos partidos. Em seguida, ela demonstra que essa área, ao 
longo de período abordado, foi mais ocupada pelo PMDB, na primeira fase do 
governo Sarney, e pelo PSDB, a partir do fim do governo Itamar. Entre as duas, 
houve uma tendência à indicação de técnicos. Ao mesmo tempo, durante todo 
o período, o PFL teve grande presença na área social. Esses dados são indica-
dos, mas não há esforço em entender os resultados.

Por várias vezes, Meneguello relaciona partidos, cargos e as regiões geográ-
ficas das quais os ocupantes são oriundos. Um achado fundamental, no que se 
refere aos membros das coalizões, é o fato de que os cargos do PFL são, em sua 
maioria, de membros do nordeste, enquanto os do PMDB e PSDB são do sudes-
te. Essa talvez pudesse ser uma boa pista, mas seria necessário relacionar alguma 
variável que diferencie as duas regiões e explique a preferência por certos cargos. 

Ainda serão destacados dois pontos do livro de Meneguello. O primeiro se 
refere ao resultado da eleição de 1986, quando o PMDB elegeu quase todos os 
governadores do país, menos um, ocupou 53,4% das cadeiras na Câmara e 61% 
do Senado. Mesmo assim, o PFL permaneceu no governo com a mesma cota 
de cargos, havendo apenas mudança de nomes. Não há explicação sobre esse 
fenômeno. Coisa parecida é a análise do governo Itamar em suas duas fases. Na 
primeira, o presidente formou um ministério com PSDB, PFL, PMDB, PTB e 
PSB. Foi a primeira vez que um partido de esquerda participou da coalizão de 
governo, que correspondia a 58% das cadeiras do Congresso Nacional. No se-
gundo momento, porém, quando o PSB resolveu sair do governo por discordar 
da política salarial, a coalizão foi refeita com a entrada do PP, o que permitiu 
um avanço para 61% do Congresso. A questão é: por que esse arranjo, aparen-
temente melhor, não foi escolhido antes? Por fim, a autora chama a atenção 
para o processo pelo qual Sarney, na fase final de seu governo, passou a indicar 
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técnicos para os ministérios econômicos, o que ela explica como resultado da 
complicação do quadro de crise. Ora, se os partidos são essenciais para definir 
políticas e ocupam certos cargos porque possuem técnicos capazes para tanto, 
como explicar a opção, em um momento crítico, por pessoal sem vinculação 
partidária? Mais ainda: por que, na segunda fase de seu governo, Collor, ao 
ampliar a coalizão, não entregou a área econômica – tida como a mais ambicio-
nada pelos partidos – para os aliados de direita? E por que Itamar reintroduziu 
um controle partidário nessa área de governo? Essas e várias outras perguntas 
não têm resposta no livro exatamente pela ausência da figura do presidente. 

Passa-se a considerar agora o estudo de David Olin, que procura en-
tender como os partidos uruguaios e suas tendências internas (as lemas) se 
mantêm na coalizão de governo, uma vez formada. Seu modelo pressupõe 
que os partidos estariam submetidos aos seguintes estímulos: 1) proximidade 
mútua: os partidos tendem a formar e manter coalizões com parceiros ideo-
logicamente próximos; 2) justiça no acordo com os partidos: quanto maior 
a proporcionalidade entre a porcentagem de cadeiras no parlamento e a de 
cargos no Executivo, maior a tendência a permanecer na coalizão; 3) proximi-
dade das eleições: quanto mais próximas as eleições, maior a tendência a sair 
da coalizão; 4) taxa de aprovação do presidente: quanto maior a aprovação do 
presidente, maior a tendência a ficar na coalizão.

Uma das maiores inovações desse autor foi a introdução do conceito de pro-
ximidade mútua, segundo o qual a formação da coalizão depende da avaliação 
subjetiva que a elite política faz da distância ideológica entre as legendas. Esse 
argumento é válido na medida em que ele pode ser um bom preditor do interesse 
efetivo que os partidos têm em cooperar entre si. Mas ele possui uma dificuldade 
metodológica, relacionada com sua medição. A proximidade mútua só pode ser 
conhecida após uma pesquisa com os parlamentares. Ora, esse procedimento é 
praticamente impossível para legislaturas que já se encerraram. Outra coisa que 
não entra em consideração no estudo de Olin é a interferência da liderança e da 
organização partidária nessa avaliação sobre os parceiros. Afinal de contas, é pos-
sível que o que membros da bancada (principalmente os inclusos no baixo clero) 
pensam sobre outros partidos não seja levado em consideração nas instâncias 
decisórias do seu partido. Por fim, cabe questionar até que ponto a proximidade 
mútua se mostrou um bom preditor para a pesquisa do autor justamente porque 
as distâncias ideológicas no Uruguai são menores que em outros países, facilitan-
do a formação de um consenso sobre a imagem dos parceiros.

Assim como no caso de Meneguello, a inexistência de um modelo que reú-
na as preferências do presidente e dos partidos ao mesmo tempo cria os maiores 
problemas no estudo da manutenção das coalizões, pois os incentivos dos dois 
atores, na construção de Olin, passam a entrar em contradição. Considerando 
apenas os partidos, o autor parte do princípio de que eles são, ao mesmo tempo, 
maximizadores de votos, cargos e políticas, mas precisam pesar mais que uma 
escolha de cada vez. Assim, no início do mandato do presidente, estariam mais 
estimulados a enfatizar políticas e/ou cargos. Com a proximidade das eleições, 
porém, tenderiam a se afastar do presidente, maximizando votos. O contrário 
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se daria apenas se a taxa de aprovação do presidente fosse alta, fazendo com 
que seu sucesso frente à população se transferisse para os partidos na coalizão. 

O problema é que as preferências do presidente podem ser outras. Mais 
especificamente: quanto maior a proporcionalidade entre cadeiras e cargos, 
melhor para os partidos (maior estímulo para permanecer) e pior para o presi-
dente (maior estímulo para romper), que está perdendo autoridade. A proximi-
dade das eleições, por sua vez, não pode ser considerada sozinha. Ela depende 
da taxa de aprovação. Aí, mais uma vez, as preferências do presidente e dos 
partidos são diferentes. Quanto mais distante a eleição, menos os partidos es-
tariam interessados em sair da coalizão. Mas se a aprovação do presidente for 
baixa, eles têm estímulos para sair, dando-se o contrário com o presidente, que 
buscaria manter apoios e dividir o ônus. Quanto mais próxima a eleição, os par-
tidos só terão interesse em sair se a taxa de aprovação for baixa. Nesse caso, o 
presidente prefere que os partidos fiquem, pela mesma razão exposta acima. Se 
a taxa de aprovação for alta, os partidos têm estímulos para ficar, mas o presi-
dente tem estímulos para quebrar a coalizão. Mesmo que isso lhe custe a perda 
de apoio no Legislativo, ele pode usar seu poder de chantagem, mobilizando a 
opinião pública contra os parlamentares (go public).

De tudo o que foi dito, seria possível pensar que, na formação das coali-
zões, prevalecem as preferências do Chefe do Executivo e, na sua manutenção, 
a dos partidos? Se isso é correto, ainda não há uma construção teórica suficien-
temente acabada que explique por que se daria isso. Uma entrada diferente na 
questão se encontra nos estudos que discutem a relação Executivo x Legislativo 
a partir do conceito de poder de agenda, conforme o que se segue.

Trata-se aqui de perceber como o ordenamento da ação parlamentar é 
determinado, se a partir de uma negociação com o presidente (agenda com-
partilhada) ou por formulação deste (agenda imposta). A capacidade de impor 
ou não a agenda depende dos poderes disponíveis ao presidente para legislar, 
de uma maneira ativa, direta (poderes pró-ativos) ou modificando decisões do 
parlamento (poderes reativos) (SHUGART; CAREY, 1992). Entre os primeiros 
estão: o poder de decreto, pelo qual o presidente inicia leis; a capacidade de 
propor leis exclusivamente, principalmente no campo orçamentário, fiscal e 
administrativo; a possibilidade de solicitar regime de urgência para a trami-
tação de projetos do Executivo, com o que se elimina a análise das comissões, 
encurtando o tempo de apreciação pelos parlamentares. O mais importante 
dos poderes reativos é o veto (total ou parcial). 

Ora, tanto Amorim Neto quanto Deheza incorporam, em alguma me-
dida, tais variáveis. A novidade aqui é a forma como atuam os partidos, na 
medida em que existe a preocupação em conhecer o processo pelo qual as 
bancadas partidárias (e não os partidos) se organizam no Parlamento, em 
especial na seleção de suas lideranças e na construção da disciplina de voto. 
Está a se falar do recurso a meios que superem problemas de ação coletiva, 
o que é fundamental para esta pesquisa. Mesmo quando o presidente possui 
muitos poderes pró-ativos (agenda setter), a organização propriamente dita do 
trabalho parlamentar depende da forma como o poder está centralizado no 
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Legislativo. Nesse caso, trata-se de compreender até que ponto as lideranças 
partidárias controlam o acesso dos parlamentares às comissões e sua interfe-
rência na capacidade de mexer na pauta e introduzir emendas nos projetos. 
Se tudo isso passa primeiro pelas lideranças, são estes os atores que negociam 
com o presidente a agenda do Legislativo. 

Ao negociar com as lideranças partidárias, o Chefe do Executivo possui, 
basicamente, dois instrumentos de barganha, o oferecimento de cargos e a dis-
tribuição de recursos clientelísticos. Fabiano Santos (1997) considera que, num 
sistema como o brasileiro (presidencialismo multipartidário), coalizões de go-
verno com base apenas na identidade ideológica são instáveis por causa da alta 
polarização. A solução é recorrer à distribuição de cargos. Esse instrumento, 
todavia, assegura a participação dos partidos no governo até o momento em 
que o valor do cargo se torne menor que a participação em uma coalizão alter-
nativa (em vista do processo eleitoral). Isso introduz um outro elemento além 
dos cargos, que é o uso estratégico da patronagem. Este, por sua vez, depende 
do cenário em que atua. Na ausência de poder de agenda, o presidente tende-
rá a buscar apoio excedente na oposição. Isso tem a desvantagem de provocar 
divisão na base formal. Por outro lado, quando o Chefe do Executivo consegue 
impor a agenda, a patronagem tende a se dirigir para a base formal. No primeiro 
caso, a disciplina partidária tende a ser menor que no segundo. Quanto maior a 
independência do parlamentar individual e menor o poder de agenda da dupla 
presidente/lideranças, menor tenderá a ser o grau de colaboração com o Execu-
tivo. Tudo isso leva à necessidade, no estudo das coalizões de governo, de incor-
porar variáveis referentes à ação das lideranças partidárias, para o que podem 
contribuir os trabalhos de Argelina Figueiredo de Fernando Limongi.

De maneira semelhante a Meneguello, Figueiredo e Limongi defendem uma 
visão mais positiva dos partidos brasileiros, desta vez com base na abordagem 
que interpreta a unidade das legendas em plenário como uma maneira de en-
frentar os problemas de ação coletiva dos parlamentares (COX; MCCUBBINS, 
1993). Nesse caso, as lideranças parlamentares emergem como aqueles capazes 
de representar os interesses médios da bancada. A concentração de poderes em 
suas mãos permite que, ao discutir com o governo a agenda do legislativo, os 
projetos do partido se vejam contemplados, mesmo que indiretamente. As lide-
ranças tanto podem negociar pontos de um determinado projeto, tornando-o 
mais aceitável para a bancada, quanto podem trocar votos por cargos. Assim, o 
nexo fundamental é a liderança partidária (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1998b).

Ao analisar a tramitação da reforma da previdência no congresso brasi-
leiro, os autores observam que a coalizão de governo formada por Fernando 
Henrique Cardoso em seu primeiro mandato incluía os partidos que o apoia-
ram na campanha eleitoral, ou seja, PSDB, PFL e PTB. Num segundo momen-
to, deu-se a incorporação de PMDB e do PPB, devido à necessidade de quo-
rum alto para a aprovação de emendas constitucionais. Ao entrar no governo, 
porém, não foram incorporadas todas as correntes do PMDB, o que explica 
seu índice maior de indisciplina no apoio ao presidente. O PPB, por sua vez, 
quando incorporado com um ministério, teve sua disciplina grandemente am-
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pliada. A conclusão dos autores, importante para as reflexões que estão sendo 
feitas aqui, é a de que quanto mais perfeita a incorporação dos partidos com 
todas as suas correntes aos cargos, maior será sua disciplina no apoio ao Exe-
cutivo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1998a).

Um questionamento a tal interpretação veio de Maria Helena de Castro 
Santos (1997). Acompanhando os processos de votação da política salarial no 
governo Collor e as políticas tributária e fiscal nos períodos Collor e Itamar, a 
autora insiste no fato de que, apesar de terem sido aprovadas e, aliás, ser comum 
que o Executivo aprove a maior parte de seus projetos, isso não significa que, em 
propostas que mudem radicalmente o status quo, não haja muita negociação e 
concessão aos parlamentares. Isso se deve ao fato de que, para a autora, a ques-
tão em pauta é acolhida de maneira diversa pelos partidos: “os partidos radicais 
de esquerda mostram-se menos abertos às negociações pluralistas, apegados 
que são a princípios mais propriamente ideológicos (aproximando-se do com-
portamento político típico da arena redistributiva de Lowi); os partidos con-
servadores [...] não se furtam à negociação desde que esteja implícita, entre os 
termos da barganha, a troca de favores e prebendas (aproximando-se do com-
portamento político característico da arena distributiva); os partidos do centro 
do espectro ideológico [...] negociam de forma mais propriamente pluralista 
(aproximando-se das interações próprias da arena regulatória) (p. 352-353).

Se, por um lado, a crítica da autora a Figueiredo e Limongi faz sentido, por 
outro, sua caracterização do comportamento dos partidos não parece realista. 
Ela acha, por exemplo, que o PSDB e a parte “não fisiológica” do PMDB nego-
ciam com o governo em torno de questões colocadas em pauta, sem que cargos 
e benesses sejam a moeda de troca, o que não parece corresponder à realidade. 
Logo, sua apresentação da estrutura de motivações dos partidos é insuficiente, 
mas é válida a observação de que certas propostas são arduamente negociadas. 
Tudo isso reforça o argumento de Fabiano Santos no sentido de que há dois 
instrumentos atuando para garantir apoios no Legislativo: a formação da 
coalizão de governo propriamente dita e o uso estratégico da patronagem.

A conclusão a ser alcançada é que, no estudo das coalizões de governo no 
presidencialismo multipartidário, as melhores contribuições são as que enfati-
zam a figura do Chefe do Executivo, em especial a de Amorim Neto, bem mais 
sólida que a de Deheza. Por outro lado, a literatura ainda avançou pouco no 
que se refere às motivações dos partidos na decisão de participar ou não do 
governo. Nesse sentido, o que há de melhor é a indicação de que as lideran-
ças partidárias e certas características organizacionais do Legislativo (maior ou 
menor centralização) são fatores importantes na construção dos apoios. Isso 
remete à necessidade de considerar mais detidamente as razões que leva-
riam os parlamentares individuais a transferir poder para as lideranças, o 
que será feito com recurso à teoria da delegação. Este ponto é muito importante 
para a pesquisa, pois, se, ao contrário do que alguns autores entendem ocorrer 
no Congresso Nacional, os mesmos mecanismos não atuarem nas Assembleias 
Legislativas, o cenário no qual se dão as negociações muda bastante. Assim, a 
próxima seção desenvolverá argumentos sobre a teoria da delegação. 
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Governadores, Deputados e Delegação

Quando se pensa na relação Executivo x Legislativo, o conceito de delega-
ção pode ser uma alternativa interessante aos de cooptação, abdicação, cliente-
lismo, fisiologismo e outros, que sempre carregam algum conteúdo pejorativo. 
É curioso que o seu desenvolvimento tenha se dado no estudo da House of Re-
presentatives, equivalente norte-americana à nossa Câmara dos Deputados. A 
separação de poderes, nos EUA, funciona de tal forma que quase nunca se co-
loca o problema do predomínio do Executivo. Em que pese uma constante con-
centração de recursos nas mãos do presidente (SALA, 1998), o Congresso é tido 
como muito independente. Justo nesse ambiente, a literatura desenvolveu a ideia 
de que é normal que os parlamentares deleguem autoridade. Chega-se mesmo a 
supor que o Parlamento não pode funcionar sem algum tipo de delegação. A coi-
sa evoluiu para a tese geral de que, na relação Executivo x Legislativo, sempre há 
delegação, tanto no parlamentarismo quanto no presidencialismo (SHUGART; 
CAREY, 1992). Por que o Brasil seria diferente?

Recorrendo ao conceito de delegação, três modelos analíticos foram de-
senvolvidos com o fito de entender a organização interna do Legislativo nos 
EUA. Lá, o parlamento é altamente descentralizado, com destaque para o tra-
balho das comissões. O contrário se dá no Congresso Nacional brasileiro, onde 
predominam a Mesa Diretora (principalmente o Presidente) e os líderes par-
tidários. Em muitos estados, por sua vez, parece que as lideranças partidárias 
têm pouca importância. Tal diferença não impede supor que os dois desenhos 
– o descentralizado, dos EUA, e o centralizado, do Brasil – derivem do mesmo 
processo: a delegação de autoridade do principal (no caso, os legisladores) para 
o agente (aquele que cumpre a delegação). O objetivo aqui é o de trabalhar essa 
questão no plano teórico. Para tanto, a seção seguinte vai apresentar o conceito 
de delegação nos estudos sobre a organização interna do Legislativo nos EUA. 
A subsequente vai aplicar o conceito para o caso brasileiro.

Três visões sobre a delegação

O uso do conceito de delegação nos estudos legislativos vem sendo de-
senvolvido pela abordagem neoinstitucionalista. Nela, parte-se do princípio 
de que os parlamentares são atores racionais. Isso significa que, em situações 
de interação estratégica, eles implementam ações que visam a maximizar ga-
nhos e minimizar perdas. O Parlamento, então, seria formado por indivíduos 
que desejam atingir certos objetivos. Como qualquer coletividade, esse Corpo 
enfrenta os mesmo problemas de coordenação da ação tão bem caracterizados 
no dilema do prisioneiro, ou seja, uma tendência à não-cooperação entre os 
membros (OLSON, 1965). Desse ponto de vista, a solução se encontra na dele-
gação da autoridade por parte do grupo (os principais) a um ou mais agentes, 
que se veem encarregados de implementar os meios necessários para que a 
coletividade atinja seus objetivos.
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Quando o assunto é Poder Legislativo, a literatura sobre o tema centra sua 
atenção em dois tipos de agentes: os partidos políticos e as comissões. No pri-
meiro caso, os estudos tendem a abordar regimes parlamentaristas europeus. 
O esquema analítico parte do princípio de que os eleitores delegam autoridade 
aos partidos. Dependendo do resultado da eleição e de suas preferências, estes 
formam ou não uma coalizão de governo, com vistas a constituir o Gabinete, 
que recebe a delegação em último nível e passa a governar.

No segundo caso, centrado no exemplo dos EUA, entende-se que os elei-
tores delegam aos parlamentares, que delegam às comissões, que delegam ao 
Presidente e/ou à Burocracia. Todavia, ao contrário do caso europeu, onde o 
Executivo emerge do Legislativo, a separação de poderes nos EUA e seus me-
canismos institucionais de pesos e contrapesos reservou um papel mais ativo 
ao Parlamento. Isso significa que a delegação das comissões ao Executivo se faz 
por meio de uma série de mediações, que preservam a capacidade do Legisla-
tivo como Instituição que participa da produção de políticas públicas. Tendo 
em vista, portanto, a separação de poderes, o baixo nível de capacidade orga-
nizacional dos partidos, as regras eleitorais que estimulam o individualismo 
e o papel de destaque das comissões, três abordagens surgiram com o fito de 
explicar como o Parlamento supera seus problemas de coordenação da ação co-
letiva. São eles os modelos: distributivo (MAYHEW, 1974; WEINGAST; MAR-
SHALL, 1983; FIORINA, 1989), informacional (KREHBIEL, 1992) e partidário 
(KIEWIET; MCCUBBINS, 1991; COX; MCCUBBINS, 1993).

O princípio geral, aceito por todos, é o de que a delegação de atribuições 
específicas para as comissões foi resultado não só de uma evolução histórica da 
complexidade dos assuntos submetidos ao escrutínio dos Legislativos, exigindo 
maior especialização no tratamento das matérias, como também da necessidade 
da constituição de agentes que resolvessem os problemas de coordenação da ação 
coletiva. A principal diferença se encontra na lógica explicativa dessa delegação.

No modelo distributivo, a delegação para as comissões se dá porque os par-
lamentares são intermediadores de interesses dos seus distritos eleitorais. Eles 
buscam lugar nas comissões que tratem de assuntos importantes para sua base. 
Na interpretação informacional, os legisladores podem se preocupar com os dis-
tritos ou com questões mais amplas, na forma de políticas. A delegação para as 
comissões serve como meio de extrair o máximo de informações sobre quais-
quer propostas, de forma que o plenário possa votar com o melhor conhecimen-
to possível sobre os resultados antecipados de uma lei. Depois, eles apontam 
para os eleitores o que se obteve e qual seu papel no processo. O modelo parti-
dário entende que a eleição dos parlamentares se deve, em parte, à imagem de 
seus partidos frente ao eleitorado. Ela deve ser reforçada no processo legislativo, 
para que consigam a reeleição. Assim, ocorre uma delegação para as lideranças 
de bancada, que se utilizam de vários instrumentos, inclusive a distribuição de 
cargos nas comissões, para garantir que o programa do partido será aprovado.

Os instrumentos apontados como responsáveis pelo funcionamento da 
delegação incluem, quase sempre: 1) a forma como são escolhidos os presiden-
tes das comissões; 2) o processo de ocupação das vagas nas comissões; 3) o con-
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junto de procedimentos que restringem mudanças, em plenário ou pela outra 
câmara (Senado ou House) das matérias aprovadas nas comissões. O modelo 
distributivo supõe que tais instrumentos são privativos dos parlamentares. Os 
presidentes são escolhidos por antiguidade (seniority), os legisladores tendem 
a ocupar os lugares que desejam nas comissões (autosseleção) e sempre são 
garantidos procedimentos que asseguram o formato dos projetos aprovados 
(concessão de closed rules, ou seja, impossibilidade de emendar em plenário; e 
acessos privilegiados da comissão nos conference committes, onde se decide as 
mudanças introduzidas pela outra casa).

A escola informacional diz que os direitos concedidos acima não são 
automáticos. Somente as comissões que melhor representem a distribuição 
de preferências no plenário é que teriam acesso facilitado a eles. O modelo 
partidário entende que esses mecanismos são manipulados pela liderança 
do partido majoritário, com vistas a aprovar projetos adequados à imagem 
da legenda (party label).

Não é objetivo deste texto fazer uma avaliação sobre os resultados con-
cretos das pesquisas que derivaram dos três modelos citados. O que inte-
ressa é mostrar que o conceito é adaptável a mais que um arranjo lógico. 
Além disso, merece destaque o papel das regras e práticas como formas de 
garantir e potencializar a delegação. Isso se deve ao fato de que a relação 
entre principal e agente sempre implica em alguma perda de agenciamen-
to (agency loss). Para desempenhar bem suas tarefas, o agente deve receber 
recursos de poder, que incluem, até, a possibilidade de impor sanções aos 
principais. Tal concentração de poder abre espaço para o comportamento 
oportunista do agente, que pode se aproveitar da invisibilidade de muitas 
das suas ações, das informações privilegiadas e dos instrumentos variados de 
ação para obter vantagens pessoais, em detrimento dos principais. Kiewiet e 
McCubbins observam que não há como evitar a perda de agenciamento, mas 
apenas diminuí-la. Os meios que apresentam são:

1) Ajuste do contrato: agente e principal estabelecem um contrato (formal 
ou não), por meio do qual são delegados recursos ao primeiro e estabelecidas 
suas obrigações. É conveniente que o contrato possua cláusulas que permitam 
seu ajuste ao longo do tempo, na medida em que os principais podem avaliar, 
na prática, a capacidade e a “honestidade” do agente. É conveniente determinar 
uma espécie de “período probatório”, em que o contrato pode ser desfeito se o 
agente não agradar. Também pode ser interessante assinar contrato com mais 
de um agente, de forma a estimular uma competição entre eles.

2) Seleção do Agente: de uma maneira geral, o melhor agente é aquele que 
mais se identifica com o eleitor mediano entre os principais. 

3) Monitoramento: é conveniente que os principais controlem dire-
tamente o trabalho do agente, mas isso pode implicar custos muito altos. 
Afinal, a delegação ocorreu justamente porque os principais não podiam 
atuar diretamente. Uma possibilidade de baixar os custos de vigilância é 
a de incluir nessa tarefa outras partes, que também sejam interessadas ou 
atingidas pelo que faz o agente.
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4) Controles Institucionais: várias regras podem ser usadas para vetar ou 
bloquear as medidas tomadas pelo agente. A maior dificuldade deriva em en-
contrar o melhor ajuste entre limitação e liberdade de ação, de forma que o 
agente não seja excessivamente tolhido, prejudicando seu trabalho.

Os autores concluem dizendo que a delegação só se torna abdicação quan-
do ela não vai acompanhada de salvaguardas. Uma atitude desse tipo seria mui-
to rara em sistemas políticos minimamente institucionalizados e estáveis, pelo 
simples fato de que os principais se arriscariam excessivamente ao oferecerem 
muito poder ao agente. Tais observações são interessantes para o estudo do caso 
brasileiro, no qual é comum que a relação entre Executivo e Legislativo seja qua-
lificada com termos carregados de conotação negativa, como clientelismo, fisio-
logismo, cooptação, etc. Não se trata de dizer que o Parlamento é responsável, 
eficiente ou qualquer coisa semelhante. É preciso entender que lógica explica 
por que um conjunto grande de pessoas que fazem leis (e podem modificá-las se 
forem prejudiciais aos seus interesses) se submete a um jogo de aparente domi-
nação. Este é o objetivo do que se segue.

O Caso Brasileiro

Que tipo de delegação os eleitores fazem aos parlamentares no Brasil? A li-
teratura sobre o tema já é vasta (exemplos: MAINWARING, 1991; AMES, 1995a; 
1995b; SAMUELS, 1997). De um modo geral, a maior parte dos especialistas 
considera que os legisladores fazem a intermediação de interesses clientelistas 
de suas bases, constituídas pelos eleitores, lideranças locais ou empresários que 
financiam suas campanhas. De maneira semelhante ao modelo distributivo, sua 
atuação prioritária seria voltada à transferência concentrada de recursos (TCR). 
Vários autores argumentam dessa maneira, derivando do ambiente eleitoral 
um padrão de comportamento legislativo. Uma exceção se encontra em San-
tos (1995), que depreende da estrutura de estímulos dominante no parlamento 
como arena decisória uma tendência dos legisladores a investirem a maior parte 
do seu trabalho em projetos do tipo TCR. 

Se os parlamentares brasileiros são tão individualistas como os norte-
-americanos, por que a organização legislativa aqui não é semelhante? As res-
postas dadas têm sido de tipo histórico (cultura política, herança da ditadura, 
etc.) ou institucionais (regras eleitorais que resultam em alta fragmentação 
parlamentar). A solução prática teria sido o recurso à formação de coalizões 
de governo (ABRANCHES, 1988), mas, devido à fraqueza dos partidos, estas 
não seriam confiáveis (ANDRADE, 1998), afetando a qualidade da governan-
ça. Muitos sugerem novas regras eleitorais para diminuir a fragmentação e 
tornar os partidos mais responsáveis.

Discordando do diagnóstico anterior, Argelina Figueiredo e Fernando Li-
mongi (1999) publicaram uma série de trabalhos, nos quais analisaram a es-
trutura interna do Congresso Nacional e sua produção legislativa nos últimos 
anos. Entre outras coisas, eles demonstraram que a disciplina das bancadas em 
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votações nominais no plenário é muito maior do que se supunha. Mais ainda: 
a concentração de poder em torno das lideranças partidárias é muito grande e 
a organização interna do Legislativo no nível central oferece poucas oportuni-
dades para que o parlamentar individual ocupe uma posição na qual possa in-
fluenciar positivamente o estabelecimento da agenda e, até mesmo, a aprovação 
dos seus projetos. A produção legislativa se faz basicamente fora das comissões, 
com recurso constante ao mecanismo da urgência, controlado pelas lideran-
ças. Os projetos do Executivo dominam a pauta, sendo aprovados com maior 
rapidez. Os de iniciativa dos parlamentares avançam mais lentamente e são 
aprovados em menor taxa. O segredo da coisa está nos altíssimos níveis de po-
deres pró-ativos que detém o Presidente em conjunto com a concentração 
de autoridade nas mãos de poucas lideranças parlamentares, que dominam 
o acesso aos cargos no Executivo por meio de uma coalizão de governo. Es-
pecialmente no caso da aprovação de matérias que exijam quorum qualificado, 
como nas emendas constitucionais, a maneira mais segura de obter apoio do 
Legislativo é a negociação de cargos. Isso já era conhecido. A novidade advém 
da percepção de que a disciplina das bancadas é muito grande, que a sua dis-
tribuição de preferências segue um posicionamento coerente no espectro ideo-
lógico e que coalizões estáveis de governo, muito mais que negociações caso a 
caso, explicam o comportamento em plenário.

Em seguida, a questão que emerge é a seguinte: como se combinam parti-
dos fracos e parlamentares individualistas na arena eleitoral, de um lado, com 
partidos (ou lideranças partidárias) fortes e bancadas disciplinadas no campo do 
Legislativo, do outro? A pergunta é relevante se há a intenção de usar o conceito 
de delegação para entender a relação Executivo x Legislativo e a organização in-
terna do Parlamento. Afinal, os altíssimos níveis de poderes pró-ativos e reativos 
do presidente, concedidos pela Constituição e não obtidos por meio de ameaças 
militares ou práticas extralegais, como nos casos da Rússia e do Peru (PARRISH, 
1998; SCHMIDT, 1998), apontam para uma delegação feita dos parlamentares 
para o Chefe do Executivo. Mais ainda, a concentração de autoridade dentro do 
Legislativo indica que houve nova delegação, desta vez dos parlamentares para 
as lideranças. Como tudo isso se combina com a conexão eleitoral?

Serão apresentadas aqui duas interpretações acerca da conexão eleitoral 
no Brasil. A primeira é a de Carlos Pereira (2000). Seguindo o mainstream, 
ele defende a tese de que a maioria dos parlamentares busca a reeleição ou 
o acesso a outros cargos (preferencialmente no Executivo). Para tanto, bus-
cam intermediar interesses de suas bases. Estudando o primeiro mandato de 
Fernando Henrique Cardoso, o autor demonstra, por meio de testes estatís-
ticos, que quanto maior é a lealdade do parlamentar a votações nominais de 
matérias do governo em plenário, maior é sua chance de obter a liberação 
dos recursos que ele incluiu no Orçamento por meio de suas emendas indi-
viduais. Dessa forma, ele satisfaz sua base. Por outro lado, o voto favorável 
ao governo, devido ao mecanismo da coalizão, é indicado pela liderança par-
tidária. Votar com o governo significa, também, conseguir benef ícios com a 
liderança. Pereira aponta como exemplos do que se pode conseguir da lide-
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rança: indicação do parlamentar para posição importante em comissão, ter 
acesso facilitado à burocracia do Executivo, ser nomeado ou indicar alguém 
para ser ministro, obter concessão de rádio ou TV, etc. Todavia, não fica 
muito claro qual seria a razão lógica para a existência da liderança partidária 
fortalecida. O próprio autor, estudando o sistema de comissões, demonstra 
como ele é esvaziado. Dos recursos controlados pela liderança partidária, 
nenhum atende diretamente ao objetivo de transferir recursos para a base 
eleitoral. O Executivo é quem controla o fluxo. Conforme diz o autor, basta 
que o parlamentar individual vote com o presidente.

Uma proposta bem diferente foi apresentada por Fabiano Santos (1999). 
Observando-se a distribuição dos votos dos deputados federais, percebe-se que 
a esmagadora maioria foi eleita com recurso às sobras da coligação. Disto o au-
tor conclui que o parlamentar individual brasileiro, ao contrário do seu colega 
norte-americano, eleito em distritos uninominais, não tem como saber com 
certeza qual é a sua constituency eleitoral. Dessa forma, a intermediação clien-
telista pode não ser suficiente para garantir sua reeleição ou alimentar sonhos 
mais altos. Nesse sentido, é racional que o parlamentar delegue ao presidente 
a liberdade para a produção de políticas. O apoio dos deputados às propostas 
do Executivo é visto pelo autor como fonte de sinalização para sua base elei-
toral “virtual”. A única dificuldade reside na distância que possa ocorrer entre 
as preferências do presidente e a do legislador mediano. Se for pequena ou se 
encontrar dentro do espaço de indiferença deste, é mais barato sinalizar para o 
eleitorado por meio do “governismo” do que investir recursos no sentido de ob-
ter o posicionamento da base para votar. Para Santos, enfim, a delegação para o 
presidente não decorre do paroquialismo dos representantes, mas, sim, do que 
ele chama de nacionalização de seu comportamento.

Ao contrário de Carlos Pereira, que se dispõe a explicar a existência de 
partidos que são, ao mesmo tempo, eleitoralmente fracos e fortes no Legisla-
tivo, Santos não aborda a questão. Seu modelo é interessante para demonstrar 
como que as expectativas de utilidade eleitoral do voto pelo parlamentar brasi-
leiro pode ser associada com políticas e não exclusivamente com pork. Haveria 
racionalidade na delegação do parlamentar para o presidente, em que pese sua 
tendência pessoal, ao atuar no parlamento, em propor projetos do tipo TCR. 
O autor não chega a propor, mas talvez se possa pensar que os mesmos parla-
mentares, por razões históricas, institucionais e de cultura política, atua como 
intermediador de interesses clientelistas e delega ao Chefe do Executivo a res-
ponsabilidade de propor políticas, com o objetivo de obter o surplus eleitoral 
que necessita para ser reeleito. 

A discussão até aqui desenvolvida, portanto, revelou uma série de elemen-
tos que se encontram no espaço entre o Executivo e o Legislativo. Nos estados, 
vários desses fatores podem sofrer variação. Eles envolvem os poderes institu-
cionais e políticos do Chefe do Executivo, sua agenda prioritária e a capacidade 
dos parlamentares em agirem coletivamente. Além de tudo, a polarização ideo-
lógica pode atuar. Assim, o texto passa a incorporar as variáveis, considerando 
cenários ideais.
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O modelo a ser desenvolvido aqui se baseia na interação estratégica entre 
dois personagens relevantes: o Chefe do Executivo e o Legislador. Os dois são ti-
dos como atores racionais. Seu objetivo é o de terem sucesso na próxima eleição 
que disputarem. Do ponto de vista dos parlamentares, como os distritos não são 
“seguros”, o plenário é formado (à semelhança do modelo informacional) por le-
gisladores que podem desejar obter tanto pork quanto políticas. Para ter acesso 
a qualquer uma das duas coisas, o mais racional é que eles deleguem autoridade, 
com o fito de superar problemas de ação coletiva. A literatura norte-americana 
aponta a delegação para comissões ou para a liderança do partido majoritário. 
De um ponto de vista estritamente lógico, nada impede que a delegação possa 
ser feita para um agente mais central ainda, como o Chefe do Executivo. A teoria 
sustenta que um agente com alto volume de poder pode ser muito mais eficien-
te e rápido no cumprimento de sua tarefa do que outro ou outros que sejam 
submetidos a mecanismos de controle. Ao mesmo tempo, ocorre o perigo de 
perda de agenciamento, que será maior quanto mais central e independente for 
o agente. Como, então, sustentar tal escolha?

Ocorre que o Chefe do Executivo é um ator com características especiais. 
Ele também foi eleito. O detalhe, porém, é que sua agenda eleitoral não incluiu 
pork. Ele recebeu uma delegação do eleitorado para propor e executar políticas. 
Assim, os parlamentares não têm razão para esperar que o Chefe do Executivo 
vá utilizar-se dos poderes delegados a ele pelos eleitores e, eventualmente, pelo 
Legislativo com o objetivo de governar mal. Pelo contrário. Considerando as 
suas preferências, o Chefe do Executivo tentará maximizar o bom desempe-
nho do governo. Para tanto, buscará, entre outras coisas, conseguir a aprova-
ção mais rápida e com menores modificações possíveis da sua agenda. Quanto 
maior for a delegação dos parlamentares para ele, principalmente por meio de 
dispositivos constitucionais favoráveis (como poder de decreto), maiores as 
chances de atingir o objetivo citado. Só isso, todavia, não explica por que os 
parlamentares concederiam tal volume de delegação. 

Há, sem dúvida, uma vantagem informacional, da qual se beneficiam até 
os membros da oposição. Quanto mais central for o Chefe do Executivo na 
formação, aprovação e condução das políticas públicas, mais fácil é para os par-
lamentares da situação se beneficiarem diante do eleitorado que aprova o go-
verno. O mesmo vale para com os da oposição diante dos que reprovam. Mais 
ainda, como a agenda é imposta pelo Executivo, o ônus por qualquer deslize 
também é dele. Se a maior parte do eleitorado desaprovar o governo, a bancada 
situacionista pode mudar de posição sem perder credibilidade. Assim, a dele-
gação para o presidente é uma possibilidade, que não precisa ser descartada por 
princípio. O que ela torna mais crítico é o problema dos controles.

Isso remete à lembrança de que os mecanismos para tentar diminuir as 
perdas de agenciamento são: desenho do contrato, seleção do agente, moni-
toramento e controles institucionais. A seleção do Chefe do Executivo é feita 
pelo eleitorado, de forma que os parlamentares não podem contar com isso. Já 
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o contrato pode ser formal (a Constituição) e/ou informal (acordos políticos). 
Quanto maior a delegação na Constituição e quanto mais dif ícil sua modifi-
cação (quorum qualificado), maior vantagem para o agente. Entre os acordos 
políticos possíveis, dois extremos teóricos serão considerados: a coalizão de 
governo e as negociações caso a caso. A principal diferença entre os dois reside 
na capacidade dos parlamentares em diminuírem seus problemas de ação cole-
tiva. Se a coordenação (e, consequentemente, a unidade e a disciplina no voto) 
for alta, a relação entre os atores acaba tendo que passar pelo tema da coalizão 
de governo. Caso contrário, não é lógico que esta ocupe o mesmo lugar.

O jogo da coalizão

O termo contrato informal, usado acima, significa que ele não comporta 
regras legais para sua efetivação. O mais importante e durável deles no pre-
sidencialismo multipartidário é a coalizão de governo. Ela envolve um acerto 
público, “por cima dos panos”. Seu advento implica que certos grupos de par-
lamentares (bancadas partidárias ou não) se comprometam a aprovar matérias 
do governo, em troca de cargos, de recursos para as bases eleitorais e/ou da im-
plementação de políticas. A posse dos cargos, principalmente os que controlam 
maiores recursos de poder (decisório, financeiro, etc.), é a melhor garantia de 
que as cláusulas sejam cumpridas. No caso de uma coalizão baseada em políti-
cas, a sinalização para os eleitores se dá por meio do fortalecimento da imagem 
pública do grupo. Se a troca for por patronagem, quer dizer, uma combinação 
“por baixo dos panos”, a bancada é um instrumento para que o parlamentar 
individual consiga receber os recursos desejados. Tal desenho corresponde ao 
que Cláudio Couto (1998) chama de “coalizão fisiológica de governo”. O ante-
rior, então, poderia ser apelidado, por comparação, de “programático”. Tais ti-
pos admitem duas possibilidades quanto à unidade das bancadas: uma motiva-
da pela lógica da arena eleitoral e outra pela necessidade de resolver problemas 
de coordenação no interior do Legislativo. 

A única maneira que os parlamentares têm de fortalecer sua posição na 
coalizão é agir estrategicamente na formação das bancadas. Em geral, quanto 
maior a bancada partidária, maior sua importância para o governo e maiores 
as possibilidades de ocupar cargos importantes no Executivo. É claro, porém, 
que bancadas menores podem se beneficiar diante de certos perfis na divisão 
do plenário. Sem entrar em maiores considerações sobre a dinâmica das coali-
zões, é suficiente notar que os parlamentares individuais só têm a lucrar ao se 
organizarem em grupos. 

A coalizão funciona, no modelo, como uma cláusula do contrato. Assim, a 
delegação ao Chefe do Executivo implica algum tipo de delegação às lideranças 
internas, partidárias ou não, seja com vistas a reforçar a imagem do bancada (que 
pode se confundir com a do partido), seja com o objetivo de facilitar o controle 
sobre o governo. Obviamente, um novo perigo se instaura, que é a possibilidade 
de perda de agenciamento para as lideranças. Uma maneira de mitigar isso é, por 
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sua vez, impor controles sobre eles. Assim, quanto maior o número de agentes, 
menores os custos de monitoramento, e quanto maiores os controles institucio-
nais na forma de regras restritivas à liberdade de ação sem consulta ao plenário, 
maior a responsividade dos agentes para com os principais. É preciso que fique 
claro: a delegação principal se faz ao Chefe do Executivo. A delegação às lideran-
ças internas se faz com o objetivo de diminuir as perdas de agenciamento para 
com o agente central. Por outro lado, novos controles, formalizados nos Regi-
mentos Internos e sustentados por uma série de práticas, servem para diminuir 
as perdas de agenciamento frente aos líderes. 

Em termos puramente lógicos, pode-se dizer que quanto maior a delega-
ção para o Chefe do Executivo, maior será também a delegação para as lide-
ranças internas. No caso deste grupo, todavia, alguns fatores podem estimular 
certa dispersão do poder concedido. Ela será maior se houver agentes com al-
gum poder entre o Presidente da Assembleia e os deputados individuais. Tal 
desenho, porém, não é obrigatório. Para que os deputados dispersem o poder 
de tal maneira, é preciso que eles esposem razões para formar grupos menores 
que o próprio plenário. O que os levaria a tanto?

Partindo do princípio de que os parlamentares tenham como objetivo ma-
ximizar votos, com vistas a sua reeleição ou na disputa para outro cargo, eles 
podem fazer isso por meio de políticas e/ou patronagem. Num ambiente no qual 
a opção por políticas seja prioritária para os atores, as condições são mais propí-
cias à união dos parlamentares em torno de grupos que assumam a defesa públi-
ca de um programa e se posicionem frente ao Executivo, favoravelmente ou con-
tra, gerando uma primeira delegação interna para a liderança dessa coletividade. 
Em termos empíricos, está-se falando de bancadas partidárias ou supraparti-
dárias, como as que defendem determinadas propostas (privatizações, reforma 
agrária, etc.). As lideranças devem dirigir a ação coletiva de modo a maximizar 
as políticas defendidas e garantir o crédito para todo o grupo que luta por elas. 

Num ambiente no qual a opção por patronagem seja prioritária, o advento 
de grupos menores que o plenário também é possível, desde que eles consigam 
prover os recursos desejados numa proporção maior do que seria obtido por 
cada parlamentar de maneira individual. Há registro de partidos políticos que 
agem assim, como “máquinas”, a exemplo do estudo de Eli Diniz (1982) sobre 
o chaguismo, no Rio de Janeiro. O importante aqui é que a liderança deve ser 
capaz de maximizar a distribuição de recursos para cada parlamentar. Nesse 
caso, os acordos se dão “por baixo dos panos”, no sentido de que não há faceta 
pública e programática universalista que justifique a permanência ou não do 
grupo, de uma maneira disciplinada, ao lado do governo. “Máquinas” desse tipo 
podem ter origem extraparlamentar, como no caso de políticos reunidos em 
torno de lideranças que controlem recursos excepcionais de poder, a exemplo 
da figura de Antonio Carlos Magalhães, na Bahia (DANTAS NETO, 2003), ou 
como produto de uma dinâmica interna ao próprio Legislativo. 

Caso haja dispersão interna do poder, mediada pelas lideranças de subgru-
pos, genericamente chamadas aqui de bancadas, o entendimento é o de que se 
está diante de um “modelo completo”: alta delegação para o Chefe do Executivo, 
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acompanhada de alta delegação para as lideranças internas, especialmente o Pre-
sidente do Parlamento, mas as duas concessões são controladas pelas lideranças 
de bancada. Na relação com o governo, as lideranças de bancada negociam os 
cargos. Na relação com os ocupantes de cargos, negociam o andamento do trâmi-
te. Neste ponto, vale considerar os conteúdos da agenda legislativa do governante. 

Se o Chefe do Executivo, por qualquer razão, tiver que aprovar uma quan-
tidade grande de matérias que alterem muito o status quo, está-se diante do que 
é chamado aqui de agenda “pesada”. O caso contrário é de uma agenda “leve”. 
Até certo ponto, as matérias prioritárias são escolhidas, mas podem ser impos-
tas pelas circunstâncias. O peso da agenda pode engendrar reações diferentes. 
Uma delas é a de aproveitar o enfraquecimento do governo diante de proposi-
ções polêmicas. Com isso, pode-se negociar o voto favorável em troca de certos 
benef ícios ou aproveitar para expor o Executivo, sinalizando para o eleitorado 
contrário à medida. A outra atitude é a de discutir programaticamente os termos 
dos projetos, concordando com eles e os apoiando, tentando modificá-los ou ofe-
recendo alternativas. Essa postura depende do nível de embate ideológico e do 
formato do sistema partidário, no qual estão inseridos todos os atores. Por isso, 
passa-se a uma reflexão sobre os tipos de bancadas e sua relação com as agendas.

Tipos de bancadas

No presidencialismo, o Chefe do Executivo foi eleito concorrendo por um 
partido e/ou coligação eleitoral que também disputou vagas no Parlamento. As-
sim como os deputados, o governante eleito também tentará maximizar votos no 
pleito que ocorre ao fim do seu mandato, tentando a reeleição, a disputa por ou-
tros cargos ou a vitória de um aliado. Os extremos da relação entre o governante e 
seu partido podem ir do perfeito alinhamento até o conflito aberto. Não importa 
por que tais pontos, ou quaisquer outros intermediários, emergem. O fato é que 
haverá influência sobre a montagem e funcionamento da coalizão de governo. 

Os candidatos a cargos majoritários se encontram filiados a partidos que 
podem estar mais ou menos distantes de outros e seus respectivos candidatos. A 
eleição é uma disputa de soma zero, na qual a fidelidade dos apoiadores é posta 
à prova. Da mesma maneira, seu resultado indica a força dos outros competi-
dores e define campos em confronto. No Brasil, devido às eleições municipais, 
que ocorrem no meio do mandato do presidente e dos governadores, dá-se um 
segundo movimento do jogo do poder, inserido no desempenho popular do in-
cumbent. Dessa forma, o Chefe do Executivo não pode se relacionar com os par-
lamentares sem deixar de levar em conta o lugar que se encontram no plano 
eleitoral. Conceder cargos valiosos para inimigos eleitorais que podem tentar a 
revanche quatro anos depois não é a melhor das escolhas. Por esta razão, os pri-
meiros parlamentares a serem beneficiados devem ser os aliados, seguidos, se 
possível, dos que representem menor perigo eleitoral.

Obviamente, não há razões lógicas para que o Chefe do Executivo abra 
mão do seu poder pessoal, pela concessão de cargos, caso seus aliados sejam 
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majoritários no Parlamento e a relação com eles seja de dominação. Se hou-
ver algum nível de tensão interna, é de se esperar que eles recebam cargos e 
recursos. A não ser que o governante possa mudar de legenda com um custo 
menor do que ficar com seus seguidores originais. Isso só seria razoável se 
a passagem se desse para uma bancada próxima à condição de majoritária, 
disciplinada e disposta a seguir o governante, enquanto os aliados originais 
se encontrassem muito divididos. Esse exercício mental serve apenas para 
defender a ideia de que o Chefe do Executivo precisa distinguir, na forma-
ção da coalizão de governo, entre aliados e competidores na sua eleição. 

Idealmente, se o Chefe do Executivo não controlar seu partido, negociará 
cargos primeiro com seus parlamentares (considerando apenas aqueles postos 
que venham a ser usados para obter apoios em plenário, pois nem todos servem 
ou estão disponíveis para tanto). Em seguida, virão os aliados na eleição. Por fim, 
os aliados no Parlamento. Assim, o partido do Chefe do Executivo constitui o 
núcleo da coalizão. Se houver perfeito alinhamento entre os dois, os aliados terão 
menores oportunidades para pressionar o governo por cargos e/ou recursos. Há, 
portanto, um jogo complexo, que será mais bem considerado na seção seguinte.

Bancadas minimamente unidas

Tendo em vista os elementos que dão unidade às bancadas, ou seja, a de-
fesa de políticas ou patronagem, quatro formatos de coalizão podem ser con-
cebidos. Os aliados eleitorais devem ser considerados em primeiro lugar. No 
Brasil, muitas vezes, o grupo político que apoiou o candidato eleito para o cargo 
majoritário se distribuiu em mais que uma legenda. Todavia, no raciocínio que 
se segue, a suposição será a de que há efetiva diferença entre o Partido do Chefe 
do Executivo (PCE), os partidos que foram aliados nas eleições. Também para 
simplificar, os aliados na coalizão serão, de início, reunidos em uma única cate-
goria. Assim, os formatos podem ser os seguintes:

1) PCE: políticas. Aliados: políticas.
2) PCE: políticas. Aliados: patronagem.
3) PCE: patronagem. Aliados: políticas.
4) PCE: patronagem. Aliados: patronagem.
No primeiro cenário, caso o PCE tenha políticas como sua marca e houver 

algum nível de dissensão interna, a divisão das vagas na administração tende a 
ser conflituosa, não só pelo aspecto instrumental do poder, mas também pela ne-
cessidade de fazer cumprir as promessas eleitorais. Nesse caso, muitos cargos se 
tornam relevantes e a dificuldade do Chefe do Executivo em reservar alguns para 
seu staff pessoal, para técnicos desvinculados do partido e para os eventuais alia-
dos torna-se grande. Esse arranjo interno tende a afetar a montagem e o funcio-
namento da coalizão. Além do mais, se as bancadas aliadas também defenderem 
políticas, sua entrada no governo poderá ser impedida pelo partido do governa-
dor ou, eventualmente, serão expulsas ou levadas a sair por possíveis conflitos 
constantes. Manter essa coalizão unida implica grandes custos para o governan-
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te, em termos de cessão do seu poder pessoal e de negociação da sua agenda. Se 
ela for “leve”, a tarefa tende a ser mais simples do que no caso contrário. 

O segundo cenário difere do primeiro por ser constituído por aliados que 
sejam “máquinas”. Fora do PCE, tudo passa a depender da cessão do poder pes-
soal e não da negociação das matérias a serem aprovadas. É uma situação que 
impõe custos menores que a anterior, principalmente se a agenda for “leve”. 
Com agenda “pesada”, o confronto no PCE cresce e as oportunidades dos alia-
dos para pressionar também. 

No terceiro cenário, com o PCE sendo “máquina”, a distribuição de car-
gos tenderá a ser suficiente para garantir sua disciplina. O conflito passaria 
para a relação com os aliados e seria proporcional à dependência do governo 
com relação aos seus votos. A montagem e manutenção do acordo iriam 
variar com base no quanto o governante estivesse disposto a ceder para os 
aliados também no formato das propostas a serem aprovadas no Parlamento 
e sua implementação. Uma agenda “pesada” oferece oportunidade de pressão 
para o PCE e tende a dificultar o diálogo com os aliados. Uma agenda “leve” 
torna as duas coisas mais fáceis.

Por fim, no quarto cenário, com o PCE e os aliados dependendo apenas 
de patronagem para garantir sua unidade, o funcionamento da coalizão estaria 
relacionado somente com os cargos e verbas, e não com as políticas. Aqui, a 
agenda “pesada” surge apenas como oportunidade estratégica aos parlamenta-
res para chantagear o governo em troca de votos. Com agenda “leve”, o gover-
nante encontra o melhor dos mundos. 

Na prática, é claro, a situação pode ser bem mais complicada. Não seria 
ilusório encontrar divisões internas nas bancadas entre políticas e patrona-
gem, além de diferentes motivações entre os aliados. O mais importante de 
tudo é notar que, no “modelo completo”, com as bancadas funcionando como 
unidade de análise, há diferentes custos, variando conforme o tamanho do 
PCE, o relacionamento do governante com ele, os fatores que produzem uni-
dade das bancadas e o tipo de agenda considerada. Só resta saber como ficam 
as coisas no modelo “incompleto”.

Modelo “Incompleto”

O “modelo incompleto” é aquele no qual a formação de grupos menores 
que o plenário com base em motivações e comportamento dos parlamentares 
não se efetiva, não são estáveis ou suficientemente grandes para dispersar o 
poder internamente e ditar o diálogo com o governo. Nesse sentido, a situ-
ação mais extrema seria uma espécie de “inferno hobbesiano”, com os parla-
mentares sendo incapazes de agir coletivamente. Como os cargos internos 
têm que ser preenchidos, conforme a lei, a perda de agenciamento para o 
Presidente (e os outros) tenderia a ser enorme e a capacidade de pressionar o 
governo ficaria pequena. Não é razoável, porém, achar que a coisa chegasse 
a esse ponto, pelo menos não com constância. Dois mecanismos principais 
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devem atenuar o caráter centrífugo do “modelo incompleto”: a intervenção 
do Chefe do Executivo e o comportamento dos líderes que ocupam cargos.

O governante tem todo interesse em diminuir os custos de ação coletiva 
dos parlamentares, garantindo o funcionamento normal do Legislativo, pois 
precisa disso para aprovar sua agenda. A maneira de fazê-lo é formar uma ban-
cada governista. Dependendo do seu tamanho e da sua disciplina, um grupo 
pode optar pela posição rotineiramente conhecida como “independência”. O 
discurso público normalmente é o de que os parlamentares nessa posição votam 
favoravelmente aos projetos que “beneficiem o povo, o estado, etc.”. Na prática, 
trata-se de uma atitude racional: negociar os votos necessários para a aprovação 
das matérias. Já os oposicionistas têm a vantagem informacional de sinalizar 
para o eleitorado que discorde do governo. 

Se a agenda do governo for “pesada”, o ideal é que a bancada governista seja 
majoritária, disciplinada e que ocupe os cargos mais importantes, controlando 
o trâmite das matérias. Esse seria o “rolo compressor”. O seu problema, para 
os parlamentares individuais, é que a perda de agenciamento para o governo 
se torna muito alta, dado que há uma combinação entre lideranças internas e 
aliados do Executivo. É importante notar que esse problema atinge a todos os 
membros do Legislativo. Uma vez implementada a delegação para as lideran-
ças, até mesmo nas hostes do governo, os acordos “por baixo dos panos”, feitos 
em torno de cargos e verbas, ficam mais dif íceis de serem controlados. Por essa 
razão, outra engrenagem pode ser acionada, que é a redistribuição dos cargos 
internos entre colegas que se disponham a “valorizar o Legislativo”. 

Se a Presidência ou outros cargos importantes forem ocupados por pesso-
as que intervenham no trâmite de forma a pressionar o governo para cumprir 
os acordos acertados, tem-se aí outra maneira de organizar a ação coletiva. Esse 
comportamento pode surgir tanto na base governista quanto entre os “inde-
pendentes”. Trata-se de uma concentração de poder em torno de líderes infor-
mais, que não maximizam políticas, mas patronagem. Se a agenda for “pesada”, 
as oportunidades para cumprir tal tarefa serão muitas, o contrário se dando 
com agenda “leve”. É lógico que, no “modelo incompleto”, as possibilidades de 
que haja perda de agenciamento são muito grandes, o que tenderia a motivar 
fluidez entre as bancadas e na substituição das lideranças. 

A formação da bancada governista deve seguir a ideia anterior de que seu 
núcleo é formado pelos aliados eleitorais. A diferença reside no fato de que não 
há por que supor que o Chefe do Executivo deva montar uma coalizão de go-
verno. Se a unidade é garantida pela intervenção do próprio governante, e não 
construída internamente, não seria a concessão de cargos importantes para si-
tuacionistas ou indicados por eles que redundaria em voto. Nesse caso, cada 
parlamentar fala por si, de forma que sua fidelidade depende dos acordos “por 
baixo dos panos”. Não havendo unidade com os outros, não há garantias de que 
a atitude do deputado X, caso, por exemplo, o colega Y vá para o governo, resulte 
em fidelidade. O parlamentar Y, na função administrativa, irá maximizar os seus 
votos. Como nem ele e nem os colegas priorizam políticas, não tem como refor-
çar a imagem do grupo, que só existe porque foi forjado pelo Chefe do Executivo 
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e/ou pela ação de outros deputados, que não se encontram no governo. Tanto 
para o mandatário quanto para os legisladores, o melhor é que os principais 
cargos do Executivo fiquem com técnicos sem ambições políticas. E que estes 
promovam a distribuição de recursos de patronagem na proporção exata que 
garanta os votos nos momentos necessários. Se a agenda for “pesada”, esse fluxo 
deve ser mais intenso, impondo custos maiores. 

No “modelo incompleto”, portanto, não se deve esperar a formação de 
coalizões de governo. Os cargos distribuídos para lideranças políticas devem 
estar relacionados com outros fatores que não a garantia de apoio constante 
e disciplinado no Legislativo. Em circunstâncias de agenda “pesada” ou de en-
fraquecimento político do governo, como em crises de impeachment, cargos e 
recursos significativos podem acabar sendo concedidos, mas com o objetivo de 
superar aquele problema, e não como parte de uma estratégia de longo prazo 
para estabilizar as relações com o Parlamento. 

Logo, o que foi dito até aqui implica a ideia de que os governadores po-
dem encontrar (e também produzir) condições que redundem em diferentes 
custos para garantir a aprovação de suas matérias e impedir o andamento de 
projetos introduzidos por outros autores, como os deputados, o Tribunal de 
Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e emendas populares. Os 
instrumentos usados podem passar pela coalizão de governo “programática”, 
pela “fisiológica” ou por uma combinação entre elas. Tudo isso supõe que os de-
putados é que resolvem seus problemas de ação coletiva. Em sendo necessária a 
intervenção do Chefe do Executivo, não faz sentido que se forme uma coalizão, 
qualquer que seja. A conclusão é que a combinação do modelo “completo” com 
o “incompleto” gera quatro cenários de relação Executivo x Legislativo: 

Majoritária Minoritária

Baixo 1 2

Alto 3 4

No primeiro, o governo consegue obter apoio majoritário no Parlamento, sen-
do que os deputados possuem níveis baixos de problemas para organizar a ação 
coletiva, com os líderes de bancada manipulando meios “programáticos” e/ou “fi-
siológicos”. No segundo, a base é minoritária e os problemas também são baixos. 
À semelhança do estudo de Strom sobre coalizões minoritárias na Europa, uma 
situação desse tipo pode ser desejável se a base for suficientemente grande para 
chegar perto da condição de majoritária e se dividir a oposição em dois blocos não 
adjacentes por algum critério. Pode ser também que ela resulte de dificuldades im-
postas ao Chefe do Executivo por seu partido e aliados, de forma que a incorpo-
ração de votos excedentes, necessários para controlar o plenário, seja impossível. 

O terceiro cenário, com base majoritária e altos níveis de problemas para 
organizar a ação coletiva, típicos do modelo “incompleto”, é produto da inter-
venção do Chefe do Executivo, acompanhada de alguma resposta das lideranças 
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internas. Tanto no terceiro quanto no quarto, a base de apoio pode ser formada 
por governistas e “independentes”. Dado o volume de recursos de poder que 
os governantes detêm no Brasil e a necessidade que os parlamentares inclusos 
nessas situações têm em obter alguma fração deles, não parece razoável que o 
quarto cenário venha a surgir. Ocorre que o “peso” das agendas, a relação com 
os aliados e adversários eleitorais e a eventual influência de lideranças “inde-
pendentes” podem resultar em coisa semelhante. Se, por exemplo, os deputados 
forem muito divididos e o governo não desejar aprovar muitas matérias polê-
micas, a opção consciente por uma base minoritária pode ser a melhor escolha.

Portanto, a reação provocada pela tese do ultrapresidencialismo estadual 
brasileiro, de Fernando Abrúcio, confirmada por alguns especialistas lidando 
com casos específicos, mas relativizada por outros, deve ter resultado do fato de 
que há muitas combinações empíricas entre as variáveis aqui elencadas. É isso 
que permite dizer que os custos associados à vitória dos governadores são dife-
rentes e que as exceções talvez sejam em número maior que o esperado. Assim, 
a proposição fundamental deste trabalho é a de que os governadores não enfren-
tam, necessariamente, os mesmos custos de transação que o presidente da Repú-
blica ao tentar garantir a aprovação de sua agenda legislativa. Em determinadas 
circunstâncias, expostas acima no plano teórico e a serem analisadas empirica-
mente adiante, é mais racional negociar apoios “por baixo dos panos”. Esse é um 
dos principais fatores a gerar o ultrapresidencialismo. Em outros casos, quando 
problemas de ação coletiva são superados pelos parlamentares, a negociação ad 
hoc tenderá a não ser eficiente para os objetivos do governador, aproximando o 
tipo de relação Executivo x Legislativo com aquele que se dá no plano nacional. 

Logo, espera-se alguma variância nas unidades federadas. Por isso, a seção 
seguinte fará breves considerações sobre a distribuição dos recursos de poder 
nos estados, encerrando-se o capítulo com a estratégia a ser seguida para de-
monstrar o ponto que acabou de ser expresso.

Dispersão institucional do poder nos estados

Em um trabalho anterior (PEREIRA, 2000), eu estudei a distribuição dos 
poderes pró-ativos e reativos entre os governadores brasileiros após a promul-
gação das constituições estaduais de 1989, além da organização interna das As-
sembleias Legislativas. A principal conclusão foi a de que, nos dois terrenos, há 
grande variância nos recursos disponíveis. 

Em quatro estados – Acre, Santa Catarina, Tocantins e Piauí – existe o 
instrumento da Medida Provisória. Em 19, prevê-se a concessão de Leis De-
legadas. Em 7 unidades da federação (contando com o Distrito Federal), são 
previstas apenas as matérias ordinárias. Por fim, o trâmite dos vetos possui 
critérios diversos quanto aos prazos, o tipo de voto (secreto ou aberto) e des-
taque para votação em partes. 

Nas Assembleias, o número de cargos nas Mesas Diretoras oscila de cin-
co a nove. A determinação legal de suas atribuições é bastante diversa, assim 
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como os critérios para a eleição dos membros. Em comum, a extrema impor-
tância e poder legal dos Presidentes. Por outro lado, o número de comissões 
permanentes vai de 4 a 27 e a relação entre este valor e o tamanho do plenário 
não é perfeita, de forma que a quantidade de comissões e suas responsabili-
dades poderiam ser mais bem divididas. 

Só sete Assembleias previam a existência legal do Colégio de Líderes. Outras 
seis falavam em “reunião de líderes”. Tais recursos permitem maior dispersão do 
poder, dando aos líderes acesso à decisão sobre o controle da agenda. Segundo 
Kiewiet & McCubbins, o maior poder dos líderes norte-americanos não se radica 
na punição, mas, sim, no controle da agenda. Para eles, o Speaker (Presidente) é 
um agente da bancada majoritária, enquanto outras lideranças manipulam re-
cursos como o de indicação para as comissões. Na discussão que está sendo feita 
aqui, entretanto, o Presidente da Mesa pode ser agente da bancada majoritária, 
que não tem, necessariamente, formato partidário único, mas será “irresponsá-
vel” perante os pares se não houver intermediários que limitem seu poder. O re-
sultado disso é que o controle da agenda pode ser: a) dividido entre os ocupantes 
de cargos importantes e os líderes da bancada majoritária (formada por partidos 
ou pelos governistas); b) privilégio daqueles que controlam os cargos. 

Assim, a distribuição dos cargos, acompanhada ou não de bancadas disci-
plinadas, permite o advento dos modelos citados, o “completo” e o “incompleto”. 
Alguns cargos lidam com a formação e outros com o andamento do trâmite. 
Nos EUA, tal aspecto se materializa na concessão de rules e na indicação dos 
conference committes. No Brasil, a atividade se concentra no direcionamento dos 
projetos para as comissões, no recurso ao mecanismo da urgência, na indicação 
de relatores, na manipulação de pareceres de Inconstitucionalidade (papel das 
comissões de constituição e justiça) e/ou de Adequação Financeira/Orçamentá-
ria (papel das comissões de finanças e orçamento) e na atuação das CPIs. Os car-
gos que lidam com a formação da agenda são os da Mesa (que filtra e direciona 
os projetos para as comissões permanentes, além de criar comissões especiais), 
de liderança da bancada majoritária (que indica os presidentes das comissões 
mais importantes) e de presidentes das comissões (que indicam os relatores). A 
apresentação e aprovação dos requerimentos de urgência podem ser negociadas 
entre o Presidente da Mesa, as Lideranças e, até, os presidentes de comissões. 
Nesse caso, para fortalecer sua posição, os líderes e os presidentes de comissões 
podem se reunir em grupo, de onde derivam a importância dos Colégios ou 
Reuniões de Líderes e das reuniões de presidentes das comissões permanentes. 
Quanto mais formalizados forem tais institutos, maior é a possibilidade de dis-
persão interna do poder. Vale lembrar que a indicação de vários agentes é uma 
maneira de diminuir as perdas de agenciamento. E tudo isso depende mais do 
funcionamento concreto das bancadas do que apenas das regras. 

A dispersão legal do poder é ampla. Esse é um bom indicador de que a 
variância citada no plano teórico será confirmada no empírico. Para atingir tal 
objetivo, o capítulo seguinte estudará a distribuição de cargos de primeiro esca-
lão nos estados, levantará informações sobre o perfil de carreira dos deputados 
estaduais e a ocupação de cargos relevantes.
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introdução

O objetivo deste capítulo é o de verificar se há correlação entre carac-
terísticas dos ocupantes de cargos de primeiro escalão (secretarias 

de estado) e elementos que possam ser associados aos deputados estaduais. O 
foco está centrado na montagem dos secretariados que assumiram junto com 
os respectivos governadores em 1991, 1995 e 1999. O procedimento adotado 
foi o de construir uma série de indicadores quantitativos que permitissem não 
só uma abordagem descritiva do fenômeno como também o teste de hipóteses 
no plano analítico. Os indicadores em questão foram retirados de quatro fontes 
geradas ao longo da pesquisa: 1) perfil de carreira dos secretários de estado; 2) 
perfil de carreira dos deputados estaduais; 3) estatísticas sobre o tamanho “ofi-
cial” da base de apoio saída da eleição (vagas ocupadas pelo partido e/ou coliga-
ção eleitoral do governador); 4) quadro sobre a concentração de poder nas As-
sembleias Legislativas a partir da formação de suas Mesas Diretoras, comissões 
permanentes e declaração dos parlamentares de posição frente ao governo.

A hipótese central é a de que governadores com baixos níveis de apoio 
em plenário tendem a indicar uma maior quantidade de secretários filiados 
a partidos ou os que aqui são classificados como “políticos”. Os indicadores 
e procedimentos serão explicados com detalhes adiante. Vale destacar que 
não há razões teóricas para supor que a distribuição de secretários, segun-
do os critérios adotados, seja perfeitamente proporcional ao tamanho das 
bancadas em plenário. Isso se deve ao fato de que a relação entre Executivo 
e Legislativo no Brasil é assimétrica, em favor do primeiro. Tendo em vista a 
discussão do capítulo 1, o que se espera encontrar é variância no contingente 
de cargos que, com base em certos indicadores, tenham sido concedidos por 
meio de alguma negociação política. 

Foram levantadas também informações sobre os deputados estaduais, de 
forma a fazer uma avaliação mais precisa sobre fatores associados a estes indi-
víduos que poderiam afetar o cálculo para ingressar ou não em uma bancada. 

ESTuDo ComPArADo 
DoS ESTADoS

CAPÍTuLo 2
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Por meio dos perfis dos parlamentares, será possível mostrar o quanto eles são 
dependentes ou não de recursos públicos controlados pelo Executivo para a 
continuidade de suas carreiras. O objetivo é o de verificar se contingentes de 
parlamentares podem ser associados a políticas ou a patronagem e se isso tem 
algo a ver com o secretariado. 

Os dois últimos conjuntos de indicadores visam a oferecer uma visão 
mais clara do tipo de apoio obtido no início dos mandatos e de que maneira os 
cargos mais importantes foram ocupados, demonstrando o nível de dispersão 
do poder nas Assembleias.

Marcos da pesquisa

Para gerar os indicadores, foi definido um período muito específico, que se 
inicia após a promulgação das Constituições estaduais, em 1989. Esse marco se 
deve, principalmente, à suposição de que a nova ordem legal resultou em algum 
impacto na relação Executivo x Legislativo, tanto no plano federal quanto dos 
estados. Em seguida, optou-se pelo foco exclusivo no primeiro secretariado, ou 
seja, aquele que assume com os respectivos governadores, em três momentos: 
15 de março de 1991 e primeiro de janeiro de 1995 e 1999. A escolha dos pri-
meiros secretariados se deveu unicamente a dificuldades de acesso às informa-
ções. Até onde se sabe, não há, no Brasil, um lugar no qual estejam recolhidas 
listas completas dos secretários de todos os estados, sem contar com o fato de 
que não bastava obter os nomes, mas também dados que permitissem estabe-
lecer um perfil dos titulares das pastas. A única maneira que pareceu razoável 
para esta pesquisa foi a de realizar um levantamento em jornais locais, quase 
todos obtidos na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro e na Internet. Como 
seria impossível fazer o levantamento completo para o mandato integral dos 
governadores, mesmo que fosse escolhido só um período, optou-se apenas pelo 
primeiro secretariado. Em termos empíricos, a vantagem dessa escolha reside 
no fato de que a formação do governo tende a ocorrer em um momento es-
pecífico, com todos os secretários assumindo ao mesmo tempo. A imprensa, 
quase sempre, acompanha tal processo com detalhes, de forma que um volume 
razoável de informações sobre os titulares das pastas pode ser recolhido em um 
período relativamente curto. Para compensar a ausência de informações sobre 
o resto do mandato e permitir um exercício comparativo com maior número de 
casos, optou-se por abordar o início de três mandatos seguidos. 

Assim sendo, o trabalho aqui desenvolvido se dedica a investigar até que 
ponto os governadores concederam cargos de primeiro escalão, apenas no iní-
cio de seus mandatos, para indivíduos que pudessem ser classificados como 
“políticos”. Essa caracterização se fez por meio de dois indicadores principais: 
a filiação do(a) titular a um partido político e a investigação do seu perfil de 
carreira. Essa diferenciação foi feita devido ao fato de que nem sempre a filiação 
partidária pode ser tomada como um bom sinal de que a pessoa em questão te-
nha efetiva ação política e, mais ainda, possa, de alguma forma, estar conectada 
ao processo de construção de maiorias. 
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O perfil de carreira dos secretários foi feito com base em qualquer tipo 
de informação, colhida geralmente na imprensa, mas também em documentos 
oficiais, que identificasse as atividades mais importantes desenvolvidas antes 
da indicação. Muitas vezes, tais biografias foram publicadas com o fito de cons-
truir uma imagem pública da pessoa indicada. O foco discursivo aí contido é 
interessante para os propósitos deste estudo porque permitiu ter mais clare-
za sobre a imagem pública que se pretendia sustentar acerca do indivíduo em 
questão. Secretários “técnicos” tendiam a divulgar perfis com detalhes sobre 
sua competência para o exercício do cargo, como experiência profissional an-
terior em posições equivalentes, além da aquisição de títulos acadêmicos. Por 
outro lado, titulares “políticos” eram mais facilmente identificados pelo fato 
de terem ou estarem ocupando cargos eletivos. Muitos outros indicadores aju-
daram a montar os perfis e serão apresentados com detalhes mais adiante. O 
que vale destacar agora é que não se optou por uma descrição do processo de 
escolha dos secretários. Uma das razões se deve à diferença na cobertura de 
imprensa, que se mostra mais detalhada em alguns lugares e momentos que ou-
tros. É igualmente importante destacar que várias das negociações de cargos se 
dão longe das vistas alheias, de forma que o segredo envolvido deixaria muitas 
lacunas. Não pareceu razoável, também, tentar entrevistar os governadores ou 
outras lideranças, devido aos vários problemas envolvidos, como o acesso a tais 
pessoas, sua disponibilidade para revelar informações sigilosas, etc.

O perfil dos deputados estaduais foi feito de maneira parecida. É comum 
que os jornais publiquem pequenas biografias dos eleitos, assim como o mesmo 
material pode ser coletado junto às Assembleias. Quando possível, foram usa-
das listas eleitorais para verificar se, pelo nome, o(a) deputado(a) havia ocupado 
cargo antes da eleição em foco. Muito desse material foi obtido pela Internet. 
Tanto no caso de deputados quanto de secretários, as informações foram intro-
duzidas em tabelas do software Access, que permite a construção de bancos de 
dados. Ao final, foram gerados relatórios contendo todas as possíveis inserções 
nas categorias criadas. Foi daí que se definiu o perfil de carreira dominante.

Dados sobre as eleições para as Mesas Diretoras e presidências de comissões 
permanentes de 1991, 1995 e 1999 foram obtidos na imprensa, por meio de docu-
mentos oficiais das Assembleias ou pela Internet. No caso específico da declaração 
de posicionamento dos deputados estaduais frente ao governador, se “situação”, 
“oposição”, “independente” ou “sem informação”, não houve outra maneira que não 
obter a informação a partir da leitura do noticiário político da imprensa local, ten-
tando colher o dado em data mais próxima possível da eleição para a Mesa. 

Quando o projeto que gerou este trabalho foi montado, fez-se um levan-
tamento, na Biblioteca Nacional, que demonstrou existirem lá exemplares de 
jornais de todos os estados brasileiros no período em foco. Foi a partir dessa 
base que se pretendeu obter os elementos para a pesquisa. Na medida em que 
o recolhimento das informações foi sendo efetivado, todavia, dificuldades não 
previstas se apresentaram. Algumas das coleções eram, na verdade, incompletas. 
Além disso, nem sempre os jornais demonstraram o mesmo nível de interes-
se e detalhamento pela política local. O resultado disso foi que não se mostrou 
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possível reunir o total de dados pretendidos. Tendo em vista apenas os perfis de 
secretários (SE na Tabela 2.1) e deputados estaduais (DE na mesma tabela), ad-
mitindo-se a presença de até 25% de dados ausentes em cada observação, o qua-
dro final de informações disponíveis ficou conforme o disposto na tabela abaixo:

Tabela 2.1 – Dados disponíveis por Unidade da Federação

UF DE90 DE94 DE98 SE91 SE95 SE99
AC X
AL X
AM X X X
AP
BA X X X X X X
CE X X X X X X
DF X X X X X X
ES X X X X X X
GO X X X X X X
MA X X X X
MG X X X X X X
MS X X X X X X
MT X X X X X
PA X X X
PB X X
PE X X
PI X X X
PR X X X X X X
RJ X X X X X X
RN X X
RO X X
RR X
RS X X X X X X
SC X X X X X X
SE X X X X X X
SP X X X X X X
TO X X
   
X = volume de informações com máximo de 25% de dados ausentes.
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Das 27 unidades que compõem a federação brasileira, reuniram-se da-
dos completos de 13 (BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SE e SP). 
Apenas mais nove observações salteadas podem ser incluídas: AM 98/99; MA 
94/95 e 98/99; MT 94/95 e 98/99; PA 98/99; PE 98/99; RN 98/99 e TO 98/99. As 
maiores lacunas ocorreram em quatro estados da região Norte (AC, AP, RO e 
RR), além de três do Nordeste (AL, PB e PI).

A situação apontada criou problemas metodológicos muito sérios. O obje-
tivo original era o de trabalhar com a população dos estados, rodando os testes 
estatísticos com um total de 81 observações (27 x 3). Mas os dados completos 
se resumiram a 13 unidades, resultando em 39 observações. Somadas as outras 
nove observações salteadas, chega-se a 48. Os manuais de métodos quantitativos 
aconselham que se use um mínimo de 30 observações. Dessa forma, as 39 com-
pletas ultrapassam esse limite mínimo, mas introduzem um possível viés, devido à 
total ausência de estados da região Norte, de seis do Nordeste (em nove) e um do 
Centro-Oeste, MT (que só não entrou pela insuficiência no secretariado de 1991).

É dif ícil afirmar se existe viés por região ou estado nesta pesquisa. Adiante, 
serão feitas considerações mais concretas sobre este ponto, tomando os 13 ca-
sos citados. No plano teórico, espera-se alguma influência dos poderes pró-ati-
vos dos governadores e do impacto da fragmentação partidária na concentra-
ção de poder nas Assembleias. Os níveis mais altos do primeiro encontram-se 
em AC, SC, TO e PI. Lamentavelmente, três destes não se incluem entre os 13. 

As Assembleias também se diferenciam conforme o número de cadeiras. Jairo 
Nicolau (1996) demonstrou que a magnitude do distrito está relacionada com a frag-
mentação partidária. Assim, se a dispersão de bancadas em plenário influi na con-
centração de poder no Parlamento, e dado que o volume de vagas está relacionado 
com a fragmentação, uma quantidade muito grande de estados com poucas cadeiras 
ficou fora dos 13. Na verdade, a maioria destes representa os maiores contingentes. 
Só DF, MS e SE têm 24 deputados, que é simplesmente a moda nessa distribuição 
(11 casos). Se forem incluídos entre os “pequenos” AL (27 deputados), PI (30), PB 
(36) e ES (30), chega-se a 15 unidades federativas. Destes últimos, só o ES se localiza 
entre os 13 completos. A consequência é que não parece ser possível constituir uma 
amostra aleatória entre os 13 a partir de critérios retirados do plano teórico. 

Não restou outra escolha a não ser diminuir as pretensões de comprova-
ção empírica expressas neste capítulo. Ao invés de tentar provar qualquer coisa 
que seja para todos os estados brasileiros, na verdade, o que se fará será lidar 
com os 13 completos como se fossem a população. Logo, todas as conclusões 
apresentadas daqui para frente só podem ser empiricamente consideradas para 
toda a região Sul (SC, PR e RS), toda a região Sudeste (ES, MG, RJ e SP), quase 
todo o Centro-Oeste (DF, GO e MS) e poucos casos do Nordeste (BA, CE e SE). 

Uma outra opção seria a de inserir as nove observações salteadas, o que te-
ria a vantagem de diminuir a lacuna com relação à região Norte, com a presença 
de AM, PA e TO, além de quase fechar o Centro-Oeste e diminuir a subrepre-
sentação do Nordeste. Ocorre que, se houver viés por estado, esse procedi-
mento introduzirá erro na análise. Devido à falta de certeza com relação a esse 
ponto, optou-se por considerar os casos salteados apenas nas considerações 
retiradas da estatística descritiva, e não na analítica. 
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Por fim, outra opção seria a de tomar um único período como base de 
estudo. Dos três considerados, 98/99 mostrou-se mais completo, com 20 ob-
servações. Ficaram ausentes 4 estados no Norte (AC, AP, RO e RR) e mais 3 do 
Nordeste (AL, PB e PI). Nesse caso, o número mínimo de 30 observações não é 
satisfeito. Assim, preferiu-se não seguir esse caminho. 

Perfil de carreira dos deputados estaduais em 13 estados

Considerações iniciais

Estudos sobre perfis de carreira de parlamentares têm aumentado no Bra-
sil nos últimos tempos, revelando questões interessantes. Três contribuições de 
peso são as de Leôncio Martins Rodrigues (2002), Débora Messenberg (2002) e 
Odaci Luiz Coradini (2001). O primeiro foca na Câmara dos Deputados, o se-
gundo na elite do Congresso Nacional e o terceiro nas eleições de 1998 no Rio 
Grande do Sul. Leôncio Martins Rodrigues associa as profissões e os níveis de 
renda dos deputados federais eleitos de 1990 a 98 com suas respectivas filiações 
partidárias. Seu objetivo é o de demonstrar que há correlação entre indicadores 
socioeconômicos e filiação, de forma que os parlamentares pertencentes aos es-
tratos mais altos da sociedade brasileira tendem a pertencer a partidos localiza-
dos do centro até a direita no espectro ideológico, dando-se o contrário com os 
que fazem parte da classe média para baixo. 

Para os propósitos desta pesquisa, a abordagem de Leôncio Martins Ro-
drigues não traz considerações relevantes. É bom lembrar que os estudos sobre 
comportamento legislativo no Brasil giram em torno de dois grandes marcos: 
aquele que submete a atuação parlamentar a estímulos derivados dos sistemas 
eleitorais e partidários e aquele que acentua a influência do desenho institucio-
nal na Casa de Leis e/ou na relação com o Executivo. Esta pesquisa tentará ava-
liar o peso de variáveis advindas dos dois planos. Nesse sentido, os trabalhos que 
concluem por um comportamento individualista em plenário como efeito do 
processo eleitoral e da falência dos partidos elege o parlamentar individual como 
foco de análise. O que Leôncio Martins Rodrigues encontra é coerência entre fi-
liação e estratificação social, avançando pouco no que isso afeta a ação legislativa 
e, principalmente para o que interessa aqui, no contato com o Executivo. 

Débora Messenberg também colhe dados socioeconômicos, mas intro-
duz a origem estadual e regional e elementos do discurso de autorrepresenta-
ção dos membros da elite do Congresso Nacional no seu estado. Ela relaciona 
tais variáveis com a produção legislativa e demonstra haver correlação entre 
a ocupação de cargos públicos eletivos ou por indicação com a presença no 
grupo de parlamentares que dirige o Congresso. Outro dado interessante é a 
associação entre a dependência do membro da elite com relação a eleitorados 
interioranos e sua produção legislativa voltada para clientelas circunscritas. A 
autora demonstra que os membros da elite eleitos em áreas mais urbanizadas 
tendem não só a ter um discurso mais abrangente com relação à sociedade 
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brasileira como também aprovam mais projetos do tipo TDR ou RD. Vale 
destacar que esse é um grupo muito reduzido de parlamentares e, mesmo 
na própria elite, há aqueles mais preocupados em atender a bases eleitorais 
restritas, como é o caso do baixo clero. 

Débora Messenberg observa que os membros da elite com prática mais 
“universalista” estão concentrados no Sudeste, no espectro ideológico que vai do 
centro à esquerda e são, comparativamente com o outro grupo, os que tiveram 
menor experiência no exercício de cargos públicos eletivos ou por indicação. 
Esse é um achado precioso, pois mostra ser factível relacionar a ocupação de 
cargos anteriores ao mandato, informação que é relativamente fácil de ser obti-
da, com a ação legislativa. 

Tais informações podem ser combinadas com a valiosa tese de doutorado 
em antropologia defendida por Odaci Luiz Coradini. Sua pesquisa se concen-
tra unicamente na eleição para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 
em 1998. O autor obteve informações biográficas e reuniu material de cam-
panha dos candidatos a deputados estaduais. Seu objetivo era o de verificar as 
condições de legitimação para o exercício do cargo pretendido apresentadas 
pelos candidatos, cruzando-as com aspectos da vida antes do pleito, registra-
dos no formulário de inscrição no TRE. Dos 649 que se apresentaram para 
a disputa, ele acompanhou em detalhe 91 deles e produziu um quadro geral 
sobre todos. Assim, Coradini identificou um conjunto de 22 bases de recursos 
eleitorais que foram, de algum modo, utilizadas pelos que disputaram os vo-
tos. A quase totalidade dos concorrentes lançou mão de mais que uma dessas 
bases. Todavia, ele conseguiu hierarquizar tais recursos, concluindo que a 
categoria mais importante é a dos que se valem do exercício prévio de car-
gos legislativos (30,2%), seguidos pelos cargos nas burocracias públicas (ele-
tivos ou não), com 15,1%. Vê-se, portanto, que 45% usaram a posse de cargos 
públicos de alguma maneira, seja como recurso discursivo para demonstrar 
competência, seja por meio do que o autor chama de “realizações”, quer dizer, 
ações concretas como obras, prestação de serviços, etc. Além dessa categoria, 
Coradini elencou mais cinco delas como significativas: a militância sindical, 
o apoio de organizações empresariais, de igrejas e de entidades filantrópicas, 
além da atividade profissional. As outras necessárias para completar as 22 
bases se mostraram residuais e o autor preferiu não considerá-las. 

De forma semelhante a Leôncio Martins Rodrigues, Coradini observou ha-
ver correlação entre a filiação a certos partidos e aspectos socioeconômicos do 
perfil dos candidatos. Entretanto, o autor se mostra bastante claro ao afirmar 
que a conversão dos recursos disponíveis em meios de legitimação da candida-
tura depende mais das esferas sociais nas quais os concorrentes procuram se 
inserir do que dos recursos em si. Dessa forma, não é à toa que o exercício pro-
fissional se mostra o menos importante deles, pois a tal conversão depende, em 
grande parte, da capacidade do candidato em se apresentar como broker de uma 
ou mais comunidades. O simples fato de ser médico, por exemplo, não garante 
tal condição. É preciso associar outras qualidades e/ou ações, como, no exemplo 
citado, o atendimento gratuito a pobres, a direção de hospitais filantrópicos, etc. 
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A militância sindical e em atividades relacionadas a grupos religiosos ou fi-
lantrópicos também guarda o mesmo tipo de aspecto. Não basta participar, sen-
do preciso agir nessas instâncias como líder e representante, atuando em nome 
de determinadas pessoas. Ocorre, porém, que tais coletividades são mais estrutu-
radas e parecem permitir uma conversão dos recursos dominados ou conquista-
dos pelo candidato com maior eficiência e/ou credibilidade. É nesse sentido que 
as organizações empresariais demonstram ter menos peso, sendo usadas mais 
como base de apoio material do que meio de legitimação da candidatura. 

O destaque vai mesmo para o exercício de cargos. Aí, além da citada con-
veniência do uso material ou simbólico da posição ocupada, Coradini destaca 
outro aspecto de grande relevância. Os cargos também servem como atalhos 
para indicar a associação do concorrente com a administração que se encerra 
ou não. Ficou bastante claro que, nos discursos a sustentar as campanhas, mais 
do que a exploração do lugar ocupado no espectro ideológico, o eixo básico 
passou (nas eleições de 1998 no RS) pela divisão entre os “a favor” e os “contrá-
rios” ao “governo”. Essa atitude permitiu que as principais lideranças dos dois 
blocos, justamente as que haviam ocupado os cargos mais importantes, se apre-
sentassem como brokers de grupos maiores, ampliando suas esferas sociais de 
inserção. Isso lhes permitia fazer um discurso com conteúdo universalista. Por 
outro lado, os que ocuparam cargos menores (como prefeitos e vereadores) se 
dirigiam a comunidades mais restritas (suas cidades ou regiões do estado), pro-
curando se utilizar da conversão de recursos menos globais, próximos do que é 
tradicionalmente classificado como clientelismo. 

Coradini não chega a separar os dois grupos de candidatos com per-
tencentes a esferas distintas. Para ele, os que faziam discurso mais genérico 
foram simplesmente capazes de ampliar as esferas sociais nas quais conse-
guiram se inserir, como no caso de secretários de estado que conseguem o 
apoio de vários prefeitos e realizam obras em muitos municípios. Ocorre que 
o contexto específico daquele pleito, com a alta polarização entre dois grupos, 
potencializou a inserção em diversos planos daqueles que possuíam recursos 
mais volumosos, como os advindos de cargos importantes. Tais posições ten-
dem a conferir maior visibilidade, tanto para os “situacionistas” quanto para 
os “oposicionistas”, sem contar com a vantagem advinda das “realizações”. 

Portanto, Coradini mostra que a ocupação de certos tipos de cargos pú-
blicos antes da eleição é um indicador interessante para avaliar o tipo de con-
versão que os candidatos tentam implementar dos recursos disponíveis em 
estratégias de legitimação quando concorrem. Ao mesmo tempo, Débora Mes-
senberg indica que há a associação entre uma carreira pontilhada pelo exercício 
de cargos importantes e a inserção na elite parlamentar do Congresso Nacional. 
Aí, os menos experientes nesses termos tendiam a ser eleitos nos estados com 
maiores contingentes populacionais e conseguiam fazer um discurso mais uni-
versalista, assim como aprovar matérias com o mesmo teor. 

Três outros autores fizeram interessantes reflexões, comparando períodos 
mais longos da política brasileira, desde 1946 até o atual sistema, para a Câmara 
dos Deputados. David Samuels (1998) concluiu que os padrões de carreira dos 
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deputados federais não mudaram muito com as transformações de regime. An-
dré Marenco dos Santos (1997), por sua vez, insiste em que o acesso de parla-
mentares que controlam recursos fora da esfera política – outsiders – sempre 
foi relevante. Por fim, Fabiano Santos (2000 e 2003) questiona a interpretação 
do primeiro, defendendo a tese de que há mudança no perfil dos deputados que 
permanecem mais tempo no Legislativo. No período atual, eles são dotados de 
uma carreira marcada por cargos menos relevantes em seus estados ou no plano 
federal. Para o autor, isso se deve à diminuição da capacidade do Congresso Na-
cional em agir como contrapeso frente ao Executivo. 

Os estudos citados confirmam a importância de estabelecer correlações 
entre as atividades exercidas antes do mandato e as posições e atitudes assu-
midas no Legislativo. Infelizmente, o período aqui abordado não é tão longo 
quanto o dos últimos autores citados, não sendo possível replicar o mesmo pro-
cedimento que usaram. O que se segue visa a aplicar algumas das considerações 
feitas acima para os deputados estaduais de maneira comparada.

Indicadores agregados 

Do que foi dito antes, talvez seja possível implementar um estudo comparado 
dos perfis de carreira dos deputados estaduais eleitos nos três pleitos desta pesqui-
sa (1990, 94 e 98), ressaltando o tipo de atividade que exerceram antes da eleição. 
Assim como no caso de Coradini, é de se esperar que os candidatos tenham lança-
do mão de várias bases de recursos, o que não impede, porém, uma hierarquiza-
ção destas. Por tal razão e tendo em vista o que foi dito antes, os deputados eleitos 
foram encaixados em duas grandes categorias, chamadas aqui de Carreira Estatal 
(Cest) e Carreira Não Estatal (CNE). A inclusão em uma das duas foi uma decisão 
do pesquisador, observando todas as atividades exercidas. Os critérios principais 
foram os seguintes: 1) tomou-se a atividade mais próxima ao pleito; 2) verificou-se 
se a atividade implicou exercício de cargo público (eletivo ou por indicação) ou 
outro tipo qualquer de ocupação. Dessa forma, obteve-se a Tabela 2.2, expressa 
em termos percentuais e na qual “SemClass” significa “Sem Classificação”:

Tabela 2.2 – Tipo de Carreira dos Deputados Estaduais

Nº UF Cest CNE SemClass
1 BA90 0,90 0,08 0,02
2 BA94 0,89 0,11 0,00
3 BA98 0,94 0,06 0,00
4 CE90 0,87 0,13 0,00
5 CE94 0,96 0,04 0,00
6 CE98 0,98 0,02 0,00
7 DF90 0,17 0,83 0,00
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Nº UF Cest CNE SemClass
8 DF94 0,67 0,33 0,00
9 DF98 0,75 0,25 0,00
10 ES90 0,73 0,27 0,00
11 ES94 0,90 0,10 0,00
12 ES98 0,80 0,20 0,00
13 GO90 0,78 0,22 0,00
14 GO94 0,90 0,10 0,00
15 GO98 0,93 0,07 0,00
16 MG90 0,82 0,18 0,00
17 MG94 0,91 0,09 0,00
18 MG98 0,91 0,08 0,01
19 MS90 0,83 0,17 0,00
20 MS94 1,00 0,00 0,00
21 MS98 0,96 0,04 0,00
22 PR90 0,94 0,06 0,00
23 PR94 0,87 0,07 0,06
24 PR98 0,98 0,02 0,00
25 RJ90 0,69 0,31 0,00
26 RJ94 0,80 0,17 0,03
27 RJ98 0,87 0,11 0,01
28 RS90 0,65 0,10 0,20
29 RS94 0,95 0,05 0,00
30 RS98 0,91 0,09 0,00
31 SC90 0,80 0,05 0,15
32 SC94 0,95 0,05 0,00
33 SC98 0,93 0,08 0,00
34 SE90 0,83 0,04 0,13
35 SE94 0,88 0,00 0,13
36 SE98 0,88 0,08 0,04
37 SP90 0,81 0,18 0,01
38 SP94 0,86 0,14 0,00
39 SP98 0,87 0,13 0,00

Fonte: Anexo
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Entre as 13 Unidades da Federação estudadas em 39 observações, ob-
teve-se uma média percentual de Cest igual a 0,85, enquanto CNE ficou em 
0,13. Disso resulta que a esmagadora maioria dos eleitos (o número citado por 
Coradini acima se refere aos candidatos) nos estados considerados desenvol-
veu um padrão de carreira antes do pleito no qual a manipulação de algum 
tipo de recurso público se mostrou preponderante conforme o critério de 
classificação escolhido. Poucos foram os que fizeram diferente. 

A proporção de deputados com Carreira Estatal variou de 100 a 17%, 
correspondendo às bancadas de MS94 e DF90. E, como seria de se esperar, 
o maior percentual da Carreira Não Estatal se verificou no mesmo DF90 e o 
menor em MS94. A excepcionalidade do Distrito Federal para esta pesquisa é 
muito relevante. A bancada eleita em 1990, como dito, foi classificada com 17% 
de Cest. Em 1994, porém, esse indicador deu um salto tremendo, passando 
para 67% e cresceu mais ainda em 1998, ao atingir 75%. Excetuando-se o DF, 
o menor valor de Cest é 65% para RS90, mas essa observação guarda 20% de 
Sem Classificação. Na verdade, o valor mais baixo de Cest é o 69% de RJ90, que 
conta com 0% de Sem Classificação. Quer dizer, o padrão é que a esmagadora 
maioria tenha manipulado recursos públicos antes da eleição. Isso não ocorreu 
no DF90 pelo simples fato de que a primeira eleição ali se deu apenas em 1986, 
para os cargos de Senador e Deputado Federal. O governador e os deputa-
dos distritais foram eleitos pela primeira vez justamente em 1990. Ao mesmo 
tempo, não há prefeituras e nem câmaras de vereadores em seu território, de 
forma que o baixo valor de Cest em DF90 era esperado. O que impressiona é a 
rápida mudança para 94, demonstrando o impacto que os cargos exercem no 
perfil dos parlamentos locais no Brasil. 

Um detalhe interessante é o seguinte: talvez se pudesse supor que, nos 
estados mais desenvolvidos economicamente, a porcentagem de deputados 
CNE fosse maior, já que a sociedade civil tenderia a ser mais estruturada. Este, 
todavia, não é o caso, já que as porcentagens são muito próximas no geral. Se 
consideradas em relação à sua média interna, conclui-se que as três observa-
ções da Bahia, do Ceará e do Paraná estão acima da média de Cest (incluindo-se 
a média). E só o Distrito Federal se encontra sempre abaixo. Estados como Rio 
de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais não demonstram padrão por esse critério. 

No que se refere ao indicador CNE, Bahia, Ceará, Paraná se encontram 
sempre abaixo da média interna, como esperado, mas são acompanhados 
por Santa Catarina e Sergipe. Os outros estados não apresentam padrão por 
esse critério. Assim, o peso da Carreira Estatal parece ser sistematicamente 
alto e não relacionado com aspectos socioeconômicos, mas surgindo como 
um dado estrutural. 

Outra maneira de explorar o indicador Cest é considerar sua variância 
interna aos estados. O objetivo, no caso, é verificar se entre as eleições esse 
indicador muda bruscamente, como no caso do DF, ou se há estabilidade. Se 
for este o caso, reforça-se a percepção de algo não ocasional ou aleatório. Dessa 
forma, apresenta-se a Tabela 2.3, com as variâncias internas aos estados:
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Tabela 2.3 – Variância de Cest dentro dos estados

DF 0,09954
RS 0,02512
RJ 0,00878
MS 0,00752
ES 0,00704
SC 0,00646
GO 0,00615
CE 0,00331
PR 0,00320
MG 0,00275
SP 0,00113
BA 0,00059
SE 0,00058

Fonte: Anexo

O valor mais alto é o do Distrito Federal e o menor é o de Sergipe. A 
mediana cai no estado de Goiás, o que serviria para mostrar a existência de 
um grupo de alta variância acima e incluindo Goiás e outro de baixa variân-
cia na parte inferior à mediana. Todavia, os altos escores do Distrito Federal 
e do Rio Grande do Sul afetam a medida. O impacto desses dois casos fica 
mais bem demonstrado no Gráfico 2.1:

Gráfico 2.1 – Variância de Cest entre os estados

Fonte: Anexo.
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Retirando-se o DF e o RS, as variâncias internas tornam-se muito peque-
nas, assumindo quase que a forma de uma linha reta. A situação do DF já foi 
explicada. A do RS se deve ao fato de registrar um índice muito alto de Sem 
Classificação em 1990. Em 94 e 98, porém, o indicador Cest fica estável, gi-
rando em torno de 95 e 91% respectivamente. Além disso, mesmo que se con-
sidere o procedimento adotado acima de separar os dois grupos, verifica-se 
que São Paulo e Minas Gerais se colocam abaixo da mediana, com variâncias 
pequenas. Dos grandes estados no plano econômico, só o Rio de Janeiro ficou 
acima, mostrando maior taxa de mudança interna na presença de deputados 
com Carreira Estatal. A grande conclusão é que, mesmo internamente, há 
continuidade não só no alto valor de Cest como o fato de ser estável no perfil 
de três bancadas seguidamente eleitas.

O indicador CNE

Antes de avançar nas considerações sobre o indicador Cest, é conveniente 
centrar o foco naqueles parlamentares classificados com perfis de Carreira Não 
Estatal. Esse indicador foi composto por cinco bases de recursos de poder não 
relacionados diretamente a cargos públicos. São elas:

1) Atividade Empresarial Privada: caso de deputados que se apresentaram 
como donos ou sócios de empresas privadas. Também foram incluídos os que exer-
ceram funções de gerência ou altos cargos de direção (presidência, diretoria, etc.). 

2) Atividade Associativa: foi o caso daqueles que se enquadraram, de al-
guma forma, como ativistas em associações empresariais, associações profis-
sionais, associações de suboficiais da Polícia Militar, atividades filantrópicas, 
militância em Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, direção de 
clubes esportivos, inserção em cooperativas rurais ou urbanas, participação em 
organizações dedicadas à defesa de direitos civis ou de minorias, o movimento 
estudantil e na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

3) Atividade Religiosa: foram incluídos, de preferência, os sacerdotes, 
com destaque para os pastores evangélicos, mas também foram considerados 
os leigos com cargos de alguma relevância.

4) Atividade Sindical: entraram nesta categoria os que informaram em 
suas biografias terem tido algum tipo de militância sindical, tanto na categoria 
de empregados como na de patrões. Alguma inserção em Federações, Confede-
rações e centrais sindicais também compôs esta base de dados.

5) Profissão: nesta classificação foram inseridos apenas aqueles que não 
ofereceram qualquer outro tipo de informação. Essa decisão se deveu a razões 
apresentadas por Coradini, conforme dito acima, da pouca importância que o 
simples exercício profissional tem para o perfil parlamentar. Também derivou 
do lugar de pouco destaque que tal informação tem nas biografias. Assim, ela 
serviu mais para evitar que o deputado entrasse no índice Sem Classificação. 

Desagregado pelas categorias acima citadas, o indicador CNE apresentou 
as médias internas expostas abaixo: 
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Tabela 2.4 – Médias do indicador CNE

Profissão 0,25

AtivEmpPriv 0,19

AtivRelig 0,17

AtivSind 0,16

AtivAssoc 0,16

Fonte: Anexo.

A soma dos valores resulta em um erro de arredondamento de 6 pontos. 
Deve-se lembrar que “Profissão” foi a última escolha, de forma que seu alto valor 
revela mais a falta de informações detalhadas que uma presença significativa do 
exercício profissional como base de poder. Tirando isso, as outras categorias apre-
sentaram médias muito próximas. Outrossim, não se notou padrão pelos estados. 
Não há caso de um lugar no qual, por exemplo, os empresários sejam sempre a 
maioria. A distribuição das cinco classes foi bastante variada pelos estados e no 
geral das observações, sugerindo a ausência de padrão. Isso significa, por exemplo, 
que não há lugares nos quais sejam sistematicamente eleitos deputados estaduais 
que apresentem como único recurso de poder antes do pleito a condição de pas-
tor evangélico ou de radialista. Assim, o baixo peso do indicador CNE e sua alea-
toriedade interna só reforçam o impacto de Cest, que, por sua vez, possui padrão 
interno bem definido, como será visto adiante.

O indicador Cest

O indicador Cest foi constituído a partir da ocupação de 17 tipos diferentes 
de cargos. Relembrando o que foi dito acima, escolheu-se a ocupação mais pró-
xima ao pleito em questão, de forma que, se um determinado candidato em 1990 
foi, por exemplo, deputado federal de 1982 a 86 e deputado estadual de 1986 a 
90, ele foi incluso neste último cargo. A Tabela 2.5 contém as médias das por-
centagens de cada categoria no total dos parlamentares classificados como Cest:

Tabela 2.5 – Médias percentuais do indicador Cest

Cargo Média Maior 
Valor

UF Menor
Valor

Obs UF

Deputado 
Estadual 0,45 0,69 DF94 0,00 1

DF90
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Prefeitos
0,13 0,44 SC90 0,00 4

Todos 
DF e
SE98

Vereadores 0,13 0,29 RJ94 0,00 3
Todos 

DF

OCE 0,05 0,50 DF90 0,00 15 -

Parentes 0,05 0,23 CE90 0,00 14 -

Exercício de 
Cargo

0,05 0,11 GO94 0,00 8
-

Vice-
Prefeitos 0,03 0,10 SE94 0,00 15

-

Secretários
Estaduais 0,02 0,17 DF98 0,00 23

-

Secretários
Municipais 0,02 0,11 ES94 0,00 19

-

Candidatos 0,02 0,11 GO94 0,00 19 -

Deputado
Federal 0,01 0,25 DF90 0,00 30

-

OutCM 0,01 0,09 ES90 0,00 25 -

Apoio 0,01 0,09 BA90 0,00 34 -

AtivEmpPub
0,01 0,06 GO90 

e
RS98

0,00 22
-

OCF 0,01 0,06 DF98 0,00 29 -

Governadores 0,01 0,25 DF90 0,00 38 -

Vice-
Governadores

0,00 0,04 MS98 0,00 38
-

Fonte: Anexo.
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Há um erro de arredondamento de 1 ponto na soma das médias. Verifi-
ca-se que o cargo mais ocupado em média foi o de deputado estadual, com 
45%. A coluna “Maior Valor” mostra a maior porcentagem individual por ob-
servação. Assim, por exemplo, em DF94, mostrou-se a maior bancada Cest 
formada por candidatos que haviam sido deputados distritais antes do pleito 
(69% do indicador). “Menor Valor” é exatamente o contrário. Cada coluna 
UF (Unidade da Federação) mostra qual caso apresentou o maior ou o menor 
valor. A coluna “Obs” (de observações) indica quantos casos corresponde-
ram ao menor valor. O termo OCE significa “Outros Cargos Estaduais”, ou 
seja, aqueles que não foram equivalentes a secretários de estado. “Parentes” 
não é um cargo, mas se refere a indivíduos que tenham sido parentes de pes-
soas que ocuparam cargos antes da eleição. Neste caso, foram incluídos, por 
exemplo, filhos de deputados federais. É bom dizer que as esposas de prefei-
tos, muitas vezes, foram também secretárias municipais, tendo sido inclusas 
neste cargo e não em “Parentes”. 

Ainda na tabela, o termo “Exercício de Cargo” tem a ver com o fato de que 
muitos candidatos concorreram a determinados postos eletivos e, posterior-
mente, o exerceram como suplentes por algum tempo antes do pleito no qual 
lograram êxito, entrando na pesquisa. Já “Candidatos” inclui os que disputaram 
alguma eleição antes, mas, pelo que se pôde saber, não assumiram como su-
plentes. A inclusão dessa categoria no indicador Cest pode ser questionada, já 
que aqueles assim classificados não exerceram cargos de fato. Só se deu o uso 
dessa categoria quando nenhum outro tipo de informação estava disponível. 
Seu peso é de apenas 2% na média e apresentou um valor máximo de só 11% 
em GO94. Por fim, pode-se argumentar que vários candidatos tendem a estar 
associados a outras lideranças que ocupam cargos, como prefeitos.

Continuando nos termos da tabela, “OutCM” quer dizer Outros Cargos 
Municipais, para indicar qualquer posto que não o de secretário municipal 
ocupado em prefeituras. “Apoio” foi usado para indicar deputados que tenham 
contado com o auxílio assumido de pessoas que ocupavam cargos antes da elei-
ção. “AtivEmpPub” qualifica deputados que atuaram, de alguma forma, geral-
mente em cargos de direção, em empresas públicas, fossem elas federais, esta-
duais ou municipais. Por fim, “OCF” significa Outros Cargos Federais, ou seja, 
todos aqueles que não fossem o de ministro. 

Na coluna “Média”, os cargos de deputado estadual, prefeitos e vereadores 
somam simplesmente 71%. Todos os outros cargos têm presença bem menor 
na média, sendo quase residuais. De “OCE” para baixo, a quantidade de obser-
vações com valor de 0% é sempre grande, ao contrário dos três cargos citados. 
O Distrito Federal, mais uma vez, se destaca, pela mesma razão considerada 
acima. Em 1990, dos deputados Cest, 50% exerceram Outros Cargos Estaduais 
e 25% foram deputados federais e o mesmo índice de ex-governadores. Logo, 
apesar de não poder apresentar um valor total de Cest alto por causa da baixa 
atividade eleitoral antes de 1990, os cargos na burocracia do chamado GDF 
(Governo do Distrito Federal) foram um recurso significativo. Já em 1998, o 
mesmo DF volta a exibir valores individuais altos de outros cargos: OCF (6%) 
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e Secretários de Estado (17%). Isso também se deve à ausência de prefeitos e 
vereadores disputando (o que aparece na última coluna). 

A conclusão, portanto, é a de que, no indicador Cest, ao contrário do 
CNE, há um padrão interno. A maior parte dos deputados estaduais ocupou 
o mesmo cargo antes (não se tratando, necessariamente, de reeleição). Em 
segundo lugar, vêm os prefeitos e vereadores. Um estudo da variância interna 
por estado do cargo deputado estadual mostra valores muito próximos e bai-
xos, como se vê na Tabela 2.6:

Tabela 2.6 – Variância interna do cargo deputado estadual

DF 0,15292

CE 0,02693

PR 0,02353

ES 0,01567

SC 0,01453

MS 0,01214

MG 0,1068

GO 0,00818

RJ 0,00601

SP 0,00532

SE 0,00510

BA 0,00498

RS 0,00359

Fonte: Anexo.

A mediana caiu em Minas Gerais, mas um problema parecido com medi-
da semelhante vista acima se deu. O Distrito Federal apresenta variância bem 
maior por causa da ausência de deputados estaduais em 1990 e os altos índi-
ces de reeleição em 1994. Retirando-se esse caso, os valores caem muito e se 
mostram bem próximos, indicando estabilidade da porcentagem de deputados 
estaduais dentro da categoria Cest pelos estados. 

A grande diferença entre a trinca deputados estaduais/prefeitos/vereadores, 
com seus 71% em média, e outros cargos de nível mais elevado, como os federais 
e os de abrangência estadual, juntamente com o baixo peso e a aleatoriedade 
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interna do indicador CNE, faz pensar que o perfil de carreira dominante dos 
membros das Assembleias Legislativas aponta, no geral, para o recurso a 
bases de poder mais restritas que ampliadas. Com isso, o que se quer dizer é 
que, digamos, um secretário de estado que se candidate a deputado estadual 
pode fazer um discurso mais universalista (o que não impede também o uso 
da “máquina”). A maioria dos eleitos, em média, todavia, contou com cargos 
a partir dos quais poderiam converter recursos de poder em votos no inte-
rior de esferas sociais restritas. No caso de prefeitos e vereadores, as refe-
rências são as cidades, bairros e, talvez, microrregiões. O mesmo argumento 
pode ser feito para a maior parte dos deputados estaduais pelas seguintes 
razões: 1) eles não manipulam recurso materiais relevantes de maneira dire-
ta, que, no Brasil, estão concentrados no Executivo; 2) não é razoável supor 
que todos consigam reproduzir o tipo de efeito observado por Coradini que 
deriva do posicionamento frente ao governo. Lamentavelmente não foi pos-
sível construir os mapas eleitorais dos parlamentares pelos municípios, o que 
poderia ser um bom indicador de quantos conseguem o reconhecimento de 
uma base geograficamente mais ampla.

Assim, o perfil de carreira dominante dos deputados estaduais eleitos 
em 1990, 94 e 98 nos 13 estados indica que poucos manipularam recursos 
de poder independentes do Estado antes do sucesso eleitoral. O contrário é 
a regra e o padrão interno aponta para cargos inseridos em esferas sociais 
restritas, do que se supõe que esses parlamentares sejam, na maior parte das 
vezes, altamente dependentes do direcionamento de recursos do Executivo 
estadual para bases eleitorais circunscritas. Disso resulta, em termos lógicos, 
uma “sede” enorme da maior parte dos deputados estaduais por instrumentos 
que só poderiam manipular com o consentimento do governador. Logo, se os 
governadores precisam dos deputados para aprovar suas matérias, estes pre-
cisam de cargos e verbas do Executivo para que possam se reeleger ou buscar 
outros sucessos eleitorais. Sendo correto afirmar que a maioria se insere em 
esferas sociais restritas, os recursos que eles necessitam são “poucos”: cargos 
de segundo e terceiro escalões e a garantia de verbas para obras ou execução 
de programas dirigidos a públicos reduzidos. Nesse sentido, os deputados es-
taduais seriam “baratos”, na medida em que os governadores poderiam obter 
seu apoio sem precisar ceder cargos de primeiro escalão.

Assim a coisa se passaria se o foco recaísse sobre os deputados estaduais 
individualmente. Caso, porém, grupos grandes de parlamentares consigam se 
unir e agir de maneira disciplinada em plenário, é possível pensar que os go-
vernadores se sentissem obrigados a negociar cargos de primeiro escalão, já 
que estas são as posições das quais se pode aumentar ao máximo a chance de 
inserir e executar obras ou programas. Daqui, portanto, saem duas questões 
empíricas. A primeira se refere ao desenho dos secretariados e a segunda a 
indicadores de unidade na ação política e a ocupação de posições de poder no 
Parlamento. Cada uma delas será abordada separadamente.
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O perfil dos secretários de estado

Dois tipos diferentes de indicadores foram usados na investigação das 
biografias dos secretários de estado que assumiram com os governadores em 
1991, 95 e 99. O primeiro deles foi o da filiação partidária, o segundo deri-
vou de uma classificação dos ocupantes. A coleta do primeiro dado pode ter 
sofrido severos problemas devido ao fato de ter sido feita, quase sempre, na 
cobertura de imprensa. Não foram consultados registros oficiais de filiação, o 
que teria sido humanamente impossível. Pode-se supor, contudo, que a decla-
ração pública de pertencimento a algum partido corresponda a uma tentativa 
de demonstrar apoio político à administração, sendo, portanto, um sinal de 
negociação de cargos. O resultado obtido, apresentado em termos de propor-
ção de secretários com filiação (FilPar) no total de titulares, foi o seguinte:

Tabela 2.7 – Proporções dos secretários Filiados a Partidos (FilPar)

Nº       UF    FilPar
1 BA91 0,31

2 BA95 0,21

3 BA99 0,15

4 CE91 0,40

5 CE95 0,44

6 CE99 0,05

7 DF91 0,13

8 DF95 0,71

9 DF99 0,45

10 ES91 0,25

11 ES95 0,83

12 ES99 0,47

13 GO91 0,32

14 GO95 0,37

15 GO99 0,45

16 MG91 0,53

17 MG95 0,61
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Nº       UF    FilPar
18 MG99 0,70

19 MS91 0,07

20 MS95 0,17

21 MS99 0,87

22 PR91 0,28

23 PR95 0,36

24 PR99 0,12

25 RJ91 0,67

26 RJ95 0,33

27 RJ99 0,50

28 RS91 0,22

29 RS95 0,94

30 RS99 1,00

31 SC91 0,90

32 SC95 1,00

33 SC99 0,87

34 SE91 0,13

35 SE95 0,19

36 SE99 0,25

37 SP91 0,90

38 SP95 0,81

39 SP99 0,95

Fonte: Anexo.

A média de filiados foi de 48%. Os valores máximos foram de 100%, ob-
tidos em RS99 e SC95. O valor mínimo foi de 5%, em CE99. Das 39 observa-
ções, 16 ficaram acima da média (inclusive esta) e 23 ficaram abaixo. Entre 
estas, cinco unidades mostraram constância nos três secretariados: Bahia, 
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Ceará, Goiás, Paraná e Sergipe. O contrário se deu com Minas Gerais, Santa 
Catarina e São Paulo, que sempre ficaram acima da média. Entre os sete casos 
isolados acima da média, destacam-se quatro governadores eleitos pelo PT 
(DF94, ES94, MS98 e RS98) e dois pelo PDT do Rio de Janeiro (RJ90 e 98). Só 
o RS94 (governador Antônio Britto, do PMDB) fugiu a essa regra. 

Ao lidar com a filiação partidária, a dificuldade se encontra no fato de 
que muitos “técnicos” são filiados a partidos e nem sempre as lideranças par-
lamentares das legendas reconhecem determinadas pessoas como seus re-
presentantes. Por isso, optou-se por uma segunda abordagem, considerada 
mais acurada, porém bem mais trabalhosa, que foi classificar os secretários 
em cinco categorias, que foram:

1) Políticos: foram classificados como políticos os secretários que tenham 
exercido ou se candidatado a cargo eletivo antes da posse na pasta. Também 
contaram os que foram simplesmente eleitos pela primeira vez junto com o 
governador (não tendo ainda exercido de fato). Pessoas claramente indicadas 
por partidos ou políticos eleitos, além de presidentes regionais de legendas, 
também foram aqui consideradas.

2) Técnicos: não se pode dizer que os ocupantes de cargos de primeiro 
escalão sejam puramente técnicos, no sentido de que jamais atuam no pla-
no político. Esta categoria aponta aqueles indivíduos cujas biografias não 
se sustentaram no exercício de cargos eletivos e tentaram demonstrar algu-
ma competência profissional em áreas semelhantes ou correlatas. Técnicos 
cuja indicação foi publicamente sustentada por partidos ou políticos foram 
classificados como políticos.

3) Grupo Pessoal (GP): refere-se a parentes, amigos, membros do staff 
pessoal ou aqueles que trabalharam em funções diretamente ligadas ao gover-
nador quando de sua campanha eleitoral. 

4) Sociedade Civil (SocCiv): esta categoria foi criada para abrigar secre-
tários que foram indicados ou apresentaram como dado relevante em suas 
biografias a atuação em organismos da sociedade civil, como a OAB, sindica-
tos, associações profissionais, etc.

5) Sem Classificação: só lembrando que se admitiu a ausência de dados 
para até 25% de ocupantes de pastas em cada secretariado. 

O resultado final, em termos proporcionais, aparece na Tabela 2.8:

Tabela 2.8 – Proporções dos tipos de secretários por observação

Nº UF Político Técnico GP SocCiv Se-
mClass

1 BA91 0,31 0,69 0,00 0,00 0,00

2 BA95 0,29 0,71 0,00 0,00 0,00

3 BA99 0,08 0,92 0,00 0,00 0,00
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Nº UF Político Técnico GP SocCiv Se-
mClass

4 CE91 0,40 0,60 0,00 0,00 0,00

5 CE95 0,44 0,50 0,00 0,06 0,00

6 CE99 0,05 0,89 0,00 0,00 0,05

7 DF91 0,19 0,56 0,19 0,06 0,00

8 DF95 0,65 0,24 0,06 0,06 0,00

9 DF99 0,45 0,15 0,15 0,00 0,025

10 ES91 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00

11 ES95 0,58 0,42 0,00 0,00 0,00

12 ES99 0,13 0,80 0,07 0,00 0,00

13 GO91 0,36 0,50 0,05 0,09 0,00

14 GO95 0,42 0,32 0,05 0,00 0,21

15 GO99 0,55 0,40 0,00 0,05 0,00

16 MG91 0,59 0,35 0,06 0,00 0,00

17 MG95 0,48 0,39 0,13 0,00 0,00

18 MG99 0,55 0,05 0,35 0,00 0,05

19 MS91 0,07 0,86 0,00 0,07 0,00

20 MS95 0,28 0,28 0,39 0,06 0,00

21 MS99 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 PR91 0,28 0,61 0,00 0,06 0,06

23 PR95 0,32 0,55 0,14 0,00 0,00

24 PR99 0,52 0,32 0,16 0,00 0,00

25 RJ91 0,57 0,43 0,00 0,00 0,00

26 RJ95 0,28 0,67 0,06 0,00 0,00
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Nº UF Político Técnico GP SocCiv Se-
mClass

27 RJ99 0,43 0,43 0,11 0,04 0,00

28 RS91 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00

29 RS95 0,65 0,35 0,00 0,00 0,00

30 RS99 0,44 0,50 0,00 0,06 0,00

31 SC91 0,70 0,20 0,00 0,10 0,00

32 SC95 0,56 0,38 0,06 0,00 0,00

33 SC99 0,67 0,27 0,00 0,00 0,07

34 SE91 0,31 0,50 0,06 0,00 0,13

35 SE95 0,25 0,44 0,06 0,00 0,25

36 SE99 0,19 0,69 0,00 0,06 0,06

37 SP91 0,45 0,35 0,20 0,00 0,00

38 SP95 0,14 0,62 0,24 0,00 0,00

39 SP99 0,24 0,76 0,00 0,00 0,00

Fonte: Anexo.

Em média, 47% dos cargos foram ocupados por técnicos, 40% por 
políticos, 7% por membros do Grupo Pessoal e 2% por representantes da 
sociedade civil. Uma média de 3% não recebeu classificação. De imediato, 
destaca-se a baixa presença de indivíduos diretamente ligados aos gover-
nadores, o que mostraria a montagem inicial de secretariados menos per-
sonalistas do que a crônica política costuma supor. O baixíssimo índice de 
representantes da sociedade civil talvez se deva mais a uma certa inconsis-
tência desse indicador do que outra coisa qualquer. Em destaque, o volume 
de técnicos, um pouco superior ao de políticos. 

Antes de avançar, é bom dizer que o índice de correlação linear de Pear-
son entre os secretários com filiação partidária e os políticos é de 0,51, sendo 
portanto positivo e moderado. Esse resultado é coerente com o que foi dito 
acima. Muitos dos secretários filiados são políticos, mas nem todos, de forma 
que não é conveniente avaliar o uso dos cargos para a construção de coalizão 
de governo só com a filiação como indicador.
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Voltando à classificação dos secretários e tomando cada categoria com re-
lação a sua média, tem-se a Tabela 2.9:

Tabela 2.9 – Tipos de secretários com relação à média da Tabela 2.8

Obs Político Técnico GP SpcCiv

AcimMed* 19 19 12 12

AbaiMed 20 20 27 27

* = inclui a média – Fonte: Tabela 2.8.

Em todos os casos, a maior parte das observações caiu abaixo da média 
de cada categoria. Tendo em vista os políticos, Bahia e Sergipe tiveram todas 
as suas observações abaixo da média, ocorrendo o contrário com Minas Ge-
rais e Santa Catarina. Os outros estados não apresentaram padrão. No caso da 
categoria “Técnico”, Bahia e Ceará ficaram acima da média, enquanto Minas 
Gerais e Santa Catarina ficaram abaixo. Em “Grupo Pessoal”, só houve padrão 
para observações abaixo da média com Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Santa Catarina e Sergipe. Não foram feitas considerações semelhantes sobre 
Sociedade Civil e Sem Classificação por causa do seu baixo impacto total (o 
que poderia distorcer as conclusões).

Os perfis dos secretários parecem indicar algumas constâncias. Tendo em 
vista também o indicador “filiação partidária”, cinco estados aparecem em situ-
ações polares: Bahia, Ceará e Sergipe seriam os paraísos dos técnicos em detri-
mento dos políticos, o oposto se dando em Minas Gerais e Santa Catarina. Fora 
isso, governos do PT (DF95, ES95, MS99 e RS99) e do PDT do Rio de Janeiro 
(RJ91 e RJ99) também valorizam políticos e filiados. Seriam estes os casos de 
maior negociação de cargos com vistas a formar governos de coalizão?

Para responder melhor a essa pergunta, é conveniente desagregar mais 
os indicadores. Em seu trabalho sobre a participação de partidos políticos nos 
ministérios dos presidentes, desde Sarney até Fernando Henrique Cardoso, 
Rachel Meneguello (1998) faz algumas considerações interessantes. Tentando 
adaptar o modelo de Budge & Keman (1990), idealizado para o parlamentaris-
mo europeu, à realidade brasileira, a autora defende a tese de que os partidos 
relevantes no Congresso Nacional participam da constituição do ministério, 
numa proporção próxima à de cadeiras parlamentares x pastas. Mais especi-
ficamente, ela defende que as maiores bancadas em plenário tendem a estar 
presentes no primeiro escalão e sustentar o presidente no Parlamento. Rachel 
Meneguello aponta para uma coerência ideológica na formação das coalizões 
de governo, geralmente compostas por partidos de centro (PMDB e PSDB) e 
de direita (PFL). Além disso, ela divide as pastas em áreas de atuação, clas-
sificadas como econômica, política e social. Considerando a importância da 
política econômica no período que estudou, a autora entende que essa área 
foi a mais disputada pelos partidos, tendendo a ser ocupada por técnicos das 
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legendas com maior peso. Esse peso, por sua vez, depende do tamanho da 
bancada de cada partido nas regiões com maior número de parlamentares, 
especificamente o Sudeste e o Nordeste. 

Este não é o lugar para discutir o trabalho de Rachel Meneguello, mas pa-
receu ser uma estratégia interessante produzir também uma classificação das 
secretarias e observar como elas se distribuem. Para tanto, seguindo a inspira-
ção do livro citado, foram estabelecidas cinco áreas: econômica fim, econômica 
meio, política, social e mista. Elas foram definidas da seguinte maneira:

1) Econômica Fim: todas as pastas associadas ao exercício de atividades 
que visem ao desenvolvimento econômico, como na infraestrutura, na pres-
tação de serviços e no apoio direto ou indireto a atividades empresariais. Via 
de regra, foram classificadas como tal as secretarias geralmente intituladas 
como: Abastecimento, Agricultura, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento 
Rural, Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Energia, In-
dústria e Comércio, Irrigação, Obras Públicas, Transportes e Turismo. 

2) Econômica Meio: secretarias voltadas prioritariamente para a admi-
nistração dos recursos do Executivo, envolvendo arrecadação de impostos e 
sua distribuição, coordenação geral de atividades e controle da burocracia. 
Quase sempre, foram assim classificadas as pastas de Administração, Fa-
zenda e Planejamento. 

3) Política: seriam os cargos voltados para a mediação entre o Execu-
tivo e atores relevantes no plano político. Nesse caso, está a se falar, quase 
sempre, dos deputados estaduais, mas o alvo também pode ser constituído 
pelos prefeitos ou autoridades em Brasília. Em geral, foram assim conside-
radas as secretarias de Assuntos Parlamentares, Casa Civil e Governo. A 
grande dificuldade residiu no fato de que o simples nome da pasta não é 
garantia de que seu titular seja orientado pelo governador a executar o tipo 
de tarefa citada. Em muitos casos, as pastas de Governo e/ou Casa Civil 
serviram mais para a administração interna do staff mais próximo ao Chefe 
do Executivo. Lamentavelmente, não foi possível evitar este viés. 

4) Social: foram tidas como parte desta área as secretarias cujos pro-
gramas se destinassem a executar políticas voltadas para a consecução de 
direitos civis e sociais. Na maior parte das vezes, atenderam pelos nomes 
de: Ação Social/Bem-Estar Social, Cidadania, Comunicação Social, Cultura, 
Educação, Esportes/Desportos, Justiça, Lazer, Meio Ambiente, Saúde, Segu-
rança Pública e Trabalho. 

5) Mista: incorporou os casos de pastas que reunissem duas ou mais 
áreas diferentes. 

Em termos puramente lógicos e supondo que os parlamentares, tidos como 
atores racionais, e considerando seu perfil Cest com dominância de deputados 
estaduais/prefeitos/vereadores, pode-se buscar uma correlação entre as diferen-
tes áreas e o interesse em ocupá-las. Se for correto supor que os deputados es-
taduais desejam, principalmente, direcionar recursos para suas bases eleitorais, 
em geral restritas no plano geográfico e/ou social, seria de se supor que eles 
desejassem ocupar, diretamente ou por meio de representantes, pastas nas áre-
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as Econômica Fim e Social. Assim, em termos da forma como a pesquisa vem 
sendo desenvolvida e se a hipótese for correta, essas duas áreas apresentariam 
maior média de secretários políticos do que a Econômica Meio. Aliás, esta, de-
vido ao seu pequeno contato direto com os eleitores, seria a menos desejada. 

Para a área Política, seria de se supor uma presença razoável de secretários 
políticos, mas também de membros do Grupo Pessoal, devido à possibilidade 
de que suas pastas sejam direcionadas para a administração interna do palácio 
de governo. De qualquer forma, e tendo em vista só os interesses dos deputa-
dos, a área Política seria mais ocupada por políticos que a Econômica Meio. 
No caso da área Mista, não é possível fazer maiores considerações, pois tudo 
dependeria das atividades unificadas em cada caso. 

É preciso ter em conta também os interesses do Governador. Se ele for 
um ator racional e considerando a estrutura de estímulos do presidencialismo, 
é razoável supor que o Chefe do Executivo tenderia a conceder o mínimo pos-
sível de cargos para políticos. No caso da área Econômica Meio, devido a sua 
importância para o controle geral da burocracia, inclusive no que se refere ao 
fluxo de recursos para as outras pastas, seria de se supor que os governadores 
resistissem em indicar políticos, preferindo técnicos. É claro que os políticos 
em questão podem ser diretamente ligados ao governador, mas o tipo de ex-
pertise exigida pela área e o peso que as reformas econômicas e administrativas 
assumiram no Brasil dos últimos anos apontam para uma tendência à escolha 
de técnicos, sendo estes, inclusive, mais facilmente demissíveis e/ou fáceis de 
serem protegidos pelos governadores no caso de se tornarem responsáveis por 
programas de restrição orçamentária, que geram sempre grande conflito entre 
os atores relevantes. Como os deputados estaduais, supostamente, não teriam 
também tanto interesse pela área, os dois tipos de considerações reforçam a 
expectativa de que seja ocupada, prioritariamente, por técnicos. 

Ainda se colocando no lugar dos governadores, é preciso pensar que a 
administração aparece aos olhos do público por meio dos programas exe-
cutados pelas secretarias das áreas econômica fim e social. Para o Chefe 
do Executivo, indicar técnicos seria o mais interessante, pois o sucesso das 
iniciativas tenderia a ser creditado mais diretamente a ele e não ao titular 
da pasta. No caso de fracasso, técnicos poderiam ser mais facilmente res-
ponsabilizados. Algumas dessas secretarias também podem ser escolhidas 
pelos governadores como linha de frente na batalha pela boa imagem da 
administração. Um governador que queira se destacar pelo desempenho na 
Saúde, por exemplo, tenderia a preservar a pasta da interferência de outras 
lideranças políticas que não aquelas a ele diretamente ligadas. Este aspecto 
faz com que políticos possam estar presentes nessas áreas, mas não como 
resultado de negociação com os deputados estaduais em troca de apoio. Por 
essa razão, mais adiante, serão feitas considerações específicas sobre quais 
políticos entram nos secretariados. 

Tendo em vista, portanto, atores em duas posições distintas, o Chefe do 
Executivo e os deputados estaduais, submetidos a diferentes estruturas de 
estímulos com relação ao andamento de suas carreiras, alguma tentativa de 
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prever resultados depende dos recursos de poder manipulados por cada par-
te. Mais especificamente: se os deputados superarem seus problemas de orga-
nização da ação coletiva, aumenta sua capacidade de pressionar o governador. 
Quanto maiores e mais disciplinadas as bancadas, e controladas outras vari-
áveis, maiores as chances destas exigirem cargos. É claro que o governador 
pode optar por não ceder, mas o risco de enfrentamento é maior. Essa variável 
será considerada posteriormente.

O objetivo de incluir a categoria Sociedade Civil seria o de identificar a 
permeabilidade do governo por grupos sociais organizados. Supostamente, 
se a capacidade de pressão dos grupos for grande, a cessão de pastas também 
tenderia a ser maior. Esse ponto, porém, não é fundamental para a pesquisa. 
A presença da categoria teria mais o intuito de especificar melhor os cargos 
ocupados por políticos e técnicos. 

Os cálculos de porcentagem de secretários por categorias cálculos foram 
feitos tomando-se por base o total de cargos disponíveis para cada observação. 
Como foi dito, entretanto, é possível que o tipo de cargo afete a distribuição. 
Assim, se é correto supor que os políticos tendem a pressionar mais pelas pastas 
das áreas econômica fim e social, o peso destas no total de vagas disponíveis 
afetaria o resultado. Ou seja, caso haja poucas pastas desse tipo e elas sejam 
proporcionalmente muito ocupadas por políticos, sua presença no primeiro es-
calão seria, de fato, muito maior do que o revelado pela média normal. Para 
dar conta desse problema, então, fez-se uma média ponderada dos cargos com 
base na proporção de cada um dos tipos apresentados. Com isso, os secretários 
políticos passaram, na média geral, de 40 para 49% (ponderada) e os técnicos, 
de 47 para 54% (ponderada). Ou seja, uma diferença de 7 pontos percentuais 
caiu para 5, mas as posições não se alteraram. No caso da categoria políticos, 
Minas Gerais e Santa Catarina continuaram com suas três observações acima da 
média (ponderada), mas só Sergipe sistematicamente abaixo. No caso dos técni-
cos, Bahia e Ceará ficaram acima, com Goiás e Minas Gerais abaixo. Com base 
nessas pequenas diferenças, que não mudam radicalmente a análise, decidiu-se 
abandonar a média ponderada e continuar com a aritmética.

Passando para o grupo de secretários políticos, o resultado das médias por 
tipos de pastas se mostra na Tabela 2.10:

Tabela 2.10 – Proporção de secretários políticos por tipos de pastas

Econ Meio Econ Fim Social Política Mista

Média 0,09 0,37 0,39 0,12 0,04

Máximo 0,50 1,00 1,00 1,00 0,25

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Anexo.
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Como seria de se esperar, a maior parte se localiza nas áreas econômica 
fim e social, com política tendo média maior que econômica meio. E a diferença 
entre as duas primeiras é pequena. O valor máximo por observação em eco-
nômica fim e social, além de política, é 100% e o mínimo é 0%. Isso indica que 
as distribuições pelas observações seguem padrões variados. A área política 
possui poucos cargos, de forma que observações com 100% de políticos nela 
não indicam uma presença numérica tão grande quanto 100% nas outras duas. 
Em econômica meio, os políticos só chegam a atingir um máximo de 50%, o que 
sustenta as considerações feitas antes. 

Uma avaliação das áreas mais ocupadas por políticos (ainda no interior 
dessa mesma categoria) revela que, das 39 observações, em 15 delas a maior 
proporção se concentrou nas pastas econômicas fim, 14 em social, apenas uma 
em política e em nove delas houve empate nas áreas. Secretários políticos não 
ocuparam uma única vez secretarias econômicas meio preferencialmente. Ou-
tro aspecto é que não surgiram padrões por estado. Esses elementos, mais uma 
vez, reforçam as suposições teóricas. 

O mesmo tipo de raciocínio aplicado aos secretários técnicos resultou 
na Tabela 2.11:

Tabela 2.11 – Proporção de secretários técnicos por tipos de pastas

Econ Meio Econ Fim Social Política Mista

Média 0,19 0,23 0,44 0,07 0,04

Máximo 0,50 1,00 0,80 0,33 0,30

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Anexo.

No interior da categoria de técnicos, a maior parte ocupou, em média, 
a área social, com 44%. Em seguida, a econômica fim, a meio, a política e a 
mista. O baixo resultado de econômica meio não surpreende, por se tratar de 
área quase sempre com apenas três ou duas pastas, enquanto econômica fim e 
social ocupam mais espaço. Como se supôs que técnicos tenderiam a estar em 
todas, o resultado era esperado. Os escores máximos e mínimos mostram as 
áreas social e econômica fim com maior variância e a meio com menor. Assim, 
em nenhuma observação os técnicos foram todos concentrados na econômica 
meio, estando sempre presentes nas outras, como seria razoável supor. 

Devido à menor importância, não serão avaliadas as distribuições da ca-
tegoria Grupo Pessoal e Sociedade Civil. O que importa foi a verificação de 
um certo equilíbrio entre técnicos e políticos, dando talvez a entender que a 
metade dos cargos dos primeiros secretariados em foco tenha sido, de alguma 
maneira, negociada com lideranças políticas. Dessa forma, o problema passa a 
ser o de qualificar melhor os titulares políticos, o que introduz a próxima seção.



71

Por baixo dos panos

Secretários Políticos

O indicador secretários políticos foi constituído a partir de 30 diferentes cate-
gorias. A Tabela 2.12 identificará todos, mas não serão explicados para evitar que 
o leitor se canse com uma série de informações que, na verdade, são secundárias, 
pois poucas categorias são, de fato, relevantes. Para a leitura da coluna categoria, 
basta entender que “Indic” significa que o secretário foi indicado pelo termo que 
se segue, como partido (Part), deputado federal (DF), deputado estadual (DE), etc. 
“Cand” quer dizer candidato em eleições (normalmente a do governador, mas não 
necessariamente). “Par” indica que o titular era parente do ocupante de cargo que 
segue. A coluna “N” mostra o número total de secretários na categoria. A coluna 
“%” mostra a proporção daquele N pelo total de secretários políticos. A coluna “% 
Acum” guarda a soma de cada linha incluindo todas as anteriores.

Tabela 2.12 – Categorias do indicador “secretários políticos”

Nº Categoria N % % Acum

1 DepFed 67 24,54 24,54

2 DepEst 64 23,44 47,99

3 IndicPart 28 10,26 58,24

4 ViceGove 14 5,13 63,37

5 CandDF 13 4,76 68,13

6 CandDE 9 3,30 71,43

7 Vereador 9 3,30 74,73

8 CandSen 8 2,93 77,66

9 VicePref 5 1,83 79,49

10 Prefeito 5 1,83 81,32

11 IndicVG 5 1,83 83,15

12 IndicSen 5 1,83 84,98

13 IndicDF 5 1,83 86,81

14 IndicPref 5 1,83 88,64

15 FiliPart 5 1,83 90,48
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Nº Categoria N % % Acum

16 IndicDE 3 1,10 91,58

17 IndicGove 3 1,10 92,67

18 Profissão 3 1,10 93,77

19 Governad 2 0,73 94,51

20 PresPart 2 0,73 92524

21 CandGov 2 0,73 95,97

22 ParConTCE 2 0,73 96,70

23 SecEst 2 0,73 97,44

24 SupSen 1 0,37 97,80

25 ParSen 1 0,37 98,17

26 ParSen 1 0,37 98,53

27 AtivSind 1 0,37 98,90

28 Senador 1 0,37 99,27

29 ParGov 1 0,37 99,63

30 AtivAssoc 1 0,37 100,00

273 100,00

Fonte: Anexo.

O cargo que mais ocupou secretariados políticos foi o de deputado federal, 
em 24,5% das vezes, mas seguido muito de perto pelo de deputado estadual, 
com 23,4%. A soma dos dois chega a 48%. Os indicados por partidos lá esti-
veram 10% das vezes. As três categorias ultrapassam a metade. Destaca-se a 
presença de Vice-Governadores eleitos junto com os Governadores, sentando 
em 5% das cadeiras de secretários. Os quatro perfazem 63% dos casos. 

Se o indicador secretários políticos serve para mostrar que os governadores 
negociaram cargos, os deputados estaduais não surgem como alvo único ou pre-
ferencial. É como se o olhar de camaleão dos governadores se dirigisse, ao mesmo 
tempo, para diferentes pontos: a bancada federal de seu estado, a Assembleia 
Legislativa e o pagamento de dívidas de campanha, principalmente expresso nas 
secretarias para vices. Lideranças locais, como prefeitos e vereadores, mostram 
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pouco peso. Se forem somados aos deputados federais e estaduais aqueles que 
se candidataram a esses cargos, mas não obtiveram sucesso, o total chega a 51%. 

Entretanto, os cargos em si nada dizem sobre a posição de seus donos fren-
te ao Chefe do Executivo, ou seja, se são aliados ou adversários. Partindo da 
suposição de que membros do mesmo partido ou de legendas que participaram 
da coligação que apoiou o governador na sua eleição sejam aliados (o que nem 
sempre se confirma empiricamente), montou-se a Tabela 2.13, que apresenta 
apenas a proporção de secretários políticos filiados a partidos não aliados ao 
governador em sua eleição. O termo “Mesmo” se refere ao fato do secretário ter 
concorrido a algum cargo pelo seu partido no mesmo pleito que o governador. 
O termo “Outro” se refere a uma outra eleição. Por exemplo, se um secretário 
que toma posse em 1991 foi eleito vereador pelo PMDB em 1988 e este partido 
não apoiou o governador em 1990, ele entra na tabela na coluna “Outro”. 

Tabela 2.13 – Proporção de secretários políticos filiados a partidos não 
aliados ao governador em sua eleição

UF
% Não Aliado/Total

Mesmo Outro Total
CE91 0,17 0,00 0,17

DF95 0,09 0,00 0,09

DF99 0,11 0,00 0,11

ES91 0,25 0,00 0,25

GO95 0,13 0,00 0,13

MG91 0,40 0,10 0,50

MG95 0,18 0,00 0,18

MG99 0,27 0,00 0,27

PR91 0,40 0,00 0,40

PR99 0,08 0,00 0,08

RJ99 0,17 0,00 0,17

RS95 0,27 0,00 0,27

RS99 0,25 0,00 0,25

SC91 0,00 0,14 0,14

SC95 0,22 0,00 0,22

SE95 0,25 0,00 0,25

SP91 0,11 0,00 0,11

Fonte: Anexo.
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Das 39 observações, só 17 apresentam alguma porcentagem de secre-
tários políticos não aliados. A esmagadora maioria concorreu na mesma 
eleição que o governador, o que seria bastante razoável de se esperar. O úni-
co padrão que surge por estado é Minas Gerais, com as três observações 
presentes. Esta unidade da federação já havia se destacado nos indicadores 
filiação partidária e secretários políticos (em nível mais agregado). Todavia, 
mesmo aí os políticos não aliados chegam a um máximo de 50% do total 
da categoria, sendo este o maior valor geral. Logo, pelo critério adotado de 
posicionamento (cuja consistência não é total), os governadores negociam 
poucos cargos com adversários, que seriam incorporados por meio de uma 
coalizão de governo para aumentar o poder político em Brasília ou na As-
sembleia. Na maior parte das vezes, os cargos são concedidos a aliados, como 
pagamento pelo apoio de campanha ou para fortalecer o grupo político do 
próprio governador. Esse achado é consistente com a expectativa teórica de 
que os aliados seriam mais beneficiados. 

Com o que foi dito, fica claro que os 40% em média de secretários políticos 
não pode ser integralmente tomado como espaço de negociação com os depu-
tados estaduais. Essa dimensão é muito menor e será mais bem medida com 
os deputados estaduais que ocuparam pastas. A Tabela 2.14 mostra o número 
deles, reunindo aliados e não aliados sem separá-los por eleição (a maioria foi 
eleita no mesmo pleito do governador). 

Tabela 2.14 – Número de deputados estaduais que se tornaram secretários

UF Aliado Não Aliado TotalDE
BA91 2 0 2

BA95 1 0 1

BA99 0 0 0

CE91 3 1 4

CE95 1 0 1

CE99 0 0 0

DF91 0 0 0

DF95 3 0 3

DF99 2 0 2

ES91 0 0 0

ES95 0 0 0

ES99 1 0 1

GO91 4 0 4

GO95 4 1 5
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UF Aliado Não Aliado TotalDE
GO99 3 0 3

MG91 0 1 1

MG95 3 2 5

MG99 2 2 4

MS91 0 0 0

MS95 0 0 0

MS99 0 0 0

PR91 1 1 2

PR95 1 0 1

PR99 0 1 1

RJ91 0 0 0

RJ95 1 0 1

RJ99 0 1 1

RS91 0 0 0

RS95 1 1 2

RS99 1 0 1

SC91 2 0 2

SC95 1 0 1

SC99 4 0 4

SE91 2 0 2

SE95 1 0 1

SE99 1 0 1

SP91 3 1 4

SP95 1 0 1

SP99 3 0 3

Totais 52 12 64

81,25 18,75 23,44

Aliad/TotDE NAli/TotDE DE/TotPol

Fonte: Anexo.
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Vê-se que a maioria dos deputados estaduais empossados como secretá-
rios eram aliados, perfazendo 81% do total. Só 18% não pertenciam a partidos 
aliados na eleição. Mais ainda, só em 10 observações os não aliados se mostram 
presentes. E Minas Gerais volta a se destacar, sendo o único estado sempre 
presente nessa coluna. 

Para resumir a situação dos deputados federais, basta dizer que os aliados 
foram 89% e os não aliados, 10%. Só 4 observações incluíram não aliados, duas 
delas em Minas Gerais (91 e 99). 

Mesmo com a baixa consistência dos indicadores “aliado” e “não alia-
do”, nesse plano descritivo é possível dizer que os governadores não nego-
ciaram prioritariamente com deputados estaduais vagas em seus secreta-
riados iniciais em 1991, 95 e 99 nas 13 unidades da federação consideradas. 
Essa conclusão é especialmente impactante quando se tem em vista o ta-
manho oficial das bases de apoio do Executivo no Parlamento, o que reme-
te à próxima seção. 

O tamanho oficial das bases de apoio

Com base nos resultados das eleições de 1990, 94 e 98, calculou-se o ta-
manho das bases oficiais de apoio dos governadores eleitos. Supõe-se que os 
deputados estaduais eleitos pelo partido ao qual também era filiado o Gover-
nador tenham assumido a condição de governistas. O mesmo se fez com rela-
ção aos que pertenciam a partidos que fizeram parte da coligação eleitoral do 
Governador, mesmo que as coligações concorrentes às Assembleias Legisla-
tivas não coincidissem com a do Chefe do Executivo. Os observadores da po-
lítica brasileira sabem que esse critério é falho. É perfeitamente possível que 
parlamentares dos partidos considerados não fossem aliados de fato. Mem-
bros de legendas não coligadas, por sua vez, também não são necessariamente 
adversários dos governadores. Em outra seção do texto será apresentado um 
levantamento empírico mais acurado desse posicionamento. Esta parte, po-
rém, é interessante ao estudo por causa do problema colocado antes, dando 
conta de que a maior parte dos secretários políticos foram aliados eleitorais. 
Dado que os cargos foram concedidos preferencialmente a eles, é conveniente 
oferecer um levantamento preciso do tamanho dessas bases em plenário, o 
que se mostra na Tabela 2.15. A coluna “% PG/Plen” indica a porcentagem 
do partido do governador no plenário. “% CG/Plen” é o mesmo com relação 
à coligação do governador. “% PG/CG” se refere ao tamanho da bancada do 
partido do governador no total de sua coligação.
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Tabela 2.15 – Tamanho “oficial” das bases de apoio aos
governadores nas Assembleias

UF %PG/Plen %CG/Plen %PG/CG

BA90 33,33 42,86 77,78

BA94 30,16 47,62 63,33

BA98 36,51 66,67 54,76

CE90 39,13 47,83 81,82

CE94 43,48 54,35 80,00

CE98 45,65 56,52 80,77

DF90 16,67 25,00 66,67

DF94 29,17 33,33 87,50

DF98 20,83 29,17 71,43

ES90 10,00 23,33 42,86

ES94 13,33 20,00 66,67

ES98 13,33 36,67 36,36

GO90 39,02 43,90 88,89

GO94 26,83 39,02 68,75

GO98 14,63 26,83 54,55

MG90 7,79 19,48 40,00

MG94 10,39 28,57 36,36

MG98 11,69 24,68 47,37

MS90 29,17 33,33 87,50

MS94 20,83 33,33 62,50

MS98 4,17 25,00 16,67

PR90 29,63 29,63 100,00

PR94 16,67 44,44 37,50

PR98 24,53 61,11 39,39



78

UF %PG/Plen %CG/Plen %PG/CG

RJ90 30,00 31,43 95,45

RJ94 22,86 31,43 72,73

RJ98 4,29 20,00 21,43

RS90 23,64 25,45 92,86

RS94 18,18 21,82 83,33

RS98 21,82 23,64 92,31

SC90 17,50 47,50 21,05

SC94 25,00 25,00 100,00

SC98 25,00 57,50 43,48

SP90 22,62 34,52 65,52

SP94 18,09 23,40 77,27

SP98 22,34 27,66 80,77

Fonte: Anexo.

Como seria de se esperar, o tamanho do partido do governador é sempre 
menor que a coligação, a não ser em PR90. A média do tamanho do partido 
do governador é de 22% do plenário, um número muito baixo. O valor mais 
alto é de 45%, atingido em CE98. O mais baixo é 4,17%, em SE94. Dois estados 
estiveram sempre acima da média, Bahia e Ceará. Abaixo da média, Espírito 
Santo, Minas Gerais e Sergipe. O tamanho médio da coligação do governador 
foi um pouco mais alto, 38%. O valor máximo foi atingido, curiosamente, no 
estado de Sergipe, mas em 1990. O mais baixo foi 19%, em MG90. Bahia, 
Ceará e Sergipe estiveram sempre acima da média. Distrito Federal, Espíri-
to Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e São Paulo, por sua vez, tiveram as três observações abaixo da média. 
Como esta média é baixa, porém, deve-se ter em conta que só oito observa-
ções ultrapassaram os 50% do plenário (o que não é suficiente para modificar 
as constituições). Foram elas: BA98, CE94, CE98, PR98, SC98, SE90, SE94 e 
SE98. No caso específico da Bahia, duas observações (90 e 94) ultrapassam os 
40%, o mesmo se dando com CE90. Como vem sendo dito ao longo do capítu-
lo, Bahia, Ceará e Sergipe são os estados da amostra com secretariados menos 
políticos (pela filiação partidária e classificação por carreira) e com maior 
quantidade de técnicos. Por outro lado, Minas Gerais e Santa Catarina foram 
os que apresentaram secretariados mais sistematicamente políticos. Entre-
tanto, só no primeiro dos dois a base oficial dos governadores era pequena. 
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Vale notar que, dentro da coligação vitoriosa, o partido do governador 
ocupou uma média de 61% das vagas. No Ceará, no Distrito Federal, Rio 
Grande do Sul e São Paulo, esteve acima da média sempre, o contrário se 
dando em Minas Gerais e Sergipe. 

Os cargos de primeiro escalão são negociados basicamente com aliados 
eleitorais e estes são minoritários em plenário. Isso faz pensar que as secre-
tarias destinadas a políticos refletem mais o pagamento de dívidas de cam-
panha, quando a montagem de chapas implica compromissos assumidos na 
divisão de cargos. É também possível que os aliados sejam beneficiados com 
vistas a uma melhor inserção nas disputas futuras, sejam nas eleições muni-
cipais de meio de mandato, sejam nas do final. Não por acaso os cargos mais 
ocupados por secretários políticos são os que os aproximam mais dos eleito-
res (área econômica fim e social). 

Outra razão possível para o fenômeno pode se dever também à dificul-
dade dos deputados de partidos não aliados na eleição em ocupar posições de 
poder na Assembléia, seja na Mesa Diretora ou nas comissões mais importan-
tes, o que remete à próxima seção.

Situação x Oposição no início dos mandatos

Conforme dito no capítulo anterior, não basta apenas que um contingente 
de parlamentares seja grande e disciplinado. É preciso também que os cargos 
estratégicos, por intermédio dos quais se controla o trâmite dos trabalhos le-
gislativos, estejam sob seu poder. De todos os cargos, o mais importante, sem 
dúvida, é o de presidente da Assembleia. Num segundo plano, as presidên-
cias da comissão de constituição e justiça (CCJ) e da de orçamento e finanças 
(CFO) também oferecem oportunidades para a ação estratégica contra o Exe-
cutivo. Como o presidente é eleito pelos pares e os líderes de bancada indicam 
os membros da comissão pelo critério da proporcionalidade, e considerando 
que a maior parte dos deputados classificados como “aliados eleitorais” são 
minoritários em plenário, seria de se esperar que os cargos relevantes fossem, 
em boa parte, ocupados por adversários na eleição. Não é isso, todavia, que 
ocorre na prática. A pesquisa feita sobre as eleições para as Mesas está resumi-
da na Tabela 2.16. Aí, “PartGov” significa partido do governador e “PartPres” 
é o partido do presidente eleito na Assembleia em 1991, 95 e 98. A coluna 
“Chapa” traz informações sobre a chapa que venceu a eleição para a Mesa. O 
termo “Consenso” se refere ao fato de ter havido chapa única, constituída a 
partir de uma aparente concordância entre todas as bancadas. Já chapa “Úni-
ca” se remete à existência de uma chapa apenas concorrendo, mas sem contar 
com todas as bancadas. “Disputa” significa que houve, quase sempre, confron-
to entre duas chapas ou candidaturas avulsas para a presidência. “% de Votos” 
representa o total de votos que o eleito obteve. “Aliado na Eleição” indica se 
o presidente eleito era filiado a um partido que foi coligado ao governador do 
pleito. Por fim, “SI” quer dizer sem informação. 
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Tabela 2.16 – Eleições para as Mesas Diretoras de 1991, 95 e 99

UF PartGov PartPres Chapa % Votos
Aliados 

na 
Eleição?

BA91 PFL PFL Consenso 0,87 -

BA95 PFL PL Consenso 0,97 SIM

BA99 PFL PTB SI SI SIM

CE91 PSDB PSDB Consenso 0,98 -

CE95 PSDB PSDB Consenso 1,00 -

CE99 PSDB PSDB Consenso SI -

DF91 PTR PFL Disputa 0,54 SIM

DF95 PT PT Disputa 0,54 -

DF99 PMDB PMDB Única 0,83 -

ES91 PDT PTB Disputa 0,53 SIM

ES95 PT PTB Consenso 1,00 NÃO

ES99 PSDB PFL Única 0,90 SIM

GO91 PMDB PMDB Disputa 0,58 -

GO95 PMDB PMDB Única 0,97 -

GO99 PSDB PSDB Disputa 0,61 -

MG91 PRS PRS Disputa 0,70 -

MG95 PSDB PTB SI SI SIM

MG99 PMDB PMDB Disputa 0,48 -

MS91 PTB PST Consenso SI NÃO

MS95 PMDB PSDB Consenso 1,00 SIM

MS99 PT PSDB Consenso 0,92 NÃO

PR91 PMDB PTB Disputa 0,50 NÃO

PR95 PDT PTB SI 0,91 SIM

PR99 PFL PFL SI SI -

RJ91 PDT PDT Disputa 0,54 -

RJ95 PSDB PSDB SI SI -

RJ99 PDT PSDB SI SI NÃO

RS91 PDT PMDB SI SI NÃO
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UF PartGov PartPres Chapa % Votos
Aliados 

na 
Eleição?

RS95 PMDB PRP SI SI NÃO

RS99 PT PMDB Consenso 1,00 NÃO

SC91 PFL PDS Consenso 0,98 SIM

SC95 PMDB PRP SI SI NÃO

SC99 PPB PPB Disputa 0,73 -

SE91 PFL PFL SI SI -

SE95 PSDB SI SI SI ??

SE99 PSDB PFL Disputa 0,57 SIM

SP91 PMDB PMDB Única 0,77 -

SP95 PSDB PSDB Disputa 0,55 -

SP99 PSDB PSDB Consenso 0,97 -

Fonte: Anexo.

Os grifos em amarelo servem para destacar que o presidente era “aliado”. 
Das 39 observações, não foi possível classificar um dos presidentes (SE94). Entre 
as restantes, apenas 9 revelam a existência de presidentes “não aliados”: ES95, 
MS91, MS99, PR91, RJ99, RS91, RS95, RS99 e SC95. Como foi dito antes, este 
indicador não é muito consistente, de forma que muitos dos presidentes “aliados” 
podem ter sido o contrário na prática. De qualquer forma, é muito significativo 
que 19 dos 29 “aliados” tenham sido membros do mesmo partido que o governa-
dor. Isso se deve ao fato de que o Executivo interfere na votação e à dificuldade 
dos “não aliados” na eleição em agirem unidos. 

Das informações coletadas, verificou-se que foram montadas chapas de 
consenso em 12 vezes. Destas, o presidente contou com a aprovação de, no 
mínimo, 87% dos pares. Nas quatro chapas únicas, o limite caiu para 77%, 
mas ainda bem acima da maioria simples. Houve 12 episódios de disputas 
registradas. Nestas, a média de votos do presidente foi de 57% e o limite mais 
baixo atingiu a 48%, em MG98. Aqui, o problema se deveu ao fato de que a 
fonte consultada não registrou o que houve com 4 votos. Por fim, não se des-
cobriu como a eleição para a Mesa transcorreu em 11 casos. Mesmo que to-
dos estes tenham implicado disputa, a simples soma das chapas de consenso 
com as únicas já ultrapassa a metade das observações. Assim, a maior parte 
dos presidentes conquistou a vaga sem maiores dificuldades para ter o apoio 
dos colegas. A grande quantidade de chapas consensuais indica que mesmo 
as oposições de fato participaram de sua formação. 
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Passando às principais comissões, descobriu-se que as CCJs contaram com 
21 presidentes aliados, 13 não aliados e 5 casos sem informação. Foram 23 os 
aliados que presidiram as CFOs, 10 não aliados e 6 sem informação. Mesmo que 
todos os sem informação tenham sido não aliados, ainda assim a aparente van-
tagem do governo não se desfaz. A opção por comentar só os titulares dessas 
comissões especificamente deriva do fato de que elas são, de fato, as mais im-
portantes e porque não se obteve um quadro completo para todas as comissões. 

A pesquisa nos jornais permitiu também recuperar o posicionamento regis-
trado pelo noticiário dos deputados estaduais frente ao governador. Tal informa-
ção geralmente é obtida pelos jornalistas a partir de consultas aos parlamentares, 
mas também considerando os resultados eleitorais e do acúmulo de uma série de 
informações. Para permitir a comparação, procurou-se uma fotografia desse qua-
dro no momento mais próximo à eleição para a Mesa, de forma que se pudesse 
ter alguma clareza da força do governador no apoio a um determinado candidato. 
Infelizmente, não estão incluídas na Tabela 2.17 todas as observações do Rio de 
Janeiro, RS91, SE95 e SP99. “Sit” significa situação, “Ind” é independentes, “Opos” 
é oposição e “SI” é sem informação. 

Tabela 2.17 – Posicionamento dos deputados estaduais frente ao Executivo

UF Sit Ind Opos SI
BA91 0,62 0,00 0,38 0,00

BA95 0,63 0,00 0,37 0,00

BA99 0,75 0,00 0,25 0,00

CE91 0,63 0,13 0,24 0,00

CE95 0,80 0,04 0,15 0,00

CE99 0,78 0,00 0,17 0,04

DF91 0,54 0,00 0,46 0,00

DF95 0,50 0,00 0,50 0,00

DF99 0,71 0,00 0,29 0,00

ES91 0,40 0,53 0,00 0,07

ES95 0,20 0,00 0,00 0,80

ES99 0,93 0,00 0,07 0,00

GO91 0,59 0,29 0,12 0,00

GO95 0,56 0,00 0,44 0,00

GO99 0,54 0,20 0,27 0,00

MG91 0,70 0,00 0,00 0,30
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UF Sit Ind Opos SI
MG95 0,35 0,32 0,31 0,01

MG99 0,65 0,06 0,29 0,00

MS91 0,54 0,00 0,67 0,00

MS95 0,33 0,13 0,54 0,00

MS99 0,33 0,00 0,67 0,00

PR91 0,48 0,00 0,50 0,02

PR95 0,50 0,00 0,50 0,00

PR99 0,57 0,00 0,26 0,17

RS95 0,45 0,00 0,35 0,20

RS99 0,36 0,00 0,64 0,00

SC91 0,55 0,00 0,45 0,00

SC95 0,53 0,00 0,48 0,00

SC99 0,58 0,00 0,43 0,00

SE91 0,88 0,00 0,13 0,00

SE99 0,58 0,00 0,42 0,00

SP91 0,48 0,00 0,00 0,52

SP95 0,44 0,00 0,00 0,56

Fonte: Anexo.

A média de situacionismo é de 56%, com os opositores ocupando 31% das 
cadeiras e os independentes com 5%. Esta última posição tende a refletir uma 
tentativa de certos parlamentares em se posicionarem como atores pivotais, 
esperando um convite do governo para compor com ele, em troca de favores 
maiores até que seu efetivo peso no plenário, mas muitas vezes necessário para 
fechar a maioria. É interessante que, no agregado, mostrem ser tão poucos. Essa 
tática, provavelmente, é mais dif ícil do que parece, principalmente se não for 
sustentada por bancadas sólidas.

Os estados da Bahia e Ceará são os que apresentam as maiores médias de 
situacionismo (lembrando que Sergipe só pôde contar com duas observações). O 
primeiro consegue 66% e o segundo, 73%. Esses dois casos estão sistematicamen-
te nos níveis mais altos em termos do tamanho da coligação vencedora e tam-
bém no situacionismo efetivamente registrado. O único estado sempre abaixo da 
média em termos de situação é Mato Grosso do Sul, com média interna de 40% 
de apoio declarado ao governo, uma bancada que não chega a ser desprezível. 
Só que, no oposicionismo, o mesmo estado se encontra sempre acima da média 
geral e com média interna de 55%. Por esse critério, e se essa variável afeta a pre-
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sença de secretários políticos, deveria haver padrão para o estado, mas não é o 
que ocorre. Também vale apontar a alta média interna de oposicionismo em San-
ta Catarina, de 45%, apesar de o estado não apresentar padrão no situacionismo. 
Ficou faltando Minas Gerais, que não demonstrou constância nesse indicador. 

Logo, seria de se crer que Bahia e Ceará têm os primeiros secretariados mais 
técnicos porque seus governadores têm o maior volume de apoio em plenário, 
partindo de uma base eleitoral sólida, ampliada posteriormente. Sem se sentirem 
ameaçados, não precisam distribuir tantos cargos. Já em Santa Catarina, o ta-
manho do oposicionismo poderia ser a razão para primeiros secretariados mais 
políticos. Só que, tanto lá como em Minas Gerais, o perfil é de baixo peso de 
políticos não aliados no primeiro escalão, repetindo o padrão geral. Assim, re-
lacionar posição dos deputados com a distribuição de secretarias não parece ser 
razoável. O mesmo se aplica aos cargos no parlamento. A média de situacionismo 
é distante da média de votos obtidos pelos presidentes nas chapas consensuais e 
únicas. Isso só reforça a ideia de que, na montagem das Mesas, não é só o peso 
dos governadores que conta. As oposições tendem a compor com o situacionis-
mo para não pagar o preço de ficar fora do acesso aos cargos. Além disso, e tendo 
em conta a discussão do capítulo 1, é possível que o apoio dado a presidentes 
“aliados” dos governadores tenha a ver uma forma de delegação interna que refli-
ta a fraqueza das bancadas partidárias. Nesse sentido, os presidentes não seriam 
apenas representantes dos governadores, porém aqueles politicamente mais bem 
posicionados para mediar a relação dos parlamentares com o Executivo. Este será 
um dos pontos desenvolvidos nos capítulos finais. 

Toda a argumentação feita até aqui se baseou em procedimentos de es-
tatística descritiva. Eles são interessantes para que se possa expor a maneira 
como as variáveis se apresentam, mas somente outros tipos de testes podem 
garantir as correlações que são supostas. Por esta razão, o capítulo caminha 
para sua última seção.

Testes estatísticos

Esta pesquisa tenta avaliar, no plano dos estados, que elementos vêm sendo 
usados para mediar a relação Executivo x Legislativo. No plano teórico, consi-
derou-se que a conquista de apoios em plenário pode se dar pela formação de 
uma coalizão de governo, o que implica coordenação da ação coletiva pelos parla-
mentares, ou pela intervenção do Chefe do Executivo, constituindo uma bancada 
governista. Se a primeira hipótese for a correta, espera-se um padrão da distri-
buição de cargos de primeiro escalão, com membros do partido do governador e/
ou aliados eleitorais em primeiro plano, seguidos pelos não aliados. Tal desenho 
deve apresentar correlação com os contingentes de bancadas partidárias. 

Anteriormente, apenas uma parte do que foi dito acima sofreu confir-
mação, dado que os cargos concedidos a filiados e ou políticos, de fato, fi-
caram mais com os aliados eleitorais. A inclusão de não aliados, todavia, foi 
muito pequena. Além do mais, alguns casos (CE, BA e SE) se destacaram 
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pela baixa presença dos aliados de maneira sistemática. O contrário se deu 
com MG e SC, sem falar dos governos do PT e do PDT/RJ. As outras obser-
vações não seguiram padrão definido. Esse achado pode levar à conclusão de 
que não se está falando de coalizão de governo, mas apenas do pagamento de 
dívidas de campanha. Pela teoria defendida, tal estado de coisas teria resul-
tado dos problemas de ação coletiva.

O estudo dos perfis de carreira parlamentar demonstrou que há fortes 
estímulos, oriundos da arena eleitoral, por recursos de patronagem, controla-
dos pelo Executivo. Para obtê-los, a maneira mais segura é o controle de car-
gos de primeiro escalão. Mas não é lógico que os governadores os concedam 
sem a contrapartida de disciplina em plenário. Os dados coletados sobre os 
cargos nas Mesas e nas comissões importantes indicam que os aliados elei-
torais dos governadores os ocupam na maior parte das vezes. Por outro lado, 
os contingentes dos que se declaram “situação” são bem superiores que os de 
“independentes”. Logo, os instrumentos de poder que deputados, reunidos 
em grupos, poderiam manipular para fazer frente ao governo são pouco acio-
nados. Esse outro conjunto de dados só reforça a ideia de que a relação entre 
os Poderes, na maior parte das vezes, deve ter sido caracterizada pela capaci-
dade do governador em constituir uma base de apoio, sem a necessidade de 
conceder cargos de primeiro escalão para aprovar sua agenda. 

Pela discussão teórica, uma maneira de forçar os parlamentares à coope-
ração seria o recurso aos poderes pró-ativos, em especial o de decreto, mais 
relevante de todos e o que mais varia no caso dos estados. Outro jeito seria a 
negociação de cargos e verbas, “por baixo dos panos”, o que levaria ao advento 
das bancadas de “situação” e “independentes”. Lamentavelmente, não foi pos-
sível gerar um indicador seguro para os problemas de ação coletiva. Criou-se 
uma tabela de partidos parlamentares efetivos, mas, se as bancadas não forem 
relevantes no geral, esta variável pode não ser muito relevante.

Logo, as variáveis disponíveis permitem verificar, para os estados da 
amostra no período considerado, ou seja, sem fazer inferência para todas 
as unidades da federação, as seguintes possibilidades de correlação entre a 
distribuição de cargos de primeiro escalão: 

a) Com fatores da arena eleitoral: mais especificamente, entre os indi-
cadores Cest e CNE e os cargos. Se o que foi dito até estiver correto, não se 
espera que eles tenham poder explicativo.

b) Com fatores institucionais: os poderes pró-ativos, mais especifica-
mente, o poder de decreto, por um lado, e a ocupação de cargos estratégicos. 
No primeiro caso, se a variável tiver, isoladamente, relação relevante com a 
filiação partidária dos secretários ou o fato de serem políticos, a ação coletiva 
em plenário, organizada ou não, torna-se irrelevante. No segundo, dado que 
os cargos foram mais ocupados por aliados eleitorais e eles são decididos, 
desde 1995, após a formação do governo, não se espera correlação relevante. 
Se houver, os secretários é que explicam as posições na Assembleia. 

c) Com fatores relacionados à organização da ação coletiva dos parla-
mentares: eles são de dois tipos. O primeiro considera as bancadas partidárias 



86

como unidade de análise, tomando então o número de partidos parlamenta-
res efetivos, o tamanho percentual do partido do governador na Assembleia 
e o mesmo para a coligação que o apoiou no pleito. Se eles forem relevantes, 
uma lógica de coalizão está presente, porém, as considerações anteriores não 
esperam tal resultado. O segundo tipo lida com as declarações de pertenci-
mento à “situação”, “independentes” ou “oposição”. Se, por exemplo, houver 
correlação positiva entre o tamanho da oposição e a quantidade de secretá-
rios políticos, os cargos entram numa mecânica de coalizão, mas a teoria não 
espera que isso ocorra, dado que tais bancadas teriam sido produto da ação 
do governador, e não do esforço dos deputados. 

Uma série de indicadores demonstrou não ter distribuição normal. Foi o 
caso, na variável dependente, de proporção de filiação partidária e de secretários 
não aliados. Entre os independentes, foi o caso de proporção de parlamentares 
com Carreira Estatal (inclusive só os contingentes de deputados estaduais), além 
do tamanho da coligação do governador no plenário. Dessa forma, foram feitos 
testes paramétricos (regressões lineares simples e múltiplas) apenas com a variá-
vel dependente proporção de secretários políticos e as seguintes independentes: 
a) proporção dos parlamentares situacionistas (% Sit); b) proporção do partido do 
governador no plenário (% PGP); c) presidente aliado da Assembleia (PRESAL), 
da CCJ (PRESCCJ) e da CFO (PRESCFO). Essas são três dummies separadas; 
d) poder de decreto do governador (PDG – variável escalar, com medida provi-
sória no nível mais alto e lei delegada no intermediário); e) número de partidos 
parlamentares efetivos (NPPE). Considerando que diferentes arranjos podem 
ser encontrados nas unidades federadas e tendo em vista as dificuldades citadas 
anteriormente na montagem da amostra, não serão feitas previsões quanto aos 
sinais esperados das variáveis. O que se pretende aqui é descrever o que houve 
nos 13 estados durante o período considerado quanto à formação de secretaria-
dos. Assim, a Tabela 2.18 mostra o impacto da cada variável independente sobre 
a dependente em regressões simples:

Tabela 2.18 – Variáveis independentes sobre % SecPol

Variáveis 
Independentes Beta R R2

% Sit -0,49**  (0,21) 0,375 0,14

% PGP -0,58**  (0,30) 0,307 0,094

NPPE -192E -03
(0,02) 0,061 0,004

PresAL -0,10 (0,07) 0,226 0,051

PresCCJ -0,18** (0,06) 0,445 0,198
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Variáveis 
Independentes Beta R R2

PresCFO -692E -02 
(0,06) 0,185 0,034

PDG 0,10** (0,05) 0,308 0,095

Erros padrão entre parênteses.     * p<0,01; **p<0,05; ***p<0,1

Presidente da Assembleia e da CFO não foram relevantes. É estranho que o 
presidente da CCJ tenha sido isoladamente. Apesar de ser um cargo importante, 
não parece razoável supor que, sozinho, possa ter tanto impacto, seja em termos de 
correlação linear de Pearson (R) seja no coeficiente determinação (R2). É possível 
que a quantidade de dados missing nesse indicador tenha levado a erro neste caso. 
A bancada situacionista revelou ter correlação linear fraca e o segundo maior nível 
de impacto na variável dependente, além de sinal negativo. O tamanho do partido 
do governador mostrou coisa parecida, mas dentro do intervalo de 90%. Dessa for-
ma, quanto maior o contingente dos parlamentares que se declaravam ao lado do 
governo no geral (base governista) e, no particular, da bancada do partido do gover-
nador, menor o número de secretários políticos que tomaram posse em 1991, 95 e 
99 nos 13 casos considerados. Esse achado confirma a ideia de que a constituição 
inicial de uma base de apoio no Legislativo não dependeu da concessão de cargos de 
primeiro escalão. Os resultados com sinal igualmente negativo para os cargos mais 
importantes (mas não significativo para dois deles) confirmam a mesma coisa. A 
fragmentação parlamentar, como se esperava, não demonstrou impacto relevante. 

Já o poder de decreto do governador foi positivo a 10%, se bem que com 
uma correlação linear baixa, assim como o coeficiente de determinação. Dessa 
forma, quanto maior a capacidade de interferir na agenda legislativa, maior a 
quantidade de secretários políticos. Esse achado entra em contradição com o 
que foi dito acima. Isso talvez se deva ao fato de que muitos estados com MP 
(Acre, Piauí e Tocantins) não compuseram a amostra, gerando erro. 

Foram rodados alguns modelos de regressão linear múltipla, dos quais o que 
obteve o melhor ajuste contava com as variáveis independentes % Sit e PRESCCJ. 
Ele apresentou uma associação linear de 0,58 e um R2 de 0,33. As variáveis per-
maneceram com sinal negativo, das quais % Sit teve maior impacto (-0,374 contra 
-0,192 da outra). Isso confirma o que foi dito antes. Em seguida, foram feitos testes 
não paramétricos com a variável dependente filiação partidária dos secretários.

A variável filiação partidária foi relacionada com todas as independentes no 
teste do qui-quadrado, usando duas grandes categorias: nível alto ou baixo, confor-
me a média interna de cada distribuição e/ou presença/ausência do indicador (no 
caso das dummies). Verificou-se que a porcentagem de secretários filiados e a de 
deputados que se declararam como membros da situação estão relacionados a 95%. 
Este dado reforça o achado anterior sobre a relação entre os titulares políticos e ser 
da situação. Como se sabe, o qui-quadrado não indica o nível de impacto e o sinal.
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Dessa forma, os testes demonstraram que, na média, os primeiros secre-
tariados da amostra não foram produto da montagem de coalizões de governo. 
Todavia, a parte descritiva mostrou a existência de observações que sempre 
apresentavam governos mais técnicos e, outros, mais políticos. Por isso, foram 
rodadas regressões com os secretários políticos como variável dependente e as 
seguintes dummies: 1) a observação pertencer ou não aos seguintes estados: 
BA/CE/SE; 2) a observação pertencer ou não aos estados MG/SC; 3) a observa-
ção corresponder a governos do PT e/ou PDT do Rio de Janeiro; 4) a observa-
ção pertencer a governos do PT ou qualquer um do PDT. Os resultados de cada 
regressão linear simples estão listados abaixo:

Tabela 2.19 – Casos relevantes como variáveis independentes

Variáveis
 Independentes Beta R R2

BA/CE/SE -0,184** (0,07) 0,389 0,151

MG/SC 0,228** (0,08) 0,413 0,171

PT/PDT-RJ 0,253** (0,08) 0,46 0,21

PT/PDT 0,156** (0,73) 0,33 0,109

Erros padrão entre parênteses.   * p<0,01; **p<0,05; ***p<0,1

Também foi rodado um teste do qui-quadrado entre as mesmas variáveis 
independentes e porcentagem de secretários com filiação partidária (%Fil), 
conforme a Tabela 2.20.

Tabela 2.20 – Qui-quadrado dos casos relevantes sobre %Fil

Dependente PT ou
PDT/RJ PT ou PDT CE/BA/SE MG/SC

% Fil 99% 90% 99% 99%

O indicador de filiação partidária está relacionado com os casos extremos 
a 99% nos de maior destaque e apenas a 90% quando qualquer administração 
do PDT é incluída. Como o qui-quadrado não mostra o impacto, as regressões 
com a variável secretários políticos confirmam que Bahia, Ceará e Sergipe estão 
relacionadas negativamente com a presença de titulares desse tipo. Exatamente 
o contrário se dá com as observações atinentes a Minas Gerais e Santa Catari-
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na, apresentando sinal positivo. Por fim, governos do PT e do PDT do Rio de 
Janeiro mostram resultados melhores em todos os testes que quando são inclu-
ídas todas as administrações do PDT, confirmando o qui-quadrado.

O PT e a seção carioca do PDT são instituições fortes. A relação entre 
eles e seus governadores reproduz uma lógica interna composta por fortes es-
tímulos para que os cargos sejam distribuídos em benef ício de seus militantes. 
Nem todas as administrações do PDT, porém, seguem o mesmo padrão. Está-se 
falando de Albuíno Azeredo, no Espírito Santo, em 1991, de Alceu Collares, no 
Rio Grande do Sul, também em 1991 e de Jaime Lerner, no Paraná, em 1995. 
Como ficará claro no capítulo seguinte, o PDT de Azeredo correspondia mais 
a um grupo do PMDB que migrou para a legenda. Collares, por sua vez, esco-
lheu um secretariado com muitos membros classificados como Grupo Pessoal, 
o que parece indicar um personalismo grande. Lerner, por fim, viria a sair do 
PDT por desavenças de todo tipo, ingressando no PFL. Os governos do Rio de 
Janeiro foram os de Leonel Brizola, em 1991, e de Anthony Garotinho, em 1999. 
Os dois, muitas vezes vistos como líderes populistas, não seguiram o comporta-
mento de Collares, valorizando seu partido. Tais casos não foram, claramente, 
produto de coalizão de governo com vistas a conquistar apoios em plenário.

Ceará, Bahia e Sergipe foram estados com secretariados mais técnicos. 
Minas Gerais e Santa Catarina, com mais titulares políticos. Há poucos estu-
dos específicos que ajudem a entender tais fenômenos. O trabalho de Filome-
no Moraes (2001) sobre o Ceará sustenta que a preeminência do governador 
sobre a Assembleia no período 1995/98 se deveu, em boa parte, ao controle 
sobre o seu partido/aliados, que tiveram bom desempenho eleitoral. Já Fábio 
Dantas Neto (2003) chama a atenção para como a liderança de Antonio Car-
los Magalhães produziu um grupo político, distribuído em vários partidos, 
mas tendo o PFL como núcleo, com grande disciplina interna. Os dois seriam 
exemplos de solução de problemas de ação coletiva por parte de lideranças 
externas ao Legislativo. A unidade da base aliada seria tamanha e o seu con-
tingente em plenário suficientemente grande para dar liberdade ao governa-
dor. A narrativa de Barry Ames (2003) confirma a força de tais lideranças. 

Por outro lado, Fátima Anastasia (2001) mostra que o nível interno de institu-
cionalização da Assembleia de Minas Gerais é muito alto. Seria este, assim, um pos-
sível indicador de que os governadores desse estado precisem negociar mais cargos 
para aprovar projetos. Barry Ames, comparando a política em Santa Catarina e no 
Paraná, estados com aspectos socioeconômicos parecidos, conclui que o peso das 
oligarquias é maior entre os catarinenses e com divisão de poder e influência quase 
equitativa. Talvez por isso seja necessário negociar cargos com lideranças relevantes.  

Dessa forma, há um padrão que parece confirmar, pelo menos no que se 
refere à distribuição de cargos de primeiro escalão, a tese da preeminência dos 
governadores, defendida por Abrúcio. Todavia, as exceções apontam para a pos-
sibilidade de que os problemas de ação coletiva podem sofrer diferentes soluções, 
aumentando ou diminuindo os custos impostos aos governantes na relação com 
o Parlamento. Esse aspecto não pode ser estudado com as variáveis que foram 
elencadas neste capítulo, o que aponta para a necessidade de estudos de caso, 
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inclusive de maneira a recuperar a variável da agenda legislativa. Antes de falar 
disso, são apresentadas algumas considerações gerais sobre os achados.

Conclusões

São as seguintes:
1) Há boas razões para caracterizar os deputados estaduais dos 13 estados 

pesquisados como dependentes do acesso a recurso públicos para o desenvolvi-
mento de suas carreiras, mas sua capacidade de pressão por cargos de primeiro 
escalão parece ser pequena. Eles seriam “baratos”, fáceis de serem conquistados 
pelos governadores, desde que estes se disponham a pagar o preço do apoio.

2) Na maior parte das vezes, os cargos concedidos a lideranças políti-
cas são destinados a aliados eleitorais. Neste grupo, os deputados estaduais 
ocupam posição de algum destaque, mas não chegam nem perto da maioria. 
Governadores de partidos que são institucionalmente fortes, como o PT e a 
seção carioca do PDT, distribuem mais cargos para os aliados. Os casos de 
Minas Gerais e Santa Catarina merecem maior estudo, considerando inclusi-
ve que os governadores deste último podem usar Medidas Provisórias. 

3) Parece que a ocupação de cargos relevantes nas Assembleias Legisla-
tivas não é mediada por bancadas partidárias sólidas. Os blocos situacionista 
e oposicionista dependem, fundamentalmente, da maneira como os governa-
dores se posicionam no jogo parlamentar. 

4) Do que foi dito, o padrão da relação Executivo x Legislativo nos estados 
dependeria, em primeiro lugar, da capacidade dos governadores em administrar 
conflitos entre os aliados eleitorais, incorporando, ao mesmo tempo, contingen-
tes extras de parlamentares que garantam a aprovação de matérias. Sendo cor-
reto que esse processo não se dá pela mediação de bancadas partidárias, é de se 
supor que o bloco situacionista seja fluido. Quanto maior o controle do governa-
dor sobre seus aliados eleitorais e maior o seu contingente em plenário, mais fácil 
conquistar apoios extras. Talvez isso se aplique ao Ceará, Bahia e Sergipe. 

5) O centro da explicação para a relação entre os Poderes nos estados se 
encontraria, portanto, na natureza dos aliados eleitorais e sua relação com o Che-
fe do Executivo. Quanto maior o controle que o governador exerce sobre seu 
partido e aliados eleitorais, mais forte se torna sua posição para negociar com os 
outros parlamentares. 

Os dois capítulos seguintes, por meio de estudos de caso, visam justamente a 
avaliar os pontos reunidos acima. As observações escolhidas foram os mandatos 
de 1995 a 98 e 1999 a 2002 nos estados do Espírito Santo e Rio Grande do Sul. 
Os quatro períodos se referem a dois governos oriundos de partidos institucional-
mente fortes (o PT no ES95/98 e no RS99/02) e dois outros com governadores que 
alimentaram diferentes vias de contato com seus partidos e aliados. No ES98/02, 
escolheu-se o caminho do afastamento e, no RS95/98, a integração por meio de 
uma autêntica coalizão de governo. Os quatro casos mostram grande variância nos 
padrões de diálogo e foram escolhidos, também, pela facilidade de acesso aos dados. 

Por BAiXo DoS PANoS 
EXECuTiVo E LEGiSLATiVo 

No ESPÍriTo SANTo (1994-2002)
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A ideia de que a relação Executivo x Legislativo tem como variável in-
terveniente a coordenação da ação coletiva dos parlamentares encon-

tra, no Espírito Santo, um campo ideal de estudo. Especialmente no período 
selecionado, que cobre os governos de Vitor Buaiz (PT/PV), de 1995 a 1998, e 
José Ignácio Ferreira (PSDB/PTN), de 1999 a 2002, a maneira como os deputa-
dos estaduais organizaram os trabalhos na Assembleia corresponde ao que foi 
chamado no capitulo 1 de “modelo incompleto”, ou seja, aquele no qual as ban-
cadas partidárias não são capazes de reunir os parlamentares, representar seus 
interesses e controlar a delegação de poderes para as autoridades internas e ex-
ternas, em especial o governador. Além disso, os dois mandatos se desenvolve-
ram em diferentes cenários no que se refere ao apoio em plenário. Buaiz iniciou 
seu governo contando com uma base minoritária, que, posteriormente, passou 
a majoritária. Ignácio gozou de sustentação majoritária na maior parte do tem-
po, perdendo e recuperando votos no ano de 2001, quando sofreu ameaça de 
impeachment. Assim, eles podem representar, respectivamente, os cenários 4 
(apoio minoritário com altos problemas de ação coletiva) e 3 (majoritário com 
altos problemas). Se o raciocínio feito anteriormente estiver correto, é de se 
esperar que os dois não tenham se utilizado prioritariamente da concessão de 
cargos de primeiro escalão para aprovar matérias de seu interesse. Pelo menos 
não enquanto estivessem numa posição de força diante do Parlamento. Por fim, 
o desempenho legislativo comparado das duas administrações deve apresentar 
indicadores mais favoráveis a Ignácio, mas sem demonstrar total controle sobre 
os deputados. O caso capixaba deve conter a demonstração de que o apoio 
obtido pelo governo se baseia em contatos “por baixo dos panos”, nos quais as 

Por BAiXo DoS PANoS 
EXECuTiVo E LEGiSLATiVo 

No ESPÍriTo SANTo (1994-2002)

CAPÍTuLo 3
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moedas de troca – admitidas de maneira pública – são cargos de níveis mais 
baixo na administração direta e indireta e verbas para as bases eleitorais. 

Para evidenciar o que foi dito, o capítulo parte de uma caracterização do 
sistema partidário vigente no estado, em comparação com os anteriores. O ob-
jetivo é o de apresentar – por meio de um estudo específico para os deputados 
estaduais – os fatores ideológicos, eleitorais e organizacionais que conformam 
problemas de ação coletiva no Parlamento. Em seguida, faz-se um mergulho 
nessa arena, discutindo o desenho institucional da Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo (Ales) e como ele se combina com o processo interno de delega-
ção de poderes, contrabalançando as tendências derivadas do plano eleitoral. 
Essa discussão conduz à seção sobre a distribuição de secretarias de estado nos 
dois governos, com o fito de demonstrar que ela tem pouca relação com o apoio 
em plenário, a não ser em momentos de fraqueza do Executivo. Por fim, faz-se 
uma avaliação do desempenho legislativo dos dois governadores, levando em 
conta as matérias de sua autoria que tentaram aprovar, como e em que medida 
foram modificadas e aquelas de outros autores (deputados e o Poder Judiciário) 
que desejaram ver negadas. São levados em conta também os vetos e o traba-
lho nas comissões. Esse conjunto de indicadores visa a verificar a hipótese de 
que os dois governos foram diferentes em termos de sucesso legislativo, usando 
para tanto procedimentos de estatística descritiva e analítica – mais especifica-
mente uma série de testes de qui-quadrado. 

Sistemas Partidários no Espírito Santo

Serão considerados, nesta seção, os sistemas partidários de 46/64, de 
64/82 e o atual. Uma marca dos três períodos é o fato de que a maior parte do 
eleitorado se encontra no interior do estado, disperso em pequenos municí-
pios. Ao longo do tempo, com o avanço da industrialização e da urbanização, 
processou-se uma intensa concentração populacional na região metropoli-
tana da capital, Vitória. Até hoje, porém, a soma do eleitorado do interior 
permanece dominante. Do ponto de vista ideológico, os três momentos apre-
sentaram uma lenta e progressiva polarização, que se reverteu nos últimos 
anos. Assim, qualquer partido ou grupo político que tente obter a condição 
de majoritário no Estado deve ser capaz de conquistar os votos do interior, 
ao mesmo tempo em que o apelo ideológico não consegue trazer altos divi-
dendos nesse sentido. Isso significa que um traço fundamental da política 
capixaba é seu caráter oligárquico. Na prática, a estratégia mais bem sucedida 
para a conquista do Executivo estadual, ao longo do tempo, se baseou na in-
corporação e articulação de lideranças locais. Antes do surto de industriali-
zação pesada dos anos 70/80, com a instalação dos assim chamados “grandes 
projetos” (Companhia Siderúrgica de Tubarão, Aracruz Celulose, Samarco 
Mineração, Companhia Vale do Rio Doce), os chefes políticos dos municípios 
eram lideranças coronelísticas. Mais recentemente, a competição aumentou 
no plano local, mas sem correspondente confronto ideológico. Isso significa 
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que os diferentes sistemas partidários capixabas têm que lidar com a tarefa de 
unificar lideranças locais, incapazes elas mesmas de se projetarem no Estado 
como um todo. Ao longo do tempo, isso foi feito com maior ou menor compe-
tência por diferentes atores. O ponto fundamental aqui é a percepção de que, 
qualquer que seja o arranjo considerado, a estruturação do sistema partidário 
dificilmente se dá em termos de polarização ideológica.

Marta Zorzal e Silva (1995) defende a tese de que o estado do Espírito 
Santo, que teve sua ocupação iniciada pelos portugueses no século XVI, passou 
por um processo muito lento de integração entre as suas quatro atuais regiões, 
a sul, a serrana, a norte e aquela em torno da capital. Em cada uma delas, dife-
rentes interesses econômicos e políticos se estabeleceram ao longo do tempo. 
Fazendeiros escravistas de café no sul, pequenos proprietários de origem alemã 
e italiana na região serrana, comerciantes e a alta burocracia estatal em Vitória, 
aos quais se somariam, mais tarde, os exploradores de madeira e fazendeiros 
de café que ocuparam o norte não teriam gerado elites políticas capazes de 
conquistar a hegemonia. Assim, a estabilidade institucional dependeria da ca-
pacidade de articulação das lideranças locais. Quem teve melhor desempenho 
nessa tarefa foi, no período 46/64, o Partido Social Democrático (PSD). 

O PSD foi organizado no estado pelo último interventor varguista, Jones 
dos Santos Neves, que conseguiu superar velhas dissensões e trazer a maior par-
te da antiga elite política pré-30 para a legenda. Posteriormente, haveria diver-
gências, que deram origem ao Partido Republicano (PR) e ao Partido Social Pro-
gressista (PSP). No geral, o controle do partido seria disputado por Santos Neves 
e por Carlos Lindenberg, herdeiro político de um líder da República Velha. 

Várias legendas se organizaram e disputaram eleições no estado em 1945. A 
União Democrática Nacional (UDN) não conseguiu aglutinar as oposições anti-
varguistas que, de qualquer maneira, não foram muito intensas, principalmente 
devido à forma como o PSD foi montado. Permaneceu como o segundo partido, 
mas bem abaixo do PSD. O PRP teve boa penetração nas áreas de colonização 
alemã e italiana. Justamente por isso alcançou logo um crescimento limitado.

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) foi criado, segundo Rogério Medeiros 
(1982), por orientação de Vargas, a partir da ação de um oficial da Polícia Militar, o 
que lhe deu um perfil conservador desde o início. Algumas lideranças sindicais fo-
ram incorporadas e, ao longo do tempo, uma vertente nacionalista e reformista, com 
base na Grande Vitória, se desenvolveria, mas não o suficiente para mudar o posi-
cionamento ideológico da legenda. Essa tensão interna levaria ao aparecimento, no 
fim do período, de duas dissidências: o Partido Trabalhista Nacional e o Movimento 
Trabalhista Renovador. Isso só contribuiu para enfraquecer o PTB (GURGEL, 1998).

O Partido Comunista do Brasil (PCB) elegeu, em 1947, um deputado es-
tadual. Após a cassação do registro, a legenda não conseguiu espaço no Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e nem no PTB, mas apenas no PR. Esse casamento 
com um partido conservador também não duraria muito tempo, alienando os 
comunistas das disputas eleitorais por bom tempo. Já o PSB foi uma legenda pe-
quena durante todo o período. Concentrou-se em campanhas municipais e não 
conseguiu ter maior presença no cenário estadual (GUSTIN; VIEIRA, 1995). 
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Das cinco eleições do período, o PSD conquistou o governo do estado três ve-
zes, em 1947, com Carlos Lindenberg, em 1950, com Jones dos Santos Neves, e em 
1958, com o mesmo Lindenberg. Em 1954 e 1962, o vencedor foi Francisco Lacerda 
de Aguiar. Nas duas ocasiões, ele foi apoiado pelo conjunto das oposições ao PSD, 
em momentos nos quais esse partido se encontrava divido internamente. Assim, é 
possível dizer que o sistema partidário do Espírito Santo, na época, estava nucleado 
em torno no PSD. Esse partido foi o que mais bem conseguiu articular os interes-
ses das lideranças de municípios do interior, o que, aliás, todos tentavam fazer em 
maior ou menor medida. A disputa dentro do PSD pode ser entendida como de 
tipo personalista (Lindenberg x Santos Neves) ou como reflexo de diferentes bases 
socioeconômicas que representava, conforme Marta Zorzal. O importante é que 
não havia diferenças ideológicas significativas, de forma que, derrotado e na oposi-
ção, o partido tendia a se unificar, fortalecendo-se para o pleito seguinte. 

As oposições ao PSD eram formadas por partidos conservadores (mesmo o 
PTB e o PSP), entre os quais nenhum era suficientemente grande para se posicio-
nar de maneira a hegemonizar o grupo. A personalidade de Lacerda de Aguiar, 
conhecido popularmente como Chiquinho, dono de um estilo semelhante ao de 
Adhemar de Barros, também não era talhada para a dif ícil tarefa de harmonizar 
a disputa por recursos de patronagem entre os partidos. Em 1954, ele não se filiou 
a nenhuma das legendas (o que a lei eleitoral permitia no caso de candidatos de 
coligações). Em 1962, entraria no PSP, mas não conseguiu dominar a agremiação. 

Logo, o sistema partidário era nucleado em torno no PSD porque tan-
to a disputa interna quanto entre suas oposições se dava num espectro 
ideológico muito estreito, resumido ao conservadorismo, com pequenas pi-
tadas de reformismo. As maiores disputas intraelites se davam pelo controle 
de recursos clientelistas para interferir no cenário local de pequenos muni-
cípios interioranos. Elas eram resolvidas por intermédio de acordos ou de 
dissensões, resolvidas graças à migração para outras legendas. 

O bipartidarismo imposto pela ditadura teve o efeito principal de eliminar, 
do cenário político, muitos dos membros da elite que podiam simplesmente mi-
grar. O velho PSD e a maior parte de suas oposições tentou ocupar espaços na 
Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Mesmo o mecanismo das sublegendas 
não foi suficiente para acomodar a todos, o que acabou inflando o Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). Este partido também contaria com elementos 
“autênticos”, de perfil progressista, entre os quais veio a se destacar a figura de 
Max Mauro, além de militantes do PCB e do PCdoB, mas que eram minoritá-
rios. A ARENA potencializou os conflitos intraelites, que eram resolvidos, no 
limite, pela intervenção de Brasília, principalmente no que se refere à escolha do 
Chefe do Executivo. Esse tipo de solução, porém, não eliminava a causa das insa-
tisfações. O afunilamento de lideranças no topo levou a ARENA a ser dominada, 
nos anos de 1970, pelas figuras de Élcio Álvares, que fora do PSD, ocupando o 
governo de 1974 a 78, e Eurico Rezende, que fora da UDN, sucessor do primeiro. 

Nas articulações para a eleição de 1982, já no Partido Democrático Social 
(PDS), Álvares e Rezende entraram em confronto e acabaram alienando um gru-
po, que acompanhou o deputado federal Gerson Camata na passagem para o Par-
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tido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Esse movimento aumentou 
as dissensões ideológicas dentro deste, mas foi compensado pela expectativa de 
vitória, associada à figura carismática de Camata. Os erros do PDS, a popularida-
de de Camata e a regra da vinculação de votos deram ampla maioria ao PMDB na 
Assembleia, onde conquistou 16 cadeiras em 27 totais (59,3%), restando ao PDS 
as outras 11 (40,7%). Dessa forma, o novo sistema emergiu com o PMDB como 
partido dominante e o PDS em segundo lugar. O Partido dos Trabalhadores (PT) 
e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) não elegeram representantes. O PTB 
não estava organizado no estado, não tendo disputado a eleição. 

Camata recebeu 60,3% dos votos válidos. Carlos Von Schilgen (PDS) teve 
38,1%, Perly Cipriano (PT), 1,4% e Oswaldo Mármore (PDT), 0,2%. Para a Câma-
ra, o PMDB venceu com pequena vantagem, fazendo 5 de 9 deputados (55,6%) e 
o PDS com 4 (44,4%). O PMDB também elegeu o senador José Ignácio Ferreira. 

Posteriormente, o PDS se cindiu, com o grupo de Élcio Álvares indo para 
o Partido da Frente Liberal (PFL). Ao longo do período, o PT cresceu, despon-
tando a figura do médico Vitor Buaiz, que obteve boa votação para a prefeitura 
da capital, em 1985. No ano seguinte, Buaiz obteve uma vaga na Câmara dos 
Deputados, ganhando posteriormente a eleição municipal de 1988, em Vitória. 
O partido também avançou na Assembleia, em 1986. Esse fato, juntamente com 
a eleição de um deputado estadual pelo PCdoB, fez com que a oposição ao par-
tido dominante – o PMDB – se tornasse ideologicamente mais heterogênea do 
que aquela enfrentada pelo velho PSD, como se depreende dos resultados elei-
torais de 1986. Na bancada de deputados federais, agora com 10 vagas, o PMDB 
conquistou 7; o PFL, 2 e o PT, 1. Na Assembleia, em 30 cadeiras, o PMDB fez 
15, o PFL, 9; o PT, 3; o PCdoB, o PDS e o PDT, 1 cada. 

Mesmo com a pequena queda, o PMDB mantinha uma posição invejável, 
conquistando as duas vagas do Senado: uma para Gerson Camata e a outra 
para João Calmon. A principal liderança “progressista” do partido, Max Mauro, 
conseguiu garantir sua candidatura, apesar de certa oposição de Camata ao seu 
nome. Mauro enfrentou o ex-governador Élcio Álvares e venceu com alguma 
facilidade, somando 49,9% dos votos válidos. Álvares recebeu 31,3%, Arlindo 
Vilaschi (PT) ficou com 9,1% e Rubens Gomes (PDT) teve 0,5%.

Durante o governo de Mauro, os atritos com Camata cresceram, chegando 
ao rompimento, quando os dois saíram da legenda. O senador se abrigou mo-
mentaneamente no Partido Democrata Cristão (PDC), retornando depois ao 
PMDB. Mauro, de início, ficou sem partido, indo depois para o PDT, do qual 
saiu seu candidato à sucessão de 1990, o secretário de planejamento Albuíno 
Azeredo, que articulou apoios diretamente com os prefeitos. A implosão do 
PMDB não abriu espaço para a unidade da oposição, ao contrário do que se 
dava na fase 46/64 com o PSD. Um dos candidatos ao Executivo foi o senador 
José Ignácio Ferreira, que havia pertencido ao PMDB e, posteriormente, ao Par-
tido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Graças ao fato de ter assumido a 
liderança do governo Collor no Senado, Ignácio teve que se alojar no pequeno 
Partido Social Trabalhista (PST), pelo qual disputou o pleito. Seu companheiro 
na Câmara Alta, João Calmon, saiu pelo PMDB, e o PT indicou o vice-prefeito 
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de Vitória, Rogério Medeiros. O resultado do primeiro turno reflete não só a 
queda do PMDB como a alta dispersão que se estabeleceu. Azeredo teve 43,6% 
dos votos válidos, contra 35,6% de Ignácio, 16% de Medeiros e 4,8% de Calmon. 

A soma dos votos de Ignácio e Medeiros chegou a 51,6%. Incluindo Cal-
mon, 56,4%. Se as coisas tivessem se processado como no período 46/64, o par-
tido do governador, que não passava do PMDB “maxista”, teria sido vencido no 
primeiro turno. Ocorre que, ao contrário daquela época, o PT nunca teria se 
aliado ao PST e ao PMDB “camatista”. A oposição se viu cindida, com predomi-
nância de centro-direita. Élcio Álvares tentou a sorte para o Senado, sendo bem 
sucedido, pois ganhou a vaga, concorrendo pelo seu PFL. 

O resultado concreto da eleição de 1990 para o formato do sistema parti-
dário foi o desaparecimento de um partido dominante em favor de uma alta 
fragmentação partidária e ideológica. Na Câmara dos Deputados, o PMDB 
continuou majoritário, conquistando 6 das 10 vagas (60%), seguido pelo PSDB, 
com 3 (30%) e o PL, com 1 (10%). Nesse plano, a esquerda se enfraqueceu.

No que se refere à Assembleia, a dispersão partidária foi bem maior. O 
PFL fez 20% das vagas, seguido pelo PSDB, com 16,7%. O PMDB e o PTB 
empataram em 13,3% cada um. Numa escala abaixo, com 10% por legenda, 
vieram PT, PDT e Partido da Reconstrução Nacional (PRN). Por fim, PSB e 
PDC ocuparam 3,3% de cadeiras, respectivamente.

O movimento errático de partidos como o PT e o PCdoB, com votações con-
centradas na região metropolitana da Grande Vitória, emprestou, pela primeira 
vez, um tom mais nítido de polarização ideológica ao sistema partidário capixaba. 
Isso, porém, não foi suficiente para mudar sua face. A compreensão deste ponto se 
torna mais completa por meio de um acompanhamento mais próximo dos fatores 
que envolveram a estrutura de estímulos à qual estiveram submetidos os deputa-
dos estaduais ao longo do tempo. Isso será feito com referência à origem de seus 
votos, os níveis de competição que enfrentaram e os seus padrões de carreira.

Dispersão geográfica do voto para a Assembleia

Ao iniciar uma observação mais aprofundada sobre os deputados esta-
duais, torna-se conveniente descobrir de onde vieram seus votos. Devido à 
maneira como o dado é coletado, os níveis de desagregação passam, primeiro, 
pelas cidades, pelas zonas eleitorais e pelas seções. Em alguns estados, as zo-
nas eleitorais podem reunir cidades. De qualquer forma, só se puderam obter 
informações desse tipo para o Espírito Santo nas eleições de 90 a 98, por cida-
des. Não se trata de um indicador perfeito acerca do eleitorado dos parlamen-
tares, que pode ter um formato geográfico, social (por classes ou categorias 
profissionais), religioso (católicos, evangélicos...), étnico (negros, judeus...), de 
gênero (mulheres, gays...), etc. Todavia, a dispersão geográfica do voto dentro 
do distrito eleitoral (no caso, o etado do Espírito Santo) pode facilitar o uso da 
informação desagregada para caracterizar a base eleitoral dos parlamentares. 
Vários estudiosos se dedicaram a esse tipo de tarefa no Brasil, tendo Aziz Simão 
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(1956) como precursor. Há trabalhos clássicos nessa linha, como o de Gláucio 
A D Soares (de 1973, mas revisto em 2001) e a coletânea organizada por Bolívar 
Lamounier e Fernando Henrique Cardoso, em 1974. Mais recentemente, Jacob 
e outros (2000) fizeram estudos extensivos sobre o país todo, coisa que faltava 
aos trabalhos iniciais. Para o Espírito Santo, Marta Zorzal e Silva (1995) desen-
volveu coisa semelhante para o longo período da República Velha até o golpe de 
64. A maior deles parte procurou correlacionar variáveis socioeconômicas com 
a dispersão geográfica do voto. Tal não será o procedimento aqui, por razões 
que ficarão mais claras adiante. O que importa notar, por enquanto, é que os 
estados brasileiros possuem diferentes tipos de distribuição geográfica do voto. 

O Espírito Santo contou, de 1945 a 1989, com uma média de 1,7% da po-
pulação total do Brasil e a mesma de eleitores. Em 1990, a capital, Vitória, ti-
nha 11,2% dos votantes. Juntamente com os municípios de Vila Velha, Serra, 
Cariacica e Viana, formava a Região Metropolitana da Grande Vitória (GV). 
Posteriormente, os municípios de Guarapari e de Fundão foram incorporados à 
GV. Para os objetivos deste trabalho, porém, serão considerados como parte da 
GV apenas Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Isso se deve ao fato de que as 
outras cidades possuem um perfil menos urbanizado e politicamente mais pró-
ximo ao padrão “Interior”. Em 1990, a GV correspondia a 39,8% do eleitorado 
total. Logo, a maior parte se encontrava no Interior. Aí, três cidades se desta-
cam: Cachoeiro de Itapemirim (5,3% do eleitorado), Colatina (4,4%) e Linha-
res (4,3%). Mesmo nesses casos, os contingentes são pequenos. A esmagadora 
maioria dos 67 municípios em 90, que passaram a 77 até 98, possuía pequenos 
volumes de votos, caracterizando uma situação de alta dispersão geográfica. 

Naqueles lugares nos quais o voto é altamente disperso pelo território 
do estado, ou seja, mais concentrado no interior que na região metropolita-
na da capital, e quando os contingentes eleitorais das cidades do interior são 
pequenos ou, no máximo, medianos, deputados que contam com eleitores 
que votam com base em critérios de classe, associativos, religiosos, étnicos ou 
quaisquer outros que ultrapassem as fronteiras do ambiente em que circulam, 
tenderão a apresentar uma alta dispersão do voto nominal por cidades. Por 
outro lado, candidatos que se apresentem como representantes de cidades ou 
(micro)regiões do estado tenderão a amealhar votos de uma maneira concen-
trada geograficamente. Nesse caso, é conveniente estabelecer um critério para 
determinar o que seria voto concentrado. Optou-se por distribuir os votos 
nominais concedidos aos candidatos por cidades em uma ordem decrescente. 
Em seguida, as frequências foram sendo somadas umas às outras, de forma 
que constituíssem um valor acumulado, que foi transformado em porcenta-
gem do voto nominal total. Partindo das cidades com votação mais alta para 
as mais baixas, interrompeu-se a contagem no momento em que as frequ-
ências acumuladas somassem, no mínimo, 50% dos votos nominais obtidos 
pelo parlamentar. O conjunto de cidades assim obtido foi chamado de base 
eleitoral. Esse procedimento, pelo menos para o caso do Espírito Santo, se 
mostra conveniente porque a esmagadora maioria dos deputados possui votos 
concentrados em poucas cidades. Vários deles ultrapassam o limite dos 50% 



98

em um único município. Outros, que são bem votados em município muito 
pequenos, não teriam como obter alta votação mesmo que reunissem todos 
os sufrágios de cidadezinhas. Isso explica, na maior parte das vezes, por que o 
parlamentar precisou de dois, três ou mais municípios para superar 50% dos 
seus votos nominais. Geralmente, tais cidades são limítrofes ou fazem parte de 
uma mesma região (por critérios socioeconômicos ou de influência política). 
Há, porém, uma minoria de deputados com voto geograficamente disperso e 
sem aparente conexão pelos critérios citados antes. Só com o cruzamento de 
outras informações é possível conhecer melhor suas bases eleitorais. 

Tomando os resultados de 90 a 98, tem-se a Tabela 3.1, na qual são apresenta-
das as porcentagens acumuladas de deputados conforme o número de municípios 
que compuseram suas bases eleitorais. Um traço ( - ) indica que, naquela eleição, 
não houve parlamentares que somassem aquelas quantidades de municípios.

Tabela 3.1 – Porcentagem de deputados estaduais eleitos 
por número de municípios (base eleitoral)

Nº Mun % Acum90 % Acum94 % Acum98
1 50,0 53,3 53,3

2 86,7 80,0 76,7

3 90,0 93,3 90,0

4 93,3 96,7 93,3

5 96,7 - 96,7

6 100,0 - -

7 - 100,0 -

8 - - -

9 - - 100,0

Fonte: TRE/ES.

É evidente, portanto, que, no mínimo, metade do plenário era formada 
por deputados com bases eleitorais altamente concentradas em um único mu-
nicípio. A soma de apenas mais um foi suficiente para ultrapassar a marca de 
75% da Casa. Com três municípios, chegava-se à linha de 90% ou mais. Em 90, 
o máximo de municípios para formar base eleitoral foram 6. Em 94, foram 7. 
Em 98, a maior dispersão geográfica foi atingida, com 9 cidades. Esses contin-
gentes, todavia, foram muito pequenos. Decidiu-se usar o limite de até 3 mu-
nicípios para definir base concentrada e mais que três para base dispersa. Isso 
se deve a um argumento usado antes, segundo o qual deputados de áreas muito 
pequenas precisam, muitas vezes, somar até três cidades para ter mais que 50% 
dos votos nominais. Dessa forma, em 90, houve só três deputados com voto 
disperso. Em 94, se resumiram a dois, voltando a três em 98. 
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Considerando-se a diferença entre Interior e Grande Vitória, deve-se ob-
servar a Tabela 3.2, na qual a classe “Misto” se refere a parlamentares que reu-
niram cidades das duas áreas para compor a base eleitoral.
Tabela 3.2 – Porcentagem de deputados estaduais eleitos por área de base eleitoral

Classe %90 %94 %98

Interior 60,0 53,3 56,7

GV 33,3 40,0 23,3

Misto 6,7 6,7 20,0

Totais 100,0 100,0 100,0

Fonte: TRE/ES.

A maioria sempre é de representantes do Interior, tenham eles dependido 
de um ou mais municípios para compor suas bases. Os deputados que pare-
cem ter bases sem expressão geográfica (“Misto”) foram sempre minoria, com 
estabilidade inicial e um salto grande em 98 para cima. Os representantes da 
GV ficaram numa posição intermediária, sem padrão aparente de flutuação.

Uma maneira de avaliar se os deputados individuais podem ser tomados 
como unidade de análise é verificar se existe relação entre as bancadas parti-
dárias e a dispersão do voto dos eleitos. Para tanto, procedeu-se da seguinte 
maneira: as bancadas dos três pleitos foram dispostas conforme a concentra-
ção de sufrágios concedidos aos eleitos. Observaram-se quantos tiveram bases 
eleitorais no Interior, GV ou Mista, juntamente com voto concentrado (até 3 
municípios) ou disperso (mais que três). Por fim, estabeleceu-se um continuum 
com base na classificação que se segue:

I – Todos os deputados da bancada possuíram base eleitoral só em muni-
cípios do Interior e votação altamente concentrada (até 3 cidades).

II – A maioria dos deputados da bancada contaram com bases em municí-
pios do Interior e todos tiveram votação altamente concentrada.

III – A maioria dos deputados com base no Interior e a maioria com 
votação concentrada.

IV – A metade de bancada com votação no Interior (a outra metade na 
GV), mas todos com votação concentrada.

V – Alta dispersão na bancada entre Interior e GV e também entre con-
centração e dispersão do voto (só houve um caso).

VI – A maioria da bancada com voto Misto (Interior e GV) e a maioria 
com voto concentrado (só houve um caso).

VII – Todos os deputados com voto Misto e alta dispersão geográfica (só 
um caso).

VIII – Todos com voto só na GV e altamente concentrado.
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Tabela 3.3 – Partidos dos deputados estaduais eleitos por áreas e concentração

Eleição I II III IV V VI VII VIII

1990
PSB; 
PDT; 
RN

PMDB; 
PFL

- PTB PSD - PDC PT

1994
PSB; 

PMDB
PSDB

PTB; 
PPR

PDT; 
PFL 

- - -
PT; 

PMN; 
PL

1998
PSB; 
PDT; 
PPB

PMDB; 
PSDB; 
PTB

PFL - - PPS -
PT; 

PMN

Fonte: TRE/ES.

Na Tabela 3.3, de I até VIII, vai-se do Interior para a GV. Os extremos con-
tam com voto concentrado e o meio é ocupado por voto mais disperso. O obje-
tivo é verificar se existe algum padrão, de forma que se perceba certa identidade 
nas bancadas ao longo do tempo pelo tipo de eleitorado. É de se notar que só 
dois partidos são constantes nas três eleições. O PSB sempre contou com ban-
cadas interioranas e concentradas. Por outro lado, o PT teve bancadas da GV e 
concentradas (com exceção para um deputado eleito em 86). Os outros partidos 
variaram muito. Além dos dois já citados, só PMDB, PDT, PFL, PTB e PSDB ocu-
param vagas na Assembleia nas três ocasiões. Nessa mesma ordem, eles sugerem 
um perfil de mais interiorano para mais metropolitano, mas isso dependeria de 
muita boa vontade para com os dados. É mais correto dizer que só PT e PSB, 
sempre minoritários no plenário, apresentaram algum padrão. Por consequência, 
não se pode falar em uma identidade partidária calcada em padrões de votação. 

Voltando aos parlamentares como unidade de análise e tendo em vista seus 
votos nominais desagregados, percebe-se que a maioria é de representantes do 
Interior, com votação altamente concentrada. Isso reflete, de maneia aproxi-
mada, a geografia do voto no estado. Todavia, há vários parlamentares com 
bases dependentes de cidades muito pequenas. Mesmo os municípios mais 
importantes do Interior e da GV não conseguem uma presença no plenário 
proporcional ao seu peso eleitoral. É claro que tal raciocínio só faria sentido 
se os distritos fossem uninominais. Mesmo só como exercício, é interessante 
estabelecer uma comparação entre os contingentes eleitorais das cidades e o 
número de deputados “eleitos” por um único município. O índice de Pearson 
indica correlações positivas, porém apenas medianas, de 0,57 para 1990; 0,63 
para 1994 e 0,52 para 1998. Isso se deve, em parte, ao fato de que cidades mui-
to pequenas foram base para parlamentares, enquanto cidades maiores não o 
conseguiram na mesma proporção. Um caso extremo é o de Guaçuí, que, tendo 
apenas 0,9% do eleitorado total, foi base para uma parlamentar eleita em 94. No 
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mesmo pleito, Linhares, com 4,3% do eleitorado; Colatina, com 4,4%; Cachoei-
ro de Itapemirim, com 5,2%; Serra, com 6,8%; Vila Velha, com 10,4% e a capital, 
Vitória, com 11,2%, foram todos base para apenas um deputado cada. 

Ao longo das três eleições, as maiores cidades do Interior sempre foram 
bases para deputados. Cachoeiro e Colatina contaram com um total de 5 cadei-
ras cada. Linhares teve 3. Por outro lado, os municípios da GV não repetiram 
o mesmo feito, com exceção de Vila Velha, também com 5 no total. Serra teve 
4. Cariacica foi base para um único parlamentar. Vitória, a capital, somou 3. 
Essa diferença se deve ao fato de que o voto na GV é muito mais disputado e se 
dispersa em maior proporção entre os concorrentes que no interior. 

Foi dito acima que o PT é o único partido que elege bancadas com base con-
centrada na GV. As outras legendas disputam votos nessa região e no Interior, com 
a maioria dos parlamentares possuindo bases concentradas ali. Não há padrão na 
forma como a maior parte dos partidos se posiciona. Isso se deve ao fato de que 
são os candidatos que orientam suas campanhas, escolhendo legendas e tentando 
influenciar na formação de coligações que mais os beneficiem, para além dos votos 
que conseguem amealhar em suas bases eleitorais. Esse cálculo, porém, é extrema-
mente complexo e a capacidade que têm os candidatos individuais em influencia-
rem as instâncias dominantes dos partidos e coligações é pequena. Disso resulta 
que o processo eleitoral funciona com níveis muito altos de incerteza. A maioria 
procura maximizar os votos nas bases e espera para ver se consegue algum benefí-
cio no quociente partidário e nas sobras. Essa questão introduz o próximo ponto.

Níveis de competição para a Assembleia

Esta seção inicia-se com alguns dados gerais sobre as eleições de 1990 a 
98. Entre elas, o número de aptos a votar passou de 1.423.211, para 1.710.729, 
chegando a 1.916.884. A Tabela 3.4 relaciona o eleitorado total com compare-
cimento e abstenções. Em seguida, faz o mesmo entre brancos, nulos, válidos 
(votos em candidatos e partidos) e total de votos dados aos deputados estaduais 
eleitos (TVE) com relação ao comparecimento.

Tabela 3.4 – Votos no ES e o peso dos deputados estaduais eleitos

- %90 %94 %98

Comp/Eleit 86,7 82,8 78,2

Abst/Eleit 13,3 17,2 21,8

Brancos/Comp 25,0 12,8 7,6

Nulos/Comp 16,6 16,9 6,7

Válidos/Comp 58,3 70,3 85,7
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- %90 %94 %98

TVE/Comp 15,5 22,8 30,0

Quociente Eleitoral 23964 39214 42831

Fonte: TRE/ES.

Verifica-se que o percentual de eleitores que votou em cada pleito foi cres-
centemente menor. Ao mesmo tempo, porém, também diminuíram os brancos e 
nulos. Isso significa que, entre os que efetivamente depositaram votos nas urnas, 
a alienação diminuiu. Supostamente, a legitimidade dos eleitos foi aumentando 
com o tempo, na medida em que a soma dos votos nominais dados aos eleitos 
acompanhou a queda da alienação. Em 1990, os deputados eleitos representa-
vam apenas 15,5% dos eleitores que compareceram. Esse número cresceu para 
22,8% em 94 e 30% em 98. Mesmo assim, são muito baixos. Enquanto o número 
de votos válidos aumentou, a diferença entre o percentual deles e dos dados aos 
eleitos (TVE) também avançou, de 42,8 para 47,5 e 55,7. Ou seja, mais pessoas 
escolheram candidatos e partidos, mas dispersando tremendamente suas op-
ções. Esse dado precisa ser combinado com os que se encontram na Tabela 3.5.

Tabela 3.5 – Números inteiros comparados

- 1990 1994 1998

Municípios 67 71 77

Partidos 17 17 26

Coligações 5 4 6

Membros 11 13 24

Candidatos 385 254 312

Fonte: TRE/ES.

O número de municípios cresceu no estado. A quantidade de partidos ficou 
estável no início e aumentou bastante em 98. O percentual de partidos que dis-
putou os pleitos como membros de coligações em relação ao total de legendas 
aumentou de 64,7 para 76,5 e 92,3%. Portanto, a lógica da disputa foi saindo 
cada vez mais dos partidos como unidades, o que já não era muito grande em 
90, para as coligações. Ao mesmo tempo, o número de candidatos diminuiu. 
Tudo isso tem que ser associado com os dados anteriores. Enquanto os votos 
válidos aumentaram e se dispersaram, o volume de candidatos caiu e o peso das 
coligações aumentou. Logo, a menor alienação foi acompanhada por um com-
portamento da elite política que conduziu a um aumento da competição pelo 
voto, que já era muito alta desde o início. Devido à forma como as coligações são 
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montadas e às vagas distribuídas em seu interior, a diminuição do número de 
candidatos à Assembleia não estimulou os eleitores a concentrarem suas esco-
lhas em indivíduos. A percentagem de votos dados a coligações com relação ao 
comparecimento passou de 46,4% em 90 para 52,4% em 94 e 85,5% em 98. Não 
há razão para pensar, é claro, que os eleitores tenham escolhido as coligações. 
Eles votaram em candidatos individuais que, por escolha própria, estavam loca-
lizados em coligações. Como a distribuição das vagas dentro delas depende da 
posição do candidato na sua lista, e o peso das coligações aumentou junto com 
a dispersão do voto, a competição cresceu e também a incerteza dos resultados. 

Observando o desempenho dos deputados eleitos com relação à quantida-
de de municípios nos quais obtiveram votos nominais (mesmo que apenas um), 
chega-se ao resultado da Tabela 3.6:

Tabela 3.6 – Votos dos deputados estaduais eleitos por municípios

NumMun 1990 1994 1998

Máximo 66 70 76

Mínimo 36 36 48

Média 47 55,8 62

Moda 41 54 66

Fonte: TRE/ES.

O indicador “Máximo” designa a maior quantidade de municípios nos quais 
pelo menos um deputado eleito conseguiu votos nominais. “Mínimo” se refere à me-
nor quantidade de municípios nos quais pelo menos um parlamentar obteve votos 
nominais. “Média” e “Moda” são as medidas de tendência central para cada uma das 
distribuições. Percebe-se que os números máximos sempre aumentaram. Em ter-
mos percentuais com relação à quantidade de municípios em cada pleito, porém, fi-
caram sempre em torno de 98%. Os mínimos ficaram estáveis e aumentaram no fim. 
Em termos percentuais, porém, não houve padrão, pois caiu e, depois, aumentou 
(53,7%; 50,7%; 62,3%). As médias e as modas, porém, aumentaram sempre, inclusive 
em percentuais. Isso significa que, ao longo do período, os que lograram ocupar vaga 
no plenário conseguiram dispersar cada vez mais os seus votos geograficamente. O 
sucesso eleitoral nas condições capixabas parece indicar, portanto, uma estratégia de 
campanha que tende a incorporar contingentes dispersos no espaço. 

Os candidatos individuais montaram suas máquinas de campanha de 
modo a maximizar votos geograficamente, mas nenhum deles conseguiu ultra-
passar o quociente eleitoral, de forma que sempre tiveram que contar com as 
sobras do partido ou da coligação. A Tabela 3.7 mostra o percentual máximo e o 
mínimo de votos nominais obtidos que pelo menos um dos eleitos reuniu com 
relação ao quociente eleitoral.
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Tabela 3.7 – Votos nominais dos deputados estaduais
eleitos pelo quociente eleitoral

%VN 1990 1994 1998

Máximo 29,9 57,1 90,1

Mínimo 7,7 16,4 10,6

Média 18,7 27,5 34,9

DesMéd 3,9 6,1 10,5

Fonte: TRE/ES.

Em 1990, o parlamentar que obteve mais votos conseguiu pouco menos 
que 30% do quociente eleitoral. O resto teve que sair da coligação/partido. O 
menos votado fez apenas 7,7% do quociente. Ao longo das três eleições, os 
percentuais máximos foram aumentando. Em 98, o mais votado ficou 10% 
abaixo do limite para conseguir a vaga sozinho. Os mínimos, por sua vez, 
flutuaram. Mas a média dentro de cada distribuição aumentou, o que sig-
nifica que os eleitos, como um todo, foram ficando menos dependentes das 
sobras. A dispersão em torno das médias (desvio médio) também aumentou, 
o que indica que cada distribuição foi ficando menos concentrada, portan-
to, mais heterogênea. Em 90, os eleitos ficaram muito longe do quociente e, 
nesse sentido, formaram um grupo compacto. Nos pleitos seguintes, os mais 
votados foram se afastando dos menos votados, o que gerou um plenário mais 
diferenciado internamente em termos de sucesso eleitoral. Quem eram essas 
pessoas? Tal pergunta será respondida a partir do que aconteceu com os que 
tentaram a reeleição, como se vê na Tabela 3.8:

Tabela 3.8 – Deputados estaduais que tentaram a reeleição

Desem-
penho

86/90 90/94 94/98

Reeleito Não
Reeleito Reeleito Não

Reeleito Reeleito Não
Reeleito

Mais 
Votos 0 0 6 4 2 5

Menos 
Votos 5 10 0 6 9 4

5 10 6 10 11 9

15 16 20

Fonte: TRE/ES.
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A metade dos que foram eleitos em 86 tentou retornar à Assembleia em 
90. Um pouco mais, 16, fizeram a mesma coisa de 90 para 94. Já entre os eleitos 
neste último ano, 2/3 quiseram se manter na Casa. Obtiveram sucesso, em 90, 
33,3% dos que tentaram. Em 94, só um pouco mais, 37,5%. Em 98, porém, 55% 
dos candidatos à reeleição atingiram sua meta. Deve-se notar que nenhum dos 
pretendentes obteve mais votos nominais em 90 do que em 86, nem mesmo 
os que lograram obter a vaga. Já de 90 para 94, todos os reeleitos conseguiram 
mais votos do que no pleito anterior. Mas quatro dos que não voltaram também 
foram mais votados. Em 98, dos 11 reeleitos, um número semelhante apenas ao 
de 82 para 86, nada menos que 9 somaram menos votos que em 94. E mais da 
metade dos não reeleitos teve mais votos. A total ausência de padrão mostra 
como, para cada um dos candidatos individuais, o retorno à Assembleia depen-
deu de sorte na distribuição dos votos dentro das coligações ou partidos. 

Os que não tentaram a reeleição tomaram diferentes destinos. De 86 para 90, 
7 se candidataram à Câmara dos Deputados, dos quais só um teve sucesso. Quatro 
haviam sido eleitos prefeitos em 1988 e outros quatro não se candidataram em 90. 
Para o momento seguinte, um concorreu a deputado federal e foi bem sucedido. 
O mesmo pode se dizer de outro que se candidatou a Vice-Governador. Outro dis-
putou, sem sucesso, o Senado. O deputado estadual Cabo Camata foi até o segun-
do turno para o Governo, mas perdeu a vaga para Vitor Buaiz. Um dos parlamen-
tares foi indicado para o Tribunal de Contas. Oito não disputaram cargos em 94.

Dos eleitos junto com Buaiz, quatro abandonaram a Assembleia por pre-
feituras em 96. Três não disputaram em 98 (dois faleceram). Outros três tenta-
ram a Câmara dos Deputados, com dois sendo bem sucedidos. 

Fica claro, portanto, que a maioria dos parlamentares sempre optou por tentar 
o retorno à Assembleia. Voos mais altos, na maior parte das vezes, não passaram da 
Câmara dos Deputados. Por que o índice de sucesso foi baixo? A resposta parece 
estar na incerteza dos processos eleitorais, devido aos níveis muito altos de compe-
tição, juntamente com a desestruturação partidária, o que tornou o cálculo indivi-
dual dos candidatos à reeleição muito complexo, a um ponto em que a coisa toda 
não passa de uma aposta, na qual até mesmo quem joga errado pode obter a vitória.

Jogar certo, nas condições descritas, significa: 1) escolher um partido e/
ou coligação seguros para se candidatar; 2) atuar na base eleitoral de forma 
a aumentar e/ou manter os votos nominais; 3) expandir ao máximo sua vo-
tação para outros municípios. Um partido/coligação seguro é aquele no qual 
haja poucos ou nenhum candidato com votação maior que daquele que tenta 
retornar ao plenário. Ao mesmo tempo, é importante que os outros candidatos 
contribuam com uma quantidade tal de sufrágios que permita o partido/coli-
gação obter muitas vagas. Essa avaliação será feita aqui à posteriori, mais como 
um exercício do que como tentativa de demonstrar que os candidatos acerta-
ram ou erraram. Além disso, ela precisa considerar cada pleito separadamente. 

Em 1990, a coligação mais bem votada foi a do PDT/PTB/PCdoB. O 
PMDB, que fora o partido dominante e disputou sozinho, ficou em quinto lugar 
na soma de votos por partidos/coligações. Dos 15 eleitos por ele em 86, um 
saiu para ser prefeito em 88. Outro não disputou em 90. Os 13 restantes se 
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dividiram em 5 que concorreram à Câmara dos Deputados e 8 que tentaram a 
reeleição. Desses 13, só quatro permaneceram no PMDB. Um ganhou vaga em 
Brasília, pelo PSDB. Só dois retornaram à Assembleia, justamente por partidos 
que estavam na coligação vencedora. Ocorre, todavia, que outros dois também 
apostaram certo, se candidatando à reeleição pelo PDT, mas não mantiveram 
suas cadeiras. Vale lembrar que nenhum deles obteve mais votos que em 86. 

A bancada estadual do PMDB de 86 foi a mais prejudicada pela implosão 
da legenda. O PFL, que tinha 9 cadeiras em 86, perdeu 3 deles no plenário para 
prefeituras em 88 (um pelo PDS). Dos outros 6, um não se candidatou em 90. Um 
tentou a Câmara dos Deputados e fracassou. Quatro disputaram a reeleição, com 
o retorno de dois, pela mesma sigla. Os únicos eleitos do PDS e PDT em 86 não 
disputaram em 90. O do PCdoB, por sua vez, apostou certo, ingressando na coli-
gação vencedora, como, aliás, fizera em 86. Mas a roda da fortuna dos votos não 
sorriu para os comunistas. O PT, por fim, lançou um dos três eleitos de 86 para a 
Câmara dos Deputados. Obteve excelente votação, mas a legenda não ultrapas-
sou o quociente. Os outros dois tentaram o retorno, com o sucesso de um deles. 
A coligação do PT/PCB foi a sexta mais bem colocada em sete possíveis de 90. 

A eleição de 90 foi a que apresentou piores condições para os que tentaram o 
retorno à Assembleia. A implosão do PMDB, em grande parte, foi responsável por 
isso. Cada candidato teve que fazer seus cálculos sem referência ao partido majo-
ritário, o que permitia, anteriormente, uma diminuição da incerteza no raciocínio. 
Dali para frente, a decisão de como disputar tornou-se um jogo de roleta. 

Dos 16 que foram para a reeleição em 94, 10 fizeram boas jogadas, ou seja, 
aumentaram seus votos e escolheram coligações bem colocadas. Destes, seis con-
seguiram manter suas cadeiras. Já entre os 20 que tentaram de novo em 98, nove 
fizeram boas jogadas e tiveram sucesso. Quatro também jogaram certo, mas não 
voltaram. Outros dois apostaram erroneamente, sendo reeleitos mesmo assim. 

Na posição ex post facto é possível perceber que tenderam a ter sucesso 
os que apostaram corretamente. Isso, porém, não esconde o fato de que, antes 
das urnas se abrirem, tudo não passou de tentativa. Além disso, alguns que “er-
raram” acabaram sendo bem sucedidos. Por fim, mesmo em 98, quando houve 
o maior volume de retorno ao plenário, o quantitativo não chegou sequer à 
metade da Casa. A cada eleição foram sempre entrando desafiantes novos, que 
compunham a maioria. Isso remete à seguinte questão: a extrema competição 
e a consequente renovação dos quadros em volumes muito altos modificava o 
perfil do plenário? A resposta é não e abre a próxima seção.

Padrões de carreira dos eleitos

Com base em levantamentos feitos na imprensa e em documentos oficiais da 
Assembleia Legislativa, foi possível obter informações biográficas sobre os depu-
tados estaduais eleitos de 86 a 98. O que mais se destaca é o fato de que a maioria 
construiu, antes da entrada no Parlamento, suas carreiras com base na manipula-
ção de recursos públicos. Isso significa dizer que exerceram cargos eletivos e/ou de 



107

Por baixo dos panos

confiança em prefeituras, no governo do estado ou até mesmo no nível federal. No 
primeiro caso, está-se falando dos seguintes postos: prefeito, vice-prefeito, verea-
dor (eletivos), secretário municipal ou outras atividades não dependentes de aces-
so via concurso (cargos de confiança). No nível estadual, verificou-se que alguns 
deputados eleitos haviam sido secretários de estado ou exercido outros cargos de 
confiança. Também foram considerados neste nível os que se reelegeram, tendo 
sido, portanto, deputados estaduais. Houve também quem tenha sido deputado 
federal ou ocupado cargos no nível da União. Para fins comparativos, foram repe-
tidas aqui as categorias do capítulo 2, ou seja, a Carreira vinculada ao Estado (Cest) 
e Carreira vinculada à Sociedade Civil (chamada de CNE – cargos não estatais). 
Compõe esta todo tipo de envolvimento em atividades associativas, sindicais, reli-
giosas, profissionais e empresariais. O objetivo da divisão anterior é o de verificar 
até que ponto o sucesso eleitoral dependeu do uso de recursos públicos (materiais 
e/ou simbólicos) ou privados (mesmo que relacionados a coletividades). 

A categoria Cest foi dividida em três níveis: carreira municipal (cargos ele-
tivos e/ou de confiança nos municípios), carreira estadual e carreira federal. Essa 
desagregação foi importante para que se fizesse uma relação entre as bases eleito-
rais e o perfil de carreira. De um ponto de vista lógico, um deputado estadual eleito 
que tenha desenvolvido uma carreira municipal e que, além disso, tenha tido vo-
tos concentrados justamente no(s) município(s) no(s) qual(is) atuou, tenderá, em 
seu desempenho legislativo, a carrear recursos para sua(s) cidade(s), num tipo de 
ação legislativa correspondente aos projetos de tipo Transferência Concentrada 
de Recursos (TCR) ou Regulação Concentrada (RC). Por outro lado, supostamen-
te, quem tenha tido uma carreira estadual ou federal teria se utilizado de recursos 
públicos para obter votos em vários pontos do território do estado. Essa hipótese, 
se acompanhada de uma votação geograficamente desconcentrada, aponta para 
um comportamento em plenário que privilegie projetos do tipo Transferência Di-
fusa de Recursos (TDR) e/ou Regulação Difusa (RD). Entretanto, é possível que 
um parlamentar tenha uma base restrita e, mesmo assim, atuando em esferas ad-
ministrativas maiores, se mantenha numa postura “paroquial”. Nesse caso, o com-
portamento em plenário seria semelhante ao do primeiro exemplo hipotético. 

No caso da categoria CNE, haveria dois cenários: 1) CNE com votação 
desconcentrada; 2) CNE com votação concentrada. No primeiro, os parlamen-
tares tenderiam a privilegiar projetos TDR e/ou RD. No segundo, a ênfase es-
taria nos TCR e/ou RC. O objetivo deste procedimento é o de, mais adiante, 
estabelecer uma correlação entre os diferentes perfis aos quais os parlamen-
tares como unidade de análise e o Chefe do Executivo estariam submetidos ao 
negociarem acordos no plenário.

Durante o trabalho de classificação, surgiram dois problemas. O primeiro foi 
a interposição de funções, ou seja, o fato de que vários parlamentares exerceram, 
ao mesmo tempo, atividades de tipos diferentes antes da eleição. O segundo foi a 
rotatividade, quando passaram de um tipo para outro. Optou-se, então, por defi-
nir uma carreira dominante. Em se tratando da divisão entre Cest e CNE, a opção 
foi, em geral, a de considerar que o exercício de qualquer cargo público levaria 
a enquadrar o deputado na primeira categoria. Em caso de dúvida, outros ele-
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mentos foram usados para uma tomada de decisão. Por exemplo, em 1990, o PT 
elegeu uma deputada que havia sido vereadora. Todavia, ela era conhecida por 
ter tido uma postura oposicionista na Câmara de sua cidade. Além disso, a mes-
ma pessoa fora dirigente de movimentos ligados à luta por moradia em bairros 
populares. Entendeu-se, assim, que ela não deve ter contado principalmente com 
recursos públicos, porém, mais com os de tipo privado para sua campanha (a má-
quina de sua tendência no partido e as redes de apoio pela militância associativa). 
No que se refere à rotatividade, tendeu-se a classificar a carreira dominante do 
deputado conforme a última atividade exercida antes da eleição, entendendo-se 
com isso que ela teria sido a de maior influência no seu sucesso eleitoral. 

A Tabela 3.9 mostra o resultado geral mais agregado de 86 a 98, não tendo 
sido possível obter informações para 82, em termos de percentuais do plenário. 

Tabela 3.9 – Carreira Dominante dos deputados estaduais eleitos

Eleição %Cest %CNE

1986 70 30

1990 70 30

1994 90 10

1998 90 10

Fonte: Assembleia Legislativa do ES (Ales); A Gazeta e A Tribuna, vários números.

Verifica-se, claramente, que a esmagadora maioria sempre teve carreira do-
minante anterior ao exercício do mandato vinculada ao Estado. Só esse resultado 
já é suficiente para demonstrar que os índices altos de renovação não traziam para 
o legislativo parlamentares com perfis de carreira muito diferentes. Os nomes mu-
davam, mas o histórico pessoal de atuação política era sempre muito parecido. 
Em seguida, na Tabela 3.10, relacionam-se as categorias com as bases eleitorais, 
fazendo-se referência aos quantitativos de deputados. É bom lembrar que este tra-
balho não pôde contar com dados eleitorais desagregados para antes de 1990.

Tabela 3.10 – Carreira Dominante dos deputados estaduais
eleitos por base eleitoral

Eleição
Cest CNE

Interior GV Misto Interior GV Misto

1990 15 5 1 3 5 1

1994 15 10 2 1 2 0

1998 17 4 6 0 3 0

Fonte: Tabela 3.9 e TRE/ES.
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A maioria dos deputados que tiveram carreiras vinculadas ao Estado sem-
pre contou com bases eleitorais interioranas. Exatamente a metade do plenário 
em 90 e 94, subindo para 56,7% em 98. Por outro lado, não se nota padrão na di-
ferença entre GV e Misto (base eleitoral com municípios da GV e Interior). No 
caso daqueles com carreira dominante vinculada à Sociedade Civil, a maioria 
sempre esteve na GV. Isso, a princípio, parece ser coerente com a suposição de 
que, em ambientes urbanos mais complexos e densos, ações coletivas indepen-
dentes do Estado tenderiam a engendrar uma representação de interesses mais 
“moderna”, menos clientelista. Mesmo que seja assim (e, na verdade, não é), os 
números de CNE/GV são pequenos, nunca ultrapassando 17% do plenário. 

Uma desagregação da categoria Cest revela, por sua vez, perfis dominan-
tes divididos entre Carreira Municipal (CM) e Carreira Estadual (CE). Durante 
todo o período, um único deputado estadual chegou a ocupar cadeira na Câma-
ra dos Deputados, mas isso se deu bem antes de sua eleição para a Assembleia.

Tabela 3.11 – Categoria Cest desagregada

Eleição
CM CE

Interior GV Misto Interior GV Misto
1990 10 3 0 5 2 1

1994 12 5 1 3 5 1

1998 11 1 0 6 3 6

Fonte: Tabela 3.10 e TRE/ES.

Em 90 e 94, a maioria teve carreira municipal com base concentrada no in-
terior. Em 98, a maioria se transferiu para a Carreira Estadual, dividida princi-
palmente entre Interior e Misto. Isso está relacionado com o volume mais alto 
de reeleição de 94 para 98 (11 em 30). Os reeleitos também foram capazes de ex-
pandir suas bases geograficamente, fazendo com que o voto misto também cres-
cesse. Essa observação é importante, pois fecha o quadro de um fenômeno que 
outros índices apresentados antes vinham desenhando, o de um reordenamento 
da representação política, apesar da desestruturação do sistema partidário. O que 
houve, ao longo do período que vai de 1990 a 1998, é que pessoas diferentes, mas 
com perfis parecidos, com experiência em cargos eletivos e/ou de confiança antes 
de sua entrada na Assembleia, agiram no sentido de atenuar o estado de aparente 
anarquia que se seguiu à implosão do PMDB. O esfacelamento dos partidos criou 
sérios problemas de informação e de organização da ação coletiva tanto para os 
que tentavam a reeleição quanto para os que desejam ingressar no Parlamento. 

Assim, o cenário com o qual Vitor Buaiz iria se defrontar em 1995, sendo 
uma continuação do que foi caracterizado acima, possuía traços institucionais se-
melhantes àquele estudado por Barry Ames (2003) para a Câmara dos Deputados. 
Ou seja, a dependência com relação a eleitorados circunscritos e o baixo nível de 
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organização interna dos partidos seriam fortes estímulos para um comportamen-
to individualista em plenário. Há um debate em torno deste assunto, com alguns 
autores defendendo a ideia de que elementos internos à lógica parlamentar po-
dem, por sua vez, compensar os fatores citados e incentivar a ação coletiva, con-
forme longamente abordado no capítulo 1. Dessa forma, o texto passa para a seção 
seguinte, na qual se lança um olhar para o interior da arena legislativa capixaba.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo

A solidez institucional da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) é 
muito baixa. Isso se dá não tanto pela sua organização interna, mas pela maneira 
como ocorre a delegação de poderes entre os parlamentares individuais e aqueles 
que ocupam os cargos mais importantes. Por essa razão, o que se segue consta 
de uma breve análise da hierarquia, regras e procedimentos legais, acompanhado 
de uma observação mais atenta do uso dos cargos por parte de grupos internos. 

O órgão dirigente máximo da Ales, como de praxe, é sua Mesa Diretora, 
eleita para mandatos de dois anos. Em 1983, ela era composta por três cargos: 
presidente, primeiro e segundo secretários. Em 1991, esse colegiado foi ampliado 
para sete vagas, com presidente, primeiro e segundo vice-presidente, e quatro 
secretários. Seguindo o padrão geral (PEREIRA, 2001), a maior gama de poderes 
em termos administrativos e sobre procedimentos se encontra concentrada na 
figura do presidente. Em 1983, havia três comissões permanentes: Constituição, 
Justiça, Serviço Público e Redação; Finanças, Economia, Orçamento e Tomada de 
Contas; além de Educação, Saúde e Assistência Social. Logo depois, foi criada a 
de Defesa do Consumidor e Proteção ao Meio Ambiente. Nos anos 90, o número 
de comissões passaria para sete. Todavia, a de Constituição e Justiça (CCJ) conti-
nuaria com o monopólio de analisar assuntos relativos ao serviço público, o que 
só aumenta o seu poder. No trabalho citado anteriormente, tive a oportunidade 
de notar que a Ales se encontra entre os parlamentos que possuem menor núme-
ro de comissões permanentes e maior concentração de áreas por comissão. Isso 
significa que a dispersão de poder entre os deputados é, em comparação com os 
outros estados, baixa. Como ficará claro mais adiante neste capítulo, a quase to-
talidade dos pareceres das comissões sobre os projetos mais importantes é dada 
em plenário, em regime de urgência. No caso da CCJ e da Comissão de Finanças, 
que são as mais importantes, é muito comum que o presidente avoque a relatoria 
da matéria para si e se utilize dessa posição para agir estrategicamente, fustigando 
ou defendendo o Executivo. De qualquer maneira, é mais um exemplo de concen-
tração de poderes. As comissões não possuem assessorias especializadas e não há 
o costume de dividir o trabalho em subcomissões. No levantamento feito entre 
os anos de 1995 e 2002 para esta pesquisa, identificou-se apenas uma assessoria 
especializada de bancada, atuando em favor do PT.

Por outro lado, a Ales se encontra entre os poucos exemplos (sete entre as 
27 Casas da federação) que possuem Colégio de Líderes. Esse fato poderia signi-
ficar um grande avanço em termos de descentralização das decisões e fortaleci-
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mento das lideranças partidárias, estimulando a formação de blocos e a coopera-
ção entre os deputados. Todavia, Mauro Pertesem Domingues diz que o Colégio 
“não conta com atribuições relevantes para o funcionamento da ALES” (2001, p. 
93). De fato, ele é pouco consultado acerca do andamento dos trabalhos. 

O Regimento Interno reconhece e atribui responsabilidades aos líderes de 
bancada e de blocos. Eles podem indicar os membros das comissões e partici-
pam da reunião do Colégio de Líderes. Na prática, entretanto, não são capazes 
de realmente falar pela bancada e garantir disciplina em plenário. No período 
estudado, não se registrou voto de liderança.

Os cargos realmente importantes são os de presidente da Casa e das 
duas comissões mais atuantes. É em torno deles que o confronto político 
realmente se dá. Dessa forma, será feito um acompanhamento de como eles 
têm sido ocupados desde 1983.

Na administração de Gerson Camata, o PMDB, que detinha 59% do plená-
rio, controlou as duas Mesas e as comissões mais importantes. O PDS só con-
seguiu ficar com a segunda secretaria na primeira eleição. Entre as comissões, 
o PDS só ocupou a de Educação nas duas eleições internas. As chapas para as 
Mesas eram únicas. Ao PDS, em condição minoritária, não restava muita saída.

A partir de 1987, as coisas começaram a mudar de rumo. Ainda na lua de 
mel com seu partido, Mauro, como governador eleito, e o ocupante do cargo, José 
Moraes, conseguiram que o PMDB, com 50% da Casa, ocupasse a presidência 
da Mesa e de todas as quatro comissões. Entretanto, houve briga pela Mesa. A 
chapa da situação teve 20 votos, contra 4 para a oposição, formada pelos três de-
putados do PT e um dissidente do PMDB. Cinco votaram em branco (4 do PFL 
e um do PMDB). Um, do partido do governador, se absteve. O PMDB ficou com 
a presidência da CCJ e da Comissão de Finanças. O PFL ganhou as outras duas. 
Desenhou-se ali o aparecimento de uma oposição sistemática, quase que sempre 
reduzida ao PT, juntamente com um grupo mais pragmático, que se dividiu no 
apoio ao governo e no voto em branco ou abstenção. 

Em 1989, Mauro perdeu a eleição para a Mesa, cuja presidência foi ocupa-
da pelo único representante do PDS. Um levantamento feito pela imprensa dos 
votos secretos dados às chapas (indicador imperfeito, portanto) mostra que a 
origem dos votos dos vencedores de 89, de perfil “independente”, num total de 
16, teve exatamente a metade dos que haviam votado com o governo dois anos 
antes. O PT, desta vez, se dirigiu em bloco para a chapa apoiada por Mauro. 
Esta foi a única legenda que se comportou de maneira uniforme nas duas ocasi-
ões. O PMDB ficou com a presidência de todas as comissões, mas não se tratava 
do mesmo partido, pois estava dividido com relação ao governador. 

Durante seu mandato, Azeredo perdeu as duas eleições para a Mesa. Buaiz, 
por seu lado, fez acordos com os vencedores, dependendo da forma como seu go-
verno evoluiu, de uma posição mais à esquerda para outra, mais à direita. Ignácio, 
por fim, não pôde interferir num processo que já havia se consolidado em torno de 
lideranças internas. Na oposição pragmática a Mauro, destacou-se Valci Ferreira, 
um experiente parlamentar. Ele foi o único que se elegeu em 82, 86 e 90. Juntamente 
com Marcos Madureira, que fora diretor do Departamento de Estradas e Rodagem 
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(DER) no governo de Mauro, e com o banqueiro de jogo de bicho José Carlos Gratz 
– estes eleitos pela primeira vez em 90 –, formou um grupo de líderes que passou a 
dominar os cargos. Ferreira foi presidente em 91/92. Madureira ficou no cargo em 
93/94. No governo seguinte, a presidência passou para um deputado excluído desse 
círculo, Ricardo Ferraço (95/96). Em seguida, Gratz assumiu a cadeira. Ao início do 
período de Ignácio, ele foi reeleito, o que era permitido no caso de diferentes legis-
laturas. Em seguida, o Regimento Interno foi modificado, permitindo a reeleição 
durante o mandato. Assim, Gratz permaneceu na presidência em 2001. 

Na época de Azeredo, a contagem dos votos secretos para as Mesas 
indica que, nas duas ocasiões, os grupos dos que votaram na chapa vence-
dora, na que perdeu ou que deixaram em branco não foram homogêneos, 
como se mostra na Tabela 3.12:

Tabela 3.12 – Votos “secretos” para a Mesa Diretora da Ales

Venc93 Perd93 Brancos93 Saíram

Venc91 50% 31% 6% 13%

Perd91 67% 33% 0% 0%

Brancos91 100% 0% 0% 0%

Fonte: A Gazeta e A Tribuna, vários números.

Os que apoiaram a chapa “independente” de 1991 tiveram os seguintes desti-
nos em 1993: metade repetiu a opção pelos “independentes”, elegendo Madureira. 
31% resolveu apoiar a chapa do governo, que perdeu. 6% votou em branco e 13% 
saiu da Assembleia. Estes foram eleitos prefeitos em 92. Os que votaram na chapa 
que perdeu em 91, ou seja, os que haviam apoiado o governo na época se dirigi-
ram majoritariamente para os “independentes”. Os que haviam votado em branco 
foram para os “independentes”. Logo, nem o grupo vencedor nem aqueles que fi-
zeram acordos com o governador permaneceram exatamente os mesmos. Mais 
uma vez, só o PT se comportou de maneira uniforme: apoiou o governo em 91 e se 
passou para os “independentes” em 93, ganhando cargos na Mesa e em comissões. 

Em 1995, houve uma única chapa, de forma que não é possível repetir o 
mesmo procedimento. O governador se acertou com parlamentares que não es-
tavam alinhados a Madureira e Gratz (Ferreira havia ido para o Tribunal de Con-
tas). Mas não se pode falar que Buaiz controlasse a Mesa. Mais ainda, Madureira 
ficou com a presidência da Comissão de Finanças. Posteriormente, na medida em 
que a administração de Buaiz optou pela aprovação de matérias destinadas a cor-
tar benef ícios do funcionalismo público e facilitar privatizações, afastando-se de 
seu próprio partido, o governo se aproximou do outro grupo. Houve disputa pela 
Mesa, com os “independentes” de Gratz vencendo por 19 x 11. PT, PMN e partes 
do PSDB e PMDB montaram a chapa perdedora, com um candidato a presidente 
do mesmo partido de Buaiz (ainda o PT). Madureira permaneceu na CFO, feito 
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que repetiu no mandato seguinte, em 1999. Ele só sairia dessa posição, no ano 
seguinte, para encontrar-se com Valci Ferreira, no Tribunal de Contas. 

Em 1999, a chapa liderada por Gratz venceu por 27 x 3. A unidade em tor-
no do líder foi tão intensa que os que formaram a outra chapa não conseguiram 
completar sete nomes para compô-la. O único deputado do PT, Cláudio Vereza, 
saiu como candidato à presidência, com mais um do PSB e outro do PTB. Como o 
Regimento não previa essa situação, permitiu-se a apresentação da chapa incom-
pleta. Para a eleição seguinte, uma regra nova impediu tal expediente. A chapa de 
Gratz venceu, novamente, por 27 a 3. Os perdedores foram dois dos mesmos de 
1999, mais um suplente do PMDB que havia assumido. Assim, o grupo que apoiou 
Gratz em 99 foi praticamente o mesmo de 2001. O governador não interferiu nos 
dois pleitos e a Mesa pode ser considerada como “independente”. As presidências 
das comissões (agora seis) ficaram só com os apoiadores da Mesa. É preciso lem-
brar que a montagem e permanência do grupo no poder se deu sempre contando 
com contingentes muito grandes de parlamentares novos. Onze dos trinta eleitos 
em 1994 foram reeleitos em 1998, mas isso não chega nem à metade dos votos 
vencedores em 1999 e 2001. Essa unidade, apesar de aparentemente monolítica 
no período citado, deve ser vista como resultado de um processo, durante o qual 
o governo Buaiz foi uma escala importante. O fortalecimento da figura de Gratz 
dependeu de sua capacidade em interferir junto ao governador, de forma a carrear 
recursos para as bases eleitorais dos deputados. Essa mediação, porém, não garan-
tiu disciplina perfeita em plenário e há razões para supor que ela estivesse baseada 
em um suposto esquema de corrupção, assunto que será abordado adiante. 

A conclusão desta parte é que a concentração de poder na Ales, no perío-
do estudado, foi crescente. Os presidentes da Casa e das comissões ditaram o 
andamento da agenda legislativa. Houve, portanto, tremenda delegação interna 
de autoridade, sem a mediação de bancadas partidárias O resultado disso foi 
um alto nível de perda de agenciamento para as lideranças internas, que, entre-
tanto, continuaram sendo sistematicamente reeleitas para os mesmos cargos. 
Pelas características do sistema partidário antes enunciadas e segundo a inter-
pretação de Barry Ames, seria de se esperar um grande individualismo, mas 
não foi o caso. Também não foi o caso, como se verá, de alinhamento perfeito 
com o Executivo. O que explica tal comportamento? A seguir, será considerada 
uma das respostas possíveis: a distribuição de cargos.

Coalizão de Governo

O que está sendo chamado aqui de coalizão de governo é a distribuição de 
cargos de primeiro escalão com o objetivo de obter apoios no Legislativo. Nes-
se sentido, há outros cargos que também podem servir a tal propósito, como 
diretorias de empresas estatais importantes, controle sobre o Departamento 
de Trânsito (Detran) e outros. A vantagem das secretarias de estado é o fato 
de que elas montam os orçamentos de suas áreas, definindo os destinos das 
verbas. Além disso, elas tendem a ter, dependendo da área, uma visibilidade po-
lítica maior. A entrada de políticos no secretariado como produto de um acordo 
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público de apoio ao governo é o tipo de negociação que este trabalho qualifica 
como “por cima dos panos”. Por outro lado, é perfeitamente possível que parla-
mentares se tornem aliados do Executivo em troca de outras benesses, que não 
sejam claras publicamente, “por baixo dos panos”. Esta seção vai acompanhar 
somente a concessão de secretarias de estado, pois o objetivo não é o de carac-
terizar o que deputados estaduais eventualmente tenham conseguido do go-
verno, mas saber em que medida e momento se associaram publicamente a ele. 

Os governos de Gerson Camata (1983/86), Max Mauro (1987/90), Albuíno 
Azeredo (1991/94), Vitor Buaiz (1995/98) e José Ignácio Ferreira (1999/02) conta-
ram sempre com oito secretarias iguais: Administração, Agricultura, Casa Civil, 
Educação, Fazenda, Justiça, Saúde e Segurança Pública. Sete outras áreas de ação 
estatal estiveram presentes no primeiro escalão em momentos e formatos diferen-
tes. Assistência Social, Indústria e Comércio e Transportes e Obras foram pastas 
específicas ou estiveram fundidas com outras. A última vem sendo independente 
desde o governo Mauro. Meio Ambiente e Planejamento são secretarias especí-
ficas desde o governo de Azeredo. Cultura e Esportes adquiriu tal status desde 
Buaiz. Comunicação Social vem sendo ora pasta extraordinária, ora superinten-
dência, mas seus ocupantes são geralmente tratados como membros do primeiro 
escalão. Dessa forma, chega-se a um total de 15 pastas, que têm composto o secre-
tariado dos governadores do Espírito Santo, com as devidas variações. 

Muito raramente foram criadas pastas extraordinárias voltadas para temas 
bem específicos, como Representação de Interesses em Brasília, presentes nas 
fases de Buaiz e Ignácio. Este, porém, vem sendo o campeão desta categoria, pois 
criou nada menos que seis delas: Desburocratização, Turismo, Governo e as exo-
téricas Articulação com a Sociedade, Relações Institucionais e Projetos Especiais. 
Os números máximos de pastas em cada mandato são apresentados abaixo:

Tabela 3.13 – Nº máximo de secretarias por governador

Governador Pastas

Camata 12

Mauro 17

Azeredo 13

Buaiz 14

Ignácio 21

Fonte: Livro de Atas de posse dos secretários de estado do ES.

É simplesmente impressionante a quantidade de secretarias instituídas 
durante o mandato de Ignácio. Chega a ser dif ícil saber quantas foram exa-
tamente, pois as fontes falam em diferentes números, indo de 21 a 24. As 
extraordinárias, em especial, são de pouquíssima visibilidade e suas funções 
em termos administrativos não são claras. 
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Tendo em vista os três últimos governadores, pode-se dizer que eles inicia-
ram seus mandatos sem a preocupação de negociar cargos de primeiro escalão 
com vistas a obter apoios no plenário, apesar do fato de que seus partidos te-
nham sido sempre minoritários. Em 1990, o PDT de Azeredo contava só com 
10% das cadeiras. Em 1994, o PT de Buaiz tinha 13,3%, que foi o mesmo percen-
tual do PSDB de Ignácio em 1998. Não se pode dizer que tal atitude derivasse 
da distância ideológica entre o Chefe do Executivo e o parlamentar mediano, de 
centro-direita. Não se pode considerar o PDT de Azeredo de esquerda. O PSDB 
de Ignácio é, na melhor das hipóteses, de centro-direita. Só a bancada do PT de 
1994 tinha um perfil claramente de esquerda, até mais intenso que o do gover-
nador. Buaiz sempre foi tido como figura moderada. Dos quatro deputados do 
PT eleitos em 1994, dois pertenciam à Articulação de Esquerda, uma à Força 
Socialista e um à Democracia Radical. A tendência de Buaiz era a Unidade na 
Luta, mais “à direita” no espectro petista. Assim, a hipótese da distância ideoló-
gica só se aplicaria a Buaiz (o que também não é correto). 

Os três, todavia, após a metade de seus mandatos, se aproximaram de li-
deranças políticas na Assembleia ou fora dela, como prefeitos e dirigentes par-
tidários. As razões foram diversas e precisam ser consideradas separadamente. 

No caso de Azeredo, é necessário lembrar que ele fora secretário na admi-
nistração de Mauro, que o apoiou na eleição. Este fato é importante para enten-
der o perfil de seu governo. O primeiro escalão foi dominado, desde a posse, em 
15 de março de 1991, até mais ou menos a metade de 1993, primeiramente por 
secretários que haviam atuado no governo Mauro ou eram ligados a ele. Além 
disso, outros apoiadores de campanha também ocuparam vagas, fechando-se 
o quadro com técnicos. Os “maxistas” podem ser associados aos apoiadores de 
campanha, formando o maior grupo. Tudo se passou como se a maior parte do 
governo refletisse o pagamento de dívidas na eleição. 

A partir da metade do terceiro ano até o fim do mandato, a influência de 
Mauro caiu na mesma medida em que ele e Azeredo se afastaram, rompendo re-
lações. Mauro saiu do PDT e transferiu-se para o PMN, pelo qual viria a disputar 
o pleito de 1994. Essa queda foi acompanhada do aparecimento de secretários 
ligados a prefeitos e aos deputados estaduais. Nesse caso, está-se falando de 3 a 4 
titulares em 14 pastas. Quanto aos ligados a prefeitos, não passaram de dois. Mais 
relevante foi a presença de figuras ligadas a um grupo pessoal do governador (ami-
gos, parentes, etc.), chegando a quatro nomes e outros cinco que não puderam ser 
classificados, sendo, quase certamente, técnicos que assumiram no último ano. 

Um acompanhamento superficial do noticiário de imprensa indica que a re-
lação de Azeredo com a Assembleia não foi de enfrentamento, mas ele certamen-
te não dominava o plenário e sequer utilizou as secretarias para negociar apoios.

Vitor Buaiz foi eleito em segundo turno, tendo recebido uma grande quanti-
dade de apoios, da direita à esquerda. Até uma declaração gravada do presidente 
eleito, Fernando Henrique Cardoso, foi levada ao ar em seu favor. Mesmo assim, e 
apesar da posição frágil na Assembleia, Buaiz iniciou seu governo com contingen-
tes de várias tendências do seu partido, o PT, além de cargos para o PSB, que con-
tava com o Vice-Governador, juntamente com um técnico do PSDB na Secretaria 
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da Fazenda. Essa fase vai de janeiro de 95 até julho de 96, quando o governador co-
meça a se afastar das correntes mais à esquerda do seu partido, que vai perdendo 
espaços no secretariado, o que também ocorreu com o PSB. No fim desse período, 
também se deu a entrada de uma pessoa ligada ao senador José Ignácio Ferreira, 
do PSDB. Em seguida, terminadas as eleições municipais e tendo em vista a op-
ção por um pacote de medidas visando a diminuir os gastos com funcionalismo, 
criticado por seu partido, Buaiz iniciou longas negociações com vistas a formar 
uma ampla coalizão de governo. Ele tentou trazer para o secretariado lideranças 
da Assembleia, das tendências adversárias do seu partido e de lideranças externas, 
inclusive membros da bancada federal e prefeitos. Esse esforço foi fracassado e re-
sultou apenas na entrada de dois deputados estaduais, um do PDT, na Casa Civil, 
e outro do PPS, na Segurança Pública. Tal governo de coalizão, principalmente 
devido a pressões do PT, mas também por outras razões, fracassou, sendo subs-
tituído por um secretariado mais técnico, estilo “fim de festa”. O Gráfico 3.1 apre-
senta o número de secretarias de Buaiz ocupadas conforme a filiação partidária:

Gráfico 3.1 – Nº de secretários do Governo Buaiz por filiação partidária

Fonte: A Gazeta e A Tribuna, vários números.

Nota-se o movimento pelo qual o número de filiados a partidos vai caindo, 
enquanto cresce o de não filiados (SemPart). O momento no qual se efetivou a 
coalizão de governo, em 1997, manteve a continuidade de não filiados na maior 
parte dos cargos. Por outro lado, se a mesma coisa for pensada em termos do 
tipo de classificação feita no capítulo 2, quando secretários foram categoriza-
dos, a partir do seu perfil de carreira, como “políticos” ou “técnicos”, o desenho 
muda, conforme o Gráfico 3.2:
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Gráfico 3.2 – Nº de secretários do Governo Buaiz por tipo de carreira

Fonte: A Gazeta e A Tribuna, vários números.

O afastamento de Buaiz do PT e sua saída, em 1997, fizeram com que 
alguns dos filiados que eram seus aliados se desligassem também da legenda. 
Assim, nem todos os “SemPart” são também técnicos. O momento em que a 
coalizão de governo foi tentada fica bastante claro, com o aumento do número 
de “políticos” no primeiro escalão. Seu fracasso é seguido da queda desse in-
dicador, inclusive por causa da saída de muitos que se candidataram em 1998. 

O que foi dito mostra, portanto, que o governo Buaiz iniciou-se minori-
tário na Assembleia e dominado pelo seu próprio partido e o aliado eleitoral, o 
PSB. A aproximação com os deputados estaduais se deu mais tarde, na medida 
em que o governador se afastou da sua base original. 

O mandato de Ignácio pode ser dividido em quatro fases. Na primeira, que 
vai de janeiro de 1999 até fevereiro do ano seguinte, o secretariado foi domi-
nado por técnicos, em nível muito superior ao dos governantes anteriores. Do 
ponto de vista político, o maior destaque esteve na presença de dois parlamen-
tares do PFL, um deputado estadual e outro federal. Nesse momento, o partido 
de Ignácio, o PSDB, contou com um único titular, mas classificado aqui como 
técnico. A segunda fase começou em fevereiro de 2000, com a entrada de um 
representante do PMDB, tendo em vista articulações para a campanha muni-
cipal. Em março de 2001, atendendo a um pedido do Presidente da República, 
que desejava ver um suplente do PSDB na Câmara dos Deputados, Ignácio con-
vocou um deputado federal do PPB para a Secretaria de Saúde.

O momento mais importante se deu a partir de maio de 2001, como re-
sultado de um escândalo de corrupção cujo desfecho poderia ter sido um pro-
cesso de impeachment. Para afastar essa possibilidade, entre outras coisas, Ig-
nácio incorporou um deputado federal do PSDB (na Casa Civil), dois líderes 
do PMDB (no Meio Ambiente e na Representação em Brasília), além de outro 
indicado pelos deputados estaduais do PFL (na Educação). 
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Superado o perigo da perda do cargo, aqueles partidos que estavam no go-
verno permaneceram representados, mas por meio de técnicos, devido à opção 
de muitos pela saída para a campanha eleitoral. O Gráfico 3.3 mostra os secre-
tários conforme a filiação partidária: 

Gráfico 3.3 – Nº de secretários do Governo Ignácio por filiação partidária

Fonte: A Gazeta e A Tribuna, vários números.

O número de secretários sem filiação foi sempre dominante. Conforme a 
descrição dos eventos feita antes, o aumento do número de filiados se dá em 
2001, como resposta à crise política. O Gráfico 3.4, que inclui “políticos”, “téc-
nicos” e aqueles pessoalmente ligados à pessoa do governador, como parentes 
e amigos (GP – de grupo pessoal), confirma o que foi dito, os técnicos foram 
sempre dominantes e a quantidade de políticos cresceu em 2001, caindo depois:
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Gráfico 3.4 – Nº de secretários do Governo Ignácio por tipo de carreira

Fonte: A Gazeta e A Tribuna, vários números.

Do ponto de vista do uso dos cargos de primeiro escalão, as administrações 
de Buaiz e Ignácio começaram de maneira diferente. Os dois eram oficialmente 
minoritários na Assembleia, ou seja, seus partidos e aliados eleitorais tinham 
baixa representação. Buaiz, porém, era membro de uma legenda institucional-
mente sólida, que incorporou ao governo. Ignácio, por seu lado, praticamente 
ignorou seu partido. Os dois só se aproximaram da Assembleia pela via do se-
cretariado quando estiveram, por diferentes razões, fragilizados politicamente. 
Esse traço parece ser constante na política capixaba e deriva, segundo a tese aqui 
defendida, da desestruturação do sistema partidário e da ausência, no plano in-
terno do Legislativo, de bancadas partidárias sólidas ou outros mecanismos que 
sejam capazes de garantir disciplina no voto e apoio público para matérias de 
grande impacto, que alteram radicalmente o status quo. Dessa forma, o proces-
samento ordinário da agenda legislativa passa a depender, em grande medida, 
não de uma coalizão de governo, mas do tipo de matérias que o Executivo con-
sidera prioritárias e a forma como ele constitui sua bancada de apoio, descolada 
das bancadas partidárias. Este é o ponto que será desenvolvido adiante.

Desempenho legislativo dos governos Buaiz e Ignácio

O objetivo do que se segue é o de testar a hipótese de que houve diferença 
entre o sucesso legislativo de Buaiz e Ignácio, na medida em que suas agendas le-
gislativas foram diferentes, assim como a forma de diálogo que sustentaram com 
os parlamentares. Parte-se da suposição de que o primeiro caso corresponde ao 
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cenário de relação Executivo x Legislativo no qual a base de apoio em plenário é 
minoritária e enfrenta altos níveis de dificuldade para organizar a ação coletiva. 
Enquanto o segundo seria equivalente ao cenário de apoio majoritário, com os 
mesmos problemas de ação coletiva. Dessa forma, é de se esperar que o último 
mostre resultados melhores que o anterior, mas, ao mesmo tempo, sofrendo al-
gumas derrotas importantes, seja em termos de mudanças sofridas pelos proje-
tos prioritários, seja em sua retirada e até na desistência de apresentá-los.

Normalmente, a análise do desempenho legislativo usa como referência as 
votações nominais, ou seja, aquelas nas quais os deputados têm seu voto regis-
trado na ata da sessão. Todavia, esse tipo de procedimento, nos dois exemplos, 
é muito pequeno (quatro no período Buaiz e cinco no de Ignácio, considerando 
o critério citado adiante). Como muitas das matérias votadas não são polêmi-
cas, o importante é possuir um critério por meio do qual sejam apontados os 
projetos que o Executivo tem interesse em aprovar e aqueles que deseja repro-
var. Assim, optou-se pelo seguinte método:

a) a partir da leitura da imprensa diária, foram escolhidas as matérias rele-
vantes para o Executivo que passaram pela Assembleia Legislativa;

b) acompanhou-se o trâmite dessas matérias no Diário do Poder Legis-
lativo (DPL);

c) foram destacados certos aspectos do trâmite e feita a comparação en-
tre os governos.

Maiores detalhes sobre como tais escolhas foram feitas e a lista completa 
das matérias escolhidas, com detalhes do trâmite, se encontram no Anexo. A 
seguir, antes da discussão empírica, são feitas breves considerações teóricas, 
com o fito de demonstrar as bases que justificam as diferenças apontadas e sua 
relevância para a discussão sobre o tema. Depois vem uma descrição resumida 
das agendas legislativas implementadas pelos dois governantes.

Os cenários do jogo

Quando se fala de desempenho legislativo do Executivo num sistema como 
o presidencialismo multipartidário brasileiro, deve-se ter em mente a assimetria 
que se revela na interação desse poder com o Legislativo. O arranjo institucional 
prevalecente concede exclusividade de iniciativa das matérias mais importantes 
para o Chefe do Executivo, de forma que o estudo em questão deve considerar a 
natureza da agenda parlamentar relevante para o governador. A ideia básica aqui 
é a seguinte: uma agenda “pesada” é aquela na qual o Executivo se vê na necessi-
dade de apresentar muitos projetos que alteram significativamente o status quo. 
Uma agenda “leve” é caracterizada por poucas matérias desse tipo. No primeiro 
caso, é de se supor que, sendo o Chefe do Executivo um ator racional, ele tentará 
impor um trâmite para as matérias de sua preferência com os aspectos abaixo:

1) aprovação rápida, em regime de urgência;
2) pouca ou nenhuma mudança introduzida por parlamentares, principal-

mente se forem de oposição;
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3) pouca exposição dos conteúdos de cada proposta, seja na arena interna 
(para os próprios deputados), seja na externa (para a sociedade, por intermédio 
da imprensa, por exemplo).

Atingir tais objetivos implica que o governador consiga ter aliados ocu-
pando os cargos estratégicos no Legislativo, além do controle sobre o número 
de votos necessários para a vitória em plenário. É a combinação desses dois 
elementos que permite o advento do assim chamado “rolo compressor”. 

O Legislativo, porém, é uma arena muito específica, formada por atores 
com interesses próprios e que precisa funcionar segundo a regra da decisão 
majoritária. Daí a necessidade de que haja coordenação da ação coletiva. Do 
ponto de vista institucional, esse processo se dá por meio do estabelecimento 
de regras (inscritas na Constituição estadual e no Regimento Interno, além de 
outras informais) e pela delegação de poder a certos agentes. Os mais rele-
vantes são: os membros da Mesa Diretora, os presidentes e relatores das co-
missões mais importantes e, possivelmente, os líderes de bancada. Na Mesa, o 
destaque absoluto vai para seu Presidente, seguido pelo Primeiro-Secretário. 
As comissões permanentes mais relevantes são a de Constituição e Justiça 
(CCJ) e a de Finanças (CF). Comissões especiais e CPIs que ganham notorie-
dade também oferecem destaque para seus presidentes e relatores. No caso 
da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), não se pode falar em lide-
ranças de bancadas partidárias como agentes decisivos. Com isso, o controle 
sobre o andamento da agenda resulta, na maior parte das vezes, da coordena-
ção entre Mesa (Presidente)/presidentes de comissões/relatores. 

A existência de lideranças de bancadas realmente fortes, quer dizer, que 
garantam disciplina nas votações, permite contrabalançar o poder daqueles 
que ocupam os cargos citados, diminuindo as possíveis perdas de agencia-
mento para as lideranças internas e para o Chefe do Executivo. Com exceção 
da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT), as outras legendas na Ales 
não conseguem reproduzir tal desenho. 

Ao mesmo tempo, é do interesse do governador que ele consiga constituir 
uma bancada situacionista. Controladas outras variáveis, o seu tamanho e dis-
ciplina desejados dependerão da natureza da agenda com a qual o Executivo 
precisa lidar. No caso de Parlamentos nos quais as lideranças de bancadas par-
tidárias (incluindo blocos) sejam agentes efetivos dos deputados, tanto as hos-
tes situacionistas quantos as “independentes” e oposicionistas terão tais gru-
pos como unidades fundamentais. Seria este um caso de congruência entre as 
bancadas que se formam frente ao Executivo e as partidárias. A outra situação 
seria aquela na qual as bancadas partidárias existem oficialmente, mas não são 
seus líderes que dirigem o posicionamento frente ao governo (incongruência).

Havendo congruência ou não, supõe-se aqui que o núcleo da bancada go-
vernista seja formado pelos aliados do governador no processo eleitoral que foi 
vencido por ele. A relação do governador com esse grupo pode resultar em ali-
nhamento perfeito ou imperfeito (não importa por quais razões). Se o grupo for 
majoritário e perfeitamente alinhado com o Chefe do Executivo, outros apoios 
são desnecessários. Se o grupo for minoritário, é preciso agregar mais aliados no 
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Legislativo. Quanto maior a disciplina do núcleo e, consequentemente, seu ali-
nhamento com o governador, menores as chances dos que oferecem apoio suple-
mentar em exigirem maiores benef ícios do Executivo. Em termos estritamente 
formais, é desse balanço que surge a bancada “independente”. Se os governistas 
são poucos e desalinhados com o Executivo (baixo nível de disciplina), abre-se o 
espaço para que certos parlamentares “vendam caro” seu voto. É claro que, se este 
grupo “independente”, por sua vez, também enfrentar problemas sérios de orga-
nização da ação coletiva, os pratos se voltam para o governo e a situação como 
um todo fica menos definida. Em tais circunstâncias, as bancadas situacionista 
e independente ficam mais fluidas. Suas fronteiras tornam-se incertas e podem 
mudar periodicamente. É a congruência de tais grupos com as bancadas partidá-
rias que pode diminuir tal estado de indefinição. 

Num cenário de agenda “pesada” e incongruência de bancadas, o custo 
para formação de maiorias tende a ser alto. Não havendo líderes de partido que 
garantam disciplina, o governo precisa trabalhar com margens excedentes de 
votos e, muitas vezes, promover negociações caso a caso. Por outro lado, com 
agenda “leve” e a mesma incongruência, as vantagens estratégicas do governa-
dor aumentam muito. Aqui, as oportunidades dos deputados para pressionar 
o Executivo em votações relevantes caem. Em situações de agenda “pesada” e 
congruência de bancadas, o desempenho legislativo do governador dependerá 
de como ele lida com as bancadas partidárias. Acordos que resultem em alinha-
mento permitem maior disciplina e menos necessidade de votos extraordiná-
rios. Por fim, se a agenda for “leve” e houver congruência, a capacidade de ação 
coletiva dos parlamentares, mesmo governistas e independentes, aumenta, de 
forma que o governo passa a ter que intervir para evitar derrotas. 

Seguindo o capítulo 1, os cenários descritos são apresentados abaixo:

Tabela 3.14 – Apoio ao Executivo por níveis de problemas de ação coletiva

Majoritária Minoritária
Baixo 1 2
Alto 3 4

Podendo haver congruência de bancadas ou não, o cenário número 1 com-
bina base de apoio ao Executivo majoritária e baixos níveis no que se refere à or-
ganização da ação coletiva. O segundo reúne base minoritária, mas igualmente 
organizada (e disciplinada). O cenário 3 junta base majoritária e com maiores 
dificuldades para coordenação dos trabalhos. O quarto representa o pior dos 
mundos para qualquer governador. Neste trabalho, supõe-se que o governo Ig-
nácio corresponda ao cenário 3 e o de Buaiz, ao 4. Na verdade, é dif ícil acreditar 
que algum governador reproduza, durante todo seu mandato, um cenário de 
relação com o Legislativo semelhante ao último. De fato, Buaiz evoluiu do últi-
mo posto para o anterior, aproximando-se do perfil de Ignácio. Mesmo assim, 
entende-se que a comparação é possível, o que introduz a próxima seção, que 
discute as agendas das duas administrações.
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Antes de avançar, é preciso ter em mente que o assim chamado nível alto de 
problemas de coordenação da ação coletiva tem a ver com o que foi chamado no 
capítulo 1 de “modelo incompleto”, ou seja, aquele no qual as bancadas partidárias 
não são sólidas. Nesse cenário, é possível que a delegação de autoridade ocorra 
para as lideranças internas, diminuindo os problemas citados, porém aumentando 
as chances de perdas de agenciamento. Em termos puramente teóricos, é dif ícil 
acreditar que esse tipo de arranjo, equivalente ao caso do Espírito Santo, tenha 
melhor desempenho para garantir a disciplina no voto da base de apoio do Execu-
tivo que aqueles próximos aos cenários 1 e 2. Se tudo isso estiver correto, o resulta-
do do raciocínio é que o custo enfrentado pelo Chefe do Executivo para impor sua 
agenda difere conforme o cenário e a natureza dos projetos que define como prio-
ritários. Este ponto faz com que seja necessário conduzir uma análise do “peso” 
das agendas dos dois governantes, antes de promover a comparação dos casos.

O “peso” das agendas: Buaiz

Vitor Buaiz foi candidato do PT ao governo do estado em 1994, apoiado 
pelo PSB e PCdoB. Venceu no segundo turno, após ter sentido a necessidade 
de ampliar suas alianças, contra o candidato do pequeno PSD, Dejair Cama-
ta, que explorou o sentimento de insegurança da população. Nesse sentido, 
Buaiz chegou até a receber declaração de apoio do candidato recém-eleito à 
presidência, Fernando Henrique Cardoso. As 30 vagas na Ales foram ocupa-
das conforme a Tabela 3.15:

Tabela 3.15 – Vagas na Ales em 1994 por partidos/coligações

Coligações Vagas %
PDT/PTB 8 26,7
PPR/PFL/PP 6 20,0
PT/PSB/PCdoB 6 20,0
PSDB 4 13,3
PMDB 4 13,3
PSC/PL/PPS/PMN/PRP 2 6,7
Total 30 100,0

Fonte: TRE/ES.

O partido do governador elegeu quatro parlamentares e o PSB mais dois, 
sendo estes, portanto, a base “oficial” de apoio e claramente minoritária. Bu-
aiz era dirigente da tendência interna Unidade na Luta. Os deputados petis-
tas, por sua vez, pertenciam à Articulação de Esquerda (2), Força Socialista 
(1) e Democracia Radical (1). Buaiz fora prefeito de Vitória, entre 1989 e 1992, 
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período durante o qual seu grupo se desentendeu com a esquerda do parti-
do, resultando em confronto interno no lançamento do candidato do partido 
para sua sucessão, que acabou vencida por Paulo Hartung (PSDB). 

O novo governador assumiu já tendo que administrar atrasos na folha de pa-
gamento do funcionalismo, herdada do governo de Albuíno Azeredo (PDT). Ao 
longo do ano de 1995, apesar de uma série de medidas tomadas para aumentar a 
arrecadação e cortar gastos, a dívida pública foi aumentando e folhas de pagamen-
to dos servidores começaram a se acumular. Dessa forma, o governador entendeu 
que deveria tomar medidas drásticas para resolver a situação. No final do ano de 
1995, foram enviadas à Ales várias matérias, cujo objetivo primordial era o de di-
minuir os gastos com servidores públicos. Até então, o governador não havia sub-
metido ao Parlamento qualquer matéria mais importante e a bancada da situação, 
composta por deputados de diferentes origens, não havia sido realmente testada. 

Os deputados petistas de esquerda (3 em 4) reagiram, enfraquecendo a 
posição do governo, que precisou enfrentar ainda a mobilização dos sindicatos. 
Dessa forma, a maior parte das matérias foi retirada, com o fito de passarem por 
negociações com os servidores. Com algum nível de mudança, elas retornaram 
na convocação extraordinária de janeiro de 1996. Nem todas foram aprovadas 
e várias tiveram que ser devolvidas ao Executivo. Na época, o quorum para 
aprovação de Propostas de Emenda Constitucional (PEC) era de 2/3, ou seja, 20 
votos em 30. Os Projetos de Lei Complementar (PLC) precisavam de 16 votos e 
os Projetos de Lei (PL) ordinária necessitavam de 9 (com 16 presentes). 

O ano de 1996 era eleitoral. As dissensões internas do PT, já críticas, fo-
ram potencializadas pela agenda assumida pelo Executivo, por desacertos no 
lançamento de candidatos para prefeituras e, finalmente, por uma guinada em 
termos de proposta de administração pública, consubstanciada em um novo 
conjunto de matérias, enviadas à Ales na segunda metade do ano. Destacavam-
-se: a criação de um órgão responsável por reunir as empresas públicas mais 
rentáveis do estado (Agência para o Desenvolvimento em Rede do Espírito San-
to – ADERES); liberdade ao Executivo para promover privatizações ou conces-
sões de serviços públicos por decreto e aumento da contribuição dos servidores 
ao Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM). 

Em termos práticos, deu-se o rompimento dos deputados do PT com o go-
verno. Buaiz iniciou negociações para ampliar a participação de lideranças po-
líticas na sua administração, tendo em vista, inclusive, melhor articulação em 
Brasília. A maior parte destes, porém, não assumiu compromissos. O desgaste do 
governo era muito alto e permaneceria assim desse jeito até o fim do mandato. 

Nos últimos meses de 1996, o governo retomou as medidas voltadas para 
cortes de gastos com servidores, a aprovação da ADERES e a autorização para 
um empréstimo com o governo federal, que objetivava liquidar as dívidas com 
a folha atrasada. A essa altura, o plenário da ALES se encontrava dividido entre 
um grupo governista, um independente e a oposição, na qual se encontrava a 
maior parte dos petistas. Essa mudança fez com que, do ponto de vista do que 
está sendo discutido aqui, o governo Buaiz deixasse de ser minoritário e desali-
nhado para ser majoritário e desalinhado. 
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A coalizão de governo efetivamente montada no início de 1997 acabou 
contando com dois deputados estaduais no secretariado e a eleição para a Pre-
sidência da Ales do principal líder do grupo “independente”, José Carlos Gratz 
(PFL). O desalinhamento do governador com sua base, a partir daí, se deve 
ao fato de que a bancada governista e a “independente” eram fluidas. Mesmo 
majoritário, Buaiz não tinha suficiente margem de segurança para levar adiante 
medidas que chegaram a ser ventiladas, como a privatização do banco do es-
tado (Banestes) e da empresa pública de saneamento (Cesan). Sua efetivação 
necessitaria de quorum qualificado para mudar a Constituição. 

Do ponto de vista da agenda legislativa, o ano de 1997 teve como desta-
que a apresentação de um conjunto de medidas relacionadas à municipalização 
da educação, ou seja, a transferência de escolas do Estado para as prefeituras. 
A proposta foi levada a cabo pelo titular da Secretaria de Educação, Robson 
Neves. Por ser um aliado do governador, especulou-se nos meios políticos de 
que se tratava de uma tentativa em estabelecer alianças no interior para o lan-
çamento de sua candidatura a algum cargo no ano seguinte – o que, de fato, 
aconteceu. Neves viria a ser eleito deputado estadual, pelo PPS, em 1998. As-
sim, esse conjunto de matérias sofreu resistências na própria base governista e 
levou mais tempo para ser aprovado do que o normal.

O ano de 1997 marcou a saída Buaiz do PT e o início de sua batalha para a 
concessão pública de um trecho rodoviário que liga a capital, Vitória, ao balne-
ário de Guarapari. Trata-se da chamada Rodovia do Sol. O governo entendeu 
que a medida só seria atrativa para o capital privado se o pedágio cobrado em 
uma ponte que liga Vitória a Vila Velha (que fica entre a capital e Guarapari) 
fosse incluído na concessão. O assunto provocou reações dentro e fora do Par-
lamento, abrindo espaço, até, para a apresentação de dois Projetos de Decreto 
Legislativo (PDL) versando sobre o tema e atrapalhando os planos do Executi-
vo. A questão se arrastaria em marchas e contramarchas até o fim do mandato. 

Em 1998, filiado ao Partido Verde (PV), Buaiz resolveu não se candidatar 
à reeleição. O atraso já constante de três meses na folha de pagamento dos ser-
vidores não tinha solução e sua popularidade era baixa. As medidas legislativas 
mais importantes estiveram centradas na constituição de uma Agência Estadu-
al de Serviços Públicos (AGESP) e seu regulamento, ainda no espírito do tipo 
de ação administrativa que havia assumido desde 1996. 

Assim, a agenda legislativa assumida por Buaiz foi extremamente “pesada”, 
principalmente no que se refere aos dois primeiros anos. Para efeito de classifi-
cação, as matérias enviadas foram inseridas nas seguintes categorias: 

a) DT: referentes a Direitos Trabalhistas, ou seja, propostas voltadas para a 
eliminação de benef ícios aos servidores públicos. Foram incluídas aqui iniciati-
vas referentes ao sistema previdenciário;

b) CP: para Concessões/Privatizações, envolvendo propostas neste campo;
c) AP: termo usado para designar medidas que foram percebidas pelos ato-

res como parte de uma Agenda Política, quer dizer, aquelas entendidas como 
relacionadas com o lançamento de candidaturas ou ações semelhantes;

d) LT: envolvendo matérias acerca de Legislação Tributária;
e) EM: pedidos de autorização para contrair Empréstimos
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Dessa forma, elaborou-se a Tabela 3.16, na qual as matérias são apresentadas 
conforme as categorias listadas e pelo formato de mensagem ao Legislativo (PEC, 
PLC ou PL):

Tabela 3.16 – Matérias relevantes do Governo Buaiz

Tipo Buaiz % PEC % PLC % PL %
DT 27 51,9 4 14,8 14 51,9 9 33,3

CP 9 17,3 0 0,0 0 0,0 9 100,0

AP 9 17,3 0 0,0 1 11,1 8 88,9

LT 5 9,6 0 0,0 0 0,0 5 100,0

EM 2 3,8 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Total 52 4 15 33

Fonte: Anexo.

Percebe-se claramente a predominância de matérias DT, não só em termos 
numéricos, mas também em formato legal. É preciso lembrar o voto qualificado 
para a aprovação de PECs e PLCs. No caso específico dos servidores públicos, o 
governo entendeu ser necessário fazer muitas mudanças na Lei Complementar 
46/94, o Regime Jurídico Único (RJU) do Espírito Santo. Não é à toa que, dentro 
da categoria DT, PLCs foram predominantes. De resto, Buaiz conseguiu lançar 
mão de PLs, que eram de mais fácil aprovação. Observando apenas a categoria 
DT, ao longo de todo o mandato, os resultados obtidos foram:

Tabela 3.17 – Matérias “DT” durante o Governo Buaiz

DT PEC % PLC % PL %

Total Geral 4 100 15 100,0 37 100,0

Total DT 4 100 14 93,3 9 24,3

Aprovadas 1 25 5 35,7 7 77,8

Retiradas 3 75 4 28,6 2 22,2

Rejeitadas 0 0 3 21,4 0 0,0

Arquivadas 0 0 1 7,1 0 0,0

Anexadas 0 0 1 7,1 0 0,0

Fonte: Anexo.
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O desempenho do governo nesta categoria foi muito ruim. Das quatro 
PECs, três tiveram que ser retiradas pelo próprio Executivo, sob pena de serem 
derrotadas em plenário. A rigor, as quatro PECs tratavam mais ou menos do mes-
mo assunto. Nos PLCs, porém, foram registrados os piores números. Três (21%) 
foram rejeitados em votação no plenário. Deve-se aqui ter em mente que, no 
sistema brasileiro, resultado semelhante é muito raro. Os governos preferem 
retirar ou modificar as matérias a sofrer o ônus de uma derrota no voto. Ou-
tras quatro (28%) foram devolvidas ao Palácio Anchieta (sede do governo) an-
tes de sofrerem destino semelhante. Uma tramitou durante longo tempo, até ser 
arquivada. Outra foi anexada a um PLC que foi aprovado. Apenas cinco (35%) 
foram aprovadas. E mesmo no caso dos PL, 22% deles tiveram que ser retirados. 

No caso das outras categorias, houve algumas retiradas e nenhuma rejeita-
da. Portanto, os piores índices de Buaiz foram obtidos em um dos pontos mais 
importantes de sua agenda, a maior parte deles nos dois primeiros anos. 

O “peso” das agendas: Ignácio

Em 1998, o então senador pelo PSDB, José Ignácio Ferreira, candidatou-se 
ao governo do Estado, tendo recebido o apoio do PPB, PL, PFL, PSDC e PV. Sua 
campanha foi fácil, tendo tido como maior adversário o ex-governador Albuíno 
Azeredo, pelo PDT. Ignácio foi eleito no primeiro turno e fez uma campanha 
desvinculada dos partidos. O resultado para a Ales foi o seguinte:

Tabela 3.18 – Vagas na Ales em 1998 por coligações

Coligações Vagas %

PPB/PL/PFL/PSDC/PV/PSDB 11 36,7

PTB/PMDB 8 26,7

PDT/PSL/PSC/PPS/PAN 6 20,0

PT/PSB 4 13,3

PTN/PSN/PMN/PCdoB 1 3,3

Total 30 100,0

Fonte: TRE/ES.

A base “oficial” de apoio, saída da eleição, contava com 36% do plenário. 
Na prática, porém, o que se verificou foi o posicionamento claro de apenas dois 
parlamentares na oposição (o único do PT e outro do PTB). Os outros 28 se 
dispersaram naquele mesmo campo pouco claro, dividido entre governistas e 
“independentes”. No início de 1999, José Carlos Gratz foi reeleito presidente da 
Ales, feito que se repetiria em 2001. 



128

Ignácio recebeu o governo em circunstâncias parecidas com as de Buaiz, 
com três folhas de pagamento em atraso. Mas as semelhanças pararam por aí. 
O novo governador resolveu agir com rapidez no que se refere à opção por me-
didas drásticas. Logo em janeiro de 1999, convocou extraordinariamente a an-
tiga legislatura, em fim de mandato, e enviou um conjunto de medidas. Havia, 
mais uma vez, predominância de projetos DT. Entre eles, um que aumentava a 
contribuição para o IPAJM e outro, protegido pelo eufemismo “contingencia-
mento de despesas públicas”. Tratava-se de uma medida que permitia o reco-
lhimento de 20% dos vencimentos de servidores que ultrapassassem R$ 400,00. 
O objetivo declarado era o de obter recursos para pagar as folhas atrasadas e, 
posteriormente, acertar esta mesma dívida (o dinheiro “contingenciado”). 

O destino das duas medidas citadas foi interessante. O PLC que tratava da 
previdência teve que ser retirado. O PL do contingenciamento, por sua vez, foi 
aprovado. Tornou-se a medida legislativa mais importante do governo Ignácio. 
Ela permitiu que, na metade do mandato, as folhas fossem pagas em dia. Pos-
teriormente, porém, elas voltaram ao descontrole. Detalhe importante é que 
a proposta era visivelmente inconstitucional. Mesmo assim, recebeu parecer 
favorável na CCJ e foi aprovada em plenário. Quase dois anos depois, após uma 
série de recursos judiciais, os sindicatos dos servidores conseguiram que o Su-
premo Tribunal Federal declarasse a sua ilegalidade. 

Assim, Ignácio contou com a lentidão da Justiça e foi beneficiado por ela. 
Voltando ao pacote de janeiro, entretanto, nota-se o apoio a uma medida impo-
pular e a resistência a outra. Poder-se-ia objetar que foi essa a atitude de uma 
legislatura na qual apenas 11 dos 30 foram reeleitos, mas o comportamento se-
guiria sendo o mesmo adiante. O governo Ignácio pode ser caracterizado como 
correspondendo ao cenário 3: majoritário e desalinhado. Teve um desempenho 
melhor que o de Buaiz, mas não conseguiu total cooperação. 

A aprovação do contingenciamento logo no início fez com que Ignácio se 
tornasse menos dependente dos deputados estaduais, pelo menos até o embate 
político travado em 2001, quando seu nome foi envolvido em escândalos de 
corrupção. A medida estrutural mais importante, segundo membros da sua ad-
ministração, envolvia a reforma e o aumento de desconto dos servidores para 
a previdência social. Dois PLCs foram enviados sobre o assunto. O primeiro, 
citado acima, foi retirado. O segundo foi arquivado pela Ales. Um terceiro, tra-
tando de previdência dos futuros servidores, teve um trâmite tão confuso que 
seu resultado final não foi encontrado por este pesquisador. O fato é que, diante 
da resistência dos parlamentares e dos servidores (incluindo a magistratura), o 
governo Ignácio preferiu não insistir nesse tema. 

Ao que parece, a atitude citada acima derivou do desinteresse do governador 
em formar uma bancada governista sólida. Durante seu mandato, a produção de 
petróleo foi crescendo no estado. A perspectiva de ganhos fiscais extraordinários 
crescentes com os royalties e mais o sucesso inicial do contingenciamento forta-
leceu a figura do governador. Até certo ponto, tudo se passou como se ele estives-
se apostando em uma fácil reeleição com recursos próprios. Essa seria a melhor 
explicação, tendo em vista inclusive a discussão teórica anterior, para o afasta-
mento do Chefe do Executivo com relação a sua base. Sem necessitar dos alia-
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dos eleitorais, não precisava investir em alinhamento da base. Com uma agenda 
“leve”, a opção pelo que foi chamado aqui de cenário 3 seria a melhor estratégia. 

A consequência do afastamento seria um progressivo acúmulo de insatisfa-
ções por parte dos deputados estaduais. Enfrentando, porém, graves problemas 
de organização da ação coletiva e com poucas oportunidades para pressionar o 
governo, o confronto se concentrou, de início, em medidas menores. Uma delas 
era não dar quorum para a votação de suplementações orçamentárias, estabele-
cidas em nível muito baixo em seguidos projetos de orçamento, geralmente em 
3% do que fora previsto na peça aprovada. Assim, o Executivo precisava enviar 
constantes pedidos para efetuar despesas. Se não fossem aprovados, a máquina 
pública parava. Cada uma dessas pequenas e repetidas crises era acompanhada 
de reclamações dos parlamentares acerca dos compromissos assumidos por Ig-
nácio com suas bases eleitorais e não cumpridos. Um outro exemplo, de maior 
agressividade, foi a aprovação de um projeto iniciado por um deputado, redu-
zindo a alíquota de IPVA. A medida era inconstitucional, mas foi aprovada pela 
Ales. Ignácio recorreu ao STF, mas a lentidão da Justiça, desta vez, agiu contra 
ele. Como a resposta demorava e era preciso definir a cobrança do imposto, ele 
mandou uma proposta semelhante, oficializando a decisão. 

A agenda legislativa de 1999 teve o início citado antes. Em seguida, várias 
outras matérias DT foram enviadas, sendo que a mais importante foi uma 
PEC – aprovada – que extinguiu a gratificação por assiduidade e tempo de 
serviço dos servidores, medida várias vezes sugerida, sem sucesso, por Buaiz. 
Outra matéria importante foi um PL que autorizou o governador a imple-
mentar mudanças administrativas, como fusões e incorporações de órgãos 
por decreto. Foi aprovada. Na mesma linha, visando a passar leis que transfe-
rissem poder do Parlamento para o Executivo, Ignácio apresentou uma PEC 
muito extensa, tratando de uma série enorme de assuntos, mas que foi barra-
da pelo presidente da Ales por introduzir, entre outras coisas, o dispositivo da 
Medida Provisória e da Lei Delegada. O governador teve que retirá-la. 

O ano de 2000 foi caracterizado por poucas matérias relevantes. Esta bo-
nança, todavia, terminaria com uma radical virada de página de 2001. A partir 
de uma denúncia feita por políticos de oposição, o governo foi acusado de en-
volvimento em uma série de atividades ilegais. Elas podem ser assim resumidas:

a) formação de “caixinha” com recursos da campanha de 1998, movimen-
tado ilegalmente em várias instituições bancárias, inclusive no Banestes;

b) cobrança de “pedágio” para a liberação de transferências de créditos de 
ICMS acumulados por empresas exportadoras, beneficiadas pela Lei Kandir, 
com outras empresas, que se propunham a “comprar” os mesmos. A operação, 
em si, era legal, o “pedágio” é que não;

c) desvio de contribuições de empresas importadoras e exportadoras 
para uma fábrica de sopas, administrada pela Secretaria de Trabalho e Ação 
Social (SETAS), cuja titular era a esposa do governador. Suspeita-se que as 
contribuições fossem obtidas para que se facilitasse a concessão de contratos 
de crédito para as citadas empresas, por meio do sistema FUNDAP (Fundo 
de Desenvolvimento das Atividades Portuárias), gerenciado pelo Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes);
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d) cobrança de outro tipo de “pedágio” envolvendo a SETAS e a Secreta-
ria de Fazenda, para a liberação de créditos normais de ICMS que uma certa 
empresa tinha com o Estado.

As denúncias geraram uma CPI, um pedido de impeachment e outro de in-
tervenção federal no estado. A CPI não envolveu o nome de Ignácio. Sua esposa 
foi indiciada, mas sem “dolo” (culpa). O pedido de impeachment, feito por par-
tidos políticos de oposição, não teve sua admissibilidade aprovada em plenário. 
E o pedido de intervenção federal, após ter sido aprovado na instância interna 
do Ministério da Justiça, foi abandonado pelo Procurador Geral da República, 
em seguida a uma conversa com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Este 
resumo dá a entender que Ignácio foi plenamente vitorioso, mas não é o caso. 
Seu enfraquecimento político foi tremendo. Ele se viu obrigado a sair do PSDB 
e acabou por não se lançar candidato em 2002. 

A agenda legislativa foi afetada pela crise política. Isso aconteceu não só 
no sentido de que matérias pararam de tramitar e as atenções se voltaram para 
a CPI e as manobras que envolveram a votação da admissibilidade. O gover-
no perdeu iniciativa e, mais relevante ainda, os parlamentares assumiram uma 
postura mais ativa em termos de proposição de matérias relevantes. Algumas 
delas foram derivadas diretamente da crise, como um PLC que proibiu o Exe-
cutivo de mudar a estrutura administrativa por decreto e um PL versando so-
bre transferência de créditos tributários. O enfraquecimento do Executivo abriu 
espaço para que se aprovasse uma PEC que deu aos parlamentares o poder de 
iniciativa em matérias tributárias, em que pese o fato da constitucionalidade 
sobre este tema ser controversa. Em outros casos, assuntos de estrito interesse 
dos parlamentares ou dos interesses que representavam entraram em cena. Fo-
ram aprovadas PECs versando sobre regras acerca da nomeação para o cargo de 
Delegado-Chefe da Polícia Civil e de membros da Procuradoria Geral do Estado. 
Por fim, foi aprovado um PL explosivo, que proibiu o plantio de eucalipto no ter-
ritório do Espírito Santo. Há uma grande empresa dedicada à produção de papel 
no estado, a Aracruz Celulose, que foi prejudicada pela medida. O governo con-
seguiu aprovar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra esta lei. 

Essa produção legislativa teve muito a ver com a crise política e com o fato 
de que a bancada governista/“independente” foi dividida quase ao meio. Dos 
28 deputados que a compunham, durante o ano de 2001, um máximo de 13 
se passou ou chegou a circular na oposição. Para garantir sua posição, Ignácio 
puniu os desertores com a perda de cargos e benesses no Executivo, além de 
abrir espaços nas secretarias e outros órgãos para os que ficaram ao seu lado. 

Se, por um lado, a quase rebelião que tomou conta das hostes governistas se 
deveu, em parte, pelo afastamento que Ignácio havia alimentado nos dois primei-
ros anos, a recomposição teve muito a ver com a mesma fragilidade partidária 
que marcou o período anterior. Longe do governador, muitos deputados não en-
contrariam espaço nos braços da autêntica oposição, da qual surgiriam em 2002 
dois candidatos ao governo: Paulo Hartung, pelo PSB, e o ex-governador Max 
Mauro, pelo PTB. Além disso, uma outra variável pode ter afetado o cálculo dos 
parlamentares. No fim do ano de 2001, apesar de todo o desgaste sofrido, Ignácio 
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apresentou uma PEC que lhe permitia privatizar o Banestes. A medida foi apro-
vada. Posteriormente, o Ministério Público iniciou processo judicial contra mem-
bros do Executivo (inclusive o governador) e vários deputados, acusados de terem 
recebido propina para que votassem favoravelmente à matéria. No momento em 
que este texto está sendo escrito (outubro de 2003), o processo está em anda-
mento. Caso a Justiça condene os acusados, teríamos aí uma boa explicação para 
o fato de medida tão polêmica ter sido aprovada por um governo enfraquecido. 

Esse ponto introduz um elemento que será aqui objeto de rápida considera-
ção. O nome do deputado José Carlos Gratz, que foi presidente da Ales em três 
mandatos consecutivos, de 1997 a 2002, foi envolvido em várias acusações de 
participação no crime organizado. Esses processos também ainda estão em an-
damento na Justiça. Reeleito em 2002, ele teve seu mandato cassado e não pôde 
assumir em 2003. Somando-se isso ao conjunto de fatos ocorridos em 2001, que, 
por sua vez, levaram o Ministério Público a abrir várias ações penais contra Ig-
nácio, surge a possibilidade de que a relação Executivo x Legislativo em seu man-
dato (ou até antes) tenha sido caracterizada pelo que Norberto Bobbio chama 
de “poder invisível” (BOBBIO, 1987). A suposição, neste trabalho, é a de que tal 
fator, se confirmadas as acusações, pode ter tido a característica de uma variável 
interveniente. Talvez até seja de fato a melhor explicação para a falta de esforço 
do governador em formar uma bancada governista sólida. Todavia, o entendi-
mento é o de que atividades criminosas ou corrupção se constituem em recur-
sos de poder externos ao jogo político. Podem ser particularmente importantes 
quando ajudam a diminuir custos de ação coletiva, como quando a propina con-
vence parlamentares que aprovem uma matéria polêmica. Este elemento, porém, 
não parecer ser suficiente para garantir, por exemplo, alinhamento incondicional 
ao Executivo. Se tiver o papel que as acusações na Justiça dão a entender, não foi 
capaz de evitar uma quase divisão da base de apoio ao governo, quando este se 
enfraqueceu politicamente. Também não explica a independência que os parla-
mentares assumiram justamente a partir da crise política, aprovando, inclusive, 
medidas radicalmente contrárias à delegação de poderes que Ignácio tanto de-
sejou obter no início de seu mandato, alcançando sucesso relativo nesse sentido. 

Em 2002, o nível de independência dos parlamentares com relação ao 
Executivo só aumentou. Este obteve uma vitória, que foi a aprovação de um PL 
aumentando a margem de gastos orçamentários de 3 para 20% do previsto. Por 
outro lado, foi obrigado a retirar um PL que autorizaria a Cesan a constituir 
uma Sociedade de Propósito Específico, com a liberdade de captar recursos 
para o término de obras. Tratando-se de governo em fim de mandato, foram 
aprovadas matérias sobre a criação de um órgão para gerenciar a concessão 
de serviços públicos (AGESP) e outro para atuar no setor de meio ambiente 
(IEMA). Houve acusações de que os mandatos fixos das suas diretorias teriam 
o objetivo de interferir no governo seguinte. Fora isso, os deputados voltaram 
a aprovar uma matéria proibindo, na prática, o plantio de eucalipto; legislaram 
sobre concessão de gás e contratos do Executivo com a Companhia Vale do 
Rio Doce. Por fim, quase se aprovou uma PEC que impediria a privatização do 
Banestes (que acabou não ocorrendo). 
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Após a eleição de Paulo Hartung, houve quase que uma dissociação entre 
o trabalho parlamentar e a agenda do Executivo. Foram apresentadas propostas 
de mudança do Regimento Interno e de procedimentos para o trâmite de maté-
ria orçamentária que visavam a fortalecer a oposição ao próximo governo. Esse 
registro vale para mostrar que os limites do cenário 3 são estabelecidos pelo 
próprio Executivo. Se ele perde iniciativa e outros fatores diminuem os custos 
de ação coletiva dos parlamentares (no caso, a vitória da oposição), um compor-
tamento independente (mas não necessariamente virtuoso) pode se estabelecer. 

Portanto, a agenda legislativa de Ignácio foi “leve”. Esta conclusão leva em 
conta principalmente os dois primeiros anos e desconsidera a crise política. 
Está se falando aqui das matérias de autoria do Executivo. As classificações 
usadas acima são reutilizadas, com a inclusão da categoria Reforma Adminis-
trativa (RA), ou seja, as matérias ligadas à transformação de órgãos. As maté-
rias AP (Agenda Política) incluem três orçamentos, por causa da questão dos 
limites orçamentários, o PL que passou este de 3 para 30%, os dois PLs sobre 
o eucalipto, a PEC que deu iniciativa a deputados para legislar sobre matéria 
tributária e aquela outra na qual Ignácio tentou criar Medidas Provisórias. Elas 
foram entendidas pelos atores como envolvendo disputa em torno de recursos 
de poder político. A Tabela 3.19 resume as informações:

Tabela 3.19 – Matérias relevantes do Governo Ignácio

Tipo Ignácio % PEC % PLC % PL %

DT 27 44 3 11 14 52 10 37,0

RA 16 26 0 0 11 69 5 31,3

LT 7 11 0 0 0 0 7 100,0

AP 5 8,1 1 20 0 0 4 80,0

CP 5 8,1 1 20 1 20 3 60,0

EM 2 3,2 0 0 0 0 2 100,0

Total 62 5 26 31

Fonte: Anexo.

Mais uma vez, os projetos envolvendo Direitos Trabalhistas tiveram pre-
ponderância e sempre com o mesmo conteúdo fundamental, de diminuir ga-
nhos salariais dos servidores públicos. Assim como no caso de Buaiz, foi tam-
bém nesta categoria que se registraram as maiores derrotas, mas em proporção 
bem menor, como se vê na Tabela 3.20:
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Tabela 3.20 – Matérias “DT” durante o Governo Ignácio

DT PEC % PLC % PL %

Total Geral 10 100 27 100 37 100

Total DT 3 30 14 51,9 10 27,0

Aprovadas 2 66,7 8 57,1 10 100

Retiradas 0 0,0 2 14,3 0 0

Rejeitadas 0 0,0 0 0,0 0 0

Arquivadas 1 33,3 1 7,1 0 0

Anexadas 0 0,0 0 0,0 0 0

Devolvido 0 0,0 0 0,0 0 0

Sem Informação 0 0,0 3 21,4 0 0

Fonte: Diário do Poder Legislativo (DPL), vários números.

Nem todas as PECs se encontraram nesta categoria. Como já foi dito, a 
maior derrota de Ignácio neste tipo de matéria se deu naquela proposta que 
incluía Medidas Provisórias, que foi retirada e entrou na categoria AP. Uma 
PEC sobre Direitos Trabalhistas, relativa ao sistema previdenciário, trami-
tou longamente, até ser arquivada. Vale lembrar que Ignácio passou a contar 
com uma mudança legal, que baixou o quorum para 18 votos em 30 (3/5). No 
caso dos PLCs, a maioria foi aprovada, mas 14% foram retirados. Todos os 
PLs desta categoria passaram. Ignácio não teve nenhuma matéria relevante 
rejeitada em plenário. 

A grande conclusão é que Ignácio, apesar de ter tido uma agenda legis-
lativa parecida com a de Buaiz em termos de conteúdos, com prevalência de 
matérias DT, obteve resultados superiores, mas não foi capaz de dominar o ple-
nário e fazer passar tudo o que lhe interessava. Dessa forma, parece confirmada 
a hipótese de que o cenário 3 seja superior ao 4, mas sem que haja domínio 
completo sobre o plenário. Mais ainda, que a relação Executivo x Legislativo 
depende também do tipo de agenda que o governo entende que tenha que assu-
mir e da interação que se dá entre este elemento e as características internas do 
Parlamento. Todavia, é preciso avançar mais no plano analítico. Se os governos 
Buaiz e Ignácio são exemplos próximos aos cenários 4 e 3, as suas diferenças no 
quesito desempenho legislativo não podem se dever ao acaso ou assumirem um 
formato aleatório, com muita variância entre diferentes categorias relevantes 
num encadeamento hierárquico. Este é o ponto a ser explorado adiante. 
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Havendo pouca possibilidade de usar votações nominais como indicador, é 
preciso avaliar o sucesso legislativo do Executivo de outra forma. Supõe-se aqui 
que o Chefe do Executivo deseje que as suas matérias relevantes sejam aprova-
das, sem mudanças, com rapidez, pouca exposição de seus conteúdos e do voto 
de seus aliados (caso sejam polêmicas). Para que isso aconteça, é preciso que 
ocorra articulação entre a Mesa, as principais comissões e a ação em plenário. 
As comissões em questão são a CCJ e a CF, dado que a esmagadora maioria dos 
projetos passa pelas duas, em ordem cronológica. Nelas, faz-se necessário que 
o presidente escolha um relator confiável, que pode ser ele mesmo. Para o go-
verno, relator confiável é aquele que protege a matéria de emendas por parte de 
outros deputados, principalmente os da oposição. Além disso, é preferível que 
o próprio relator não ofereça emendas. Caso a matéria seja modificada de algu-
ma maneira indesejável para o Executivo, resta o veto, mas é preciso considerar 
que este procedimento atrasa a aprovação da proposta, de forma que o governo 
deve preferir evitar mudanças nas comissões e no plenário. Assim, um governo 
bem sucedido veta pouco e tem os vetos mantidos, na maioria das vezes. Por 
fim, há o caso de matérias relevantes cuja autoria se deva aos parlamentares ou 
ao Poder Judiciário. Se forem contrárias aos interesses do Executivo, sua taxa 
de sucesso dependerá da reprovação dessas matérias. A Tabela 3.21 apresenta o 
resultado final do trâmite sofrido pelas matérias do Executivo:

Tabela 3.21 – Resultado final do trâmite das matérias relevantes do Executivo

Matérias VB % JIF %
Total 52 100 62 100

Aprovadas 34 65,4 46 74,2

Rejeitadas 3 5,8 0 0,0

Retiradas 13 25,0 6 9,7

Anexada 1 1,9 0 0,0

Arquivadas 1 1,9 6 9,7

Sem Informação 0 0,0 4 6,5

Vetadas 2 3,8 6 9,7

Veto Derrubado 0 0,0 3 4,8

Emendadas 12 23,1 22 35,5

Fonte: DPL, vários números.
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O governo Ignácio teve 74% de suas matérias aprovadas, contra 65% de 
Buaiz. O primeiro não experimentou o gosto amargo da derrota em plenário, 
como foi o caso de Buaiz, em 5,8% das vezes. Buaiz se viu obrigado a retirar suas 
propostas mais vezes da Ales, com 25% contra 9,7% de Ignácio. A categoria “ane-
xada”, ou seja, quando uma matéria foi inserida em outra, é neutra e só ocorreu 
uma vez, no governo Buaiz. Por outro lado, Ignácio teve 9,7% de suas mensagens 
de lei arquivadas (tramitaram sem solução), enquanto o índice de Buaiz foi de 
1,9%. No caso dos vetos e das emendas, o desempenho de Ignácio também foi 
menor. Enquanto ele vetou 9,7% de suas próprias matérias relevantes, com ape-
nas 50% destas tendo sido mantidas (4,8% no total), Buaiz só vetou 3,8% e viu to-
dos confirmados. Na categoria, “emendadas” estão aquelas que foram aprovadas 
sem receber substitutivo do governo e sem que tenham tido veto mantido. Ou 
seja, estão sendo consideradas as que realmente foram mudadas por deputados. 
Isso aconteceu com 35% das matérias de Ignácio e 23% das de Buaiz. 

Dessa forma, percebe-se que, no plano descritivo, não houve a constância 
esperada. O desempenho de Ignácio é melhor que o de Buaiz nas aprovadas, 
rejeitadas e retiradas, mas cai nas arquivadas, vetadas e emendadas. Aqui, po-
rém, vale observar que as três primeiras classes são muito mais importantes 
que as últimas. Além do mais, é muito dif ícil saber até que ponto as emendas 
feitas por deputados e mantidas até o fim não foram negociadas e, talvez até, 
sugeridas pelo próprio governo. Os vetos, por sua vez, são numericamente 
pouco expressivos nos dois casos. 

O teste do qui-quadrado feito com as duas categorias principais, Aprova-
ção e Rejeição, deu um resultado significativo a 95%. Isso quer dizer que as di-
ferenças em termos de resultados nas duas categorias (que foram as esperadas 
no plano descritivo) entre o governo Buaiz e Ignácio estão de fato relacionadas. 
O mesmo teste, feito com as cinco primeiras categorias, que dão conta do re-
sultado final do trâmite, também foi significativo a 95%. 

No caso das matérias emendadas, é de se supor, no caso da teoria aqui 
defendida, que elas sejam mais modificadas nas comissões importantes (CCJ e 
CF) e menos nas outras comissões (as de mérito) e no plenário. Como as vagas 
mais importantes estão na CCJ e CF, é quase impossível evitar que haja oposi-
cionistas nas comissões de mérito, onde as matérias ficam mais vulneráveis a 
serem emendadas por eles. Entretanto, o trâmite na Ales começa na CCJ, passa 
pela(s) de mérito (quando é o caso) e termina na CF. Isso permite que o relator 
nesta dê um parecer diferente, preservando a formulação do governo. Além do 
mais, pode-se solicitar, pelo voto, a preferência para algum dos pareceres. É por 
isso que o controle da CCJ e CF é estrategicamente mais importante para quem 
deseja influenciar no trâmite. No que se refere ao local no qual as emendas fo-
ram feitas, o resultado se encontra na Tabela 3.22:
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Tabela 3.22 – Origem das emendas aprovadas

Local VB % JIF %

CCJ 4 33,3 10 43,5

CF 5 41,7 10 43,5

CCDH 2 16,7 2 8,7

Plenário 1 8,3 0 0,0

Sem Informação 0 0,0 1 4,3

Total 12 100,0 23 100,0

Fonte: DPL, vários números.

Nos dois governos, as matérias foram mais modificadas na CCJ e CF. Pou-
cas vezes alguém na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos mudou maté-
rias. Só no período de Buaiz houve mudança no plenário, mas uma única vez. 
Os índices são apenas ligeiramente melhores para Ignácio. Para ter uma visão 
mais clara, é preciso saber quem fez essas mudanças, o que surge na Tabela 3.23:

Tabela 3.23 – Autores das emendas aprovadas

Autor VB % JIF %

Governista 1 8,3 7 30,4

Independente 3 25,0 9 39,1

Oposição 6 50,0 1 4,3

Vários 2 16,7 2 8,7

Sem Informação 0 0,0 4 17,4

Total 12 100,0 23 100,0

Fonte: DPL, vários números.

Um governador com maior sucesso legislativo deve ter suas matérias 
emendadas mais por governistas e “independentes” do que por oposicionistas. 
Foi exatamente esse o caso de Ignácio comparado com Buaiz. Somando-se os 
dois primeiros grupos de forma a constituir duas categorias (Situação e Opo-
sição) e rodando-se o teste do qui-quadrado, obteve-se um resultado signifi-
cativo a 99%, o que confirma a hipótese experimental de que os dois governos 
foram diferentes no que se refere a quem emenda as matérias. 
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Em seguida, considera-se o trabalho dentro da CCJ e CF. Foram avaliados 
os seguintes pontos: a) quantas vezes os seus presidentes avocaram para si os 
relatórios; b) se os pareceres foram orais em plenário (indicando uma trami-
tação mais rápida e com menor chance de avaliação técnica dos conteúdos); 
c) quantas vezes o relator solicitou prazo regimental de 72 horas para avaliar 
melhor a matéria; d) quantas vezes os deputados emendaram na comissão e 
quantas vezes o relator aceitou tais emendas; e) quantas vezes o relator apre-
sentou parecer contrário (pela inconstitucionalidade, na CCJ). 

A Tabela 3.24 mostra as categorias acima para todas as matérias relevantes 
para o Executivo que passaram pela CCJ, independente do destino final que 
tenham tido (aprovação ou não).

Tabela 3.24 – Matérias relevantes do Executivo na CCJ

Matérias VB % JIF %

Total 40 100 43 100

Sem Informação 3 7,5 1 2,3

Avoca 16 40 29 67,4

Oral 32 80 40 93,0

72 h 5 12,5 4 9,3

Emenda Dep 15 37,5 11 25,6

AcEmenDep 7 17,5 4 9,3

Emenda Rel 8 20 9 20,9

Inconst 4 10 0 0,0

Fonte: DPL, vários números.

No governo Ignácio, como seria de se esperar, os relatores avocaram mais vezes. 
Nos dois casos, a esmagadora maioria das matérias foi apreciada pela comissão em 
plenário, em regime de urgência, o que implicou recurso ao parecer oral. Este tende a 
ser o procedimento padrão no caso de todas as matérias apreciadas na Ales, inclusive 
as de autoria dos deputados, pelo que se percebeu na leitura do DPL. Prazos para 
vistas foram maiores no governo Buaiz. Apresentação e aprovação de emendas de de-
putados (AcEmenDep) e pareceres de inconstitucionalidade também foram maiores 
naquele momento, seguindo a expectativa. Só as emendas de relatores tiveram quase 
o mesmo resultado. O teste do qui-quadrado para as categorias avoca e não avoca foi 
significativo a 95%, confirmando que as diferenças esperadas não se deram por acaso. 

O mesmo tipo de avaliação feito para a CF resultou na Tabela 3.25:
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Tabela 3.25 – Matérias relevantes do Executivo na CF

Matérias VB % JIF %
Total 35 100,0 44 100,0
Sem Informação 0 0,0 0 0,0
Avoca 25 71,4 33 75,0
Oral 34 97,1 42 95,5
72 h 2 5,7 3 6,8
Emenda Dep 10 28,6 6 13,6
AcEmendDep 4 11,4 4 9,1
Emenda Rel 7 20,0 9 20,5
Contra 1 2,9 0 0,0

Fonte: DPL, vários números.

No caso da CF, os resultados seguem o mesmo padrão da CCJ, mas com 
diferenças bem pequenas entre as categorias. De fato, o teste do qui-quadrado 
não foi significativo a 95%. Este resultado não confirma a expectativa teórica e 
pode se dever a uma idiossincrasia da Ales nos dois governos, quando um mes-
mo deputado, Marcos Madureira, ocupou a presidência da comissão durante 
todo o governo Buaiz e a maior parte do de Ignácio. A atitude padrão dele foi a 
de avocar na maior parte das vezes, não acolher emendas de deputados e ofe-
recer poucos pareceres contra (só um entre os importantes para o Executivo). 
Isso pode se dever a um alinhamento deste deputado em particular com os dois 
governos ou ao curioso fato de que os situacionistas preferiam fazer emendas 
de mérito na CCJ. Era comum que os derrotados na CCJ apresentassem as mes-
mas emendas na CF e o seu relator apenas seguisse a anterior. 

Passando para as matérias do Executivo efetivamente votadas em plenário, 
tem-se Tabela 3.26:

Tabela 3.26 – Matérias relevantes do Executivo votadas em plenário

Trâmite VB % JIF %
Total 37 100,0 49 100,0

Sem Informação 0 0,0 3 6,1

Ordinária 12 32,4 15 30,6

Extraordinária 25 67,6 31 63,3

Não Aprovadas 3 8,1 0 0,0
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Trâmite VB % JIF %
Nominal (Não PEC) 3 8,1 2 4,1

Nominal (PEC) 1 2,7 3 6,1

Simbólica 33 89,2 41 83,7

Conflito 12 32,4 18 36,7

Comissão Vencedora CF - CF -

Fonte: DPL, vários números.

Os resultados, nos dois governos, são muito parecidos. A maior parte das 
matérias foi apreciada em sessões extraordinárias e receberam votação simbó-
lica. Das poucas votações nominais, algumas só ocorreram pelo fato de serem 
PECs. Assim, o voto dos situacionistas foi igualmente preservado nos dois gover-
nos. O volume de conflito entre pareceres de comissões foi pequeno e resolvido, 
na maior parte das vezes, a favor da CF. O fato de as votações terem se dado, na 
maior parte, em sessões extraordinárias também é um indicador de velocidade 
no trâmite, pois foge-se à longa lista de matérias em urgência que normalmente 
afoga as ordinárias. Este aspecto, destoando do que se esperava, talvez tenha mais 
a ver com o funcionamento corriqueiro da Ales do que outra coisa qualquer. 

Quanto à velocidade do trâmite, um indicador melhor é aquele que 
acompanha a distância entre a data de assinatura da mensagem governamen-
tal e a efetiva votação em plenário. Isso foi feito incluindo-se os resultados em 
categorias do tipo “até 1 mês” (contendo 1 dia, 3, 10, 20, etc.). Nessa conta-
gem, foram incluídos finais de semana e feriados.

Tabela 3.27 – Tempo de tramitação das matérias relevantes

Tempo VB % %Acum JIF % %Acum

1 22 64,7 64,7 33 71,7 71,7

2 4 11,8 76,5 8 17,4 89,1

3 4 11,8 88,2 3 6,5 95,7

4 1 2,9 91,2 0 0,0 95,7

5 0 0,0 91,2 1 2,2 97,8

6 0 0,0 91,2 1 2,2 100,0

7 3 8,8 100,0 0 0,0 100,0
Total 34 100,0 46 100,0

Fonte: DPL, vários números.
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Vê-se que o governo Ignácio teve desempenho melhor, já que aprovou mais 
matérias em tempo mais curto e teve distância total menor. Rodou-se uma re-
gressão linear simples tendo tempo como variável dependente e a porcentagem 
de matérias dos dois governos como independentes. O coeficiente de correla-
ção de Pearson apresentou um resultado positivo alto, de 0,76. O coeficiente 
de determinação foi de 0,57, mas o modelo não foi significativo. Isso quer dizer 
que os tipos de governo não explicam o tempo de tramitação, mas os sinais es-
perados foram obtidos, com o coeficiente de inclinação do governo Buaiz sendo 
+0,88(estandartizado) e o de Ignácio –1,59. Ou seja, as matérias de um governo 
no cenário 4 têm um impacto positivo no tempo de tramitação, que fica mais 
longo e as de governo três, negativo, com tempo mais curto. 

Por fim, tendo em vista as matérias relevantes para o governo, mas que 
foram assinadas pelos deputados ou pelo Tribunal de Justiça (TJ), tem-se o se-
guinte resumo, contido na Tabela 3.28:

Tabela 3.28 – Matérias de outros autores

Matérias VB % JIF %

Total 58 100 76 100

N 6 10,3 14 18,4

Deputados/Mesa 4 66,7 13 92,9

TJ 2 33,3 1 7,1

Retiradas 1 16,7 1 7,1

Devolvidas 1 16,7 0 0,0

Arquivadas 0 0,0 1 7,1

Aprovadas 3 50,0 12 85,7

Vetadas 1 16,7 4 28,6

Mantidos 0 0,0 1 7,1

Ruins 5 83,3 11 78,6

PDL 2 33,3 2 14,3

PL 4 66,7 6 42,9

PEC 0 0,0 5 35,7

PLC 0 0,0 1 7,1

Fonte: DPL, vários números.
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Do total geral de matérias relevantes, outros autores que não o Executivo 
tiveram pequena participação. A maioria foi aprovada no governo Ignácio e 
a metade no de Buaiz, ao contrário do que seria de se esperar. A categoria 
“ruins” se refere a matérias negativas para o próprio governo e constituíram 
a maior parte deste grupo. Os PLs, que têm aprovação mais fácil, domina-
ram, mas há também destaque para os Projetos de Decreto Legislativo (PDL), 
que não podem ser vetados pelo Executivo. É interessante notar a quantidade 
de PECs no governo Ignácio. O teste do qui-quadrado associando os dois 
mandatos com o fato destes projetos terem sido aprovados ou não confirmou 
a hipótese nula de que não há relação entre tais elementos. Ou seja, tanto 
descritiva quanto analiticamente não se obteve o resultado esperado de que 
Buaiz fosse pior que Ignácio nesse ponto.

Conclusão

Conforme foi dito no início, é dif ícil acreditar que um governador se sub-
meta a passar todo seu mandato na situação hipotética descrita no cenário 4. 
O estudo descritivo das agendas mostrou que Buaiz, na prática, começou uma 
situação semelhante e passou para algo parecido com o cenário 3. Isso fez com 
que o seu governo se aproximasse do de Ignácio. Diante dessa circunstância, 
teria sido até possível que os testes não demonstrassem diferença entre os casos. 
Mas a produção legislativa relevante dos dois governos esteve concentrada nos 
primeiros anos, quando foram mais diferentes. A do agregado, porém, mostrou 
alguns resultados não esperados, mas foram poucos e de menor importância na 
avaliação geral. Ao considerar o destino final das matérias, as categorias “aprova-
do”, “rejeitado” e “retirado” são as melhores para considerar o sucesso legislativo. 
Aí, as diferenças foram claras. As autorias de emendas e o principal do compor-
tamento dos atores na CCJ foram os esperados. A CF foi grande exceção, mas 
há razões para supor que isso se deva à própria lógica do trâmite. A velocidade 
com que as matérias foram votadas também se encaixa no esperado. Já os vetos 
e matérias de outras origens não mostraram diferença entre os casos, mas deve-
-se destacar que o seu peso no total das matérias relevantes é pequeno. Assim, 
o balanço final é de que o desempenho legislativo dos dois governadores foi, de 
fato, diferente e, nos critérios mais importantes, confirmaram as expectativas. 

Buaiz conseguiu, apesar de todo seu esforço, chegar a uma situação que foi 
apenas “menos pior” que antes. Nesse sentido, a chance de uma melhoria sig-
nificativa em termos de relação com o Legislativo, permitindo uma aprovação 
rápida e com baixo custo das matérias restantes de sua agenda, dependeu da 
tentativa frustrada de coalizão de governo, levada adiante em 1997. O fracasso 
se deveu à necessidade, para o governador, de se afastar de seu partido e aliados 
eleitorais. Esse trade off tende a ser politicamente perigoso, pois depende da ma-
neira como os novos aliados, que estão se preparando para as eleições seguintes, 
estejam dispostos a receber o governador e seu grupo. É aqui que a natureza do 
sistema partidário entra na explicação. No início deste capítulo, ficou claro que o 
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sistema partidário capixaba é desestruturado, mas, apesar disso, foi possível 
obter coordenação da ação coletiva na Assembleia. Isto se deu sem a interve-
niência de bancadas partidárias. É este aspecto que explica a ineficiência de 
uma coalizão de governo como estabilizadora da relação Executivo x Legisla-
tivo. Se aqueles que recebem os cargos não são capazes de garantir disciplina de 
grupos de parlamentares, simplesmente não vale a pena concedê-los. 

Como já foi dito, Buaiz tentou incorporar várias lideranças no governo. 
Conseguiu apenas trazer dois deputados estaduais. Um deles, membro do PPS, 
foi duramente criticado pelo PT, ao qual o governador ainda estava filiado. Ele 
foi acusado de envolvimento com atividades criminosas da “Scuderie Le Coq”, 
à qual efetivamente pertenceu quando no exercício de sua profissão, como de-
legado de polícia. O resultado foi sua saída do cargo de secretário da Segurança 
Pública. O outro parlamentar, na Chefia da Casa Civil, reclamou de não dispor 
dos instrumentos necessários para negociar com os deputados estaduais. O que 
estava implícito nessa afirmação é o fato de ele não ter como garantir a distribui-
ção de verbas e cargos. Nenhum dos dois representava uma bancada ou grupo 
específico de deputados. O governador também não conseguiu trazer lideranças 
externas ao Parlamento que pudessem ter esse tipo de influência. A desconfian-
ça dos atores com relação à entrada em um governo muito desgastado e que não 
havia dado, desde o início, provas de interesses em ampliar os apoios, era enor-
me. O resultado de tudo isso foi a passagem para algo parecido com o cenário 3, 
o abandono de certos projetos tidos como prioritários e a tramitação mais lenta 
e dif ícil daqueles que efetivamente compuseram a agenda de 1997 e 98. 

Em seu trabalho, citado acima, Mauro Petersem concluiu, sobre o período 
do governo Buaiz, que a Assembleia se “mostrou [...] um poder subserviente às 
demandas do Executivo, incapaz de traduzir na legislação produzida preferên-
cias políticas próprias. Podemos dizer [...] que vigorou [...] aquilo que Fernando 
Luiz Abrúcio denominou ‘pacto homologatório’” (2001, p. 85). Essa percepção 
deriva da maneira como o autor desenvolveu sua pesquisa, reunindo toda a 
produção legislativa, não considerando as mudanças que foram introduzidas 
e o que deixou de ser apresentado. Com os dados que colheu, realmente faz 
sentido ressaltar a prevalência do Executivo. Todavia, se forem consideradas 
apenas as matérias relevantes, ressaltadas as derrotas em plenário, as retiradas, 
as arquivadas e as mudanças feitas, verifica-se que o custo da vitória foi mais 
alto do que a conclusão de Petersem parece afirmar. No agregado, os governa-
dores realmente tendem a vencer, mas o preço que pagam por isso é variado.

Tal entendimento é reforçado pela trajetória do governo Ignácio. Sem os 
compromissos políticos que estimularam Buaiz a formar o governo como uma 
coalizão minoritária, Ignácio, mesmo assim, preferiu seguir o mesmo padrão. 
A grande diferença com relação a Buaiz foi o fato de ter conseguido aprovar, 
logo de início, uma medida que permitiu estabilizar sua administração. A partir 
daí, o governo optou por não investir mais em matérias que pudessem dar a 
oportunidade estratégica aos deputados para que se fortalecessem. A reforma 
da previdência dos servidores e a privatização do banco do estado e da empresa 
de saneamento foram abandonadas. A opção por uma agenda “leve” e a inca-
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pacidade dos parlamentares em resolverem seus problemas de ação coletiva 
permitiram que Ignácio passasse por dois anos de bonança, antes da tempes-
tade. Esta veio por pura incapacidade política do governador em agir a tempo 
para evitar que o escândalo atingisse maiores proporções. Depois que o estrago 
foi feito, precisando de apoio para evitar o impeachment (e não para aprovar 
projetos restantes, como Buaiz), Ignácio lançou mão dos cargos de primeiro es-
calão e outros recursos. Para os seus propósitos, as medidas deram certo, mas o 
resto do mandato ficou irremediavelmente comprometido e também as contas 
públicas do estado, que voltaram ao desequilíbrio, com o festival de despesas 
que se seguiu após os acordos. No todo de seu mandato, portanto, se não fosse 
o percalço político, a escolha feita se revelou a mais correta. 

Em um lugar como o Espírito Santo, não é racional que o Chefe do Exe-
cutivo distribua cargos de primeiro escalão, diminuindo seu poder pessoal, em 
troca de um apoio que não garante disciplina em plenário. Ao mesmo tempo, 
também é racional que os próprios parlamentares procurem fortalecer sua po-
sição concentrando poderes nos cargos mais importantes da Assembleia, de 
forma a garantir o controle sobre o trâmite. Isso, porém, apresenta duas difi-
culdades. Em primeiro lugar, cada deputado individual sofre tremendas perdas 
de agenciamento e o controle sobre o trâmite só se revela vantajoso quando a 
agenda é “pesada”. Tudo isso predispõe a um padrão de relacionamento entre 
os poderes com base em acordos “por baixo dos panos”. Sendo estes invisíveis, 
toda uma zona cinza se estabelece. Nessas sombras, o nível de incerteza para 
os jogadores com um todo aumenta, a clareza dos projetos para a Sociedade 
diminui e recursos advindos de outras esferas que não a política podem encon-
trar aí um ninho acolhedor. Assim, não faz sentido, em circunstâncias normais, 
que sejam acertados acordos públicos de apoio e divisão de responsabilidades 
governativas. Este não é um mundo de acertos “por cima dos panos”. Tal estado 
de coisas nada tem a ver com a moralidade dos indivíduos, mas com a estrutura 
de estímulos à qual estão submetidos. Sistema partidário, tipos de agendas e 
coordenação da ação coletiva no Legislativo são variáveis determinantes para 
entender os padrões de relacionamento Executivo x Legislativo e os custos as-
sociados. Para tornar este entendimento mais sólido, o capítulo seguinte vai 
estudar um caso contrário ao capixaba. 
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Ao contrário do que se pensa habitualmente sobre a política no Brasil 
como um todo, o estado do Rio Grande do Sul apresenta um diferencial 

muito grande em termos de solidez institucional, polarização e clareza ideológi-
ca. Tanto no plano externo quanto no interno ao Parlamento, a capacidade dos 
atores em coordenar a ação coletiva é muito grande, de forma que este exemplo 
se encontra no extremo oposto ao do Espírito Santo. Por isso, se as variáveis 
escolhidas forem realmente significativas para determinar os custos da relação 
Executivo x Legislativo, os resultados obtidos serão diferentes. Nesse sentido, os 
governos de Antonio Britto (PMDB), de 1995 a 1998, e de Olívio Dutra (PT), de 
1999 a 2002, não só correspondem temporalmente aos estudados antes, como 
trazem a vantagem de se encontrarem próximos ao cenário 1 (apoio majoritário 
com baixos níveis de problemas de ação coletiva) e ao 2 (apoio minoritário com 
baixos níveis de problemas de ação coletiva), respectivamente. Além disso, a 
organização interna da Assembleia Legislativa reproduz o “modelo completo”, 
discutido no capítulo 1. As bancadas dos partidos gaúchos são, de fato, unidades 
de análise. Há disciplina interna e seus líderes falam e agem em nome do gru-
po. De tudo isso e na suposição de que os governadores sejam atores racionais, 
quer dizer, persigam o objetivo de aprovar suas agendas da maneira mais rápida 
possível e com menores alterações, o papel das coalizões de governo deve ser 
mais significativo que no caso anterior. Em termos mais específicos, o cenário 1, 
seguido por Britto, deve apresentar melhor desempenho legislativo que o 2, de 
Dutra, pelo recurso ou não à distribuição de cargos de primeiro escalão. 

As outras duas variáveis – estruturação do sistema partidário e os tipos de 
agendas – também devem interferir. Sendo o sistema em tela altamente polariza-
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do em termos ideológicos, os conteúdos e processamento das agendas deve sofrer 
alguma mudança, pois as matérias que alteram muito o status quo não podem 
servir apenas como oportunidade de pressão pelos parlamentares sobre o gover-
no. Suas atitudes precisam ser justificadas publicamente, o que faz com que os 
acordos “por baixo dos panos” não sejam suficientes para garantir o apoio. Nesse 
ambiente institucional, os partidos precisam esclarecer suas posições, de forma 
que o custo do ingresso na situação ou de ficar na oposição podem ser aumenta-
dos ou diminuídos pelo “peso” das agendas. Há, portanto, um espaço de possibi-
lidades sobre o qual os atores sofrem algumas limitações em seus movimentos. 
Para que o Chefe do Executivo consiga impor sua agenda, não basta formar uma 
coalizão de governo com parceiros ideologicamente conectados. Os pontos polê-
micos dessa agenda passam por constante escrutínio, de forma que acabam tendo 
que ser negociados internamente. Esse é o preço pago pela disciplina na situação. 
Por outro lado, a assimetria típica da relação Executivo x Legislativo no Brasil di-
ficulta a formulação e aprovação de propostas da oposição majoritária. A solução 
é a de impor suas preferências nas matérias do governo, o que se mostra possível 
devido à divisão interna de poderes na Assembleia e à capacidade de ação das 
bancadas partidárias. Nos dois casos, o estudo das modificações introduzidas nas 
matérias relevantes ajuda a compreender melhor os custos da vitória e plenário 
para o Executivo, já que suas matérias sempre são muito modificadas. 

Para demonstrar o que foi dito, o capítulo segue a mesma estrutura que o 
anterior. Parte-se de um estudo dos sistemas partidários gaúchos, com o obje-
tivo de enfatizar a constância da polarização ideológica, acompanhada por uma 
distribuição coerente dos partidos nesse espectro. O respeito ao party label é um 
dos estímulos para o posicionamento frente ao governo. Em seguida, estuda-se o 
desenho institucional da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de forma 
a ressaltar o papel das bancadas partidárias tanto na organização interna, que é 
bem mais desconcentrada que no caso anterior, quanto na lógica da formação 
das coalizões de governo. Isso leva à seção sobre a distribuição das secretarias 
de estado nos dois mandatos considerados, revelando como foram associadas 
à lógica da incorporação dos aliados eleitorais e dos apoios extraordinários. Por 
fim, faz-se uma avaliação do desempenho legislativo dos governadores. A base de 
dados usada é diferente da anterior, pois foi possível obter os votos nominais dos 
parlamentares, mas nada sobre o trabalho das comissões. Todavia, ao contrário 
do Espírito Santo, a Assembleia gaúcha tem como procedimento corrente a vota-
ção em plenário de emendas e destaques, o que permitiu fazer uma boa avaliação 
das mudanças introduzidas. O capítulo se encerra com os testes estatísticos, de 
forma a verificar se os casos foram realmente distintos. 

Sistemas Partidários no Rio Grande do Sul

Em seu estudo recente, Luís Gustavo Grohmann observa que a “reflexão 
sobre a polarização no RS sempre enfatizou seu caráter bipolar, advindo de 
uma formação histórico-política de cunho platino, com forte oposição entre 



147

Por baixo dos panos

os dois blocos: republicanos x imperiais; chimangos x maragatos; PTB x anti-
-PTB; MDB x ARENA” (2002, p. 16). Adiante, ele passa a defender a ideia de 
que, na atualidade, o formato desse embate se dá entre PT x anti-PT. Mais do 
que uma simples observação, está-se diante de um problema interpretativo, 
que consiste em combinar a polarização ideológica com a existência de vá-
rios partidos, que possuem identidade própria e comportamentos distintos no 
Parlamento. Essa questão está inscrita na história do estado, como demonstra 
Joseph Love (1985) em seu trabalho de sobre a República Velha, destacando o 
embate entre republicanos e parlamentaristas. 

A posterior ascensão de Vargas e seu grupo ao poder central mudaria os 
conteúdos do debate ideológico no estado. Ao contrário de lugares como São 
Paulo, onde o crescimento do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) foi deses-
timulado pela parentela de Vargas, que controlava a legenda (BENEVIDES, 
1989), sua representação gaúcha contou com significativos recursos de poder 
desde o início (BODEA, 1992), inclusive em termos de apelo programático 
(DELGADO, 1989). Foi esse estado de coisas que levou muitos observadores a 
falarem do embate PTB x anti-PTB. Entre eles, destaque para Hélgio Trindade. 

Em capítulo publicado no livro organizado por Fernando Henrique Cardoso 
e Bolívar Lamounier, Hélgio Trindade observou cinco padrões no comportamen-
to eleitoral gaúcho. O primeiro seria o da relativa estabilidade do comportamento 
eleitoral no estado em seu conjunto. Isso se deveria, principalmente, à fidelidade 
dos eleitores, sobretudo ao PTB e Partido Libertador (PL), de implantação estável 
nas suas bases. O segundo padrão foi identificado como a “tendência à polariza-
ção das preferências eleitorais num sistema bipartidário de fato” (1978, p. 155). 

O terceiro padrão identificado foi a dominação eleitoral do trabalhismo, com 
o PTB aparecendo nas disputas locais como primeiro ou segundo partido. O quar-
to foi o declínio progressivo dos partidos conservadores liberais, principalmente 
o PSD. O quinto foi a inviabilidade da formação de uma terceira força eleitoral, 
capaz de levar a uma nova alternativa, deixando os partidos que tentaram esta 
via (PRP, PL e PDC) insulados em regiões específicas do estado. Dessa forma, ao 
contrário do que se disse, no capítulo anterior, sobre o mesmo período no Espírito 
Santo, não haveria um núcleo, um centro neste sistema, mas uma bipolarização, 
parecendo refletir uma certa continuidade, em outros termos, das fases anteriores. 

Desenvolvendo seu argumento, Trindade procura identificar a distribuição 
geográfica do voto dos partidos, concluindo que “o trabalhismo se faz presente, 
de forma expressiva na totalidade das cidades denominadas pólos regionais ou 
sub-regionais, especialmente na região industrializada e intensamente urbana da 
área metropolitana de Porto Alegre”. Os partidos conservadores-liberais “cris-
talizam sua presença na zona norte do estado, de modo particular na região 
nordeste. [...] O PSD tem suas bases eleitorais fundamentalmente na metade 
norte [...], zonas onde predominam fortemente pequenas e médias proprieda-
des rurais. [...] O PL, representando o liberalismo tradicional das lutas políticas 
e revoluções do passado, tem seus bastiões eleitorais nas regiões de pecuária e 
de grandes latifúndios”. Por fim, os partidos que tentaram a terceira via, PRP e 
PDC, “localizam-se na parte norte do estado, em regiões associadas à imigração 
italiana e alemã, e com altos índices de prática religiosa [...]” (1985, p. 169).
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A penetração eleitoral dos partidos no espaço foi associada pelo autor com 
a organização social, de forma que os partidos deveriam então representar ou 
estar associados a interesses de classes ou estratos sociais. Trindade entende 
que esse enraizamento teria se mantido no bipartidarismo imposto pela dita-
dura, com o MDB herdando as bases do PTB e a ARENA ficando com os votos 
dos conservadores-liberais. Num primeiro momento, porém, não foi isso que 
ocorreu, com o partido da situação avançando nas áreas antes ligadas ao traba-
lhismo. Segundo Trindade, tal tendência passou a se inverter a partir de 1974, 
com o MDB passando à frente da ARENA no total dos municípios. 

A seguir, Trindade passa a considerar a evolução do voto na cidade de 
Porto Alegre de 1966 a 1974. Dividindo o município conforme as classes sociais 
predominantes nos bairros, conclui que os eleitores do MDB provêm mais dos 
bairros populares do que dos de estratos médios ou altos, ocorrendo o contrá-
rio com a ARENA. O conjunto da explicação, portanto, dá a entender que a 
base dos padrões identificada antes seria de origem socioeconômica. 

Em capítulo de outro livro, organizado por Fábio Wanderly Reis, Trin-
dade é mais claro com relação ao mecanismo explicativo. Sobre o período 
45/64, diz que “a dinâmica eleitoral associada à mutação sócio-econômica, 
especialmente na metade norte do estado, apontava na direção de um cres-
cimento secular das forças populistas” (TRINDADE; DE CEW, 1978, p. 150). 
Ele claramente esperava que tais fatores continuassem atuando no período 
militar, de forma que o MDB herdasse os votos trabalhistas e a ARENA, os 
conservadores, e entende que, apesar de um início que não confirmou tais 
expectativas, o sistema estaria caminhando nesse sentido. 

A explicação oferecida por Trindade às tendências do sistema partidário 
gaúcho de 45/64 é semelhante à dada por Gláucio Ary Dillon Soares para o país 
como um todo na mesma época, ao relacionar urbanização e industrialização 
com o crescimento do PTB, o descenso do PSD, como partido de centro e arti-
ficialmente inflado no início pela lei eleitoral, com relativa estabilidade do voto 
de direita, mas pequena queda particular da UDN (SOARES, 2001). 

Uma visão diferente deriva da abordagem de José Antônio Giusti Tavares. 
Partindo de um marco institucionalista, o autor discorda da interpretação de Hél-
gio Trindade de que tenha havido um bipartidarismo de fato. Afirma Tavares: 
“quanto às eleições para o governo do estado, o padrão exibido entre 1947 e 1962 
não é o do predomínio ou sequer do ascenso de um bloco e do caráter minoritário 
ou do descenso de outro bloco polar, mas – ao contrário – o do equilíbrio quase 
simétrico e da alternância perfeita entre PSD e PTB no governo [...]” (1997, p. 167). 

Sobre o número de cadeiras conquistadas pelo PTB na Assembleia durante o 
período, Tavares afirma que não houve crescimento, mas variação ondulatória. No 
caso das vagas para a Câmara dos Deputados, observa que houve equilíbrio entre 
o PTB e os adversários. Quanto ao pleito de 1962, entende que o “movimento pen-
dular do eleitorado flexionou na direção de uma consagradora vitória dos partidos 
conservadores, tanto nas eleições legislativas quanto nas majoritárias” (1997, p. 168). 

O ponto central da crítica de Tavares está na ideia defendida por Trindade 
de que o sistema partidário se dividia ao meio, sendo bipolar na prática, apesar 
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do grande número de partidos. Baseado no critério estabelecido por Douglas 
Rae, Tavares defende o entendimento de que bipartidarismo só pode ocorrer 
quando dois partidos conseguem 90% das cadeiras ou dos votos do eleitorado. 
Por esse critério, o Rio Grande do Sul não poderia ser caracterizado como um 
sistema bipartidário. Seguindo a leitura de Giovanni Sartori, o autor caracteriza 
como vigente no período um pluripartidarismo polarizado centrífugo. Nele, é 
normal que coligações eleitorais com vários partidos se formem com a intenção 
de enfrentar adversários na outra extremidade do espectro ideológico. 

Ao contrário da tese de Hélgio Trindade, Tavares avalia as tendências do 
período 45/64 como de “um sistema partidário que, assumindo nos primei-
ros tempos a forma de um pluripartidarismo centrífugo polarizado [...], passou 
a orientar-se – sobretudo com a emergência de dois novos partidos, um de 
centro, o Partido Democrata Cristão, e um de centro-esquerda antipopulista, 
o Movimento Trabalhista Renovador – na direção de um pluripartidarismo 
moderado e multipolar” (1997, p. 175). Em seguida, continua a discordar, não 
aceitando a ideia de que tendências eleitorais anteriores à ditadura tenham per-
manecido na vigência do regime do AI-2. Sobre este ponto, o autor é pouco es-
pecífico, passando a lidar com o atual sistema, inaugurado em 1982, quando, no 
seu entendimento, a competição pluripartidária e multipolar se restabeleceu. 

De 1982 a 1990, Tavares identifica três grandes partidos: PMDB, PDS e PDT. 
Em 1994, porém, a dispersão aumenta entre os maiores e se complexifica, com o 
PMDB, PPR, PDT e PTB ocupando as posições de maior destaque na Assembleia, 
secundados por partidos médios e pequenos. Na Câmara dos Deputados, os três 
primeiros se mantêm como grandes, mas o PT substitui o PTB nessa condição. 

O desenho ideológico dos blocos seria marcado por partidos de direita, 
com absoluto destaque para o PDS/PPR/PPB, seguido dos pequenos PFL e 
PL. O centro teria o PMDB como grande referência, seguido do PTB, que 
cresceu no fim do período, e o PSDB, que se manteve pequeno. Tavares inclui 
na esquerda o PDT, o PT, o PSB e o PCdoB. A tendência do primeiro foi de 
queda e do segundo de crescimento. 

O autor observa que a migração partidária no Rio Grande do Sul é baixa, 
em comparação com o que ocorre na Câmara dos Deputados e aparentemente 
menor que nos outros estados. Isso, porém, não significa que os efeitos dele-
térios do atual sistema estejam ausentes do estado. Tavares passa uma parte 
de seu texto sublinhando os resultados negativos das leis eleitorais vigentes no 
caso gaúcho, com o aumento da dispersão partidária, da alienação eleitoral e do 
individualismo como padrão de comportamento dos políticos. 

Os dois autores considerados, portanto, apresentam leituras diversas. Este 
trabalho não tem o objetivo de resolver tal embate, mas de ressaltar a convivência 
de dois pontos relevantes. O papel do confronto ideológico na história do estado 
é marcante. O seu formato, em diferentes períodos, tem sido percebido pelos 
comentadores como bipolar. Ao mesmo tempo, a representação política sempre 
foi (com a óbvia exceção da ditadura) diversificada. A desconexão entre os dois 
planos é explicada por Hélgio Trindade conforme a lógica da ocupação geográ-
fica do estado por grupos com perfis sociais, econômicos, religiosos e étnicos 
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diferentes. Tavares, por sua vez, não nega o caráter polarizado da disputa política, 
mas não o concebe como um marco estrutural e nem inevitável. Sobre a existên-
cia de vários partidos, pouco se dispõe a dizer, a não ser o seguinte comentário: “o 
Rio Grande do Sul herdou da tradição do Império e da Primeira República não o 
bipartidarismo centrífugo e polarizado, mas o senso de identidade partidária e as 
virtudes da coesão e da lealdade partidária, o que se deve provavelmente à secular 
associação do estado à cultura política dos países do Prata” (1997, p. 198). 

No trabalho citado anteriormente, Gustavo Grohmann defende a exis-
tência de uma polarização PT x anti-PT. Assim, independente de quais sejam 
as causas, dois fenômenos convivem nos sistemas partidários gaúchos. Há um 
corte geral entre dois polos, mas uma quantidade grande de atores que dispu-
tam a liderança desses blocos, com perfis políticos próprios. Certas conjuntu-
ras apresentam embates mais intensos e algumas incongruências foram regis-
tradas, como a aliança eleitoral do PRP com o PTB em 1958 e a do PDT com 
o PDS em 1986. Isso significa que os atores avaliam as circunstâncias e tomam 
decisões sem perfeita correspondência com o quadro mais geral. Assim, há es-
pecificidade no perfil e no comportamento dos partidos, que estão inseridos na 
polarização, que tem graus variados conforme a conjuntura. 

Tendo por base os levantamentos que foram feitos para esta pesquisa, es-
pecialmente as votações das bancadas na Assembleia (como será visto adiante), 
usa-se aqui uma classificação dos partidos diferente da de Tavares e de Gustavo 
Grohmann (2001, p. 144). Os dois dividem as legendas em direita, centro e esquer-
da. Neste livro são considerados de direita o PDS/PPR/PPB, o PFL e o PL. São de 
centro-direita o PMDB, o PTB e o PSDB. O PDT é de centro-esquerda. A esquerda 
é composta, em grau crescente de afastamento com relação ao centro, pelo PSB, 
PT e PCdoB. Durante o governo Dutra, o PPS saiu da condição de legenda menor 
para um certo destaque na Assembleia, com a entrada, primeiro, de um deputa-
do do PSB, de centro-esquerda. Depois, ingressaram cinco deputados do PMDB, 
de centro-direita, o que colocou o partido nesse mesmo plano. Dessa forma, ao 
contrário dos autores, não se acredita aqui na existência de partidos de centro no 
atual sistema partidário gaúcho. Pode ser que isso se deva às particularidades da 
conjuntura vigente, que é intensamente polarizada, devido à ascensão do PT. 

Tavares conclui seu trabalho projetando no Parlamento as dificuldades im-
postas pelo pluripartidarismo. Diz: “Esse fenômeno fragiliza ou faz desaparecer 
a mediação e o caráter partidários do governo. Torna muito dif ícil ao Poder 
Executivo eleito escapar ao dilema entre constituir um governo estritamente 
partidário, que governará em permanente conflito com o Legislativo no qual é 
minoritário – como procedeu o governo Collares – ou constituir um governo 
tão amplo e consensual que – pela via de partilha com os partidos de maior for-
ça parlamentar, ainda que adversários, do secretariado e dos cargos superiores 
da administração centralizada e descentralizada – se fortalece descaracterizan-
do-se, como tem precedido o recente governo Britto” (1997, p. 207). 

A citação parece ir contra a ideia de um comportamento individualista dos 
deputados a partir de estímulos eleitorais, pois a resposta que necessariamente os 
governadores têm que dar ao dilema de formar uma coalizão majoritária ou não 
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só faz sentido se a organização do trabalho legislativo for mediada pelas bancadas 
partidárias. O entendimento aplicado aqui é o de que o sistema partidário gaúcho 
é estruturado de maneira polarizada e composto por muitas legendas com iden-
tidade própria. Aquelas que conseguem crescer mais se colocam na condição de 
disputar, conforme a oportunidade, recursos disponíveis e cálculo determinado, 
a liderança dos dois blocos. Aos outros partidos resta seguir o líder de seu bloco, 
tentando preservar sua imagem. Assim, há fortes estímulos para preservar o par-
ty label no andamento dos trabalhos legislativos, sob a pena de ter mau desem-
penho na sinalização para o eleitorado. A próxima seção abordará tais questões. 

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Nesta seção, duas instâncias do Poder Legislativo gaúcho serão destacadas. A 
primeira é interna e gira em torno da forma como se dá a organização dos trabalhos. 
A outra se refere ao relacionamento da Assembleia com a sociedade. O objetivo é 
o de ressaltar não apenas a descentralização do processo decisório como o seu re-
lacionamento com a busca de apoios nas bases eleitorais. E, aqui, os parlamentares 
competem com o próprio Executivo, que pode também interferir no mesmo plano. 

No capítulo anterior, verificou-se que o há, no caso do Espírito Santo, 
grande concentração de poder na Mesa, particularmente nas mãos do Presi-
dente da Casa, e nos presidentes e relatores das principais comissões. As lide-
ranças de bancada são fracas, de forma que há pouco controle sobre a delega-
ção para as lideranças internas. O contrário ocorre no Rio Grande do Sul. A 
Mesa, as comissões permanentes e os líderes são importantes, cada qual com 
suas atribuições. Além deles, merece destaque o Gabinete de Assessoramento 
Legislativo, como órgão técnico de especial relevância.

A Mesa Diretora conta com setes cargos: presidente, dois vices e quatro se-
cretários. Como de hábito, as funções do presidente são as mais importantes. Os 
mandatos duram dois anos, também como de praxe. O que impressiona no caso 
gaúcho é a preocupação dos atores em respeitarem ao máximo a regra da propor-
cionalidade na distribuição dos cargos, o que não se dá fora do jogo do poder. Com 
o aumento da fragmentação partidária, iniciou-se, a partir de mandato de Antonio 
Britto, a prática de dividir o tempo de mandato dos membros da Mesa conforme a 
proporção de cadeiras. Esses acordos foram feitos antes do início de cada legislatu-
ra e implicaram, inclusive, a divisão de mandatos em duas ocasiões. Para ser mais 
claro: antes da instalação da legislatura de 1995/98, decidiu-se que o PPB ficaria 
com a presidência por dois anos e que os dois últimos anos seriam ocupados pelo 
PDT e PMDB. Isso quer dizer que o presidente do PDT teria que renunciar após 
um ano de exercício da presidência. Coisa semelhante foi feita com relação ao pe-
ríodo de 1999/02, com o PMDB ocupando a presidência no primeiro ano, o PPB 
no segundo e o PTB nos dois últimos. Como antes, o presidente do PMDB teria 
que renunciar (junto com os outros membros da Mesa) após um ano. Não havia 
nenhuma regra legal que forçasse tais atitudes. Mesmo assim, os acordos foram 
cumpridos. Para o último governo, apesar de o PT ter feito 12 deputados (22%) e 
compor a maior bancada, foi excluído do rodízio pelos maiores partidos. 
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Outro aspecto relevante é o fato de os governadores terem alguma dificulda-
de para intervir no processo, garantindo membros de seus partidos na presidência. 
A Tabela 4.1 mostra os nomes dos presidentes da Assembleia de 1983 a 2002, seus 
partidos e aquele ao qual o governador estava filiado. Vale notar que não foi pos-
sível ter certeza quanto à filiação dos três primeiros presidentes. Além disso, em 
1986, o governador Jair Soares saiu do PDS e foi para o PFL, o que está registrado: 

Tabela 4.1 – Presidentes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS)

Ano Nome Partido PartGov

1983 Antenor Ferrari PMDB PDS

1984/85 Valdomiro Lima PDT PDS

1986 Renan Kurtz PDT PFL

1987/88 Algir Lorenzon PMDB PMDB

1989/89 Gleno Scherer PMDB PMDB

1991/92 Cézar Schirmer PMDB PDT

1993/94 Renan Kurtz PDT PDT

1995/96 José Otávio Germano PPR/PPB PMDB

1997 José Luiz Vargas PDT PMDB

1998 José Ivo Sartori PMDB PMDB

1999 Paullo Odone PMDB PT

2000 Otomar Vivian PPB PT

2001/02 Sérgio Zambiasi PTB PT

Fonte: Site da ALRS.

Foram poucas as vezes nas quais o partido do presidente da Assembleia foi 
igual ao do governador. Isso ocorre porque a eleição é fortemente marcada pela 
ação das bancadas partidárias, principalmente das maiores legendas. O resulta-
do de tudo isso, em especial do recurso ao rodízio, é uma diminuição do poder 
dos presidentes. Aqui, é flagrante o contraste com o Espírito Santo.

No intervalo de tempo abordado por este estudo, a Assembleia passou de 9 
para 11 comissões permanentes. Em trabalho anterior deste pesquisador, conclui-se 
que o Rio Grande do Sul (com nove comissões) se encontrava no nível inferior (ao 
da mediana) em uma escala que ia de 4 a 27 comissões (PEREIRA, 2001, p. 281-
82). A preocupação ali era a de verificar se o número de comissões correspondia ao 
de parlamentares, de forma que as Assembleias com mais deputados que também 
tivessem mais comissões estariam desconcentrando o poder em proporção maior. 
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Nesse sentido, o exemplo gaúcho se encontrava entre os mais concentradores. Fica 
claro, porém, que mais importante que o número de comissões é a capacidade de 
ação coletiva, que é muito alta no Rio Grande do Sul, compensando esse problema. 
Abaixo, estão todas as comissões. As duas últimas foram criadas entre 1999 e 2001:

Tabela 4.2 – Comissões permanentes da ALRS

Nº Nome
1 Agricultura, Pecuária e Cooperativismo

2 Assuntos Municipais

3 Cidadania e Direitos Humanos

4 Constituição e Justiça

5 Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

6 Economia e Desenvolvimento

7 Finanças e Planejamento

8 Saúde e Meio Ambiente

9 Serviços Públicos

10 Mercosul

11 Fiscalização e Orçamento

Fonte: Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

As comissões mais importantes são a de Constituição e Justiça (CCJ) e 
de Finanças e Planejamento (CFP). A comissão de Fiscalização e Orçamento 
foi criada após uma longa luta política da oposição majoritária na Assembleia 
contra os procedimentos adotados pelo governo Dutra na feitura da peça orça-
mentária, por meio do Orçamento Participativo. Seu objetivo é o de verificar a 
execução do orçamento, em função de seguidas denúncias sobre o não cumpri-
mento das metas acertadas nas reuniões públicas. Apesar de esse assunto ter 
grande relevância no estado em questão, manter-se-á o destaque para a CCJ e a 
CFP. No período em tela, seus presidentes pertenceram aos seguintes partidos:

Tabela 4.3 – Presidentes das principais comissões

Comissões 95/96 97/98 99/00 01/02
Constituição e Justiça PSB PDT PMDB PDT

Finanças e Planejamento PMDB PMDB PT PT

Fonte: Correio do Povo e Zero Hora, vários números.
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Somente no caso da CFP a presidência foi ocupada por correligionário 
do governador. Quanto à CCJ, seus presidentes sempre foram da oposição ao 
governo. Vale destacar que, na fase final do mandato de Dutra, o PDT já ha-
via se afastado da situação. Todavia, em comparação com o Espírito Santo, a 
presidência dessas comissões não tem a mesma força. Em primeiro lugar, pelo 
menos no que se refere à CCJ, conforme ficou evidente na leitura da cobertu-
ra jornalística, não é comum que o presidente use de maneira discricionária a 
indicação de relatores e nem que avoque sistematicamente as matérias, se bem 
que não foi feito um levantamento específico sobre isso. É tradição na CCJ a 
entrega da relatoria ao parlamentar que manifeste previamente seu interesse, 
assim como não destinar a função para membro do partido do governador em 
caso de matéria de grande relevância para o Executivo. Não se sabe exatamen-
te se tais regras são sempre seguidas, mas são vistas como direito adquirido 
pelos deputados. Além disso, a maioria no plenário da comissão pode não dar 
quorum às reuniões, forçando a passagem da matéria ao plenário sem parecer, 
o que é garantido pelo artigo 63 da Constituição Estadual. Ao contrário do Es-
pírito Santo, não se dá parecer em plenário. Sobre a CFP, vale destacar que, em 
2000, um projeto de resolução de oposicionistas foi aprovado, determinando 
que o relator do orçamento não poderia ser membro do partido do governador. 
Tudo isso faz com que a presidência das principais comissões seja, comparati-
vamente, menos importante e que os trabalhos sejam mais descentralizados. 

Gustavo Grohmann nos informa que as comissões permanentes pos-
suem poder terminativo em projetos de lei (PL) e de Emenda Constitucional 
(PEC). Mas não em projetos de lei complementar (PLC). Apesar disso, o autor 
afirma que tal recurso não é muito usado (2001, p. 132). À semelhança do que 
ocorre no Congresso dos EUA, é possível que sejam formadas subcomissões e 
também há o recurso a comissões mistas, reunindo duas ou mais permanen-
tes para analisar uma matéria. 

Um destaque especial vai para o Gabinete de Assessoramento Legislativo 
(GAL). Criado em 1991, trata-se de órgão vinculado à Mesa, que escolhe seu super-
visor. O GAL decide o trâmite dos projetos (menos os que estão em urgência), indi-
cando as comissões pelas quais devem passar. O Gabinete reúne as emendas, auxilia 
na redação, estuda a constitucionalidade das medidas, prestando apoio técnico aos 
parlamentares. Ele também é responsável pela informatização do trabalho interno, 
que é, em boa medida, apresentado ao público pela Internet. Todas as Assembleias 
possuem funcionários que prestam serviços semelhantes, mas a relativa autonomia 
do GAL diminui o poder discricionário da Mesa na decisão sobre o trâmite. 

Além do GAL, as bancadas partidárias possuem assessorias técnicas co-
letivas, que parecem ser bem ativas. Todavia, elas dependem da expertise de 
funcionários eventualmente cedidos pelo Executivo, o que diminui sua liber-
dade de ação. No governo Dutra, a bancada do PMDB perdeu um funcionário 
cedido que era especialista em questões orçamentárias. Isso ocorreu porque 
seu líder usou, várias vezes, pareceres técnicos sobre a execução orçamentária 
para criticar o governo. Nesse plano, portanto, o Legislativo gaúcho ainda é 
pouco desenvolvido, porém, bem mais que o capixaba.
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Na Assembleia do Rio Grande do Sul há líderes de bancada, escolhidos 
pelos pares, e líderes partidários, que representam as legendas no Parlamento 
e são escolhidos pelas respectivas Executivas Regionais. O líder do partido do 
governador também cumpre a função de líder do governo. Não é permitido 
formar blocos parlamentares, o que aumentaria mais ainda o poder dos líderes, 
que é realmente grande. Na imprensa, os líderes de bancada falam em nome de 
seus pares e, como a coesão é alta (a ser visto adiante), eles realmente cumprem 
o papel de organizar a ação coletiva dos deputados. 

Os líderes de bancada têm as mesmas prerrogativas que em outros lugares, 
como a indicação de membros dos seus partidos para as comissões e de tempo 
especial para falar nas sessões. Gustavo Grohmann revela que a importâncias das 
lideranças se dá em dois planos. O primeiro é no Colégio de Líderes, que estabe-
lece a ordem do dia junto com a Mesa. Contrário ao Espírito Santo, isso realmen-
te funciona no Rio Grande do Sul. As decisões no Colégio devem ser consensuais 
ou tomadas por quorum de 2/3. “Ocorre que o voto de cada líder corresponde ao 
peso numérico de sua bancada no conjunto dos assentos existentes. O Colégio 
de Líderes é composto dos líderes de bancada [...] e pelos líderes partidários [...]” 
(2001, p. 138). Os dois tipos de líderes podem encaminhar votação no plenário e 
introduzir emendas de última hora. No Rio Grande do Sul, há sistematicamente 
votação de emendas em plenário. Os líderes podem introduzir requerimentos 
de última hora. Tais requerimentos podem destacar certas emendas para serem 
votadas em primeiro lugar e, inclusive, ao fim, a votação do texto do projeto. 
Dessa forma, as outras emendas ficam prejudicadas. Essa mecânica faz com que 
as maiores bancadas, se estiverem bem articuladas, dominem a mudança das ma-
térias, conduzindo as propostas do Executivo, que possui altos níveis de poderes 
pró-ativos, para onde quiserem. Podem preservar o governador ou mudar o pro-
jeto até tal ponto que o descaracterize totalmente. Tudo isso, é claro, depende de 
algum acordo com o presidente que está conduzindo a sessão. 

Gustavo Grohmann observa que a relação dos líderes com suas bancadas pode 
não ser democrática. Isso depende, no seu entendimento, do ethos político de cada 
partido. Todavia, ele considera que o arranjo institucional como um todo “é um 
forte instrumento para alcançar uma ação concertada e unificada em momentos 
importantes” (2001, p. 140). Há um certo espaço para o individualismo, mas a alta 
polarização ideológica, a solidez da sociedade civil gaúcha e o caráter descentrali-
zado dos trabalhos são fortes estímulos para ação coletiva, guiada pelas bancadas 
partidárias. Se o Executivo lograr apoio majoritário, terá facilidade para aprovar sua 
agenda. Entretanto, a capacidade dos deputados para modificar as matérias é enor-
me e, conforme a tese aqui defendida, os acordos precisam passar pela coalizão de 
governo e se darem “por cima dos panos”. Tendo em vista a preocupação dos par-
tidos em preservar sua identidade, é possível que um governante majoritário tenha 
que ceder para a sua base de apoio. Ao mesmo tempo, se a oposição for majoritária 
e bem articulada, ela não precisa recorrer a estratégias que produzam impasses. 
Pode, simplesmente, modificar as matérias do Executivo, aproximando-as de suas 
preferências. Essa é a alma da solidez institucional da política gaúcha. Melhor ainda, 
não se trata apenas de um jogo das elites. As matérias que alteram o status quo po-



156

dem (e correntemente provocam) a intervenção da sociedade civil organizada. Essa 
vigilância ou interação entre representantes e representados faz com que o trabalho 
parlamentar se aproxime do ambiente externo, o que passará a ser considerado. 

Infelizmente, não é possível, no âmbito deste estudo, fazer maiores consi-
derações sobre as instituições da sociedade civil que se relacionam com os parla-
mentares. Há sindicatos de empregados fortes e bem organizados, com especial 
destaque para o dos professores públicos do estado (CPERS). O Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST) do Rio Grande do Sul é bem estruturado e ativo, 
com grande influência na política, principalmente por meio do PT. A tendência 
Articulação de Esquerda costuma ter candidatos apoiados pelo MST. O patro-
nato também é ativo, sendo bem representado por federações setoriais, como 
a FARSUL, da Agricultura, e a FIERGS, da Indústria. Todas estão reunidas na 
Federação das Associações Empresariais do Rio Grande do Sul (FEDERASUL). 

Além da sociedade civil, os políticos criaram instituições próprias, como 
a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (UVERGS). O maior destaque, 
porém, vai para a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande 
do Sul (FAMURS). Ela foi criada em 1976 e reconhecida pela Assembleia como 
órgão oficial de representação dos municípios em 1994. Das 497 prefeituras 
existentes no estado em 2002, 472 eram filiadas à FAMURS, que tinha, à época, 
arrecadação mensal de R$ 170 mil. A FAMURS é formada por 23 associações 
regionais de municípios. O presidente da Federação deve ser também presiden-
te de uma das associações regionais. A partir de 1999, decidiu-se que haveria 
rodízio entre os partidos na presidência da entidade, após confronto interno 
que levou à desfiliação de prefeitos do PPB. A força da FAMURS é tão grande 
que o governador Alceu Collares tentou esvaziá-la em 1993, com a retirada 
dos prefeitos de seu partido, formando a Associação Gaúcha dos Municípios 
(AGM). Ela existe até hoje, mas não conseguiu atingir o mesmo peso que a FA-
MURS, provocando o retorno dos pedetistas a esta. 

Há ligação orgânica entre alguns parlamentares e organizações sociais. 
Mesmo não sendo o caso, é conveniente ter seu apoio ou muitos são obriga-
dos a atendê-las. O resultado foi que o Executivo e o Legislativo estabelece-
ram mecanismos para lidar com tais instituições. O governo Collares criou, 
em 1994, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES). Eles são 
divididos em 22 sedes, havendo também um Fórum dos COREDES, que elege 
um presidente. Em cada COREDE, são habilitados a participar das reuniões: 
1) deputados estaduais e federais; 2) prefeitos da região de abrangência; 3) 
presidentes das Câmaras de Vereadores de abrangência; 4) representantes 
das instituições de ensino superior da área; 4) representantes de associações, 
sindicatos, conselhos setoriais, cooperativas, movimentos ecológicos, etc.; 5) 
representantes dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento (COMUDES) 
da área; 6) cidadãos interessados. 

Estabelecidos no fim da administração de Collares, os COREDES não fo-
ram muito valorizados pelo governo Britto, a não ser nos seus estertores. Antes 
disso, em 1997, quando a Assembleia se encontrava sob a presidência de um 
deputado do PDT, realizou-se a primeira experiência de interiorização dos tra-
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balhos legislativos, com sessões em outras cidades que não a capital, além da 
instalação da CFP nas sedes dos COREDES, acolhendo emendas ao orçamento. 

Nesse meio tempo, o PT vinha, desde 1989, desenvolvendo em Porto 
Alegre a experiência do Orçamento Participativo (OP). Seu sucesso forta-
leceu o party label do PT e pode até ter sido uma das inspirações para os 
COREDES – concebidos como uma alternativa ao OP. O fato é que, com a 
vitória de Olívio Dutra em 1998, a Assembleia, dirigida pela oposição majo-
ritária, contrapôs ao OP estadual o Fórum Democrático de Desenvolvimento 
Regional. O Fórum foi criado em 1999, com base em um convênio entre a 
Assembleia, os COREDES, a FAMURS e a UVERGS. A AGM não quis assinar 
o termo de cooperação. De início, o objetivo do Fórum era o de promover 
reuniões nas sedes dos COREDES, dirigidas pela CFP, para discutir e colher 
emendas ao projeto de lei orçamentária que, por sua vez, havia sido discutido 
antes no Conselho Estadual do Orçamento Participativo. Este era composto 
por 204 membros, sendo 160 eleitos entre os delegados de reuniões do OP em 
todo o estado, mais 44 indicados pelos COREDES. O Conselho era dirigido 
por membros do governo, mas que não podiam votar. 

Assim, o Fórum Democrático foi uma reação política da oposição na Assem-
bleia ao OP. Porém, não se resumiu a isso. Interessada em criticar o OP, a oposição, 
principalmente a bancada do PMDB, usou o espaço do Fórum para questionar não 
só a peça orçamentária, como também sua execução. A intenção era a de provar 
que o governo não cumpria as promessas feitas no OP. Isso levou a que, de uma 
das reuniões do Fórum, se propusesse a criação da comissão de Fiscalização e Or-
çamento, que passou a usar o próprio Fórum para mostrar suas conclusões. Além 
disso, a partir de 2001, outras questões, inclusive alguns projetos polêmicos do 
governo, foram especificamente discutidas nas reuniões do Fórum. 

O Fórum Democrático tornou-se uma via de mão dupla. Foi usado pelos 
parlamentares de oposição para criticar uma das principais medidas do go-
verno Dutra, mas também serviu para levar ideias e sugestões da sociedade 
organizada ao Parlamento. Isso também incluiu os apoiadores do governo 
do PT. O efeito disso tudo foi duplo. Não só aumentou a vigilância sobre as 
posições dos parlamentares acerca de matérias polêmicas, como, para eles, 
criou-se um meio muito eficiente para sinalizar ao eleitorado. Este ponto ser-
ve para reforçar a ideia de que o custo de estar na oposição torna-se, no Rio 
Grande do Sul, relativamente menor, pois é possível, pelas mudanças das ma-
térias, atender ou se posicionar frente ao eleitorado. Ao mesmo tempo, ser da 
situação também implica defender certas ideias que podem ser convenien-
tes para o governo. O resultado disso é um estímulo sobre os situacionistas 
que emendem as matérias do próprio governo. Em termos lógicos, a coisa só 
muda de figura se a oposição for majoritária mas não conseguir se articular, 
por exemplo, no caso de um governo de centro que tenha a oposição dividida 
entre direita e esquerda em proporções próximas. Aí, dependendo da habili-
dade do Executivo, é possível que a capacidade de intervenção dos parlamen-
tares diminua. Em qualquer dos três cenários, cabe ao governo organizar as 
coisas, compondo ou não um governo de coalizão. Isso leva à próxima seção.
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Assim como no capítulo anterior, será feito aqui um estudo sobre a distri-
buição das secretarias de estado, com o mesmo objetivo de perceber a associa-
ção pública de lideranças políticas com o Executivo. Também serão usados os 
critérios de classificação dos titulares das pastas como filiados ou não a partidos 
e, a partir de seu perfil, como políticos ou técnicos. 

Os governos de Alceu Collares (1991/94), Antonio Britto (1995/98) e Olí-
vio Dutra (1999/02) contaram sempre com 14 secretarias. Destas, 11 manti-
veram os mesmo nomes: Administração e Recursos Humanos; Agricultura e 
Abastecimento; Casa Civil; Ciência e Tecnologia; Cultura; Educação; Fazenda; 
Minas, Energia e Comunicação; Planejamento, Trabalho e Assistência Social 
(com pequenas mudanças de designação) e Transportes. Outras três passaram 
por maiores mudanças de nomes e/ou atribuições, mas estiveram sempre pre-
sentes. A pasta de Obras Públicas esteve, em diferentes momentos, reunida 
com Interior, Desenvolvimento Regional, Saneamento e Habitação. A Saúde 
incluiu a área de Meio Ambiente durante certo tempo. Por fim, os três governos 
somaram alguma secretaria voltada para Assuntos Internacionais e Mercosul. 

Na fase de Collares, Justiça e Segurança Pública estavam separadas, fican-
do juntas desde Britto. No mesmo governo, havia uma pasta de Comunicação 
Social, extinta em Britto e recriada em Dutra. Collares manteve uma secretaria 
de Indústria e Comércio, que parece ter passado a Desenvolvimento Econômi-
co e Social com Britto, mas extinta em Dutra. Britto criou as pastas de Turismo 
e Geral de Governo, mantidas em Dutra. Criou também uma para a Região 
Metropolitana e uma Extraordinária para a Implantação do Polo Automotivo, 
desfeitas por Dutra. Este criou duas Especiais: para a Habitação e Interior. Para 
cada governo, portanto, os totais foram de 18 em Collares, 20 em Britto e Dutra. 

Na formação de seu secretariado, Collares incorporou quatro filiados a 
partidos, 3 do seu PDT e um do PSDB. Por outro lado, seis foram classificados 
como políticos, dois deles sem filiação. Um era parente de conselheiro do Tri-
bunal de Contas e outro havia sido vereador. Apenas um cargo foi entregue a 
político com mandato coincidente ao do governador, um deputado federal do 
PDT, que ficou com a Agricultura e Abastecimento. Impressiona, no caso de 
Collares, a quantidade de titulares que foram classificados como membros de 
um Grupo Pessoal, ou seja, indivíduos aparentados ou ligados a ele por laços de 
amizade, profissionais e/ou pessoais. Foram seis. 

Nenhum deputado estadual ou pessoa ligada a lideranças da Assembleia ocu-
pou cargo de primeiro escalão no início do mandato de Collares. Entre os filiados, 
ele trouxe apenas seus aliados eleitorais, pois o PSDB esteve na chapa do PDT, jun-
to com o PCdoB. O resultado da eleição de 1990 para a Assembleia foi o seguinte:

Tabela 4.4 – Vagas na ALRS por partidos em 1990

Partido Vagas %

PDS 13 23,6
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Partido Vagas %

PDT 13 23,6

PMDB 12 21,8

PTB 8 14,5

PT 5 9,1

PFL 2 3,6

PCdoB 1 1,8

PSB 1 1,8

Total 55 100,0

Fonte: TRE/RS.

Tratou-se, portanto, de uma coalizão minoritária, pois o PDT e seu aliado, 
o PCdoB, nem de longe tinham a maioria. Infelizmente, não foi possível saber, 
no âmbito desta pesquisa, como evoluiu o resto do mandato. Gustavo Groh-
mann nos diz que os governos de Pedro Simon (1987/90) e Collares sofreram 
“oposições bilaterias” na Assembleia, na medida em que conseguiram dividir a 
direita da esquerda. O autor também não estudou a produção legislativa dessas 
fases, mas fez um levantamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(Adins). O recurso a elas seria um indicador das derrotas sofridas em plenário. 
Simon impetrou 9 Adins, Collares entrou com 34, Britto com 4 e Dutra, até 
março de 2002, com 31 (2003, p. 36). Dessa forma, Collares e Dutra (este com 
certeza) foram minoritários e sofreram mais derrotas no parlamento. 

Antonio Britto, por sua vez, resolver seguir um outro padrão. O ex-minis-
tro da Previdência de Itamar Franco passou por uma campanha extremamente 
dif ícil em 1994.  Britto foi apoiado pelo seu partido, o PMDB, junto com o PSDB 
e o PL. Enfrentou, no primeiro turno, Celso Bernardi, da coligação PPR/PFL, 
Sereno Chaise (PDT/PP/PMN), Olívio Dutra (PT/PSB/PCdoB/PSTU/PPS/PV) 
e mais dois candidatos de partidos pequenos, o PRONA e o PRN. Passou para 
o segundo turno junto com Dutra. Britto venceu por uma pequena margem de 
4%. A distribuição de cadeiras na Assembleia ficou assim:

Tabela 4.5 – Vagas na ALRS por partidos em 1994

Partido Vagas %

PPR 13 23,6

PMDB 10 18,2

PTB 10 18,2
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Partido Vagas %

PDT 9 16,4

PT 6 10,9

PSB 3 5,5

PFL 1 1,8

PL 1 1,8

PSDB 1 1,8

PCdoB 1 1,8

Total 55 100,0

Fonte: TRE/RS.

A base “oficial” do novo governador contava com 12 deputados (22%). 
Seguindo o padrão discutido no capítulo 2, Britto privilegiou seu partido, ao 
qual entregou 13 pastas em janeiro de 1995. O PSDB, aliado na eleição, mas 
com pequena presença na Assembleia, teve uma pasta. Preocupado em ex-
pandir sua base no Legislativo, concedeu dois cargos ao PPR e um ao PFL. 
Nesse caso, um deputado estadual do partido ocupou a pasta da Saúde, abrin-
do vaga na Assembleia para o suplente, do PPR, que passou para 14 cadeiras. 
Esse arranjo inicial lhe garantiu, supostamente, 26 votos (47%). No Rio Gran-
de do Sul, as PECs precisam de 33 votos para serem aprovadas e os PLCs, de 
28. Também são necessários 28 votos para derrubar vetos. Com uma base de 
26, 29 parlamentares ficariam na oposição. Dessa forma, a coalizão de gover-
no, em seu início, não chegou a ser majoritária, mas ficou bem perto disso. 
Como será visto adiante, na prática, o PTB ficou ao lado do governo, aumen-
tando sua base para 36 votos (65%), o que ultrapassou o limite para as PECs e 
deixou 19 votos para a oposição. 

A ausência do PTB foi perpetuada até fevereiro de 1997, quando um de 
seus deputados estaduais e outro correligionário ingressaram no primeiro 
escalão. Os outros partidos aliados permaneceram com seus contingentes, 
apesar de pequenas mudanças nos cargos, com o PPB saindo da pasta de De-
senvolvimento, Assuntos Internacionais e Mercosul para a Administração e 
Recursos Humanos. Quem mais perdeu foi o PMDB, que teve pequena queda 
para 12 pastas. Surgiram, então, os primeiros secretários sem filiação parti-
dária, em duas vagas. Portanto, pelo critério dos cargos no primeiro escalão, 
só se pode falar em coalizão majoritária a partir da metade do governo, mas a 
situação de fato foi majoritária desde o início. 

Após as mudanças efetuadas no início de 1998, ano da eleição, houve saída 
maciça de filiados a partidos, com a entrada de muitos técnicos sem filiação, 
mas os espaços dos partidos foram mantidos nas secretarias. Toda essa movi-
mentação se encontra apresentada no Gráfico 4.1:
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Gráfico 4.1 – Nº de secretários do Governo Britto por filiação partidária

Fonte: Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Usando o critério da classificação pelo perfil de carreira, identificou-se 
a presença apenas de duas categorias: Políticos e Técnicos. Ao contrário do 
governo Collares, não foram encontrados membros de um Grupo Pessoal. Na 
formação do governo, quando havia 13 pastas para o PMDB, 8 delas foram 
destinadas a políticos e apenas 4 a técnicos do partido. Entre os 8 políticos, 4 
haviam sido eleitos deputados federais em 1994 e um fora candidato ao mes-
mo cargo. Só um deputado estadual da legenda foi para o secretariado. Dessa 
forma, pode-se falar em um privilegiamento do partido do governador de fato, 
pois, às vezes, tais agremiações possuem grande presença no governo, mas por 
meio de cargos técnicos, o que permite uma maior ascendência do Chefe do 
Executivo. Tanto a inexistência de secretários pertencentes a um Grupo Pessoal 
como a dominância de peemedebistas políticos, que se manteve durante todo 
o governo até a desincompatibilização de 1998, mostram que o governo Britto 
esteve, de fato, voltado para a divisão de poderes, prioritariamente com o seu 
partido, secundariamente com os aliados eleitorais, que tiveram mau desempe-
nho no pleito, e com os aliados na Assembleia, que foram incorporados em dois 
momentos. O Gráfico 4.2 mostra a prevalência dos políticos até março de 1998, 
quando as linhas se invertem. É preciso lembrar que as pastas continuaram nas 
mãos dos mesmos partidos, que indicaram técnicos para a substituição.
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Gráfico 4.2 – Nº de secretários do Governo Britto por tipo de carreira

Fonte: Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Portanto, como seria de se esperar no caso de um governo que opta pela 
coalizão de governo para obter apoios, houve uma hierarquia política na distri-
buição de cargos, seguindo a sequência: Partido do Chefe do Executivo > Alia-
dos Eleitorais > Aliados no Parlamento. A maior parte dos cargos foi concedida 
a políticos. Como ficará claro na seção seguinte, não houve recurso a tal ins-
trumento para contornar crises políticas. A incorporação definitiva do PTB se 
deveu à necessidade do governo em fazer aprovar pontos restantes de sua agen-
da. Uma vez integrados, os aliados foram mantidos até o fim, o que se deveu 
também à formação de uma aliança eleitoral para 1998 em torno da tentativa 
de reeleição de Britto. Tratou-se de um governo no qual os acordos foram feitos 
“por cima dos panos”. Isso se deveu à natureza da agenda assumida por Britto, 
ao grau polarizado do sistema partidário e à firmeza institucional das bancadas 
partidárias. Não está sendo dito aqui que não tenha havido acordos envolvendo 
outros cargos, recursos variados para as bases eleitorais e outros meios do que 
se possa qualificar como “por baixo dos panos”. A diferença deste caso é que 
houve acordos públicos de apoio, com intensa negociação das matérias dentro 
da coalizão, o que será demonstrado adiante. 

Enquanto Britto formou uma coalizão majoritária de governo, optando por 
abrir mão de seu poder pessoal, Dutra não fez o mesmo, o que não significa que 
tenha preservado mais suas prerrogativas. A campanha de 1998 reviu o confron-
to entre o já governador Antonio Britto, apoiado pela coligação de seus aliados 
no exercício do mandato, com PMDB/PFL/PL/PPB/PRP/PSC/PSDB/PTB, nova-
mente contra o ex-prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra, com os tradicionais PT/
PSB/PCdoB. Apesar do acordo nacional entre o PT e o PDT, que resultou na chapa 
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Lula/Brizola para a presidência, o PDT indicou a senadora Emília Fernandes, com 
a ajuda do PMN e PST. PRONA, PPS, PRN e PV também lançaram candidatos. 
Os mesmos contendores de 1994 foram para o segundo turno. Dutra recebeu o 
voto do PDT e venceu Britto por uma margem de menos de 2 pontos. Refletindo 
o resultado, houve crescimento do PT na Assembleia, como se vê na Tabela 4.6:

Tabela 4.6 – Vagas na ALRS por partidos em 1998

Partido Vagas %

PT 12 21,8

PPB 11 20,0

PTB 10 18,2

PMDB 10 18,2

PDT 7 12,7

PFL 2 3,6

PSDB 2 3,6

PSB 1 1,8

Total 55 100,0

Fonte: TRE/RS.

A base “oficial” de Dutra contava com 13 votos (24%), os 12 do PT e um 
do PSB. Supondo o apoio do PDT, por causa do comportamento no segundo 
turno, o número subiria para 20, atingindo 36%. O detalhe é que o PT não 
conseguiu dividir a oposição no plenário, como teria sido o caso dos governos 
Simon e Collares. Além disso, o PT do Rio Grande do Sul é extremamente 
faccioso. Não há uma tendência interna dominante. As três maiores eram, na 
época, a Articulação de Esquerda (AE), a Democracia Socialista (DS) e o PT 
Amplo e Democrático, informalmente conhecido apenas como “Amplo”. Além 
deles, havia uma miríade de pequenos grupos, muitos dos quais organizados 
em torno de vereadores, prefeitos, deputados estaduais ou federais. Acima 
deles, dois indivíduos se destacavam para além da própria cena interna no 
partido: os ex-prefeitos de Porto Alegre, Olívio Dutra e Tarso Genro. Dutra 
não pertencia a nenhuma tendência, mas era apoiado pela AE e DS, ou seja, à 
esquerda da agremiação. Genro ficava com o Amplo e os outros mais modera-
dos. Após a vitória, o confronto interno do PT, sobre o qual o governador não 
tinha controle, acirrou o processo de distribuição dos cargos. 

Deve-se notar que Britto passou por processo semelhante de briga nas suas 
fileiras. A dificuldade de Dutra, nesse sentido, esteve no fato de que uma dinâmi-
ca interna de privilegiamento dos aliados no partido teve que ser implementada. 
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Isso ocorreu porque ele e Genro disputaram uma prévia muito acirrada para a 
escolha do candidato da legenda. Dessa forma, foi preciso realizar movimentos 
primeiro dentro do partido, usando “o que sobrasse” para os aliados eleitorais. 
Nesse plano, o PDT teria que receber melhor tratamento. Entretanto, as legen-
das disputam espaços próximos no eleitorado. Como se não bastasse, o PDT 
do Rio Grande do Sul também é dividido internamente entre um setor mais à 
esquerda e outro mais conservador. Para complicar, ainda há duas lideranças 
que se comportam de maneira imprevisível e com o costume de “jogar para a 
plateia”, ou seja, tornando públicos problemas que ainda poderiam ser mais ne-
gociados entre quatro paredes: o ex-governador Alceu Collares e Leonel Brizola. 
O primeiro, em particular, eleito deputado federal, se mostrou muito resistente 
à aliança com o PT, dado que a legenda fez oposição sistemática ao seu governo.

O resultado disso tudo foi a constituição de um governo dominado pelo 
PT (e suas tendências), com 13 pastas. Curiosamente foi o mesmo número 
dado ao PMDB em 1995. O PSB, que fez apenas um deputado estadual, rece-
beu duas secretarias. O PDT ganhou 3. O PCdoB não teve cargo de primeiro 
escalão, mas foi beneficiado na Assembleia com a saída de um deputado do PT 
para o governo, abrindo espaço para os comunistas. Também como no início de 
Britto, não foram identificados secretários sem filiação. Esse desenho, portanto, 
garantiu, teoricamente, 36% dos votos, contra os 47% de Britto, com distribui-
ção um pouco parecida, em 1995. Foi, portanto, uma coalizão minoritária com 
ampla maioria oposicionista conectada, indo do centro até a direita. 

Vale a pena notar que, em dois de janeiro de 1999, um deputado do PDT, Gio-
vani Cherini, disse acreditar que, em quatro meses, o governo Dutra obteria o apoio 
de 30 parlamentares. Esse contingente seria formado pela metade da bancada do 
PTB e mais alguns do PPB e PMDB. No mesmo dia, o principal líder do PTB, o 
deputado Sérgio Zambiasi, admitiu ser possível que seu partido votasse a favor de 
projetos de interesse do Executivo. Quatro dias depois, o líder da bancada do PT (e 
do governo) na Assembleia, Ivar Pavan, parecendo não ter prestado (ou não que-
rendo prestar) atenção ao recado, afirmou que os oito votos restantes para a maio-
ria (mas não para os 3/5) viriam da pressão popular e das metas definidas no OP. 

De fato, no atual sistema partidário gaúcho, a legenda com identidade ide-
ológica menos definida é o PTB. Ela também está bastante próxima ao centro, 
de forma que não seria impossível pensar em seu apoio ao governo do PT. Sem 
cargos de primeiro escalão, a agremiação esteve com Britto por dois anos. To-
davia, a dinâmica interna do PT impediu essa aproximação ou qualquer outra, 
explorando divisões internas nas fileiras dos adversários. 

Enquanto, no decorrer do governo Britto, o PMDB teve uma pequena queda 
com a entrada de um novo aliado, deslocamento oposto ocorreu no mandato de 
Dutra. O número de secretários do PT só fez crescer até o fim. O PDT saiu do 
governo no ano 2000. O PSB diminuiu sua presença e o PCdoB entrou no se-
cretariado em 2001. E uma pequena quantidade de titulares sem partido surgiu. 
Uma das causas foi a saída de José Paulo Bisol do PSB, no início de 2000. Essa 
atitude foi provocada pelo comportamento do único parlamentar da legenda que 
não votou em uma matéria importante do governo no fim do ano anterior. Bisol 
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prometeu entrar no PT, mas não o fez. O fato não afastou o PSB do governo. O 
partido continuou com uma pasta. No final do ano 2000, o seu parlamentar é que 
iria para outra legenda, o PPS. O outro secretário sem partido foi um técnico que 
ocupou a pasta de Obras Públicas temporariamente, até a entrada do PCdoB. 

O rompimento com o PDT foi traumático e se arrastou por um bom tempo 
durante o ano 2000. A coisa toda foi provocada pelo embate entre Alceu Collares 
e Tarso Genro pela prefeitura de Porto Alegre. Os dois foram para o segundo tur-
no, lançando mão de acusações muito pesadas. Além disso, Collares teve o apoio 
dos partidos de centro-direita e direita. Ao final, dos três secretários do PDT, um 
saiu do governo e os outros dois deixaram o partido, ingressando depois no PT. 
Portanto, no fim de 2000 e início de 2001, o Executivo contava apenas com os 11 
deputados do PT e um do PCdoB. O Gráfico 4.3 resume toda esta história:

Gráfico 4.3 – Nº de secretários do Governo Dutra por filiação partidária

Fonte: Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

No caso do governo de Olívio Dutra, a classificação pelo critério da car-
reira dominante, ou seja, o estudo dos perfis, acaba gerando um problema. 
Aqueles que não ocuparam cargos políticos são, quase sempre, inseridos na 
categoria de técnicos. De fato, houve quadros técnicos no governo, mas é dif ícil 
saber se foram escolhidos por esta razão ou pela militância em uma das tendên-
cias internas. O uso do indicador “técnico” tem o principal objetivo de avaliar 
quanto o Chefe do Executivo tentou preservar suas prerrogativas, evitando que 
certas áreas da administração fossem ocupadas por lideranças com projetos 
pessoais ou associadas a grupos que pudessem se fortalecer e vir a disputar 



166

espaço eleitoral com o próprio governador. Todavia, como a maior parte dos 
técnicos pertenceu ao PT e devem ter sido escolhidos pelas tendências, no fun-
do, seria mais correto considerá-los como “políticos”. Na ausência, porém, de 
um critério claro e indisputável para saber quem foi quem neste exemplo, além 
de ser preciso manter a uniformidade metodológica, chegou-se à conclusão que 
houve um quase perfeito equilíbrio entre as duas categorias, com os técnicos 
crescendo no final, por causa das eleições. É de se atentar para o fato de que a 
titular da pasta da Educação foi definida como representante da Sociedade Civil 
(“SocCiv”) devido a sua atuação como dirigente sindical. Ela, porém, também 
era filiada ao PT. O Gráfico 4.4 mostra esse quadro:

Gráfico 4.4 – Nº de secretários do Governo Dutra por filiação partidária

Fonte: Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

A conclusão, portanto, é a de que o governo Dutra não só começou minori-
tário como se tornou mais ainda ao longo do tempo. Mesmo aí, a distribuição dos 
cargos respondeu ao modelo Partido do Chefe do Executivo > Aliados Eleitorais 
> Aliados no Parlamento, com a diferença de que o primeiro termo guardou, por 
sua vez, uma subdivisão interna. O resultado foi o seguinte: Aliados Internos do 
Chefe do Executivo > Outras Facções do Partido do Chefe do Executivo > Alia-
dos Eleitorais. O alongamento desse trajeto decisório não só retirou cargos da 
margem para negociação com possíveis aliados no Parlamento como tornou essa 
possibilidade inviável, pois o tensionamento político na passagem de um nível 
para o outro teve como efeito uma postura pública fechada no círculo da esquer-
da. No plano discursivo, isso ficou claro na resposta de Ivar Pavan. Deve-se des-
tacar também que, em nenhum momento, o governador se mostrou interessado 
em incorporar lideranças extras na Assembleia. 
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Assim, o governo do PT foi minoritário porque quis e, em boa parte, por-
que não poderia ter sido diferente. A dinâmica interna da legenda e sua posição 
no sistema partidário impediram um avanço em direção ao apoio majoritário. 
O resultado disso seria um pior desempenho em termos de sucesso legislativo 
que na administração do PMDB, o que leva à próxima seção.

Desempenho legislativo dos governos Britto e Dutra

Tendo em vista tudo o que já foi dito, a análise do sucesso legislativo dos 
mandatários se baseia em duas hipóteses fundamentais. A primeira é a de que 
Britto foi melhor do que Dutra. A segunda é a de que Britto teve suas matérias 
mais modificadas pelos seus aliados e que as de Dutra sofreram mais mudan-
ças por parte dos adversários. A variável agenda intervém da seguinte maneira: 
quanto maior seu peso, maiores as probabilidades de derrota (retiradas, arqui-
vamentos, não aprovação no plenário, queda dos vetos) ou de mudanças no tex-
to original. Especificamente no caso de Dutra, seria de se esperar a opção por 
uma agenda “leve”, devido à crescente falta de apoio no Parlamento. A única saí-
da seria uma efetiva vitória no debate ideológico frente à Sociedade, permitindo 
a estratégia do go public. Dutra efetivamente tentou levar isso adiante, com o 
OP, mas teve seus esforços barrados pela reação dos oposicionistas que, de ma-
neira organizada e eficiente, contra-atacaram por meio do Fórum Democrático. 
É dif ícil saber quem foi vitorioso nesse plano. O certo, porém, é que a pressão 
pública não foi suficiente para garantir os votos sobrantes. Assim, espera-se de 
Dutra uma agenda mais “leve” por pura falta de opção. 

Os dados da pesquisa foram obtidos no site da Assembleia Legislativa. Ali, 
pode-se acessar a ata das sessões plenárias. Infelizmente, porém, não há in-
formações sobre a análise dos projetos nas comissões e nem a data exata do 
recebimento das mensagens governamentais. No capítulo anterior, verificou-se 
que pouquíssimas mudanças são feitas por meio de emendas de plenário. O que 
ocorre no Espírito Santo é que os projetos mais importantes costumam sair das 
comissões e ir para o plenário, onde recebem parecer oral. Nesse momento é 
que são feitas as emendas. No Rio Grande do Sul, os projetos em urgência po-
dem sair das comissões sem parecer e, mesmo assim, serem votados. Antes dis-
so, caso haja emendas, elas são votadas pela ordem de apresentação. Todavia, 
podem ser apresentados requerimentos para que certas emendas sejam votadas 
antes e, até mesmo, o próprio texto do projeto. Dessa forma, não se pôde ava-
liar o trabalho das comissões e o tempo de tramitação. Mas se conheceu o voto 
dos parlamentares individuais e a extensão das mudanças introduzidas. Apesar 
de ser claro que, em várias ocasiões, as bancadas fecharam questão, ou seja, 
determinaram que todos deveriam seguir a mesma posição, não se identificou 
especificamente voto de liderança, o que inviabilizou o cálculo da disciplina. 
Entretanto, descobriu-se a coesão e a fidelidade ou não ao governo, de forma a 
verificar se as coalizões montadas deram os resultados esperados. 

O método usado para selecionar as matérias relevantes para o governo, 
tanto as de sua autoria (e de outros) que desejava aprovar quanto as de outras 
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fontes que desejava reprovar, foi o mesmo que para o Espírito Santo, por meio 
da leitura da cobertura de imprensa, seguida do acompanhamento do trâmite 
em plenário. Detalhes se encontram no Anexo. 

No caso gaúcho, as bancadas da Situação e da Oposição foram formadas 
pelas bancadas partidárias aliadas ou não ao governo. Com isso, houve con-
gruência entre as duas dinâmicas. A teoria aqui elaborada supõe que o núcleo 
da bancada governista é formado pelos aliados do governador no processo 
eleitoral ou, mais especificamente, seu partido. No capítulo anterior foi dito 
que, quanto maior a disciplina do núcleo governista e seu alinhamento com 
o Executivo, menores as chances de chantagem pelos aliados suplementares e 
de emergência de uma bancada “independente”. Dessa forma, espera-se que os 
índices de apoio ao governo sigam a seguinte ordem decrescente: a bancada do 
partido do governador em primeiro lugar, os aliados eleitorais em segundo e 
os aliados no Parlamento em terceiro. É preciso lembrar que isso também de-
pende da natureza da agenda. Quanto mais as propostas se afastarem do parla-
mentar mediano da bancada em questão, maiores as chances de que o apoio ao 
governo caia. Como as chances de mudança das matérias em plenário são altas, 
esse efeito de afastamento pode ser compensado pelas emendas. 

No governo Britto, portanto, a ordem de apoio deve, teoricamente, ser: 
PMDB > PSDB/PL > PPR/PFL > PTB > PDT > PSB > PT > PCdoB. O PTB fica 
num patamar mais baixo por ter sido incorporado depois à coalizão de governo 
e por se encontrar mais ao centro. Os partidos de oposição foram dispostos 
do PDT ao PCdoB por causa do suposto grau de afastamento com relação ao 
centro do espectro ideológico. No governo Dutra, a ordem esperada é: PT > 
PSB/PCdoB > PDT > PTB/PSDB/PMDB > PPB/PFL/PPS. Com a passagem do 
PDT para a oposição no meio do mandato, espera-se que ele vá para o nível se-
guinte. Como foi dito antes, o PPS foi formado pelo ex-deputado do PSB e por 
cinco parlamentares do PMDB, ligados a Antonio Britto, que romperam com 
o partido. Dado que esse movimento se deu como resultado do lançamento da 
candidatura de Britto em 2002, o PPS foi inserido no nível mais baixo, pois seria 
de se esperar uma atitude mais aguerrida de sua bancada como oposição. 

Como PMDB e PT, os núcleos da Situação, foram os mais beneficiados na 
distribuição de cargos, com ampla prevalência de secretários “políticos” ligados 
aos partidos, espera-se que uma bancada “independente”, caso venha a surgir, 
seja pequena e pouco relevante. Considerando que o governo Dutra foi minori-
tário desde o início e de maneira crescente, os desgarrados da Situação – o de-
putado do PSB que foi para o PPS e a bancada do PDT – poderiam compor este 
grupo. De fato, chegaram a usar a retórica dos “independentes”. Contudo, o PDT 
assumiu logo uma postura de oposição. Um outro candidato a “independente” 
nesse sistema teria sido o PTB, tanto no mandato de Britto quanto no de Dutra. 
Seguindo as hipóteses aqui traçadas, o que pode ter mudado esse rumo no pri-
meiro momento foi o fortalecimento da unidade governista por meio do Con-
selho Político. No segundo governo, é provável que a estratégia da mobilização 
social tenha diminuído os custos de decisão do PTB para se manter na oposição. 

O Conselho Político foi um colegiado informal, criado por Britto após a 
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vitória e antes da posse, incorporando os presidentes regionais e líderes das 
bancadas aliadas na Assembleia. Suas reuniões eram coordenadas pelo Chefe 
da Casa Civil. Todos os projetos polêmicos foram discutidos no Conselho antes 
de seguirem para o plenário. A aprovação de emendas, mudando as matérias 
quando já estavam na Assembleia, foram aprovadas nele. Tal espaço também foi 
usado pelos aliados para pressionar o governo em favor de medidas específicas 
que desejavam ver aprovadas. O PTB só passou a fazer parte do Conselho quan-
do entrou para a coalizão. Esse instrumento só perdeu alguma eficácia no últi-
mo ano do mandato, quando as reuniões se tornaram mais raras, porém os pro-
jetos polêmicos também diminuíram. A unidade forjada pelo Conselho pode ter 
sido um fator de desestímulo para que o PTB se tornasse “independente”. 

Os fatores apontados justificam a expectativa de que o governo Britto te-
nha construído um padrão de relacionamento com os parlamentares baseado 
na lógica do cenário 1, aquele no qual a base é majoritária e os problemas de 
ação coletiva são baixos. De outro lado, o governo Dutra deve se encaixar no 
cenário 2, com base minoritária e os mesmos níveis baixos de problemas para 
organizar a ação coletiva. O primeiro deve ter desempenho geral melhor que 
o segundo. Como as agendas escolhidas podem afetar tal esperança, passa-se 
agora ao seu estudo nos dois casos.

O “peso” das agendas: Britto

O ano de 1995 pode ser dividido em cinco momentos. Logo no início, Brit-
to convocou a Assembleia antiga para votar um pacote de reforma administra-
tiva, que mudava a estrutura dos cargos, juntamente com várias matérias que 
extinguiam empresas públicas. Duas dessas sofreram resistência e tiveram que 
ser retiradas. De resto, as propostas foram aprovadas, mas recebendo emendas 
negociadas com a oposição. Nesse momento, de dois a três deputados do PPR 
resistiam à entrada do partido no bloco situacionista. No PTB, havia dissensões 
sobre uma atitude de oposição ou uma postura “neutra”. 

Durante o primeiro semestre, já com a nova legislatura instalada, o gover-
no sofreu grande pressão do PPR e do PTB para que enviasse ao Parlamento um 
projeto de política salarial para o funcionalismo e uma proposta de aumento es-
pecificamente para os servidores técnico-científicos. O Executivo cedeu. Ainda 
nessa fase, teve que enfrentar um pedido de aumento de salários para os magis-
trados e servidores da Justiça, que tramitou quase junto com os aumentos para 
o resto do funcionalismo. O desgaste foi grande porque a base situacionista foi 
muito exposta durante todas as discussões. O Executivo tentou diminuir ao 
máximo as vantagens do pessoal da Justiça e evitar mudanças na política sala-
rial. Ao fim, o PTB e o PDT manobraram para impor um “gatilho”, ou seja, uma 
reposição da inflação sempre que chegasse a 10%. O governo queria parcelar os 
aumentos em quatro anos e teve que aceitar a redução para dois. 

Em abril, o presidente regional do PTB e deputado estadual Sérgio Zam-
biasi conseguiu aprovar uma resolução pela qual o partido se dizia, oficialmente, 
fora do Conselho Político. Zambiasi afirmou publicamente que a legenda, de fato, 
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nunca fizera parte do colegiado. Disse que a decisão foi tomada para manter a 
unidade da bancada, evitando que parlamentares individuais assumissem com-
promissos com o governo fora do grupo. Essa postura não fez com que o PTB se 
tornasse “independente”. O objetivo foi justamente o de manter a disciplina e a 
identidade do partido em torno de algumas pautas, negociadas publicamente.

Em junho, a Assembleia votou 118 pedidos de plebiscitos para emanci-
pações de municípios. Britto foi claramente contra e pediu que, pelo menos, 
o número fosse diminuído. Os deputados não lhe deram ouvidos e aprovaram 
97 consultas. Destas, ele vetou 73, provocando grande irritação na sua própria 
base. Em julho, 50 desses vetos foram derrubados. Nesse caso, o Executivo foi 
mais apoiado pelo PT, PSB e PCdoB do que por seus aliados. Esse registro mos-
tra a derrota do governador em um determinado ponto, que não tem conteúdo 
ideológico claro e somou interesses de deputados de vários partidos diferentes. 
A especificidade da questão, como mostra Fabrício Tomio (2002), é grande no 
Rio Grande do Sul e também acabou afetando a Dutra. Por essa razão, tais vetos 
não serão, adiante, incorporados na análise quantitativa dos dois mandatos. 

No recesso de julho, Britto iniciou uma prática que se repetiria várias ve-
zes. Convocou os deputados e enviou propostas muito polêmicas. Um projeto 
modificava os critérios para a incorporação de gratificações aos proventos de 
aposentadorias dos servidores. Além disso, havia duas PECs polêmicas. Uma 
criava o Fundo de Pensões dos servidores e outra determinava que a Caixa Eco-
nômica Estadual deveria se responsabilizar pelo pagamento das aposentadorias 
e pensões de seus funcionários, desonerando o Tesouro de tal obrigação. O go-
verno fez questão que as matérias fossem aprovadas no período extraordinário. 
Para tanto, aceitou emendas do PTB ao projeto do Fundo.

No segundo semestre, o governador teve que enfrentar resistência de sua 
base para aprovar o fim da isonomia entre os servidores dos três poderes e o 
PLC que regulamentava o Fundo de Pensões. Muitas mudanças foram feitas 
e as matérias tiveram que ser algumas vezes retiradas de votação. Por fim, em 
dezembro, a Assembleia foi, mais uma vez, convocada extraordinariamente. 
O pacote enviado incluiu várias concessões de rodovias e praças de pedágio, 
um programa de refinanciamento das dívidas dos municípios, uma proposta 
de reforma do estado que permitia a privatização de parte da dívida pública e a 
permissão para a venda de parte das ações do governo em duas estatais, a Com-
panhia Riograndense de Telecomunicações (CRT) e a Companhia Estadual de 
Energia Elétrica (CEEE). O governo teve que aceitar uma emenda do PPB que 
determinou a aplicação do que fosse apurado com a venda das ações da CRT. 

O primeiro ano de governo, portanto, foi marcado pela tentativa de “en-
xugar” a máquina do estado, com projetos afetando o funcionalismo – ao 
envolver principalmente matéria previdenciária e regulação de vencimentos 
–, além de venda de empresas públicas e ações de sociedades de economia 
mista. Quase todos sofreram alguma mudança por parte do PPR e do PTB, 
ainda não incorporado ao governo. Esses dois partidos, por sua vez, foram 
os maiores responsáveis por uma atitude que o governo não desejava tomar, 
que era a de promover aumentos para os servidores públicos. O que foi dado 
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com uma mão pode ter sido tirado com outra, se bem que não há como se 
fazer aqui um cálculo preciso em termos monetários. Politicamente, contudo, 
houve um trade off. Além disso, o governo sofreu duas derrotas. Uma foi em 
torno do problema das emancipações. A outra foi com relação ao projeto de 
aumento de salários dos magistrados. Assim, a coalizão “quase majoritária” 
não garantiu domínio absoluto sobre o plenário.

O ano de 1996 começou dominado pelo debate político das eleições. 
Logo no início, Britto promoveu mudanças no secretariado, aumentando o 
número de vagas do PPB para três e criando mais um cargo. O PTB perma-
neceu fora, explorando um discurso oposicionista, ao comparar as propostas 
de Britto para o funcionalismo com as de Fernando Henrique Cardoso. Mas 
continuaria votando com o governo.

Em abril, Britto voltou a se atritar com a maioria dos deputados, pois 
vetou 30 projetos de lei que criavam 39 novos municípios. A Assembleia der-
rubou os vetos. Nessa mesma época, o Judiciário e os parlamentares expres-
saram sua insatisfação com o projeto de teto salarial lançado pelo governo. 
Isso não impediu a aprovação de duas matérias importantes: o Programa de 
Demissões Voluntárias e a criação do Fundo de Operações Empresa (FUN-
DOPEM). Os dois foram emendados.

Em maio, o polêmico PLC do teto salarial foi aprovado, mais uma vez com 
mudanças. Na mesma linha de controle de gastos com o funcionalismo, havia 
outras matérias polêmicas, que foram estrategicamente deixadas para a convoca-
ção extraordinária de julho, quando o tempo de tramitação fica necessariamente 
mais curto. Um PLC que acabava com a incorporação de Funções Gratificadas e 
reduzia triênios foi aprovado com mudanças. A mesma sorte não tiveram duas 
outras medidas. Um projeto de lei relativamente simples, que extinguia a Fun-
dação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, foi derrotado em plenário. Enquanto 
um PLC que incentivava a redução da jornada de trabalho junto com redução 
de salários do funcionalismo teve 27 votos, quando precisava de apenas mais 
um para ser aprovado. Essas foram as únicas vezes que Britto perdeu no voto. 
O líder do governo, Paulo Odone, atribuiu a derrota à proximidade das eleições. 

De outubro a novembro, estendeu-se uma polêmica sobre a proposta do 
governo para diminuir a alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), mas aumentar a margem de cobrança, eliminando cate-
gorias isentas. A medida foi aprovada, também com emendas. 

A derrota de julho deve ter acendido o sinal de alerta no governo. No início 
de dezembro, Britto iniciou conversas com o PTB para incorporar a agremiação no 
secretariado. Dessa forma, o partido começou a participar das reuniões do Conse-
lho Político, que prepararam a estratégia para a convocação extraordinária de de-
zembro. Nela, foram aprovados sete projetos de autorização para contrair emprés-
timos, no valor total de US$ 465 milhões, para obras em rodovias, financiamento 
agrícola e modernização administrativa. Mais importantes e polêmicas, porém, 
foram as propostas envolvendo incentivos para a instalação da montadora de auto-
móveis General Motors (GM) no estado, além da autorização para vender as ações 
restantes da CEEE. O pacote da GM era composto por cinco matérias. Uma delas 
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criava o Fundo de Fomento Automotivo do Rio Grande do Sul (FOMENTAR), pelo 
qual a empresa ficaria isenta de recolher ICMS por 15 anos. Outra medida modi-
ficava o FUNDOPEM, permitindo o retorno de 75% do ICMS para a GM durante 
8 anos, após os 15 do FOMENTAR. Um projeto criava a Companhia Especial de 
Implantação do Complexo Automotivo (CEIC), voltada para obras de infraestru-
tura nas futuras instalações da montadora. Todas estas foram aprovadas sem mo-
dificações. Com emendas, aprovou-se a criação da Agência Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados (AGERGS) e uma mudança na Lei de Reforma do 
Estado, do ano anterior, permitindo que recursos apurados com a venda de patri-
mônio público pudessem ser destinados a projetos de empresas privadas.  

Em 1996, portanto, o governo avançou nas duas linhas já estabelecidas no 
ano anterior: diminuição de gastos com o funcionalismo, acompanhada de pri-
vatizações e uma política de incentivo a grandes empresas privadas. As derro-
tas de julho foram revertidas em dezembro graças ao acordo com o PTB, que só 
entraria de fato nos cargos no ano seguinte. Mais uma vez, muitas das matérias 
relevantes sofreram mudanças. Elas foram negociadas no Conselho Político, 
tendo, ao fim, a anuência do Executivo, mas não faziam parte de suas preferên-
cias originais. Algumas matérias foram retiradas da convocação extraordinária, 
entre elas, a pedido do PTB, uma proposta de unificação das carreiras de audi-
tor e fiscal da Secretaria da Fazenda. Os aliados apoiaram e negociaram.

O ano de 1997 teve seu início marcado pelas negociações que levaram à 
efetiva entrada do PTB no secretariado, com duas pastas, e um acordo pelo qual 
cada um dos 10 deputados da legenda indicaria um representante para o segun-
do escalão do governo. Nessas mudanças, o PSDB, com um deputado estadual e 
o vice-governador, sentiu-se desprestigiado, pois desejava mais uma secretaria. 
Pior ainda, viu o início de um balão de ensaio para o lançamento da chapa Anto-
nio Britto e José Otávio Germano (PPB) para o ano seguinte. O resultado disso 
seria um posicionamento mais crítico do representante do partido na Assem-
bleia e um confronto interno acerca do que fazer em 1998. Nesse mesmo plano, 
a senadora Emília Fernandes, filiada ao PTB, criticou a entrada no governo. 

Com o novo reforço, o governo pôs sua base à prova em abril e maio, quan-
do enviou duas PECs polêmicas. Uma delas transformava a Caixa Econômica 
Estadual em sociedade de economia mista, de forma que pudesse receber fi-
nanciamento do governo federal para o seu saneamento. Na prática, a medida 
implicava retirar da instituição o papel de banco comercial, o que gerou muitas 
críticas, devido à possibilidade de demissões de funcionários e fechamento de 
agências. Também se especulava que alguma medida pudesse atingir o outro 
banco comercial do estado, o BANRISUL. Isso sem falar no banco de desen-
volvimento que o estado mantinha em sociedade com Santa Catarina e Paraná, 
conhecido como Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). 
A outra PEC versava sobre o Instituto de Previdência do Estado e visava a aca-
bar com a obrigatoriedade de que o Tesouro fizesse pagamento integral dos 
benef ícios aos pensionistas do estado. 

A PEC da Caixa Econômica causou grande alvoroço no geral e reações crí-
ticas do PPB e do PTB em particular. Seus parlamentares apresentaram várias 
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sugestões de emendas, cujos objetivos principais eram preservar o BANRISUL e 
o BRDE como públicos, além de garantir alguns direitos de funcionários e corren-
tistas. O deputado Wilson Mânica (PPB) redigiu um Substitutivo que não agradou 
ao governo e teve sua introdução em plenário recusada pelo líder da bancada. Isso 
levou o parlamentar a pedir ao líder do PDT que fizesse o requerimento de vota-
ção do Substitutivo. Ao mesmo tempo, dois deputados do PPB, José Álvarez e Ma-
ria do Carmo, assumiram críticas abertas ao Executivo, pediram ao partido que se 
afastasse da aliança e passaram a votar contra em muitas matérias dali para frente. 

A PEC da Caixa foi aprovada, surpreendentemente sem emendas. Todavia, 
o projeto de lei que a regulamentava recebeu Substitutivo da situação. A PEC 
do IPE também foi aprovada, mas com emendas. Nesse mesmo momento, o 
PPB iniciou pressão pública sobre o governo para que concedesse aumento de 
salários aos servidores públicos em geral e aos professores. 

Entre junho e julho, o PTB se somou ao PPB na defesa do aumento para o 
magistério, que entrou em greve. Sob forte tiroteio da sua base, o Executivo co-
meçou a discutir com as bancadas em separado a proposta para os professores, 
desejando conceder 5% de aumento, o que foi recusado com críticas públicas e 
muito duras. Na prática, o Conselho Político deixou de existir. Isso deve ter ocor-
rido porque o volume de exigências vinha aumentando por parte dos dois aliados 
mais problemáticos. Nessa fase, o PTB se aliou ao PDT em defesa dos projetos 
de aumento do Judiciário, contra os quais o governo se colocava, especialmente 
quanto à retroatividade do pagamento. 

Sem saída, o Executivo começou a estudar medidas para o magistério, como 
a mudança do seu Plano de Cargos e Salários, o que foi criticado pelos aliados. 
Por fim, na convocação extraordinária, jogou um lance arriscado, do tipo pegar 
ou largar. Com pouco tempo para a análise, o governo pediu aos deputados que 
aprovassem o aumento da alíquota de ICMS para certos produtos em 1% e soli-
citou autorização para vender o controle acionário da CRT. O argumento usado 
era o de que a venda das ações permitiria constituir um Fundo Previdenciário 
para o magistério e que o aumento do imposto traria os recursos para o reajuste. 

A bancada do PPB demonstrou grande insatisfação com o aumento do im-
posto, o que ia contra seu perfil ideológico. O PTB foi mais crítico sobre a venda 
do patrimônio público, também refletindo sua defesa das empresas estatais. 
Seu maior líder, Sérgio Zambiasi, chegou a retirar a indicação de um membro 
do partido para a diretoria do BANRISUL, de forma a mostrar o desagrado da 
legenda para com as propostas do governo. 

As conversas dentro da coalizão de governo foram intensas. O PTB exigiu 
que os policiais civis e militares recebessem um aumento na gratificação conhe-
cida como “risco de vida”. O PPB voltou a insistir no aumento do índice de rea-
juste para o magistério, a criação de um Fundo da Educação, que o aumento do 
ICMS durasse um ano e que tivesse seus recursos usados na Segurança Pública. 

Os dois projetos foram aprovados com emendas da situação, o que não 
impediu defecções entre os aliados. A sessão em que se programou a votação 
do projeto da CRT foi extremamente tensa e acabou interrompida devido à in-
vasão do plenário por manifestantes que se encontravam nas galerias. 
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Após a batalha de julho, o segundo semestre girou em torno de uma pauta 
política. A oposição tentou reagir ao predomínio do governo se apropriando de 
uma denúncia, feita pelo jornal Correio Braziliense, envolvendo supostos atos de 
corrupção do Departamento de Trânsito (Detran). Solicitou uma CPI e conseguiu 
sua instalação. A situação se recompôs, assumiu a relatoria da comissão e ocupou 
a maior parte dos cargos. Insatisfeita com os rumos das investigações, a oposição, 
que detinha a presidência, saiu da CPI em dezembro. Nesse meio tempo, porém, 
antes que as coisas assim se definissem, os governistas contra-atacaram com o pe-
dido de uma CPI sobre a invasão do plenário, acusando, em especial, a deputada 
Luciana Genro (PT) de envolvimento com o ato. Essa comissão acabaria não sendo 
instalada, já que a Procuradoria da Casa, a pedido do presidente João Luiz Vargas 
(PDT), ofereceu parecer contra. Mesmo assim, a oposição conseguiu abrir proces-
sos na Comissão de Ética contra Genro, Jussara Cony (PCdoB) e Beto Albuquerque 
(PSB). Esse foi um jogo de ameaças e pressões no qual os governistas voltaram a 
se alinhar com Britto, apesar de algum desgaste, devido ao escândalo do Detran. 

A cena política também se viu movimentada devido ao ingresso da sena-
dora Emília Fernandes no PDT e seu lançamento para o governo, enquanto o 
PT passava por vários lances da disputa interna entre os apoiadores de Olívio 
Dutra e de Tarso Genro. No flanco governista, o senador Pedro Simon (PMDB) 
veio a público, defendendo a chapa Britto/Germano, enquanto o governo fe-
deral fazia pressão sobre o PSDB gaúcho para que permanecesse ao lado do 
governador. Ao mesmo tempo, intensificaram-se, dentro do PTB, propostas em 
favor da candidatura de Sérgio Zambiasi ao governo.  

O posicionamento das peças para o xadrez eleitoral poderia ter sido outro 
elemento a fragilizar o governo. O PTB, em particular, às voltas com seu des-
tino nas eleições, voltou suas baterias para os projetos de aumento do Judici-
ário, que vinham em banho-maria desde o primeiro semestre. Mais uma vez, 
junto ao PDT, fez mudanças, garantindo o pagamento retroativo. Em seguida, 
quando Britto ameaçou vetar a matéria, Zambiasi fez claras ameaças de que o 
partido votaria contra. O governador pagou para ver e foi derrotado de novo. 

Logo, não faltaram motivos para que a aliança governista de desfizesse, 
mas ela se manteve. O que ocorre é que, no caso em estudo, há uma disjunção 
entre a dinâmica interna da coalizão de governo e os fatores externos. A inter-
pretação desse fenômeno já foi adiantada. A disciplina do partido do governa-
dor, a distribuição dos cargos e a flexibilidade do Executivo em negociar com 
sua base impediram que PPB e PTB se afastassem. Dessa forma, o silêncio do 
PMDB, patente nesta narrativa, foi fundamental para manter a unidade, apesar 
de todos os problemas; tanto os que aconteceram quanto os que viriam.

Ainda no segundo semestre, o governo mandou duas propostas que foram 
questionadas, desta vez por poderosos atores externos. Um projeto determi-
nava a mudança da distribuição do ICMS entre os municípios, o que colocou a 
FAMURS contra. Desta vez, o PMDB entrou em cena e fez aprovar um Subs-
titutivo. A outra medida determinava o parcelamento de dívidas de ICMS em 
100 meses. A FEDERASUL reagiu, pedindo aumento para 120 meses, e recebeu 
o apoio do PPB. A matéria foi aprovada com emendas. 
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Para encerrar o ano, o governo esperou a convocação extraordinária para 
criar mais polêmica, mandando três projetos que favoreciam a instalação da mon-
tadora de automóveis Ford no estado. Dois deles foram aprovados com emendas. 
O momento foi favorável para que os aliados cobrassem a fatura de julho. O PTB 
conseguiu a aprovação do aumento do risco de vida para os policiais. O PPB impôs 
várias emendas em projetos envolvendo o magistério e conseguiu, em janeiro do 
ano seguinte, que o governo mandasse um projeto aumentando os salários dos 
servidores técnico-científicos. Por sua vez, o Executivo conseguiu a aprovação de 
uma matéria contra a qual os aliados muito resistiram: a unificação das carreiras 
de fiscal e auditor da Secretaria de Fazenda, criando-se uma nova designação. 

O ano de 1997, com seus rescaldos no início de 1998, portanto, foi um mo-
mento de teste para o funcionamento da coalizão de governo. Ampliada com a 
presença do PTB, ela funcionou dentro dos mesmos padrões anteriores, com 
ampla negociação interna. Desta vez, porém, as dificuldades impostas pelos pre-
parativos para as eleições, os seguidos desgastes com muitas matérias polêmicas 
e o escândalo do Detran impuseram grande peso sobre suas costas. O Conselho 
Político deixou de funcionar como vinha antes. A disciplina das bancadas gover-
nistas, principalmente do PPB, diminuiu. O enfrentamento público dos aliados 
com o governador foi constante. E, como já haviam conseguido antes, exigiram 
a introdução de medidas, principalmente a favor dos servidores públicos, no 
que foram atendidos, mudando os planos do governo. Nesse sentido, em julho, 
quando o Executivo desejava dar um aumento de 5% aos professores e o PPB 
pedia mais, o líder do PT, deputado Flávio Koutzii, afirmou que o aumento aci-
ma dos 5% já estava acertado, de forma que, assim, o governo beneficiava o PPB. 
Essa hipótese pode até ser correta, mas fica dif ícil acreditar que tudo não tenha 
passado de jogo de cena. Não é razoável supor que um governador competente 
como Britto tivesse se arriscado a passar por uma exposição pública, em termos 
negativos, durante tanto tempo, não só nesse assunto, como em vários outros, só 
para agradar os aliados. Durante algum tempo, PPB, PTB e o pequeno PSDB dis-
cutiram a possibilidade de lançar candidatos próprios. Dar-lhes vitórias de graça 
significaria fortalecer partidos que não foram aliados em 1994 e poderiam seguir 
voo solo em 1998. Tendo em vista também o que já vinha ocorrendo desde o 
início do mandato, é mais justo interpretar o relacionamento dentro da coalizão 
de governo como de efetiva negociação “por cima dos panos”.

O ano de 1998 foi dominado pela eleição. Em março, os secretários polí-
ticos saíram para participar do pleito, deixando técnicos de seus partidos em 
seus lugares. Até o mês de junho, ensaiou-se uma rebelião no PSDB, com o 
vice-governador Vicente Bogo tentando lançar sua candidatura ao governo, 
no que foi impedido por ameaças vindas de Brasília. 

Na Assembleia, de maio a junho, merece destaque o projeto do governo 
que estabelecia consulta popular para obras decididas pelos COREDES, apro-
vado com emendas. O deputado Vieira da Cunha (PDT) apresentou um Projeto 
de Decreto Legislativo (PDL) que instituía consulta popular para referendar 
leis que autorizassem a venda de empresas estatais. Se aprovado, determinaria 
uma consulta já no dia do primeiro turno, questionando a venda da CEEE e 
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CRT. O PDL foi derrotado. As duas matérias refletiram o debate eleitoral, que 
foi altamente polarizado. De um lado, as candidaturas de Olívio Dutra (PT) e 
Emília Fernandes (PDT), defendendo formas de participação popular no orça-
mento via OP ou COREDES, de outro, Britto, que se afastou desse assunto, mas 
apresentava o projeto em questão. Já a iniciativa do PDL refletia a polêmica em 
torno das privatizações, que foram uma das marcas do governo Britto. 

Como em 1994, os mesmos dois candidatos foram para o segundo turno. 
Desta vez, a vitória coube a Dutra. O resultado do pleito, porém, não arrefeceu 
os ânimos de Britto, que, no fim do ano, voltou à carga com projetos polêmicos. 
Um total de 13 propostas envolvendo algum tipo de renúncia fiscal para em-
presas foi apresentado. Além delas, mais seis projetos concedendo aumentos 
variados para servidores, alguns de autoria do Judiciário, também tramitaram. 
Os de maior destaque foram: a) o que criava o Fundo de Desenvolvimento do 
Setor Metalúrgico (facilitando a instalação de uma laminadora da Gerdau); b) 
O Programa de Desenvolvimento Tecnológico (concedendo benef ícios para a 
construção de uma fábrica da Dell Computer); c) a redução de ICMS para ener-
gia elétrica e GLP usados no complexo automotivo. 

Apesar dos pedidos de Dutra para que as matérias não fossem aprovadas 
e o desânimo que poderia ter resultado da derrota eleitoral, a situação perma-
neceu unida e garantiu a passagem dos projetos. Nessa fase final, portanto, o 
governo Britto não virou lame duck. A explicação, agora, não deve ser vista no 
funcionamento da coalizão de governo, mas na alta polarização ideológica e na 
solidez dos partidos. Não seria razoável para os aliados eleitorais de Britto pen-
sarem que seriam incorporados ao governo Dutra. Assim, continuaram unidos 
na defesa dos últimos e polêmicos projetos, além de terem decidido a divisão 
das novas Mesas Diretoras para os quatro anos de Dutra sem a presença do PT.  

A agenda levada a cabo por Britto foi extremamente “pesada”. Ela foi com-
posta, basicamente, por projetos que visavam a diminuir custos com servidores 
públicos, por um lado, e estimular o desenvolvimento econômico, por meio de 
privatizações, concessões de serviços públicos e benefícios fiscais para promover 
a atração de empresas. Esses dois grandes conjuntos de propostas estimularam re-
ações explosivas no Rio Grande Sul, com setores favoráveis e outros contra. Esse 
estado de coisas se reproduziu durante quase todo o mandato, afetando o compor-
tamento dos partidos políticos na Assembleia. A narrativa anterior pouco se referiu 
à oposição, mas sua atividade foi intensa, expondo os projetos a críticas intensas e 
estimulando a reação de setores organizados, especialmente os servidores públi-
cos. Nesse ambiente adverso e lidando com bancadas aliadas heterogêneas do pon-
to de vista ideológico, Britto trabalhou pela aprovação de 117 matérias relevantes 
(conforme o critério explicado anteriormente), distribuídas da seguinte maneira:

Tabela 4.7 – Autores das matérias relevantes no Governo Britto

Autores Número %
Executivo 115 98,3
Deputados 1 0,9
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Autores Número %
MPE 1 0,9
TJ 0 0,0

Total 117 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Assim, o próprio Executivo apresentou a esmagadora maioria das matérias 
relevantes que desejava ver aprovadas. Elas se apresentaram, conforme o tipo 
de projeto, desta forma:

Tabela 4.8 – Tipos das matérias relevantes do Governo Britto

Tipo Número %
PL 93 79,5

PLC 15 12,8
PEC 9 7,7
Total 117 100,0

Fonte: Anexo.

A maioria das propostas relevantes foi formada por projetos de lei, mais 
fáceis de serem aprovados, com uma pequena quantidade de PLCs (necessitan-
do de 28 votos em 55) e menos ainda de PECs (33 votos em 55). A sua distribui-
ção ao longo do mandato se deu assim:

Tabela 4.9 – Votação das matérias relevantes do Executivo (Britto)

Ano Número %
1995 41 35,0
1996 22 18,8
1997 34 29,1
1998 20 17,1
Total 117 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Como seria de se esperar, o governo foi mais produtivo em matérias re-
levantes no primeiro ano, quando as condições para a aprovação tendem a ser 
mais fáceis, diminuindo no ano seguinte, quando há eleições municipais. Cabe 
destaque, porém, para a quantidade de matérias do terceiro ano, bastante alta 
para uma administração com agenda “pesada”. 
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Os assuntos abordados pelas matérias relevantes seguem a mesma classi-
ficação do capítulo anterior. “DT” quer dizer “Direitos Trabalhistas” (refere-se a 
aumento de salários e benef ícios diversos envolvendo servidores públicos). “RA” 
significa “Reforma Administrativa”, tendo a ver com mudanças na estrutura da 
administração direta ou indireta, criando ou extinguindo cargos, etc. “CP” se 
refere a “Concessões/Privatização” de serviços/atividades/empresas do Estado. 
“LT” resume “Leis Tributárias”, quase sempre acerca de ICMS. “PE” indica “Polí-
tica Econômica”. Tal categoria abarca, geralmente, incentivos fiscais ou benef ícios 
diversos para empresas. “EM” quer dizer “Empréstimos”, ou seja, autorização le-
gislativa para a contratação de operações de crédito. “AP” é “Agenda Política” e 
se refere a matérias, independentemente do assunto tratado, que lidavam com 
respostas políticas para problemas diversos. Sua distribuição foi a seguinte:

Tabela 4.10 – Tipos de assuntos das matérias relevantes do Executivo (Britto)

Tipo Número %
DT 31 26,5
RA 25 21,4
CP 17 14,5
LT 17 14,5
PE 15 12,8
EM 8 6,8
AP 4 3,4

Total 117 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Assim como no Espírito Santo na mesma fase, assuntos relativos a fun-
cionários públicos foram os mais importantes, mas em proporção menor. Essa 
categoria, no governo Buaiz, teve 33%, e 37%, no de Ignácio. Cabe lembrar 
que muitas das matérias DT foram aumentos para servidores que o governa-
dor se viu obrigado a dar, por pressão dos aliados, de forma que nem todos 
os projetos dessa categoria foram necessariamente ruins para os servidores. 
A distribuição das outras classes é mais ou menos parecida com os governos 
citados, mas com uma diferença: o peso das matérias “PE”. Nesse sentido, o 
governo Britto foi mais “realizador”, ou melhor, teve espaço para implemen-
tar uma política de atração de investimentos, não tendo que se comportar 
de uma maneira tão “reativa” como os capixabas. É bem verdade que Buaiz 
também teve uma agenda semelhante, mas centradas em projetos CP e que 
enfrentaram grande resistência. Dessa forma, a linha adotada por Britto foi 
“pesada”, mas com a compensação de matérias que, no campo da opinião de 
centro-direita, poderiam encontrar eco favorável. Os governadores capixabas 
não contaram com essa vantagem. 
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Do total de matérias relevantes, apenas 5 foram retiradas, perfazendo 
apenas 4,3% do total. Veja-se:

Tabela 4.11 – Matérias relevantes do Executivo retiradas (Britto)

Retiradas Número %
PL 4 80,0

PLC 1 20,0

PEC 0 0,0

Total 5 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Não houve PECs retiradas, o que é bastante relevante, já que tais matérias 
são de mais dif ícil aprovação. O único PLC retirado retornou à Assembleia na 
mesma sessão, com outro número e foi aprovado. Coisa parecida aconteceu 
com um dos PLs. Considerando o maior peso dos PLs no quadro geral, seria 
também de se esperar que tivessem maior lugar aqui.

Das 117 proposições, devem ser excluídas as 5 retiradas, de forma que 
112 seguiram o trâmite normal até a votação em plenário. Nenhuma delas foi 
arquivada. Desse grupo, apenas duas (1,8%) foram derrotadas no voto. Foi o 
caso das matérias de julho de 1996. Uma delas foi um PLC que deixou de ter 
apenas um voto para passar. O desempenho agregado, portanto, foi muito 
bom. Cabe considerar, porém, o quanto dos projetos originais foi preservado, 
tendo sofrido emendas no plenário ou não. É preciso ter em mente que esta 
pesquisa não teve como saber o que houve com os projetos nas comissões. 
Na Tabela 4.12, “SIM” significa a quantidade de projetos que teve pelo menos 
uma emenda aprovada em plenário:

Tabela 4.12 – Projetos com emenda aprovada em plenário (Britto)

Emenda? Número %
SIM 78 66,7
NÃO 39 33,3
Total 117 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

A grande maioria foi modificada. A categoria “SIM” inclui, além das emen-
das comuns, Mensagens Retificativas do próprio Executivo e Substitutivos. Sem 
estes, o número cai para 63 (53,8%). No Espírito Santo, o governador Buaiz teve 
23% de matérias relevantes emendadas. Ignácio teve 35%. A diferença, portanto, 
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é patente. Observando dentro das comissões, o primeiro teve a maior parte de 
suas medidas relevantes emendadas pela oposição e, o segundo, pelos governis-
tas e “independentes”. O primeiro foi minoritário no momento mais importante 
e o segundo, majoritário. O que aconteceu com Britto? A resposta está abaixo:

Tabela 4.13 – Autores das emendas em plenário (Britto)

Emendadas Número %
Só Situação 52 82,5
Só Oposição 2 3,2

Total 63 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

As matérias relevantes para Britto que sofreram emendas “simples” (sem 
Mensagens Retificativas e Substitutivos, que mudam toda ou quase toda a re-
dação original) tiveram como autores somente deputados de sua base de apoio 
em 82,5% das vezes. Só duas foram emendadas apenas por parlamentares da 
oposição. As restantes foram emendadas por todos indistintamente. Passando 
para os Substitutivos, seus autores foram:

Tabela 4.14 – Autores das emendas a Substitutivos aprovadas em plenário (Britto)

Substitutivo Número %
Situação 8 72,7
Governo 2 18,2
Vários 1 9,1
Total 11 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Os membros da base de apoio também dominaram a aprovação das mu-
danças mais amplas nas matérias. Só quatro delas (3,4% do total) foram trans-
formadas via Mensagem Retificativa, quer dizer, do próprio governo. Seis pro-
jetos (5,1% do total) receberam destaque de artigos para que constituíssem 
projetos em separado. Dessa forma, fica confirmado que os deputados da situa-
ção foram os maiores responsáveis pelas mudanças. É bom explicar que o PTB 
foi considerado situação desde o início do mandato. 

As emendas da situação foram negociadas no Conselho Político ou por 
meio do líder do governo. No acompanhamento da cobertura de imprensa, não 
se identificou nenhum momento no qual o Executivo tenha sido surpreendido 
por alguma mudança introduzida. Assim, poder-se-ia dizer que, como a maior 
parte das mudanças foi da situação e elas foram negociadas, o indicador não é 
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muito relevante. Ocorre que, como mostrou a narrativa dos eventos, o governo 
resistiu a muitas das emendas. Várias delas foram produto de intensa pressão 
dos aliados e modificaram bastante os objetivos originais das medidas. Dessa 
forma, o grande volume de mudanças pelos aliados é um índice de alto custo 
pela vitória obtida. Nesse sentido, o governo ainda teria os vetos como res-
posta. Mas, nesta categoria, Britto usou tal instrumento apenas seis vezes. Em 
todas elas os vetos foram mantidos. Ou seja, o governador preferiu honrar os 
compromissos assumidos com seus aliados. Dessa maneira, a coalizão de go-
verno funcionou como uma via de mão dupla, garantindo a aprovação das pro-
postas, e também que fossem aproximadas das preferências dos aliados. Muitas 
propostas foram introduzidas pelo governo a pedido de sua base. 

O tipo de sessão em que as matérias relevantes foram votadas revela que 
65% delas incluiu as extraordinárias. Nas ordinárias, foram aprovadas 30,8%, 
enquanto 4,3% não chegou ao plenário. Esse predomínio das extraordinárias 
se deve à predileção de Britto por enviar medidas importantes nos recessos 
parlamentares. Muitos Chefes do Executivo optam por essa atitude devido a 
razões táticas. Como a convocação extraordinária reduz o tempo de aprecia-
ção, as matérias ficam menos expostas e a pressão por sua passagem rápida 
se torna mais eficiente. Esse procedimento também pode proteger a base de 
apoio, evitando que sofra bombardeio muito intenso por parte da imprensa 
ou grupos de interesse. Todavia, as seguidas dificuldades que Britto teve com 
seus aliados faz pensar que tal recurso tenha sido usado, também, para dimi-
nuir a pressão da própria base. Uma das razões para tal suposição é o fato de 
que parlamentares situacionistas fizeram várias críticas ao envio de matérias 
polêmicas nas convocações extraordinárias. 

Na seção anterior, foi dito que a expectativa de apoio dos partidos às maté-
rias relevantes do Executivo é a seguinte: PMDB > PSDB/PL > PPR/PFL > PTB 
> PDT > PSB > PT > PCdoB. A lógica é a de que o partido do governador será 
mais fiel, seguido dos aliados eleitorais e dos aliados na Assembleia. Nesse caso, 
como o governo Britto teve uma agenda neoliberal, espera-se que os partidos 
de direita sejam mais fiéis que aquele mais próximo ao centro, ou seja, o PTB. 
A oposição deve ficar num nível mais baixo, mas com diferenciações internas. 
O PDT, mais próximo do centro, deve aprovar mais as matérias do governo, 
passando por uma escala decrescente até o PCdoB. 

A medida da fidelidade das bancadas partidárias ao governo foi feita com 
base nas votações nominais. Foram consideradas 96 votações de PLs e PLCs 
durante todo o mandato de Britto, entre as matérias relevantes. Não foram in-
cluídas as propostas votadas em janeiro de 1995, pois foram submetidas aos de-
putados da legislatura anterior. A Assembleia tem 55 vagas, mas 64 deputados 
foram contados, já que muitos suplentes assumiram em diferentes momentos. 
Glênio Lemos iniciou seu mandato pelo PDT e passou para o PTdoB, saindo 
em janeiro de 1997 para assumir uma prefeitura. Este parlamentar, apesar de 
se encontrar em outro partido, seguiu um padrão parecido com a sua legenda 
de origem. Por essa razão, foi avaliado como se tivesse continuado no PDT. Já 
Onyx Lorenzoni trocou o PL pelo PFL. Dessa forma, foram separados seus vo-
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tos nos dois momentos. Os partidos que só tiveram um parlamentar (PCdoB, 
PL e PSDB) entram na média de votações com seus únicos representantes. 

Das 96 votações consideradas, em duas vezes não foi possível saber como 
os deputados se comportaram, pois a informação não se encontrava disponí-
vel na fonte consultada. Assim, o número caiu para 94. Para cada deputado, 
contou-se a quantidade de vezes que votaram a favor do governo (SIM), con-
tra (NÃO) ou se ausentaram do plenário (AUS). É importante frisar que o 
Diário da Assembleia publicado na Internet registrou apenas em um período 
muito curto de tempo, entre 1996 e 97, as abstenções. Dessa forma, geral-
mente, não se podia saber se os parlamentares haviam faltado, se saíram de 
propósito ou se estavam se recusando a apertar o botão do painel eletrônico. 
Todas essas situações foram tratadas como “ausência”. 

Todas as vezes que um deputado exerceu a presidência e não votou, esse 
número foi diminuído do total atinente a ele. No Rio Grande do Sul, às vezes, 
os presidentes votam, apesar de estarem conduzindo a sessão. No caso de su-
plentes, o número total de 94 foi diminuído de todas as votações nas quais não 
haviam ainda assumido o mandato. Essas duas medidas foram tomadas para que 
se avaliassem apenas as votações nas quais cada deputado, no exercício do man-
dato, efetivamente votou ou se ausentou. Com base nesse número final, foram 
calculadas as porcentagens de votos SIM, NÃO e AUS para cada um. Ao fim, 
retirou-se uma média das porcentagens reunindo todos os membros de cada 
bancada (MedSIM, MedNÃO, MedAUS). O resultado é apresentado abaixo, se-
guindo a ordem decrescente de votos SIM:

Tabela 4.15 – Médias de votos das bancadas (Britto)

Partido MedSIM MedNÃO MedAUS

PMDB 91,3 0,4 8,3

PL 87,2 4,3 8,5

PPR/PPB 84,6 2,8 12,5

PFL 83,0 2,1 14,9

PTB 76,6 1,4 21,9

PSDB 56,4 17,0 26,6

PDT 28,1 31,3 40,7

PSB 16,3 55,0 28,7

PCdoB 10,6 61,7 27,7

PT 8,4 58,1 33,5

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.
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Conforme se esperava, a bancada do PMDB foi a que apresentou a média 
mais alta de apoio ao governo. Logo abaixo, veio um dos aliados eleitorais, o 
PL (contando aqui apenas um total de 47 votações de Lorenzoni como mem-
bro da legenda). Bem próximo dele, o modelo supunha a presença do PSDB. 
Mas o único deputado do partido, Paulo Vidal, ficou bem abaixo. A narrativa 
dos eventos mostrou que Vidal se afastou do governo porque a agremiação se 
sentiu desprivilegiada na mudança do secretariado e porque acabou perdendo 
a vaga de vice-governador na chapa que tentou a reeleição. Ao mesmo tempo, é 
possível que a posição mais centrista do PSDB tenha contribuído para deslocar 
sua média para baixo. Mesmo assim, com 56% de votos SIM, 26% de ausências 
e apenas 17% de votos NÃO, o comportamento de Vidal foi bem diferente da 
primeira bancada de oposição na escala, o PDT, que ficou com o governo ape-
nas 28% das vezes na sua média. Dessa forma, o PSDB esteve de fato ao lado de 
Britto, mas em ponto inferior ao esperado. 

Em seguida, o modelo esperava que o PPR/PPB e o PFL estivessem 
numa escala abaixo do PL e próximos. Foi exatamente o que aconteceu. A 
posição do PTB também correspondeu à expectativa teórica. No caso da 
oposição, houve uma pequena inversão com relação ao esperado. PDT e PSB 
estão nos pontos previstos. Em seguida, o PT deveria estar acima do PCdoB 
na média de votos SIM. Todavia, a diferença entre as duas médias é muito 
pequena. Além disso, considerando apenas a oposição, a previsão de distri-
buição interna das médias seria a de que o PDT, sendo de centro-esquerda, 
apresentasse um índice maior de AUS do que de NÃO. Já o PSB, sendo de 
esquerda, porém mais próximo do centro do que o PT, deveria mostrar uma 
média de NÃO maior do que AUS. Essas duas seriam maiores que a do PT, 
com o PCdoB vindo abaixo. E é quase isso que ocorre, com a única diferença 
de que a média AUS do PT é maior que a do PSB. Os desvios são, portanto, 
mínimos com relação ao modelo. 

Fazendo o mesmo raciocínio que o anterior para dentro da base do go-
verno, a suposição era a de que a média de votos AUS fosse, dentro de cada 
bancada, maior que a de NÃO. Isso efetivamente se deu. Esperava-se que 
as médias AUS e NÃO fossem crescentes do PMDB ao PTB. Isso aconteceu 
com AUS. Já a média NÃO apresentou uma distribuição oscilatória. E há o 
caso citado do PSDB. Assim, também com desvios aceitáveis, o modelo se 
confirmou para a situação. 

Os resultados obtidos indicam que a coalizão de governo funcionou como 
o esperado. Um teste importante, porém, é o relativo ao comportamento do 
PTB. Conforme foi dito, o partido só ingressou no primeiro escalão no início 
de 1997. Supondo que haja uma relação entre estar no governo e votar com o 
governo, as médias do PTB deveriam sofrer uma mudança entre os dois mo-
mentos. Para confirmar isso, as votações da bancada do partido foram separa-
das entre fevereiro de 1995 e dezembro de 1996, e deste mês em diante. Apesar 
de a legenda só ter entrado oficialmente na coalizão em 1997, o acerto dessa 
presença se deu antes, valendo para o pacote da convocação extraordinária de 
fim de ano. O quadro resultante foi este:
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Tabela 4.16 – Média de votos do PTB antes e depois de entrar no Governo Britto

PTB MedSIM MedNÃO MedAUS
Antes 77,2 3,3 19,4

Depois 73,6 0,6 25,9

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Antes de ingressar oficialmente no governo, o PTB teve uma média de vo-
tos favoráveis superior ao que ocorreu depois. Todavia, a média de votos NÃO 
caiu muito, enquanto aumentou a de ausências. Aqui, é preciso fazer uma série 
de considerações. Em primeiro lugar, a faixa que vai de 73 a 77% continua a 
ocupar o mesmo espaço entre o PFL, com 83% e o PSDB, com 56%. Em segundo 
lugar, o ano de 1997 foi muito tenso, com várias matérias e situações que testa-
ram a fidelidade do PTB. Apesar de ela ter caído um pouco, não alterou o lugar 
ocupado pelo partido na coalizão desde o início. De uma forma geral, pode-se 
dizer que a bancada do PTB não mudou de comportamento. O problema, então, 
é explicar por que o partido, durante os dois primeiros anos, foi fiel ao governo. 

Pela leitura do noticiário de imprensa, não se soube se o PTB recebeu, desde 
o início, cargos em níveis mais baixos da administração. Também não foram de-
tectados comentários sobre a liberação de verbas para as bases eleitorais de seus 
deputados. Surge, assim, o “enigma do PTB”. Por que o partido, contando com 
uma grande bancada de 10 membros, essencial para o sucesso legislativo de Britto, 
não assumiu uma posição de “independência”, aproveitando para chantageá-lo? 

A narrativa dos fatos mostrou que Britto convidou o PTB para o Conselho Po-
lítico. Entretanto, a legenda não foi agraciada com cargos de primeiro escalão logo 
no início. Num certo momento, seu principal líder, Sérgio Zambiasi, conseguiu 
uma declaração oficial dos correligionários, com a anuência da bancada na Assem-
bleia, afirmando que não faziam parte do Conselho. A justificativa desse ato foi a de 
manutenção da unidade da bancada, de forma a evitar que os deputados fizessem 
acordos individuais com o Executivo. Isso significa, portanto, que o governo estava 
tentando negociar com os parlamentares caso a caso, “por baixo dos panos”. Nesse 
momento, a saída formal do Conselho poderia ter sido acompanhada por uma de-
claração de “independência”, para reforçar mais ainda a posição da bancada. Não 
foi o que ocorreu. São algumas as razões aqui consideradas para tanto.

Primeiramente, é preciso considerar as especificidades do PTB gaúcho. No 
sistema 46/64, o velho PTB foi muito forte no estado. Com a reforma de 1979, as 
antigas lideranças petebistas mais importantes no plano local foram para o PDT, 
sob a marcante liderança de Brizola. Assim, o atual PTB nasceu muito fraco. Em 
1986, o radialista Sérgio Zambiasi foi eleito deputado estadual pela primeira vez, fi-
liado ao PMDB. No meio do mandato, migrou para o PTB. De 1990 em diante, pas-
sou a ter votações impressionantes, contribuindo para o crescimento da bancada. 

Desde então, Zambiasi passou a ser uma das figuras políticas mais re-
levantes do estado, sempre tido como forte candidato ao governo. Em seu 
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programa de rádio, manteve um perfil assistencialista. Na Assembleia, sua 
atuação foi maior nos bastidores, evitando buscar os holofotes para si. Inter-
namente, Zambiasi parece cultivar uma relação de liderança notável com seus 
companheiros de partido, evitando imposições e atraindo apoios por causa de 
seu carisma junto ao eleitorado. 

A aparente falta de ambição de Zambiasi, junto com o peso político de seu 
nome, talvez seja uma boa explicação para a atitude “estranha” do PTB. Manter-se 
distante do governo, preservando sua imagem mais ao centro, garantindo uma certa 
disciplina, e alimentando o nome do líder para 1998, podem ter sido elementos que 
entraram no cálculo inicial perante o Executivo. A “timidez” de Zambiasi no jogo 
de cena típico da arena parlamentar pode ter freado a opção de “independência”. 

Outro fator em conta, e já adiantado, é a hipótese de que o Conselho 
Político tenha funcionado muito bem, forjando uma unidade que deixou ao 
PTB duas opções: ir para a oposição ou ficar com o governo, mesmo que não 
formalmente. Ocorre que a oposição era minoritária e heterogênea no plano 
ideológico. A análise mostrou que o PMDB foi altamente fiel ao seu governa-
dor. Ele compôs o núcleo da base governista e fez pouca pressão pública. Esse 
papel coube mais ao PPB, que teve muitas das suas solicitações atendidas. A 
unidade forjada deve ter “atraído” o PTB, que, afinal, também poderia modifi-
car as matérias com mais sucesso ficando ao lado do governo do que indo para 
uma oposição na qual seria mal recebido. 

O alarme que soou no Palácio Piratini em julho de 1996, com as duas 
únicas derrotas em plenário, deve ter mostrado, porém, que a coalizão estava 
chegando a um ponto de desgaste. Precisando aprovar matérias que alteravam 
muito o status quo, Britto se acertou com o PTB e o trouxe para o governo, 
oferecendo uma secretaria para um deputado estadual da legenda. A outra, o 
governador quis dar para Zambiasi, que se recusou. Conforme foi dito antes, 
cada um dos 10 deputados fez indicações específicas para o segundo escalão. 

Após essa mudança, Zambiasi deu vários sinais de que não concorreria ao 
Executivo em 1998, o que se confirmou. Definitivamente incorporado o PTB, 
o perigo de uma candidatura que dividisse os votos de centro-direita diminuiu 
para Britto. A bancada continuou a ser o que era. A maior mudança em plená-
rio parece ter se dado no comportamento do próprio líder:

Tabela 4.17 – Média de votos de Zambiasi (Britto)

Zambiasi MedSIM MedNÃO MedAUS
Antes 47,2 0,0 52,8

Depois 78,0 0,0 22,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

A entrada na coalizão fez com que Zambiasi aumentasse muito o seu apoio 
pessoal ao governo, alterando apenas a ausência, já que ele não votava contra. 
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A coisa toda, portanto, parece ter envolvido dois planos. Em um deles, estão as 
características internas do PTB e a eficiência do Conselho Político, sem esquecer 
a disciplina do PMDB e as conversas internas com o PPR/PPB. A “força de gra-
vidade” da aliança “atraiu” o PTB, tornando-o um “satélite natural” do governo. 
A “perda do brilho” da estrela governista, porém, pode ter sido decisiva para 
incorporar o PTB. A obtenção do apoio pessoal de Zambiasi também justificaria 
tamanho esforço em troca de tão pequeno ganho em termos de votos. Por fim, 
com relação aos dois anos iniciais, não estão de todo descartadas negociações 
“por baixo dos panos” para explicar o governismo inicial, mas elas, sozinhas, não 
se mostram suficientes para interpretar toda a trajetória citada. Se tal instru-
mento estava dando certo antes e era suficiente, não seria necessário “mexer no 
time” no meio do campeonato. Toda essa longa digressão foi feita com o objetivo 
de mostrar que a relação Executivo x Legislativo foi marcada pelo funcionamen-
to da coalizão de governo, inclusive no que se refere à bancada do PTB. 

As matérias relevantes de outros autores que o Executivo teve o interesse 
em não ver aprovadas somaram apenas 10. Delas, 60% foram propostas pelo 
Tribunal de Justiça (TJ) e as outras pelos deputados. Nove foram PLs e uma foi 
PDL. A maior parte se concentrou em 1997, com seis matérias. O mesmo núme-
ro se aplica à categoria DT, todas também do TJ. Foram os pedidos de aumento 
de salários, que tanto trabalho deram a Britto. Nenhuma foi retirada. A metade 
foi emendada. Destas 5, três sofreram mudanças só por parlamentares da situ-
ação. Tais propostas não sofreram outro tipo de modificação, como Substituti-
vos ou destaques de artigos para constituírem projeto em separado. Oito foram 
aprovadas, uma foi arquivada e uma foi derrotada em plenário. Este foi o caso do 
PDL de Vieira da Cunha (PDT) que tratava das privatizações. Quatro foram ve-
tados e só dois vetos foram mantidos. As médias de votação foram as seguintes:

Tabela 4.18 – Médias partidárias das matérias de outros autores (Britto)

Partido MedSIM MedNÃO MedAUS
PSDB 87,5 0,0 12,5
PDT 80,4 0,0 19,6
PPB 63,0 14,2 22,9
PTB 61,3 18,3 20,3

PMDB 59,6 14,0 26,5
PL 50,0 50,0 0,0

PSB 50,0 41,7 8,3
PCdoB 25,0 62,5 12,5

PT 20,3 55,2 24,5
PFL 0,0 91,7 8,3

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.
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Nesta categoria, o voto SIM é contrário ao governo. Seria de se esperar, 
portanto, que a escala, de cima para baixo, fosse ocupada pela oposição. Perce-
be-se, porém, que não há ordem. Curiosamente, os partidos mais afastados ide-
ologicamente de Britto foram os que mais agiram em seu benef ício. O PMDB 
perdeu a unidade e se postou quase no meio da escala. A explicação se encontra 
na prevalência de projetos do Judiciário. Tradicionalmente, os parlamentares 
tendem a aprovar pedidos de aumento salarial desse Poder. Como foi visto, o 
tema dos reajustes de vencimentos do funcionalismo gaúcho é muito relevante 
no geral. Britto teve pouco sucesso em alterar a atitude favorável dos deputados 
para com os servidores. Neste assunto, a coalizão não funcionou, mas também 
não chegou a comprometer a administração. Por fim, na única matéria desta 
categoria que o governo realmente precisava ver derrotada – o PDL de Vieira 
da Cunha –, o resultado foi o que se supunha.

O “peso” das agendas: Dutra

O primeiro semestre do ano de 1999 foi importante para definir o rela-
cionamento do Executivo com o Legislativo. A coalizão de governo formada 
havia garantido, teoricamente, uma base de vinte votos. Seriam necessários 33 
para aprovar PECs, 28 para PLCs e os mesmos 28 para impedir que a oposição 
somasse esse mesmo número, garantindo a queda de vetos. Haveria dois ca-
minhos possíveis. Um deles seria o de apostar na divisão interna das bancadas 
oposicionistas e “pescar” apoios, com base nos acordos “por baixo dos panos”. 
Outro seria o de uma aproximação com o PTB (e seus 10 parlamentares), que 
era adjacente ao PDT no plano ideológico. 

Já foi visto que o PT sequer pensou na possibilidade de convidar o PTB 
para o governo. A resposta dada à falta de maioria foi verbalizada por várias 
lideranças, entre elas o então prefeito de Porto Alegre, Raul Pont, como tendo 
saída no OP. Apesar disso, em janeiro, o líder da bancada do PTB, Iradir Pie-
troski, afirmou que seus colegas iriam resistir às pressões para compor com o 
bloco governista, pois não havia apoio em troca de obras. No mês seguinte, o 
mesmo líder afirmou que seu partido votaria a favor dos projetos do governo 
por respeitar as propostas aprovadas nas urnas. 

Na mesma época, o PMDB experimentou divisões internas quanto ao 
grau de oposicionismo. Em março, especulou-se sobre a formação de um certo 
“Grupo de Construção”, que seria constituído por deputados do PMDB, PPB, 
PTB, PSDB e PDT. Seu objetivo seria o de formar um terceiro bloco entre os 
governistas e a oposição mais radical. Logo depois, porém, os antigos aliados do 
governo anterior reconstituíram o Conselho Político, formado pelos líderes de 
bancada e presidente regionais do PMDB, PPB, PTB, PSDB e PFL. 

Olívio Dutra iniciou seu mandato sem apresentar matérias muito polê-
micas. Suas atenções estiveram voltadas para o relacionamento com o gover-
no federal. Na época, vários governadores de oposição ao governo do presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, como Itamar Franco, de Minas Gerais, 
Anthony Garotinho, do Rio de Janeiro, Renato Lessa, de Alagoas e os petistas 
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Jorge Viana, do Acre, e Zeca do PT, de Mato Grosso do Sul, questionaram 
os termos da dívida de seus estados com a União. Dutra somou-se a eles, na 
expectativa de que uma renegociação política ou mesmo diminuição judicial 
das prestações desafogasse o caixa da administração. 

Na mesma linha de buscar recursos, o novo governador vetou três pro-
jetos, aprovados no fim do período de Britto, que aumentavam a verba de 
representação do Tribunal de Justiça, do MPE e do TCE. Essa foi a única 
matéria em torno da qual a oposição pôde construir sua unidade – precária 
de início – até o surgimento de novas oportunidades. A oposição adiou a de-
cisão sobre os vetos, trancando a pauta por longo tempo. Ameaçou votá-los 
apenas quando o governo enviasse uma política salarial para todo o funcio-
nalismo. Por fim, os vetos caíram em maio. 

Os sinais dados pelo PTB, a divisão interna do PMDB, o balão de ensaio 
do “Grupo de Construção” e todo o imbróglio que envolveu os vetos, com 
crescentes ameaças de que seriam recusados, demonstram que uma tática de 
entendimento poderia ter sido implementada por Dutra. De início, a oposi-
ção teve poucos elementos para se unificar, mas eles foram aparecendo aos 
poucos. Um deles foi a decisão do governo, em abril, de suspender os finan-
ciamentos para a instalação da Ford. Isso acabaria gerando uma CPI. 

Além de não se aproximar da oposição, Dutra passou a ter problemas 
com os aliados. Em junho, uma decisão administrativa envolvendo a dimi-
nuição de gastos com Funções Gratificadas provocou reações negativas do 
PDT e da própria bancada do PT, que reclamou não ter sido consultada sobre 
a medida. A oposição aproveitou a deixa e apresentou um PLC, de autoria 
de Adilson Troca (PSDB), que proibia a retirada de vantagens dos servidores 
sem autorização judicial. A proposta foi rapidamente aprovada, por 28 a 10, 
sem emendas. Dutra vetou e foi derrotado. 

A partir desse momento e apesar das tremendas dificuldades que isso 
significa nos sistema político vigente no Brasil, a oposição tentou tomar a 
iniciativa de matérias relevantes. O deputado Elmar Schneider (PMDB) con-
seguiu aprovar um PL que isentava pequenos produtores rurais do pagamen-
to de um auxílio concedido pelo governo, conhecido como “cheque-seca”. 
Dutra vetou. Mais uma vez, foi derrubado. 

O governo reagiu com sua primeira medida de impacto: o PL que criava o 
Programa Primeiro Emprego, que havia sido promessa de campanha. Tratava-
-se de uma iniciativa que visava a estimular as empresas que contratassem jo-
vens sem experiência anterior. A matéria foi aprovada com emendas. Desta vez, 
Dutra vetou e conseguiu sua manutenção. 

A oposição voltou à carga e resolveu mirar na “menina dos olhos” do gover-
no: o OP. Para se contrapor a ele, aprovou-se, em setembro, um Projeto de Resolu-
ção (PR) da Mesa que criava do Fórum Democrático. O termo de cooperação com 
os COREDES, UVERGS e FAMURS foi rapidamente assinado e a oposição passou 
a centrar fogo no projeto de lei orçamentária, vindo do OP. Dois tipos de críticas 
foram sistematicamente repetidos nas reuniões do Fórum para discutir o orça-
mento: o de que o governo não havia respeitado as decisões das Assembleias locais 
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ao não incluir seus pedidos no projeto e de que o OP não passava de manipulação. 
Sem medir as consequências do seu ato, o presidente da Comissão de Fi-

nanças e Planejamento (CFP), Paulo Pimenta (PT), indicou uma correligionária 
para ser a relatora do orçamento. A reação da oposição foi intensa. Em dezem-
bro, aprovou-se um PR que impedia, dali para frente, o presidente da CFP de 
indicar o relator do orçamento, que passaria a ser eleito no plenário da comissão. 
No mês anterior, o relatório fora aprovado com inclusão de todas as emendas 
prioritárias da oposição, negociadas no Fórum Democrático. As próprias lide-
ranças situacionistas haviam indicado o principal objetivo a ser alvejado caso a 
oposição quisesse manter a iniciativa. O confronto entre OP e Fórum Demo-
crático se repetiria até o fim do governo. A estratégia da pressão popular sobre 
os parlamentares não deu certo porque eles responderam “na mesma moeda” e 
tiveram tempo para se preparar. Os vinte votos da coalizão de governo não eram 
garantidos nem mesmo dentro do PT (dependendo do assunto). Nenhum esfor-
ço sério foi feito para dividir a oposição ou atrair o PTB, enquanto ainda era pos-
sível. A marcha dos acontecimentos deu à oposição instrumentos para construir 
sua unidade. E a necessidade do governo em avançar para uma agenda “pesada” 
fechou o ciclo. Os primeiros sinais nesse sentido surgiram no fim de 1999.

Como era o caso de muitos estados brasileiros, o Rio Grande do Sul en-
frentava dificuldades financeiras provocadas pelo sistema previdenciário dos 
servidores públicos (sem contar com a política de isenções assumida por Brit-
to). O Instituto de Previdência do Estado (IPE) era responsável pelo pagamento 
de aposentadorias e pensões, além de prover assistência médica aos seus asso-
ciados. E os descontos em folha não eram suficientes para resolver o problema. 

No governo Britto, aprovou-se um desconto de 2% sobre os aposentados 
do IPE, com a negativa do PT. O objetivo era de criar um Fundo de Previdên-
cia, que não havia ainda sido efetivado quando Dutra assumiu. Apesar das 
críticas anteriores, decidiu-se manter o desconto, o que provocou, novamen-
te, críticas da base de apoio. Depois, a decisão do Supremo Tribunal Federal 
em suspender os descontos de aposentados sepultou a ideia, mas o problema 
continuou. Para resolvê-lo, o governo decidiu fazer mudanças no IPE e au-
mentar o desconto de ICMS para produtos supérfluos. 

O pacote enviado constou de um projeto que instituía teto salarial no serviço 
público. Foi aprovado com emendas. Sofreu veto e este caiu. O mesmo se deu com 
uma medida que tentava acabar com a concessão de pensões para as filhas soltei-
ras de servidores mortos. O que se garantiu foi apenas a fim do benefício dali para 
frente. Dois projetos foram retirados: um aumentava a contribuição para a assis-
tência médica e o outro concedia um abono apenas para os servidores de salário 
mais baixo. Nesse caso, o medo foi o de que a matéria fosse mudada, estendendo-
-se o aumento para outros setores. Foi aprovada com emendas a medida que auto-
rizava o governo a assumir a dívida da Carteira Imobiliária do IPE (para negociá-la 
depois com o governo federal). O mais importante de todos os projetos, que impli-
cava aumento de ICMS, foi rejeitado em plenário por 39 x 14. Ficaram do lado do 
Executivo os 11 parlamentares do PT, a única deputada do PCdoB e dois do PDT, 
em sete totais. O representante do PSB se posicionou contra. Assim, nem os 20 
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votos da coalizão foram garantidos. A Executiva Regional do PDT havia fechado 
questão em favor da proposta, mas a bancada não deu ouvidos. 

A coalizão de governo formada, portanto, não só foi ineficiente para ga-
rantir a unidade da base de apoio na votação de matérias relevantes como 
também não teve o efeito de desarticular a oposição. A tentativa de pressionar 
os deputados pelo OP foi ingênua porque não se previu a possibilidade de 
que eles reagissem nos mesmos termos e porque nem todo tipo de medida 
importante para o governo pode ser processada por esse meio. Seria também 
fácil de se perceber que, sendo o ano seguinte um período eleitoral, as coisas 
poderiam se complicar mais ainda. 

No ano 2000, o governo resolveu voltar à carga com a discussão sobre o IPE 
e o aumento de impostos. No que se refere ao primeiro, em janeiro, fez-se um 
contato com Zambiasi, de forma a se obter o apoio dele para a formação de um 
grupo suprapartidário na Assembleia para estudar os problemas de previdência. 
Logo depois, PPB, PFL e PMDB indicaram representantes. O grupo, porém, fi-
cou esperando por uma proposta do Executivo, que repassou a responsabilidade 
para eles. Com o impasse, seria formada, depois, uma comissão com membros 
dos três poderes. Dali, nenhum acordo saiu. Em maio, a Justiça determinou que 
as pensões fossem pagas integralmente, já que vinham sofrendo corte nos níveis 
mais altos há algum tempo. Essa decisão piorou mais ainda as contas da previ-
dência. Nada de concreto se fez sobre o assunto durante aquele ano.

Em maio, com a abertura do OP, o governo levou as propostas de aumento 
do ICMS para as Assembleias populares, investindo mais uma vez na mobili-
zação popular. Nesse meio tempo, aliados e adversários começaram a sinalizar 
contra. Mesmo assim, Dutra seguiu com a ideia adiante. Em novembro, a medi-
da recebeu o nome de “Matriz Tributária”. Esse PL aumentava o ICMS de certos 
produtos, em troca da constituição de fundos fiscais para o desenvolvimento 
de certos setores. Os fundos seriam fiscalizados pelos sindicatos. Segundo o 
governo, os empresários seriam atendidos pelas propostas, mas a FIERGS veio 
a público para criticá-la. Os setores beneficiados não foram tão ativos quanto 
os punidos. A Mesa Diretora levou o PL para ser discutido no Fórum Democrá-
tico. Pouco antes da votação, uma pesquisa demonstrou que 58% dos gaúchos 
eram contra a medida. A FAMURS fez uma enquete interna e concluiu que 60% 
dos prefeitos também não apoiavam a Matriz. Levada a voto em novembro, 
sofreu muitas emendas por parte da oposição. A descaracterização do projeto 
foi tão grande que os aliados receberam orientação a votar contra o texto final. 
Resultado: 33 a favor e 19 contra. Destes, 11 foram do PT, 4 do PDT e 1 voto em 
cada um dos seguintes partidos: PCdoB, PSB, PTB e PFL. Apesar da aprovação, 
foi a segunda derrota em torno do mesmo assunto. 

Os embates em torno do Orçamento continuaram. Em setembro, Dutra 
entregou o projeto para a Assembleia com uma estimativa de gastos com o 
Legislativo e o Judiciário menores do que o solicitado por eles. Como res-
posta, o Tribunal de Justiça mandou uma previsão em separado para o Par-
lamento. No mês seguinte, a tramitação da peça orçamentária chegou a ser 
suspensa, com o vice-presidente da Assembleia acusando o Executivo pelo 
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impasse. Após um pedido feito pelo governador para que os outros Poderes 
revisassem suas metas, chegou-se a um acordo. O episódio revelou, mais uma 
vez, a estratégia de enfrentamento que vinha sendo a tônica da administração 
Dutra desde o início. O problema era que esse caminho dependia de apoios, 
que o governo só foi perdendo, ao invés de agregar.

A atitude das bancadas do PDT e PSB no fim de 1999 foi inicialmente 
absorvida pelo governo. Em fevereiro, diante da greve do magistério, categoria 
na qual o PT tinha uma de suas bases sociais mais importantes, o PDT propôs 
que o governo lançasse mão de uma experiência que havia sido usada na ad-
ministração de Collares, conhecida como “balcão de negócios”, pela qual dívi-
das de empresários com o setor público seriam renegociadas com descontos. 
A sugestão não foi aceita. Em maio, o próprio Collares foi indicado candidato 
do partido à prefeitura de Porto Alegre, enquanto o PT saiu com Tarso Genro. 

A campanha na capital foi muito dura, provocando um afastamento entre 
as legendas. Em junho, o deputado estadual João Luiz Vargas solicitou que o 
PDT convocasse um congresso para avaliar a permanência do partido no go-
verno Dutra. Ele afirmou que o PT não havia implementado as escolas integrais 
defendidas pelos trabalhistas (os CIEPs), os condomínios rurais e tratava mal 
o funcionalismo. Em setembro, o líder da bancada estadual, Vieira da Cunha, 
disse que o PDT não iria apoiar o projeto da Matriz Tributária e sugeriu que 
a agremiação saísse do governo. Por fim, em outubro, quando Genro e Colla-
res passaram para o segundo turno, este recebeu apoio do PPB, PMDB, PFL e 
PSDB. Após um processo muito desgastante, um dos três secretários do PDT 
deixou o cargo, enquanto os outros dois saíram do partido. 

Pode ser que a verdadeira razão para a atitude do PDT tenha sido opor-
tunismo eleitoral. Mesmo assim, ela teve que ser expressa em termos ideológi-
cos e programáticos. Isso não impediu contradições, como no caso da aliança 
de centro-direita para o segundo turno. Ocorre que coisa semelhante havia se 
dado na relação entre o PMDB e o PPB no mandato anterior. Em alguns mo-
mentos o governo Britto cedeu para o PPB, mas também o forçou a aceitar 
aumento de impostos, o que foi uma decisão dura para essa legenda. O governo 
Dutra, por sua vez, foi mais reticente com o PDT, facilitando o seu rompimento. 
Coisa parecida se deu com o único deputado do PSB, Bernardo de Souza. 

Em janeiro de 2000, o secretário de Segurança Pública, João Paulo Bisol, 
deixou o PSB, em repúdio ao comportamento de Bernardo de Souza no plená-
rio. Ao longo do ano, Souza insistiu na ideia de que o aumento de ICMS deveria 
ser aprovado em plebiscito e criticou a forma como a discussão sobre o assunto 
foi conduzida nas Assembleias do OP. Por fim, em dezembro, e devido também 
a dissensões internas na legenda, ele saiu do PSB e passou para o PPS, assu-
mindo um discurso de “independência”. Souza tinha um perfil mais moderado 
e criticava as noções de democracia direta tão caras à esquerda do PT gaúcho. 
Não houve rompimento com o PSB, mas, sim, perda de voto no plenário. No 
total, em 2000, o governo abriu mão de 8 deles. 

No fim do ano, após os episódios considerados, o PT organizou um debate 
interno para avaliar a situação e definir rumos. Um documento do próprio go-
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verno concluiu que havia fragmentação interna de orientações administrativas 
e uma postura arrogante no tratamento dos adversários. Uma das sugestões era 
a de que o Executivo se aproximasse da oposição na Assembleia, mas não ex-
plicava como. As tendências internas, por sua vez, também produziram textos. 
Entre elas, somente a DS falou do Parlamento, ao comentar que seria necessária 
uma recomposição com o PDT. Todavia, o debate se organizou, na prática, em 
torno das disputas entre as tendências por cargos. A oportunidade para uma 
efetiva mudança se perdeu, prevalecendo a dinâmica interna do partido do go-
vernador. A sua unidade implicava não ceder ou ceder pouco até mesmo para 
os aliados ideologicamente conectados. 

Entretanto, talvez por conta da autocrítica, o ano de 2001 começou com o 
governo reapresentando, como de sua autoria, projetos de parlamentares sobre 
políticas sociais que Dutra decidira vetar, dado que desrespeitavam o princípio 
da introdução de certos tipos de matérias só pelo governador. A iniciativa foi 
divulgada como uma maneira de prestigiar os deputados. Até março, a bancada 
do PDT e do PPS (somente com Bernardo de Souza) faziam um discurso de 
postura “independente”. Chegaram mesmo a assinar um protocolo de coopera-
ção, acertando uma postura comum, intercâmbio de ideias e propostas, além 
de consultas prévias antes das votações. Ao mesmo tempo, o mais ferrenho 
opositor de Dutra, o PMDB, vinha sofrendo vários confrontos internos entre 
um grupo aliado ao ex-governador Antonio Britto e outro, liderado pelo então 
ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. Este havia saído do secretariado de 
Britto em confronto com ele, tendo assumido, algum tempo depois, a pasta 
no governo de Fernando Henrique Cardoso. O senador Pedro Simon acabou 
se aproximando do grupo de Padilha e seu colega, José Fogaça, do de Britto. A 
briga acabaria sendo resolvida em setembro, quando Britto liderou a saída de 
vários correligionários para o PPS, entre eles, cinco deputados estaduais. 

Dessa forma, no início, ainda havia alguma possibilidade de aproximação 
com ex-aliados, explorando as divisões entre os inimigos mais ferrenhos. Mas 
o governo não aproveitou o momento favorável, que foi rapidamente substitu-
ído por novas dificuldades. Em abril, por pressão do PPB e PDT, abriu-se uma 
CPI da Segurança Pública, com poucos elementos concretos contra o Executivo. 
Em junho, porém, uma pessoa ligada a movimentos sociais progressistas, Jair 
Krischke, denunciou o envolvimento de membros do governo com a máfia que 
explorava videoloterias. Apesar do impacto, a coisa evoluiu lentamente, até que, 
em outubro, foram divulgadas gravações de antigas conversas entre um militan-
te do PT, Diógenes Arruda, que dizia falar em nome de Dutra, e o então Chefe 
de Polícia, nas quais o primeiro pedia que os policiais não reprimissem o jogo de 
bicho, pois haveria relações próximas entre o partido e os contraventores. 

Arruda foi expulso do PT e assumiu a responsabilidade pelo “carteiraço”, 
isentando o governador. Todavia, o escândalo assumiu grandes proporções, 
dando novo fôlego para a oposição. O relatório final da CPI, cujo autor foi 
Vieira da Cunha (PDT), pedia o indiciamento do secretário Bisol e de Dutra 
por prevaricação. Todavia, o deputado comentou um erro, esquecendo-se de 
ler a parte do texto que explicitava a culpa das autoridades. Por questões re-
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gimentais, o relatório teve que ser aprovado sem a parte omitida, não dando 
origem imediata a um pedido de impeachment. Depois, alguns parlamentares 
fizeram a solicitação de abertura do processo, o que acabou não se dando. O 
estrago que a oposição desejava já estava feito. 

Foi nessa conjuntura mutante que o governo tentou encaminhar seus 
projetos prioritários. Um deles criava a Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul (UERGS). Foi apresentado logo no início do ano e levou seis meses 
para ser aprovado, com várias emendas, muitas introduzidas no debate so-
bre o assunto feito no Fórum Democrático. A UERGS havia sido promessa 
de campanha e provocou vários questionamentos. Para defendê-la da tática 
oposicionista de crítica pública nas reuniões do Fórum, o governo mobilizou 
seus seguidores para lotar as salas onde se deram as discussões. Esse foi mais 
um dos episódios de enfrentamento direto que resultou em pouca vantagem, 
pois as mudanças foram feitas de qualquer maneira. 

Enquanto isso, os problemas do IPE foram se avolumando. Em 1988, o 
instituto tinha 314 pensionistas que recebiam proventos integrais, sem nenhum 
tipo de redutor. A constituição estadual de 1989 criou o princípio das pensões 
integrais para todos, gerando a bola de neve que levou a um total de 20 mil 
pensionistas, em 2001, recebendo com a integralidade, por causa da decisão 
judicial do ano anterior. O governo do Rio Grande do Sul gastava 50% de sua 
folha de pessoal com os inativos. O detalhe é que, apesar disso, segundo um 
estudo de técnicos da União, Dutra foi o governador que concedeu os maiores 
reajustes ao funcionalismo desde 1999. Em 2001, estava gastando 73,6% da re-
ceita líquida com os servidores. Isso era proibido pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que estabelecera o limite de 60%. Tal comprometimento, junto com as 
políticas de renúncia fiscal de Antonio Britto, deixou pouca margem para que 
Dutra fizesse gastos em políticas sociais, que era a marca do PT. 

Em junho, a comissão dos três poderes que estudava o IPE terminou seus 
trabalhos, concluindo que seria necessário aumentar as contribuições de 11 
para 17,6%. Imediatamente houve reação contrária do CPERS e da Federação 
Sindical dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (FESSERGS). Dutra 
pediu o apoio dos sindicatos às mudanças. A única resposta realista veio do 
CPERS, em setembro, propondo um escalonamento do desconto conforme 
as faixas salariais. Ocorre que o STF havia proibido tal prática. Sem saída, o 
governo continuou empurrando o assunto com a barriga, enquanto retomava 
a velha ideia dos aumentos de impostos. 

O novo apelido do projeto que mexia no ICMS foi Programa de Incentivo ao 
Crescimento (PIC). Ele determinava algumas reduções de alíquotas do imposto 
para alguns setores com fundos específicos, administrados por conselhos forma-
dos por empresários, sindicalistas e entidades da sociedade civil. Fazia parte do 
PIC, também, uma proposta de simplificação tributária para as pequenas e mi-
croempresas. Tudo em troca do aumento do ICMS para supérfluos. Em outubro, 
a FEDERASUL rejeitou a ideia. Sob grande bombardeio, e justamente no mo-
mento de maior fragilidade política, por causa da CPI da Segurança, Dutra con-
cordou em fazer várias mudanças no projeto, como abrir mão de implementar as 
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reduções de ICMS por decreto e de o governo ter a maioria nos conselhos ges-
tores dos fundos. Mesmo assim, o projeto foi derrotado em plenário por 31 x 21. 

Esse fim melancólico praticamente encerra a narrativa sobre a agenda le-
gislativa de Dutra. O ano de 2002 foi nulo nesse sentido. Em fevereiro, uma 
comissão de deputados que, paralelamente àquela dos três poderes, estudava o 
IPE, concluiu que o Fundo de Previdência deveria ser capitalizado com a venda 
de ativos do estado (imóveis, ações, estoque de dívida pública, etc.). O governo 
afirmou que essa solução não era possível, devido à diferença entre o que se 
precisava apurar e o patrimônio que havia sobrado após a política de privatiza-
ções de Britto. Dessa forma, qualquer medida sobre o IPE foi permanentemente 
abandonada. O problema ficou. 

Em junho, o governo já estava fazendo malabarismos para manter o paga-
mento dos servidores em dia, recorrendo a saques em contas de estatais no caixa 
único do estado (o que, segundo alguns, era ilegal), pagando fornecedores com 
atraso e represando investimentos do OP. No fim do ano, o 13º só foi honrado 
com a antecipação do recolhimento de impostos de janeiro, ou seja, do gover-
no seguinte. Ao deixar o cargo, derrotado nas eleições por Germano Rigotto 
(PMDB), Dutra avaliou como aspectos positivos do seu mandato a instalação do 
OP, o assentamento de 6 mil famílias, a política de beneficiamento das peque-
nas, médias e microempresas (inclusive agrícolas) e o investimento na educação, 
principalmente por meio da UERGS. Suas frustrações foram não ter conseguido 
criar o teto salarial, aprovar a Matriz Tributária e dar alguma solução par o IPE. 
Só faltou dizer que tais medidas não foram adiante porque o governo não conse-
guiu montar e sustentar uma coalizão de governo que as bancasse. 

A agenda de Dutra, em comparação com a de Britto, foi “leve”, no sentido 
de que não foi composta pela mesma quantidade de matérias polêmicas. Esse 
perfil se deveu, em parte, ao fato de que o governo resolveu não encarar a 
crise fiscal com um programa que punisse os servidores e promovesse priva-
tizações, o que, aliás, teria sido impossível para o PT. A outra solução seria o 
aumento de impostos, o que foi tentado três vezes, todas sem o sucesso neces-
sário. O número total de matérias relevantes que o governo desejou aprovar 
foi assim distribuído:

Tabela 4.19 – Autores das matérias relevantes para o Executivo (Dutra)

Autores Número %

Executivo 63 98,4

Deputados 0 0,0

MPE 0 0,0

TJ 1 1,6

Total 64 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.
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O PL do TJ em questão se referia ao uso dos depósitos judiciais, sobre os 
quais o Executivo também desejava lançar mão. A quantidade de matérias rele-
vantes para Dutra – 64 – foi bem menor que a de Britto, com 117, o que ajuda 
a caracterizá-la como “leve”. A Tabela 4.20 o mostra:

Tabela – Tipos das matérias relevantes para o Executivo (Dutra)

Tipo Número %
PL 60 93,8

PLC 4 6,3
PEC 0 0,0
Total 64 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

A ausência de PECs e o baixo número de PLCs também demonstra a fuga 
de propostas que necessitassem de voto qualificado. A divisão das matérias pe-
los anos do mandato se mostra parecida com a de Britto, havendo prevalência 
no primeiro ano e ficando o terceiro, após as eleições municipais, como o se-
gundo mais produtivo, conforme se vê:

Tabela 4.21 – Votação das matérias relevantes para o Executivo (Dutra)

Ano Número %
1999 22 34,4
2000 13 20,3
2001 18 28,1
2002 11 17,2
Total 64 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Seguindo a classificação das matérias pelo tipo de assunto abordado, 
repetem-se os critérios anteriores, com a introdução da categoria “AA”, que 
significa Ato Administrativo. Esse termo foi usado para fazer referência a pro-
jetos que estivessem ligados ao dia a dia da administração pública, como a 
prorrogação de contratações, o destino dos recursos de multas de trânsito, pe-
quenas mudanças em quadros funcionais, etc. É curioso que esse tipo de coisa 
tenha tido o importante peso de 20%. Na verdade, tem a ver com a ausência 
uma grande quantidade de matérias muito polêmicas. Outra categoria nova é 
“PS”, de Política Social. Em se tratando de um governo de esquerda o índice de 
9,4% é até pequeno, mas ocupou a terceira posição. Por fim, “LO” refere-se a 
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Leis Orçamentárias ou matérias atinentes ao assunto. Sua presença, com 7,8%, 
se deve à politização do debate sobre o OP.

Tabela 4.22 – Tipos de assuntos das matérias relevantes

Tipo Número %
DT 24 37,5

AA 13 20,3

PS 6 9,4

RA 5 7,8

PE 5 7,8

LO 5 7,8

LT 4 6,3

CP 1 1,6

AP 1 1,6

EM 0 0,0

Total 64 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Como todos os governadores estudados nesta pesquisa, Dutra não fugiu à 
regra e teve matérias DT como as mais importantes. A maior parte lidava com 
aumentos salariais, mudança de planos de cargos, etc. Como foi dito antes, pro-
curou não penalizar os servidores, de forma que o aspecto polêmico desse tipo 
de iniciativa não foi tão grande quanto no governo anterior ou no Espírito Santo. 

Poucas matérias relevantes foram retiradas por Dutra, reduzindo-se a 3 PLs 
(4,7% do total). Dois deles, porém, foram muito importantes, fazendo parte do 
pacote do fim de 1999. Dois projetos foram arquivados. Assim, o total de 64 cai 
para 59 proposições que seguiram até o plenário. Assim ficaram as emendadas:

Tabela 4.23 – Projetos com emenda aprovada em plenário (Dutra)

Emenda? Número %
SIM 45 76,3

NÃO 14 23,7

Total 59 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.
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Britto teve 66% de projetos mudados. Dutra teve bem mais, com 76%. 
Cabe lembrar que as alterações, no caso do primeiro, tenderam a ser negocia-
das. Na do segundo, foram geralmente impostas. A Tabela 4.24 mostra as que 
foram emendadas apenas por parlamentares de um dos dois blocos. O PPS (já 
com Bernardo de Souza) e o PDT, após o rompimento, foram considerados 
oposição, apesar do discurso inicial de “independência”.

Tabela 4.24 – Autores das emendas em plenário (Dutra)

Emendadas Número %
Só Situação 2 5,9

Só Oposição 32 94,1

Total 34 100,0

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Das 59 modificadas, 34 (57%) foram mexidas apenas por um dos dois blo-
cos. Aí, a maioria foi responsabilidade da oposição. É o contrário do que houve 
com Britto. Não foram identificados Substitutivos. O governo só mandou uma 
Mensagem Retificativa para essa categoria de proposições. Só dois projetos 
sofreram destaque de artigos para votação em separado. Uma maioria de 56 
foi aprovada, com 3 derrotados no voto. Dois, porém, foram os citados Matriz 
Tributária e PIC. Dutra vetou 27 projetos (45%). Deles, só 11 foram mantidos 
(40%). Dessa forma, o seu desempenho legislativo foi bem pior que o de Britto, 
que lidou com uma agenda muito mais pesada.

A explicação oferecida está no fraco desempenho da coalizão de governo. 
Na discussão teórica, previu-se que o comportamento das bancadas no que se 
refere ao voto SIM, quer dizer, do lado do governo, seria o seguinte: PT > PSB/
PCdoB > PDT > PTB/PSDB/PMDB > PPB/PFL/PPS. Os dados foram obtidos 
e processados da mesma maneira que na seção anterior. Um total de 58 parla-
mentares participou das votações, sendo que foram divididas as presenças de 
Bernardo de Souza entre o PSB e o PPS e entre os cinco que saíram do PMDB e 
foram para o PPS. O resultado final foi o seguinte:

Tabela 4.25 – Médias de votos das bancadas (Dutra)

Partido %SIM %NÃO %AUS
PCdoB 94,4 1,9 3,7

PT 87,7 2,3 10,0

PSB 81,5 7,4 11,1

PDT 72,8 5,3 22,0
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Partido %SIM %NÃO %AUS
PSDB 69,4 6,5 24,1

PPB 66,7 6,7 26,7

PPS 66,7 15,8 17,5

PTB 66,6 10,0 23,5

PMDB 59,7 10,8 29,5

PFL 59,3 18,5 22,2

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

A expectativa geral de que as bancadas de situação aprovassem mais as 
matérias relevantes para o governo que as de oposição se confirmou. Todavia, 
esperava-se que o PT se colocasse em primeiro lugar. Em todos os três tipos de 
voto, o PCdoB foi muito mais governista. É bom lembrar que o apoio do PMDB 
a Britto compôs uma média de 91% de SIM, contra 87% do PT para com Dutra. 
Esse dado foi relevante para o desempenho da coalizão de governo. Por ser 
mais faccioso que o PMDB, o PT “deu mais trabalho”. Essa situação havia sido 
prevista da discussão sobre a distribuição dos cargos. A mecânica envolveu o 
PT das tendências ligadas ao governador contra o PT das outras tendências. 
Tal estado de coisas diminuiu a taxa média de apoio ao governo e atrapalhou o 
funcionamento da base de apoio na Assembleia. 

Os números do PDT são agregados, reunindo, portanto, as fases em que 
foi governista e oposicionista. A sua média, ainda assim, foi maior que a da opo-
sição original, o que o modelo esperava. Impressionante é o volume médio de 
votos SIM dos adversários do governo. Em primeiro lugar, as duas escalas pre-
vistas não se confirmaram. Isso quer dizer que a distância ideológica não afe-
tou a média de aprovação das matérias. Os dois partidos mais baixos da tabela 
quase atingem 60%. Todas as bancadas se comportaram da seguinte maneira: 
SIM > AUS > NÃO. A razão para tanto se encontra na solidez institucional da 
Assembleia e na capacidade de ação coletiva das bancadas, que conseguem mu-
dar os projetos por meio das emendas, aproximando-os das suas preferências. 
No caso de Britto, quem fez isso foi a situação, no de Dutra, foi a oposição. Essa 
facilidade para alterar os projetos explica o alto apoio. Ela deve ser combinada 
com a grande quantidade de vetos que foram derrubados e com o estudo das 
matérias relevantes que o governo quis derrotar.

Foram 28 as proposições de outros autores que Dutra desejou não ver 
aprovadas. O número equivalente na fase de Britto foi 10. A esmagadora maio-
ria foi apresentada por parlamentares (71%). Na categoria anterior, não foram 
identificadas PECs. Nesta, porém, 60% foram PLs, 14% foram PLCs, o mesmo 
para PRs e 10% para PECs. Destas 3 emendas à Constituição, duas foram ar-
quivadas e uma, de autoria de deputado do PMDB, foi aprovada. Ela determi-
nava que o governo tem a obrigação de executar as medidas orçamentárias 
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elaboradas com a participação da sociedade. Dado que o assunto foi explosivo, 
a medida visava a dar instrumentos à oposição para denunciar o governo se 
não cumprisse as promessas do OP. 

A maioria das medidas também se concentrou no primeiro ano (53%). 
Nenhuma delas foi retirada. Quanto aos tipos, 43% foram consideradas como 
compondo a categoria “Agenda Política”, o que demonstra o interesse dos 
parlamentares em aprovar tais medidas não para cumprir seus programas, 
mas para atrapalhar o Executivo, transformando a Assembleia em trincheira 
de combate. Apenas 28% foram emendadas. Destas, a maioria (62%) só pela 
própria oposição. Apenas uma recebeu Substitutivo, também da oposição. 
Nenhuma sofreu destaque. Quatro foram arquivadas e uma foi derrotada 
em plenário. Portanto, 82% foram aprovadas. Delas, 17 foram vetadas. Só 
3 tiveram seus vetos mantidos. A conclusão, portanto, é que os deputados 
conseguiram emplacar mais matérias relevantes no governo Dutra que no 
de Britto, foram mais capazes de aprová-las e preservá-las em seu formato 
original. Este ponto só reforça a conclusão de que o desempenho legislativo 
de Dutra foi pior que o do seu antecessor, nas duas classes de projetos. E esse 
era o resultado esperado. O comportamento das bancadas em apoio às ma-
térias que o governador quis reprovar segue a expectativa de que a oposição 
votaria, em média, mais SIM do que a situação:

Tabela 4.26 – Médias partidárias das matérias de outros autores (Dutra)

Partidos MedSIM MedNÃO MedAUS

PSDB 80,0 6,7 13,3

PTB 76,4 2,7 20,9

PPB 75,1 1,9 23,0

OMDB 69,0 3,3 27,6

PFL 50,0 10,0 40,0

PPS 50,0 50,0 0,0

PDT 38,1 17,1 44,8

PSB 30,8 30,8 38,5

PCdoB 26,7 66,7 6,7

PT 15,7 50,3 33,9

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

A parte de cima da escala, mais uma vez, misturou os partidos oposicio-
nistas. Há, porém, uma clara separação entre eles e a situação, até mesmo com 
a contagem agregada do PDT. Na época de Britto, essa tabela não seguiu uma 
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ordem específica, devido ao peso das matérias do Judiciário. Na de Dutra, ela 
correspondeu ao fracasso da coalizão de governo, pois o papel das matérias 
feitas para fustigar o Executivo é que foi maior. 

Comparando os casos

Em termos puramente descritivos, os indicadores de Britto são melho-
res que os de Dutra. Todavia, a aplicação do teste do qui-quadrado para 
as duas categorias principais de projetos relevantes do governo aprovados 
e não aprovados, de forma a tentar confirmar a suposição de que os dois 
correspondem a tipos diferentes de administrações no que se refere à rela-
ção Executivo x Legislativo, de forma que a distribuição numérica entre as 
caselas não seja aleatória, não deu resultado estatisticamente significativo 
sequer no nível de 90%. 

Tabela 4.27 – Matérias relevantes para o Executivo (resumo)

Projetos AB OD
Aprovados 110 56

Rejeitados 2 3

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Porém, ao serem inseridos os projetos que foram retirados e os arquiva-
dos, confirmou-se a hipótese alternativa de que os dois estão relacionados, no 
intervalo de confiança de 99%. A razão para tal diferença está associada, sem 
dúvida, ao fato de que a oposição gaúcha prefere mudar as matérias do governo 
a reprová-las. Essa característica não é captada pelo teste mais simples.

Tabela 4.28 – Matérias relevantes para o executivo (completa)

Matérias AB OD
Aprovadas 110 56

Rejeitadas 2 3

Retiradas 5 3

Arquivadas 0 2

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

O teste seguinte, envolvendo as emendas a matérias relevantes que o 
Executivo desejava aprovar conforme seus autores (emendas só de parlamen-
tares da situação ou só da oposição), também confirmou que os dois governos 
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estão relacionados, cada um correspondendo a um tipo, com proposições de 
Britto sendo mais modificadas pela situação e as de Dutra pela oposição. O 
resultado foi significativo a 99%.

Tabela 4.29 – Matérias emendadas

Emendas AB OD
Só Situação 52 2

Só Oposição 2 32

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Por fim, o teste para aprovação ou rejeição de projetos introduzidos por ou-
tros autores que não o governo também foi significativo a 99%. Os dois mandatos 
estão relacionados, com Britto tendo uma quantidade bem menor de medidas 
desse tipo aprovadas do que Dutra. Dessa forma, tanto os dados no plano des-
critivo quanto no analítico confirmam a expectativa teórica de que os dois casos 
corresponderam à diferença esperada em termos de desempenho legislativo.

Tabela 4.30 – Matérias de outros autores

Projetos AB OD

Aprovados 8 23

Rejeitados 1 1

Fonte: Site da ALRS; Correio do Povo e Zero Hora, vários números.

Conclusão

Em seu estudo, no qual compara os governos Britto e Dutra, Gustavo Gro-
hmann (2002) faz um levantamento de todas as matérias dos dois mandatos, 
sendo que, no segundo caso, foi até março de 2002. O autor concluiu que, em 
um universo de 549 projetos enviados, Britto vetou 118. Destes, só 3 foram 
derrubados. Já o segundo governante mandou 151 mensagens de lei. Impres-
sionantes 131 foram vetadas e, delas, 98 não foram mantidas. Esse dado geral 
corrobora a diferença entre os dois. Grohmann também a explica como produ-
to da presença ou ausência de apoio majoritário. 

Todavia, o olhar sobre a produção como um todo não permite avaliar o 
custo, para cada um deles, de seu desempenho legislativo. Os números agre-
gados podem dar a impressão de que as coisas foram muito fáceis para Britto. 
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Por outro lado, o método aqui usado, combinando a narrativa dos eventos 
principais com a análise quantitativa dos projetos relevantes, mostra que 
Britto assumiu uma agenda muito “pesada” e conseguiu aprová-la, mas ten-
do que aceitar mudanças por parte de seus aliados. Dessa forma, não houve 
predomínio, mas coordenação. A causa disso se encontra na combinação en-
tre a distribuição de cargos, o formato polarizado do sistema partidário e a 
alta capacidade das bancadas partidárias em agirem coletivamente. No geral, 
Britto conseguiu implementar, com alguns percalços, sua política de conces-
sões, privatizações e de benef ícios fiscais para empresas privadas. No plano 
do enxugamento de gastos com o funcionalismo, por sua vez, não foi tão bem 
sucedido, na medida em que se viu forçado a conceder aumentos quando não 
queria e mesmo acima dos níveis que desejava. Isso se deveu ao comprometi-
mento do PPB e do PTB com o funcionalismo. 

A coalizão formada por Britto foi algo inédito no Rio Grande do Sul. Ela 
se manteve graças à disciplina do PMDB e às negociações com os aliados, es-
pecialmente o PPB e PTB. A bancada do PMDB, um partido de centro-direita, 
na formulação aqui usada, ou de centro em outras, conseguiu ser mais fiel ao 
seu governador que a do PT. Há uma expectativa de que partidos que ocupem 
extremos no espectro ideológico tenham comportamento mais uniforme na si-
tuação ou na oposição do que os que estão mais ao centro. Não foi o caso. Isso 
se deveu ao fato de que o PT gaúcho é altamente faccioso e o seu governador 
estava inserido no jogo interno, sendo apoiado pelos setores mais à esquerda. 
As divisões do PMDB, por sua vez, eram mais marcadas pelo confronto de 
lideranças locais. Seus apoios foram obtidos com a distribuição de cargos, o 
que se deu em grande extensão e para secretários “políticos”. Esse indicador 
mostra que o posicionamento da bancada do PMDB ao lado de Britto não se 
deu por pura fidelidade, mas pela concessão de cargos e de poder de decisão. 
O mesmo aconteceu com o PT no mandato seguinte. Ocorre que, em nenhum 
momento, as três principais tendências internas – DS, AE e Amplo – estive-
ram igualmente satisfeitas com a geografia do poder. O confronto permanente 
entre elas e também as outras menores resultou em pouco espaço no governo 
para os aliados e afetou o comportamento da bancada.

Olívio Dutra não se comportou como um ator racional. A teoria aqui 
usada separa o Chefe do Executivo de seu partido e supõe que ele fará o má-
ximo para preservar seu poder, cedendo-o na medida em que ganhe apoio no 
Legislativo. O governador do PT tentou realizar uma administração próxima 
aos ideais do partido e agiu de acordo o ethos da legenda, acreditando na 
mobilização popular e em um “purismo” de centro-esquerda para construir 
alianças. Assim, não se pode falar que o partido atrapalhou. A estratégia do 
enfrentamento não deu certo por causa da solidez dos partidos dentro e fora 
da Assembleia e da boa estruturação dos grupos de interesse na sociedade 
civil. O cenário, portanto, seria tendente à crise institucional, mas tal não 
ocorreu porque a descentralização do poder e a maneira como ele é delegado 
no Parlamento oferece oportunidades à oposição para que modifique as ma-
térias. Assim, a alta polarização foi canalizada para a solução dos confrontos 
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por meio dos procedimentos legais. O único episódio que fugiu disso foi a 
invasão do plenário na votação da CRT. De resto, as regras foram respeitadas. 
Muitas vezes, elas foram mudadas em benef ício de quem tinha a maioria, mas 
estes também souberam voltar atrás quando não amparados legalmente. Foi o 
caso da leitura errada do relatório da CPI da Segurança Pública. 

O governo Dutra não foi tão bem sucedido quanto o do seu antecessor, 
mas não fugiu do que havia se proposto. Fundamentalmente, devido à falta 
de apoio na Assembleia, que não desejou e não pôde obter, deixou de tapar o 
ralo da previdência e não conseguiu o aumento de recursos necessário – via 
impostos – para implementar as políticas sociais que desejava. Nesse sentido, 
a agenda foi “leve”, mas, em um lugar como o Rio Grande do Sul, tal caracte-
rística não impediu que a oposição impusesse derrotas nas poucas matérias 
realmente relevantes. Dessa forma, mais uma vez, o custo da vitória para o 
governante depende da forma como combina sua agenda com a distribuição 
de cargos e com a delegação interna de poderes na Assembleia. 
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Os quatro estudos de caso, divididos em dois estados, impuseram al-
guns problemas no que se refere à comparação entre todos. Não foi 

possível obter dados produzidos da mesma forma, porque não estavam dispo-
níveis ou porque os procedimentos adotados nas duas Assembleias são diferen-
tes. No Espírito Santo, a esmagadora maioria das votações se dá pelo método 
simbólico, enquanto que, no Rio Grande do Sul, todas são registradas no painel 
eletrônico e inseridas na publicação oficial. Dessa forma, no primeiro lugar, foi 
necessário centrar o foco nos pareceres das comissões importantes, quase sem-
pre exarados em plenário. As emendas eram apresentadas e tinham seu resulta-
do final durante a apresentação dos relatórios. Já no segundo estado, o material 
obtido pela Internet não permitiu acompanhar o trabalho das comissões. Além 
disso, muitas das matérias foram à votação sem parecer, o que é possível no Par-
lamento gaúcho. Por outro lado, as emendas eram apresentadas em plenário.

Entre os capixabas, a estratégia dominante para modificar ou não os pro-
jetos implica na coordenação entre o Presidente da Casa, os presidentes das 
comissões importantes e os relatores. Muitas matérias relevantes foram apre-
ciadas em sessões extraordinárias, convocadas após as ordinárias, no correr 
do dia. A composição da pauta se mostrou altamente concentrada nas mãos 
do Presidente. Para mudar as matérias, a atitude padrão era a de apresentar 
emendas, quaisquer que fossem, na CCJ, mesmo que tratassem dos conte-
údos da proposição e não da correção de vícios legais, que é sua função. Aí 
aprovados, os projetos podiam passar por outras comissões de mérito, onde 
a oposição tentava inserir novas transformações. Por fim, porém, vinha a co-
missão de finanças, que confirmava o parecer da CCJ ou apresentava o seu. 
Havendo pareceres diferentes, votava-se a preferência entre eles. No geral, o 
grupo da situação/independentes acertava o resultado final no jogo entre a 
CCJ e a Finanças, defendendo o governo ou mudando o que achasse necessá-
rio. A votação final tendia a confirmar isso.

No Rio Grande do Sul, as matérias relevantes chegavam em plenário 
por concordância entre os líderes. Isso significa que, mesmo que o Presiden-
te fosse aliado do Palácio Piratini, se os líderes das maiores bancadas não o 
desejassem, o projeto não seria apreciado. Antes da sessão, as emendas eram 
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apresentadas, havendo uma verdadeira guerra entre os parlamentares para 
ver quem conseguia protocolá-las primeiro. Ocorre, porém, que os líderes 
podiam introduzir requerimentos de preferência para a votação de certas 
emendas primeiro e, no final, o texto do projeto, prejudicando as demais. 
Cada requerimento era votado em plenário, de forma que as maiores banca-
das decidiam o que seria mudado ou não. 

O jogo capixaba é controlado pelas lideranças internas, associadas à dinâ-
mica situação/independentes/oposição. Já entre os gaúchos, as bancadas parti-
dárias é que decidem as coisas, com seus líderes tendo grande destaque. Como 
o party label é muito importante, não é suficiente acertar as coisas “por baixo 
dos panos”. A guerra em plenário implicava não só em defender ou atacar o 
governo, mas também em sinalizar para o eleitorado ou atender a seus pleitos. 
Isso valia tanto para os governistas quanto para a oposição. No Espírito Santo, 
a diminuta oposição tentava expor as matérias, mas poderia ser impedida pelos 
donos dos cargos importantes, caso decidissem por um trâmite do tipo “rolo 
compressor”. Se esses, por sua vez, desejassem fazer o contrário, não eram mo-
tivados pela defesa de princípios, mas pela necessidade de chantagear o gover-
no, para que os acordos “por baixo dos panos” fossem cumpridos. 

Tais características fazem com que a comparação entre os dois estados 
ponto por ponto se mostre impossível. Nos termos da discussão teórica, o go-
verno Britto deveria corresponder ao cenário 1, o de Dutra ao 2, o de Ignácio 
ao 3 e o de Buaiz ao 4. Esse último evoluiu para o 3, mas suas maiores derrotas 
se deram no início do mandato, quando se parecia com o 4. No que se refere à 
diferença entre eles, ou seja, os custos que enfrentaram para aprovar suas ma-
térias relevantes (tendo em vistas apenas PLs e PLCs), e considerando o “peso” 
das agendas, um melhor desempenho de Ignácio (agenda leve com maioria), 
seguido por Britto (agenda pesada com maioria), de Buaiz (agenda pesada com 
minoria no início) e Dutra (agenda pesada com minoria sempre). A Tabela 
CF.1 mostra que foi quase isso que ocorreu:

Tabela CF.1 – Projetos relevantes do Executivo nos quatro governos

Projetos VB JIF AB OD
Aprovados 91,9 100,0 98,2 94,9

Rejeitados 8,1 0,0 1,8 5,1

Fonte: capítulos 3 e 4

Ignácio ficou na frente nos dois indicadores, seguido de perto por Britto. 
Dutra, porém, foi melhor que Buaiz. Isso ocorreu porque o início dos dois man-
datos foi diferente. As maiores derrotas de Buaiz se deram exatamente quando 
estava minoritário e em confronto com seu partido. Já Dutra dispersou mais as 
matérias relevantes e, em comparação com Buaiz, teve agenda menos pesada. 
O teste do qui-quadrado mostra que os quatro governos estão relacionados 
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a 95%. Isso significa que os resultados observados não se deram por acaso. É 
importante notar que todos eles tiveram índices muito altos de aprovação, se-
guindo, inclusive, um critério considerado aqui mais preciso, que é o das maté-
rias relevantes, e não toda a produção legislativa. Logo, todos os governadores 
considerados “dominaram” as Assembleias, o que nos remete ao trabalho de 
Abrúcio. Todavia, o preço que pagaram e a maneira como agiram para che-
gar a tal resultado foram diferentes. Esta pesquisa defende a ideia de que os 
fatores que levaram a tais resultados foram os tipos de sistemas partidários, 
a natureza das agendas e a forma como são resolvidos os problemas de ação 
coletiva dos parlamentares. Essa é a contribuição específica aqui oferecida para 
aprofundar a questão problematizada por Abrúcio.

Ainda com relação à Tabela CF.1, é muito importante não atentar apenas 
para a primeira linha, dos projetos “aprovados”. A segunda mostra as propostas 
rejeitadas em plenário, ou seja, aquelas que passaram por todo o trâmite legisla-
tivo, quando foi possível medir a reação dos parlamentares e da opinião pública 
sobre elas, tendo uma boa ideia sobre suas chances de aprovação. O critério usa-
do para compor sua seleção foi a de que elas fossem relevantes para o governo. O 
simples fato de, nesse indicador, haver derrotas, mesmo sendo poucas, é muito 
importante. Conforme seria de se esperar, Ignácio, com agenda “leve” e majo-
ritário, não sofreu perdas. Britto, com agenda “pesada” e majoritário, fracassou 
menos que os outros dois. Em seguida, vem Dutra, com agenda “leve” e minori-
tário. Buaiz teve o pior resultado, ocorrido no início de sua administração, quan-
do optou por matérias muito polêmicas e não dispunha de apoio majoritário.

No final das contas, considerando o impacto das medidas sugeridas e o 
resultado legislativo obtido, Britto foi o mais bem sucedido de todos, justamen-
te porque optou pela coalizão de governo e, ainda por cima, podia fazer isso. 
No Espírito Santo, a mesma solução não traria as consequências semelhantes. 
Dessa forma, há margem de manobra para os atores e, por incrível que pareça, 
a concessão de cargos nem sempre é a melhor saída. Por quê?

O estudo comparado, conduzido no capítulo 2, permitiu entrever a diver-
sidade de arranjos que, provavelmente, estruturam a relação Executivo x Le-
gislativo nos estados. As informações obtidas não possibilitam avançar muito 
nos detalhes. Fora melhor juízo, faltam bases de dados disponíveis, além de 
pesquisas específicas e comparadas que admitam maior profundidade. Com o 
que se obteve de mais seguro, ou seja, o quadro completo das 13 unidades da 
federação em três momentos consecutivos, foi possível perceber grande uni-
formidade dentre os deputados estaduais no que se refere ao seu perfil de car-
reira. A distribuição de cargos de primeiro escalão, todavia, mostrou alguma 
variância, com destaque para os casos extremos. Teria sido interessante, nesta 
pesquisa, abordá-los, mas não havia como reunir os indicadores necessários, a 
não ser com mais tempo e recursos, o que não estava ao alcance. 

Parece que, no Ceará, na Bahia e em Sergipe, pelo menos, o sistema par-
tidário local foi estruturado de tal maneira que um mesmo grupo político, às 
vezes disperso em várias legendas, conseguiu obter unidade suficiente para 
vencer os pleitos majoritários e obter vagas na Assembleia em uma proporção 
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suficiente para garantir o apoio necessário ao governador, sem necessidade de 
ampla negociação dos cargos de primeiro escalão. É claro que não estão exclu-
ídos os acordos em torno de outros postos e recursos variados, do tipo “por 
baixo dos panos”. Apesar de toda uma retórica que envolve, por exemplo, a 
figura de Tasso Jereissati no Ceará, tido como político moderno, devido às suas 
vinculações com o setor empresarial, parece que o tais macro-grupos políti-
cos funcionam como “máquinas”, ou seja, como maximizadores de patronagem 
para os parlamentares. Sendo esse o caso, ou seja, que a solução dos problemas 
de ação coletiva dos parlamentares passa pela solidez de tais grupos antes da 
eleição e sem o apelo a políticas, os cargos mais importantes do Legislativo 
devem estar sob seu controle, assim como o trâmite e, caso não haja problemas 
com o governo, a sua agenda, mesmo que muito “pesada”, tende a passar sem 
grandes dificuldades. É preciso entender, porém, como se chegou ao ponto de 
tais grupos ocuparem posição tão privilegiada, pois não se pode dizer que coisa 
semelhante se reproduza em todos os lugares.

Minas Gerais e Santa Catarina tiveram realce no plano oposto ao anterior, 
com secretariados altamente politizados, acima da média. É interessante notar 
que, diferente de Ceará e Bahia, que parecem ter traços comuns (havendo dúvi-
da com relação a quanto Sergipe os segue), esses casos sugerem poucos pontos 
de contato. Olavo Brasil de Lima Júnior (1997) observou que o formato dos siste-
mas partidários dos dois diverge com o mineiro, apresentando alta fracionaliza-
ção e número elevado de partidos eleitorais tanto para a Câmara de Deputados 
quanto para a Assembleia, enquanto o catarinense mostra o oposto. Mais ainda, 
o governador desse estado pode usar medidas provisórias, se bem que só um 
estudo mais profundo permitirá verificar se com o mesmo tipo de vantagem 
estratégica que o Presidente da República. Mineiros e catarinenses experimen-
taram, ao longo do período considerado, alternância de poder, ao contrário do 
Ceará e Bahia.  Se as hipóteses aqui defendidas estiverem corretas, algum tipo de 
solução para os problemas de ação coletiva deve ter sido encontrado nesses lu-
gares, envolvendo a distribuição de cargos como forma de estabilizar os apoios. 

A maioria dos outros casos incluídos, tendo em vista os indicadores usa-
dos, não demonstrou padrão. Isso não significa que estejam livres de situações 
estruturantes e que impliquem uniformidade. Foi exatamente o que se con-
seguiu fazer ver com a escolha do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. Os 
capixabas estão mergulhados no tipo de coisa que o senso comum e mesmo 
alguns comentadores estão convencidos que seja a política brasileira. O sis-
tema partidário não possui um ordenamento visível, ideológico ou qualquer 
outro. Os parlamentares, com as devidas exceções, constroem suas trajetórias 
com o fito de distribuir pork para seus eleitorados restritos. Isto não impediu 
uma tremenda concentração de poder na Assembleia, acompanhada da perda 
da função deste Poder como contrapeso. O resultado é uma verdadeira per-
versão de qualquer possibilidade democrática. Não há agregação e represen-
tação de interesses pelos meios institucionais. O Executivo e o Legislativo se 
confrontam num jogo de pressões, do qual a “política invisível”, de Bobbio, 
não pode ser excluída como a principal correia de transmissão entre os dois. 
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Os gaúchos, por sua vez, parecem viver no “paraíso” político. Suas ca-
racterísticas principais são contrárias ao que se disse antes. O sistema parti-
dário possui polos distintos e há efetivo confronto de ideias. É claro que não 
da maneira como os apreciadores mais sofisticados gostariam de observar. O 
mais importante, para o tipo de estudo aqui conduzido, foi notar que, mesmo 
quando os cargos são distribuídos, as bancadas partidárias – e não os parla-
mentares individuais – se veem obrigados a ter uma postura pública com rela-
ção a temas relevantes e, no geral, procuram defender os interesses (que dizem 
ser) dos seus eleitores. Se os cargos não forem negociados – o que sempre é 
uma possibilidade no presidencialismo – as bancadas de oposição (desde que 
majoritárias) não precisam conduzir todo o jogo a um impasse insolúvel. Isso 
é muito interessante, pois o arcabouço institucional da Assembleia gaúcha é, 
aproximadamente, o mesmo que das outras. Nesse sentido, o elemento mais 
relevante é o registro público de todas as votações. Por outro lado, a descon-
centração do poder é enorme, junto com o respeito às regras e aos acordos. 
Trata-se de uma prática criada e mantida pelos atores, seguindo as mesmas 
regras gerais que se aplicam até ao Espírito Santo. 

As instituições contam, ou seja, elas são intervenientes, mas há outros 
fatores que afetam a relação Executivo x Legislativo em um país como o Brasil. 
Um deles é o tipo de agenda que os governantes resolvem ou se sentem obri-
gados a implementar. A maneira como esta ideia foi tratada aqui, com pouca 
precisão, se deve ao fato de que mandatos completos foram tidos em conta e as 
proposições enviadas aos respectivos Parlamentos não foram iguais. Compa-
rações mais sistemáticas devem, sem dúvida, ser levadas a cabo com o recurso 
a um conceito bem delineado, que permita recortes claros. O período em foco 
teve, como ponto comum, o fato de ter se processado sob a presidência de 
Fernando Henrique Cardoso, que pressionou os entes federados no sentido de 
que ajustassem suas contas. Um mesmo desafio teve que ser enfrentado pelos 
governadores, mas em condições iniciais diferentes, em termos administrati-
vos e políticos. Seria preciso usar métodos para controlar, por exemplo, o com-
prometimento com dívida pública e folha de pagamentos. Esse tipo de coisa 
fugia aos objetivos originais da pesquisa, de forma que se optou pelos termos 
genéricos de agenda “leve” e “pesada”. 

Por isso, a análise da agendas implicou na opção por descrevê-las cro-
nologicamente, sublinhando os projetos mais relevantes no seu interior e 
mostrando seu resultado final. Essa foi a melhor maneira encontrada para de-
fender um ponto que aqui é fundamental: governadores, atuando em arenas 
com formatos diversificados em termos dos sistemas partidários, das agendas 
e das soluções de ação coletiva, pagam preços variados pela sua vitória. Isso 
quer dizer que a sua liberdade não é total. Aqueles interessados em compre-
ender e até sugerir caminhos para que o presidencialismo brasileiro resolva 
bem suas dificuldades devem ter isso em conta. A implementação de políticas 
públicas que necessitem de aprovação legislativa (quase todas) não depende 
apenas da vontade do Chefe do Executivo. Há lugares e circunstâncias mais 
favoráveis que outros. Há também um timing mais adequado para determi-
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nados tipos de proposições. No geral, o início dos mandatos é melhor para 
sugerir medidas duras. Todavia, isso depende do quanto as coisas estão ruins, 
o que faz com que os que têm chances de chegar ao governo torçam - ou mes-
mo contribuam – pela piora das coisas. 

De maneira mais específica, se o Chefe do Executivo puder optar por 
uma agenda “leve”, ausente de muitas matérias que transformem radicalmente 
o status quo, a melhor coisa é enfrentar um Parlamento com altos problemas 
de ação coletiva e comprometido com a busca por recursos de patronagem. 
Nesse caso, o principal agente do presidencialismo não tem razão para intervir 
em benef ício de uma maior institucionalização ou para clarear o debate ideoló-
gico. Diante de assuntos muito complicados, com custo político alto e benef í-
cios pequenos no curto prazo, como é o caso, por exemplo, de reformas previ-
denciárias, nos direitos dos servidores públicos, etc., a tendência é fugir deles. 
Nem sempre isso é possível. Se for, e se colocando no ponto de vista do Chefe 
do Executivo, o melhor dos mundos está no paroquialismo dos deputados. A 
perversidade desta conclusão revela forças poderosas que vêm atuando de há 
muito tempo na política brasileira, para além de uma suposta baixa moralidade 
dos atores, criando condições desfavoráveis ao avanço da democracia. A com-
provação desta hipótese depende de uma agenda de pesquisas que aprofunde 
o conhecimento sobre os estados, pelo simples fato de que eles possuem uma 
maior variação de elementos intervenientes que no plano federal. 

Com os procedimentos aqui adotados, esta pesquisa traz novos elemen-
tos para o debate sobre o tema. Em grandes linhas, confirmou-se a relevância 
do papel exercido pelos governadores, conforme havia sublinhado Fernando 
Abrúcio. Todavia, na senda traçada pela coletânea organizada por Fabiano 
Santos, revela-se a existência de uma variância grande, com casos extremos 
muito diferenciados e com um universo “intermediário” que ainda precisa de 
mais atenção. Com relação ao debate acerca das variáveis internas e externas 
ao Parlamento, procurou-se um meio termo. Os exemplos estudados em pro-
fundidade mostram que as duas instâncias possuem dinâmicas próprias, mas 
que acabam se conectando. Pelas características da arena eleitoral, no Espírito 
Santo, seria de se esperar um individualismo extremo dos deputados, o que não 
se confirmou. Algum tipo de solução para seus problemas de organização da 
ação coletiva foi encontrado, mesmo quando, no caso de Ignácio, não houve 
interesse do governador em sequer compor uma base governista estável. Por 
outro lado, no Rio Grande do Sul, o embate OP x Fórum Democrático mostrou 
a complexidade do relacionamento entre as duas arenas. 

O presidencialismo multipartidário brasileiro tem, no recurso às coali-
zões de governo, uma das maneiras possíveis para estabilizar custos de tran-
sação no relacionamento entre Executivo e Legislativo. No caso dos estados, 
ela não é a única solução disponível e, dependendo das circunstâncias, sequer 
vem a ser a melhor escolha para que os atores atinjam seus objetivos. Generi-
camente, os atores aqui considerados foram os governadores e os parlamen-
tares. Conforme o que foi dito no capítulo 1, buscar o equilíbrio entre os dois 
implica em também considerar os problemas de ação coletiva dos segundos 
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e a natureza da agenda em pauta. Na sua complexidade, o Brasil comporta 
extremos. Sistemas partidários sólidos convivem com outros, de baixa insti-
tucionalização. Há possibilidades em aberto sobre as quais os atores podem 
fazer escolhas, com maior ou menor liberdade. 

A excepcionalidade do Rio Grande do Sul, talvez seguida por Pernambuco, 
não implica em que as matérias lá aprovadas sejam melhores ou piores que em 
outros lugares. Um governador, atuando em circunstâncias próximas à capixaba, 
pode ter até mais sucesso na aprovação de propostas que, dependendo do que 
acha o observador, sejam melhores que entre os gaúchos. Este trabalho não se 
preocupou em fazer considerações sobre a qualidade, a adequação ou a justeza 
das matérias apresentadas nos diferentes governos. Uma administração tida como 
capaz pode funcionar nos cenários descritos nesta pesquisa. A partir de seus crité-
rios, tal foi a conclusão de Judith Tendler (1998) sobre o Ceará. O problema é que 
escolhas dif íceis tendem a implicar em custos altos. Se a maneira como elas são 
processadas não corresponde a interesses radicados na Sociedade e, mais ainda, 
se não contarem com sua opinião, se tornam justificadas apenas pelo discurso dos 
políticos ou pela boa vontade dos intelectuais. Os acordos “por baixo dos panos” 
não derivam apenas de uma moral distorcida. O que se procurou mostrar aqui é 
que a elite política, tal como os técnicos de futebol, pode ter poucas razões para 
“mexer em time que está ganhando”. Resta saber se nós queremos. 

Para finalizar, farei algumas considerações complementares, tendo em 
vista a passagem do tempo entre a defesa da tese (2004) e o momento atual. 
Tendo em vista a publicação do trabalho pela EDUFES e o fato de que deixei de 
acompanhar a realidade gaúcha, levarei em conta apenas a realidade capixaba.

Quando a tese foi defendida, o Espírito Santo estava sendo governado por 
Paulo Hartung. Ele disputou o pleito de 2002 na condição de senador, sendo elei-
to pelo PSB. Durante o exercício do mandato, saiu dessa legenda, ingressando 
no PMDB apenas para disputar a reeleição, em 2006, na qual foi bem sucedido. 
Tanto por razões pessoais quanto estruturais da política capixaba, Hartung não 
foi fiel ao PSB e nem agiu com o propósito de estruturar o sistema partidário 
local. Seu ingresso no PMDB se deu apenas por um conjunto de conveniências. 
Ele ingressou na política nos anos de 1970, por meio do Partido Comunista Bra-
sileiro (PCB), abrigado no MDB e, depois, no PMDB. Posteriormente, Hartung 
passaria pelo PSDB, pelo PPS e PSB. Trata-se de um desses ex-comunistas que 
fez a transição ideológica para o neoliberalismo, que usou como modelo para 
sua administração na Prefeitura de Vitória (1992-96) e no governo do Estado. 

Em 2001, a administração de Ignácio foi envolvida numa série de escânda-
los de corrupção que conduziram a uma ameaça de intervenção federal, trans-
formada em uma Força Tarefa que incluiu autoridades da União e do Estado. O 
governador se viu obrigado a abandonar o PSDB e não teve condições políticas 
para disputar a reeleição. A relativa recuperação das contas públicas que ele 
havia obtido nos dois primeiros anos de seu mandato foi eliminada por uma 
estratégia predatória de seus aliados, que ficou famosa pela gravação de uma 
conversa de um dos seus secretários, obtida com permissão judicial, na qual ele 
afirmava que era o momento de “rapar o tacho”.
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Nesse novo clima, o arranjo político que havia caracterizado a relação Exe-
cutivo x Legislativo nos anos de 1990 ruiu. O “Partido da Mesa Diretora” foi 
eliminado do cenário com a cassação do mandato de deputado estadual que 
José Carlos Gratz (PFL) obteve para a legislatura 2002-06. Naquele instante, 
Gratz foi apontado como grande inimigo a ser eliminado pela Força Tarefa. Isso 
foi possível graças a uma condenação por crime eleitoral. 

No pleito de 2002, Hartung conseguiu encarnar melhor a imagem de compro-
misso com a mudança e combate à corrupção que se instalou, envolvendo a im-
prensa e variadas instituições da Sociedade Civil. Todavia, transformações autênti-
cas não se fazem apenas com boa vontade. Os problemas de base, apontados neste 
livro, permaneceram. A Assembleia Legislativa que emergiu continuava a contar 
com um volume grande de partidos, na qual o governador não tinha maioria. 

O primeiro grande teste de Hartung, como não poderia deixar de ser, foi 
a eleição da Mesa Diretora. Operando fora do Parlamento, Gratz influenciou 
um grupo de deputados novatos e reeleitos, que venceu o pleito. Eles, porém, 
cometeram um erro de condução, ao impedir o ingresso de uma oficial de 
justiça no plenário no momento da votação. Ela trazia a proibição judicial 
de que alguns deputados participassem daquele procedimento. Mesmo que 
aceita a ordem, o resultado não teria sido alterado. Porém, o engano cometido 
permitiu que a Justiça cancelasse a eleição. 

A vigilância da imprensa e da opinião pública estava aguçada. Uma gra-
vação, vazada para a mídia, da conversa entre um alto funcionário da Assem-
bleia com Gratz mostrou que o fechamento do plenário fora decisão do grupo. 
Mesmo com todo esse desgaste, porém, foi preciso que Hartung e o candidato 
que ele apoiava negociassem com aquele bloco, o que permitiu a constituição 
da nova Mesa, sob a presidência de Cláudio Vereza (PT). Vale notar, portanto, 
que essa vitória se deu por erros de condução dos remanescentes da fase ante-
rior. Basicamente, o que houve é que os deputados que se apresentavam como 
“éticos” alienaram os reeleitos e alguns novatos. Os “éticos” negociaram com 
Hartung. Pela dinâmica natural da coisa, os alienados se unificaram e buscaram 
o controle dos cargos. Quem detinha o know-how para isso era Gratz. 

Não houve aqui qualquer tentativa para avaliar as acusações de envolvi-
mento de Gratz com supostas atividades criminosas. Independente do que a 
Justiça venha a decidir sobre isso, em uma série de processos que continuam 
a se arrastar até hoje (2012), o que esse indivíduo fez foi usar os instrumentos 
analisados neste livro para diminuir os custos de organização da ação coletiva 
dos parlamentares. Quando a tese foi defendida, ainda não haviam sido divul-
gadas as investigações que demonstraram que a Mesa Diretora, na época da 
presidência de Gratz, usou recursos da Assembleia para desviar dinheiro di-
retamente para os parlamentares, principalmente por meio de um mecanismo 
de pagamento fictício de patrocínios a eventos, conhecido como Esquema das 
Associações e lamentavelmente apelidado de “mensalão capixaba”. 

Uma pesquisa mais profunda sobre os bastidores do Legislativo, após a 
conclusão do grande número de processos judiciais que estão tramitando, per-
mitirá fazer um levantamento mais preciso da distribuição ilegal de recursos 
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que garantiu a delegação de poderes para Gratz. Mesmo assim, é preciso ter 
em mente que os deputados continuavam dependendo de meios sob controle 
do Executivo para atender aos seus eleitores, de forma que as negociações por 
baixo dos panos não deixaram de existir por conta da aparente autonomia que 
se instalou na distribuição de verbas da Assembleia entre os membros da Situ-
ação. Os dois instrumentos se complementavam. 

Quando Hartung assumiu, a situação administrativa estava, novamente, 
caótica. Isso apontava para uma agenda “pesada” em um Parlamento no qual a 
nova Mesa não tinha condições políticas e instrumentais de obter a delegação 
de poderes. Ou seja, havia condições para a recuperação de um grupo que re-
constituísse a trajetória que se deu, por exemplo, no início do governo de Buaiz, 
quando remanescentes da legislatura anterior foram poupados da cassação por 
conta do escândalo do concurso fraudulento para a Casa. Ocupando posições 
estratégicas, eles negociaram com o governo a aprovação de matérias que fa-
ziam parte da agenda “pesada” daquela época, recuperando a capacidade de ne-
gociar com o Executivo e ocupar, novamente, a Mesa Diretora e outros cargos. 

De forma parecida, mesmo com a ausência de Gratz, havia remanescen-
tes da legislatura anterior e o episódio da eleição da Mesa mostrava que eles 
poderiam usar oportunidades estratégicas para recompor o grupo. Isso só 
não aconteceu porque Hartung conseguiu fazer um acordo com o governo 
Lula, negociando royalties futuros de petróleo em troca da suspensão do pa-
gamento de parcelas da dívida do Estado com a União. A eleição de Vereza 
para a Mesa Diretora e um discreto apoio de Hartung ao PT no pleito muni-
cipal de 2004 podem ter sido os termos para o sucesso do acordo feito com o 
governo federal e mediado pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu, que era 
liderança importante desse partido. 

O desafogo das contas, juntamente com a economia dos recursos públicos, 
permitiu uma lenta recuperação, que se tornou palpável a partir de 2005, quan-
do o governo obteve capacidade para investir. Na fase inicial, Hartung teve, 
portanto, condições favoráveis para evitar o envio de matérias que o enfraque-
cessem vis-à-vis os deputados. Posteriormente, com o cenário mais favorável, 
a agenda tornou-se “leve”, aumentando sua capacidade de formar a Situação 
com os seus próprios meios, eliminando, assim, as circunstâncias que haviam 
permitido a emergência do grupo dominante na Assembleia. 

A partir desse instante, com agenda “leve”, confirmou-se o tipo de previ-
são que a tese havia elaborado. Nesse desenho de interação estratégica, é con-
veniente ao Chefe do Executivo que o sistema partidário seja desestruturado. 
Sair do PSB, ficar sem partido e entrar no PMDB foi apenas a espuma de um 
processo de base. No caso capixaba, com agenda “leve”, o governador pode 
dificultar a ação coletiva dos parlamentares, eliminando sua capacidade de 
negociar cargos ou políticas em termos públicos, impondo preferências dos 
seus eleitores (caso gaúcho) ou chantageando o Executivo e distorcendo todo 
o processo político (tradição espírito-santense).

Hartung negociou por baixo dos panos recursos “baratos”, formando uma 
ampla base de apoio, chegando a um ponto de dominância inédito na história ca-
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pixaba, o que fez com que seus desafetos o apelidassem de “Imperador” e termos 
menos publicáveis. Da sua posição de poder, ele ultrapassou os limites da relação 
Executivo x Legislativo e passou a comandar todo o processo político. A coalizão 
de governo que montou foi capaz de esvaziar a sua oposição de centro-esquerda, 
que havia ocupado as principais prefeituras da Grande Vitória em 2004. Além 
disso, ele administrou as disputas em quase todas as cidades, tentando alocar as 
lideranças locais em distintas posições, no plano municipal, estadual (Assembleia 
e Governo) ou na bancada federal. Quem não se submeteu, foi enviado ao limbo. 
É claro que os acordos foram feitos porque, no plano local, beneficiavam as lide-
ranças. Ao contrário do que os detratores da Hartung gostam de espalhar, ele não 
impôs de todo os acordos. Houve negociação. É onde entra o aspecto discutido 
neste livro de representantes de eleitorados circunscritos em um sistema parti-
dário altamente disperso. Os problemas de ação coletiva ocorrem dentro e fora 
do Parlamento. Como os partidos são incapazes de coordenar a ação dos seus 
filiados ao longo do território capixaba, o governador, em posição de força, com 
agenda “leve”, ultrapassa os limites da relação institucional entre poderes e passa 
a mediar as disputas pelo poder em todos os planos. 

Quando um candidato a prefeito de sua cidade concordava em fechar com 
o governo, que, por sua vez, levava o concorrente direto para um cargo estadual, 
eliminando a disputa, o que entrava em jogo não era só a pressão do governador. 
Os envolvidos faziam um cálculo de custos e benef ícios, optando, na maior parte 
das vezes, por ficar com o governo. Isso é algo que faz parte das condições estru-
turais da política capixaba. O que ocorre é que ela funcionou de uma forma nos 
anos 1990 e adquiriu outro desenho nos anos 2000. As variáveis determinantes 
continuam sendo as mesmas. É claro que o resultado disso é um enorme défi-
cit na capacidade que a elite política tem de representar interesses radicados na 
Sociedade. Com isso, sem contrapesos, a agenda é determinada pelo Executivo 
no contato que estabelece diretamente com os grupos de interesse mais organi-
zados. No Espírito Santo, isso quer dizer os dirigentes das grandes empresas que 
atuam em seu território, reunidos na “Organização Não-Governamental” Espí-
rito Santo em Ação. Não é à toa que o planejamento estratégico elaborado pelo 
governo Hartung foi praticamente “doado” por essa entidade. 

Em 2010, Renato Casagrande (PSB) foi eleito governador com o apoio de 
Hartung. Há diferença ideológica entre os dois, pelo menos no plano do dis-
curso. Enquanto Hartung está no campo neoliberal, Casagrande acompanha a 
faceta socialdemocrata que o governo Lula implantou. É cedo para fazer uma 
avaliação desse governo, mas, no que se refere ao jogo da relação Executivo x 
Legislativo, o padrão anterior se mantém. Tendo herdado uma administração 
com recursos e tendo sido eleito pela coalizão de apoio montada pelo anteces-
sor, Casagrande repete o mesmo comportamento. O que mudou foi apenas o 
estilo pessoal, menos impositivo. O nível de dominância dele também caiu com 
relação a Hartung pelo fato de que este permanece no cenário, mesmo que sem 
cargo político. Há, nesse momento, uma “relativa dualidade de poderes”.

Desde o fim do mandato de Hartung, uma série de medidas oriundas do 
plano federal criou fantasmas de redução de repasses ao Estado, seja pela queda 
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dos recursos de royalties de petróleo e participações especiais, pela possibilidade 
de que o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap) tenha 
uma queda abrupta de arrecadação e pela mudança na mecânica do Fundo de 
Participação dos Estados. Hoje, o governo federal promete um volume de em-
préstimos na ordem de R$ 3,5 bilhões como compensação. Se efetivado, vai com-
prometer os governos futuros, mas permitirá um volume de investimentos em 
obras que, no curto prazo, podem diferenciar Casagrande de Hartung, permitin-
do que a criatura supere o criador, eliminando a “dualidade” atual e perenizando 
(tornando eterno o que a reeleição permite) o novo softpower. Essa é apenas uma 
possibilidade. Outro cenário é o de que tudo dê errado, haja queda drástica de ar-
recadação sem compensações e o governo seja obrigado a optar por uma agenda 
“pesada”. Se isso acontecer, as condições estruturais para o retorno de algo pare-
cido com o que houve nos anos de 1990 estão dadas. O que quer que aconteça, 
quem perde é a democracia, ou seja, a capacidade dos cidadãos em sequer fazer 
chegar ao governo as suas preferências em termos de políticas públicas. No atual 
“paraíso”, as grandes empresas determinam a agenda. No “inferno” recente, a ma-
nipulação predatória dos recursos públicos ultrapassou o limite do que a nossa 
hipocrisia aceita como razoável para o padrão brasileiro. Como diz o povo: Se 
correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come (na verdade, engole tudo). 
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Neste anexo estão contidas as fontes das diferentes bases de dados usadas, 
bem como informações já processadas e alguns detalhes omitidos do texto.

I) Jornais consultados:
Uma fonte muito importante de informações veio dos jornais locais. Eles fo-

ram consultados na Biblioteca Nacional e por meio da Internet. Nem todos os jor-
nais citados abaixo tiveram números disponíveis para os períodos considerados. O 
procedimento padrão constou da leitura de matérias e colunas políticas. Não foram 
consultados editoriais. As informações buscadas foram, entre outras: a) detalhes so-
bre as eleições de 1990, 94 e 98; b) posicionamento dos deputados estaduais eleitos 
frente ao novo governador; c) biografia dos deputados estaduais eleitos; d) processo 
de escolha dos secretários de estado e suas biografias; e) informações sobre as elei-
ções para as Mesas Diretoras em 1991, 95 e 99, além das comissões permanentes.

Jornais consultados em edição impressa, quase todos na Biblioteca Na-
cional, no Rio de Janeiro:

UF Jornal
AC O Rio Branco

AL Gazeta de Alagoas

AM A Crítica

AP Diário do Amapá

BA A Tarde

CE
Diário do Nordeste

O Povo

DF Correio Braziliense

ES
A Gazeta

A Tribuna

ANEXo
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UF Jornal
GO O Popular

MA O Imparcial

MG Estado de Minas

MS
Correio do Estado

Diário do Povo

MT A Gazeta

PA
A Província do Pará

Folha do Norte

PB A União

PI O Estado

PR
Estado do Paraná

Jornal do Estado

RJ

O Dia

Jornal do Brasil

O Globo

RN
Tribuna do Norte

O Poti

RO

O Vila Nova

O Guaporé

Alto Madeira

Correio Popular

RS
Jornal do Comércio

Correio do Povo

SC A Notícia

SE Gazeta de Sergipe

SP
Folha de S. Paulo

O Estado de S. Paulo

TO Jornal do Tocantins

Os jornais do ES foram consultados no Arquivo Público e na Biblioteca 
Pública do Estado, em Vitória, ou foram comprados em banca. Também foram 
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consultados jornais na Internet. Estão listados abaixo todos os que, em algum 
momento, foram acessados, assim como no caso acima, nem sempre as edições 
desejadas estiveram disponíveis. As URLs não são citadas, pois muitas muda-
ram ao longo do tempo.

AC

A Gazeta

A Tribuna

O Rio Branco

Página 20

AL

Gazeta de Alagoas

O Jornal

Tribuna de Alagoas

AM

A Crítica

Amazonas Em Tempo

Jornal do Comércio

AP
Diário do Amapá

Jornal do Dia

BA

A Tarde

Correio da Bahia

Tribuna da Bahia

CE
Diário do Nordeste

O Popular

DF
Jornal de Brasília

Correio Braziliense

GO
O Popular

Diário da Manhã

MA
Estado do Maranhão

O Imparcial

MG

Estado de Minas

O Tempo

Hoje Em Dia

MS
Correio do Estado

O Progresso
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MT
Diário de Cuiabá

A Gazeta de Cuiabá

PA
O Liberal

A Província do Pará

PB

Correio da Paraíba

Jornal da Paraíba

O Norte

PE

Folha de Pernambuco

Diário de Pernambuco

Jornal do Comércio

PI
Meio Norte

O Dia

PR

Gazeta do Paraná

Gazeta do Povo

Folha de Londrina

O Estado do Paraná

RJ

O Dia

Jornal do Brasil

O Globo

RN

Jornal de Hoje

Tribuna do Norte

Diário de Natal

RO

Estadão do Norte

Folha de Rondônia

Diário da Amazônia

RR
Brasil Norte

Folha de Boa vista

RS

Correio do Povo

Zero Hora

Jornal do Comércio

SC
Diário Catarinense

ANotícia
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SE
Gazeta de Sergipe

Jornal da Cidade

SP

Folha de S. Paulo

O Estado de S. Paulo

Jornal da Tarde

TO Jornal de Tocantins

Vários dados foram colhidos na Internet, sendo que as fontes principais 
foram os sites das Assembleias Legislativas, principalmente no que se refere às 
biografias dos deputados, dos Tribunais Regionais Eleitorais (também do Su-
perior Eleitoral, TSE) e dos Executivos Estaduais, incluindo secretarias. Muitas 
vezes, informações esparsas foram obtidas em sites diversos, a partir da pesquisa 
por meio de search engines. 

A base de dados que alimentou as informações contidas no capítulo 2 são 
muito extensas. Apenas elas, em uma projeção feita, ocupariam cerca de 180 
páginas. Por essa razão serão omitidas. A seguir, serão apresentados os dados 
usados nos capítulos 3 (ES) e 4 (RS).

1) Secretariado de Vitor Buaiz (1995/98)

Nº Secretaria Nome Posse Parti-
do

1
Ações Estratégicas 

e Planejamento*

Magno Pires da Silva Jan/95 PT

Sandra Carvalho 
de Berredo Jun/96 -2

3 Administração e
Recursos Humanos

Antonio Caetano Gomes Jan/95 PSB
4 Pedro Ivo da Silva Jan/96 -
5

Agricultura
José Renato Casagrande Jan/95 PSB

6
Rui F. F. Tendinha de 
P. Teixeira

Abr/98 PSB

7

Casa Civil

Rogério Sarlo de Medeiros Jan/95 PT
8 Robson Mendes Neves Set/95 PT
9 Ricardo Ferraço Mar/97 ?

10 Rômulo Augusto Penina Abr/98 PDT

11 Comunicação 
Social**

Otaviano Rodrigues 
de Carvalho

Jan/95 PT

12 Jairo Moraes de Brito Jun/96 -
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Nº Secretaria Nome Posse Parti-
do

13 Cutura e 
Esporte***

Maria Bernadette Cunha 
de Lyra

Mar/96 -

14 Sebastião Maciel de Aguiar Mar/97 PV
15

Educação e 
Cultura****

Euzi Rodrigues Moraes Jan/95 -
16 Robson Mendes Neves Mar/97 PT

17 Rosangela Maria
Luchi Bernardes

Abr/98 -

18
Fazenda

Ricardo Ferreira dos Santos Jan/95 PSDB
19 Rogério Sarlo de Medeiros Set/95 PT
20 Justiça e 

Cidadania
Perly Cipriano Jan/95 PT

21 Marilza Ferreira Celin Abr/98 -
22

Meio Ambiente
Luiz Fernando Schettino Jan/95 PSB

23 Luiz Antônio Prado Nov/95 ?
24

Saúde

Pedro Benevenuto Jan/95 PT

25 Nélio Almeida dos Santos Mar/96 -

Valdir Turini Abr/98 -26

27

Segurança 
Pública

Luiz Edmundo Pinto 
de Souza e Melo

Jan/95 -

28 Adão Rosa Nov/95 -
29 Gilson Gomes Mar/97 PPS
30 Adão Rosa Mai/97 -

31
Transportes e 

Obras Públicas

Fernando Augusto 
Barros Bettarello

Jan/95 PT

32
Sandra Carvalho 
de Berredo

Abr/98

33
Serin*****

Luzia Alves Toledo Jan/96 PSDB
34 Walter de Prá Mar/97 PSDB

* = Extinta em Abril de 98.
** = Superintendência.
*** = Criada em Mar de 96, por desmembramento do Seduc.
**** = Transformada em Educação (Sedu) em Mar de 96.
***** = Criada em Jan de 96. 
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2) Secretariado de José Ignácio Ferreira (1999/02)

Nº Secretaria Nome Posse Partido

1 Administração,
Recursos 
Humanos

e Previdência (4)

Antônio Carlos 
Pimentel

Jan/99 -

2
Ednaldo Loureiro 

Ferraz
Abr/00 -

3

Agricultura

Pedro Burnier Jan/99 -

Marcelino Fraga Fev/00 PMDB4

5 Francisco Forza Abr/02 PMDB

6

Articulação com
a Sociedade (3)

João César 
Carvalho de Faria

Jun/99 -

7 Marcelo Oliveira Abr/00 -

8 Alessandro Potiguara Ago/00
PSDB/
PTN

9

Casa Civil

José Tasso 
de Andrade

Fev/99 PFL

10 Marcus Vicente Mai/01 PSDB

11 Lézio Sathler Nov/01
PSDB/

saiu

12

Comunicação Social

Edmar Lucas 
do Amaral

Jan/99 -

13 Jairo Moraes de Brito Jul/00 -

14 Eugênio Buery Abr/01 -

15

Cultura e Esporte

Sebastião Maciel 
de Aguiar

VB PV

Luzia Toledo Set/01 PSDB16

17 Chisue Kawashima Abr/02 -

18
Educação

Marcelo Basílio 
de Souza

Jan/99 -

19 Stélio Dias Jul/01 Sem Part.
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Nº Secretaria Nome Posse Partido

20
Especial de 
Relações 

Institucionais (3)
José Carlos Fonseca Fev/99

21

Extraordinária 
da Reforma 

do Estado e da 
Desburocratização (3)

Marcello Drews
 Morgado Horta

Fev/99

22 Extraordinária de 
Representação 
dos Interesses 

do Poder 
Executivo em 

Brasília (SERIN)

Nilton José 
de Andrade

Fev/99

23 Luzia Toledo Nov/00 PSDB

24 Roberto Valadão Nov/00 PMDB

25
Extraordinária de 

Turismo (3)

Mário Petrocchi ?

26 Luizia Toledo Dez/01 PSDB

27 Rita Garajau Abr/02 -

28

Fazenda

José Carlos da 
Fonseca Jr.

Fev/99 PFL

29
João Luiz de 

Menezes Tovar
Jan/01 -

30

Governo (3)

Gentil Ruy Dez/99 -

31
Antônio Henrique 

Wanderley de Loyola
Mai/01

32 Justiça e 
Cidadania (1)

Luiz Sérgio Aurich Jan/99 PSDB

33 Luiz Carlos Nunes Jun/00 -

34
Meio Ambiente

Almir Bressan Jan/99 PV

35 Sávio Martins Set/01 PMDB
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Nº Secretaria Nome Posse Partido
36

Planejamento (2)

Ricardo Santos Jan/99 PSDB

37 Guilherme Pereira Mai/00 -

38 Pedro de Oliveira Out/01 -

39 Projetos Especiais
João César 

Carvalho de Faria
Abr/00 -

40

Saúde

João Felício Scárdua Jan/99 -

41 Nilton Baiano Mar/01 PPB

42 Carlos José Cardoso Abr/02 -

43

Segurança Pública

José Rezende 
de Andrade

Fev/99 PPB

44 Edson Ribeiro do Carmo Jun/00 -

45 Mário Rodrigues Lopes Set/01 -

46

Trabalho e Ação 
Social (1)

Maria Helena Ferreira Abr/99 -

47
Maria Terezinha 
Silva Gianórdoli

Jul/01 -

48
Transportes e

Obras Públicas
Jorge Hélio Leal VB -

1) Abril de 99: SEJUC é desmembrada em SEJUS e SETAS.
2) COPLAG é transformada em SEPLAN
3) Não há certeza quanto à data de criação.
4) Era SEARH.
5) Dez/00: Ext. Turismo e SERIN foram fundidas, gerando SETUR (Sec. Rep. 
Inst. e Turismo).
5) SERIN foi recriada em Dez/01.
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3) Todas as matérias usadas na pesquisa sobre o período de Vitor Buaiz 
(inclui as de interesse do executivo e as de outros autores):

Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PDL 
147/97

Susta o Edital de
Concorrência SETR

CN 001/97 (privatização)
CP 18/06/97

Dep. J. 
C. Gratz

PDL 
399/96

Determina plebiscito 
para a privatização da 
Rod. do Sol/3ª Ponte

CP 18/11/96
Dep. Max 

Filho

PEC 
01/96

Altera incorporação de 
gratificação por cargo 

comissionado
DT 22/01/96 Exec.

PEC 
12/96

Dispõe sobre adicional 
por tempo de serviço

DT 03/06/96 Exec.

PEC 
17/96

Dispõe sobre integração 
de Cargo Comiss. e FG

para aposentadoria
DT 28/11/96 Exec.

PEC 
22/95

Altera incorporação de 
gratificação por cargo 

comissionado
DT 08/12/95 Exec.

PL 01/97
Introduz alterações na 

legislação sobre
 ICMS e IPVA

LT 22/12/97 Exec.

PL 02/96
Acrescenta dispositivos à 
legislação do FUNDAP 
(liquidação antecipada)

LT 22/01/96 Exec.

PL 03/97
Institui Plano de Cargos e 

Salários do Poder 
Judiciário do ES

DT 18/12/97 TJ
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PL 04/96
Institui redução de jornada 

de trabalho de servidor 
com redução salarial

DT 22/01/96 Exec.

PL 04/97 Altera cobrança de ICMS LT 30/12/98 Exec.

PL 124/97
Dispõe sobre a 
municipalização 

da Educação Pública
AP 02/06/97 Exec.

PL 125/97
Institui Prog. Estadual 

de Incentivo às 
Organizações Sociais

AP 02/06/97 Exec.

PL 126/97
Dispõe sobre a gestão 

democrática no 
ensino público

AP 02/06/97 Exec.

PL 127/98
Cria a Agência Estadual 

de Serviços Públicos 
(AGESP)

CP 26/06/98 Exec.

PL 128/98
Dispõe sobre a concessão 

de serviços públicos
CP 24/06/98 Exec.

PL 133/97
Institui Plano de Cargos e 

Salários do Magistério
AP 02/06/97 Exec.

PL 134/97
Dispõe sobre a distribuição 
do Salário Educação entre 

Estado e Municípios
AP 02/06/97 Exec.

PL 135/97 Implementa o FUNDEF AP 02/06/97 Exec.
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PL 136/97
Dispõe sobre a 
regionalização 

do Espírito Santo
AP 02/06/97 Exec.

PL 156/97
Dispõe sobre a criação 
de Superintendências 

Regionais de Educação
AP 24/06/97 Exec.

PL 158/97
Autoriza o Exec. a realizar 
consulta para concessão 
da Rod. do Sol/3ª Ponte

CP 18/06/97
Dep. E. 
Anjos

PL 162/97
Altera Lei 5276/96 (proíbe 

desestatização de empresas 
por decreto do Exec.)

CP 23/06/97
Dep A.

Machado

PL 202/98

Revoga a Lei 5743 
(obriga realização 

de consulta popular 
para venda da CESAN)

CP 19/10/98 Exec.

PL 203/98
Autoriza Exec. a alienar 

direitos de créditos 
adquiridos pela COHAB/ES

CP 20/10/98 Exec.

PL 232/98
Cria cargos na Agência 
Estadual de Serviços 

Públicos (AGESP)
CP 27/11/98 Exec.

PL 262/97
Reabre prazo para inscrição 

no Programa de 
Desligamento Voluntário

DT 26/09/97 Exec.

PL 282/96
Altera a legislação que 

rege o FUNDAP
LT 03/06/96 Exec.
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PL 293/96
Institui o Programa de 

Incentivo ao Desligamento 
Voluntário dos servidores

DT 12/06/96 Exec.

PL 305/97
Autoriza Exec. a reestruturar 
o Sist. Financeiro Estadual 

(empréstimo)
EM 25/11/97 Exec.

PL 326/95

Autoriza o Executivo a 
vender suas ações 
ordinárias restantes 

na ESCELSA

CP 21/09/95 Exec.

PL 357/95
Autoriza Exec. a alienar 

e/ou permutar 12 imóveis 
pertencentes ao Estado

CP 05/10/95 Exec.

PL 359/96

Institui o Programa de 
Desestatização, 
Reestruturação 

e Ajuste do Estado

CP 28/08/96 Exec.

PL 395/95
Dispõe sobre os 

vencimentos do cargo de 
escrivão judiciário

DT 03/10/95 TJ

PL 420/96
Autoriza Exec. a constituir a 

Agência de Desenvolvimento 
em Rede (ADERES)

CP 27/11/96 Exec.

PL 421/96
Disciplina a concessão de 
auxílio-alimentação aos 

servidores
DT 27/11/96 Exec.

PL 422/96
Disciplina benefícios 

para servidores
 de autarquias

DT 27/11/96 Exec.
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PL 423/96
Institui o Programa de 

Incentivo ao Desligamento 
Voluntário (PDV-II)

DT 27/11/96 Exec.

PL 429/96
Disciplina a contagem de 

tempo de serviço para 
Adicional por Tempo de Serv.

DT 01/12/96 Exec.

PL 457/95

Institui a disponibilidade 
de servidor por seis 
meses, com redução 

de remuneração

DT 06/12/95 Exec.

PL 460/95
Concede Auxílio-

Alimentação 
a servidores

DT 08/12/95 Exec.

PL 462/95
Cria liquidação antecipada 
de contratos do FUNDAP

LT 12/12/95 Exec.

PL 473/95
Autoriza Exec. a contratar 

operação de crédito
EM 08/12/95 Exec.

PLC 04/96
Altera RJU acerca da 

concessão de adicional 
por assiduidade

DT 22/01/96 Exec.

PLC 05/96

Altera LC 46/94 (RJU) 
referente

 à incorporação de 
cargo comis. para aposent.

DT 22/01/96 Exec.

PLC 05/97
Institui o Estatuto do 

Magistério Público Estadual
AP 02/06/97 Exec.
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PLC 06/96
Altera a LC 46/94 (RJU) 

acerca de estágio 
probatório, licenças, etc.

DT 22/01/96 Exec.

PLC 09/96

Uniformiza direitos e 
vantagens entre as 

Administrações direta 
e indireta

DT 03/06/96 Exec.

PLC 09/97

Altera RJU sobre 
gratificação por 

insalubridade, atividades 
perigosas e penosas

DT 08/08/97 Exec.

PLC 10/96
Altera critérios de 

pagamento de adicional 
por tempo de serviço

DT 03/06/96 Exec.

PLC 11/96
Altera férias-prêmio, 

aposentadoria e 
disponibilidade de servidor

DT 03/06/96 Exec.

PLC 15/96
Cria Fundo de Previdência 
e aumenta descontos para 

o IPAJM em até 15%
DT 26/06/96 Exec.

PLC 21/96

Altera a forma de 
concessão da gratificação 

por assiduidade 
e tempo de serviço

DT 27/11/96 Exec.

PLC 22/97
Regula pagamento 

de benefícios a 
Policiais Militares

DT 03/12/97 Exec.
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Mat Data Autor

PLC 24/96

Altera RJU sobre 
incorporação 

de Cargo Comiss. 
e FG na aposentadoria

DT 27/11/96 Exec.

PLC 25/96
Reduz Gratificação por 

Assiduidade e Tempo de 
Serviço para Policial Militar

DT 27/11/96 Exec.

PLC 33/95
Critérios para avaliação 

de desempenho, pagamento 
de diárias, licenças, etc.

DT 08/12/95 Exec.

PLC 34/95
Modifica incorporação de 
cargo comissionado por 

servidor público
DT 12/12/95 Exec.

4) Todas as matérias usadas na pesquisa sobre o período de Vitor Buaiz 
(inclui as de interesse do executivo e as de outros autores):

Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PDL 
001/00

Susta os efeitos do 
Decreto Governamental 
que cobra imposto sobre 

consumo de água

LT 21/01/00 Mesa

PDL 
341/02

Susta os efeitos da 
concessão de Gás

 para a PETROBRAS
CP 09/07/02 R. Neves

PEC 
01/01

Nomeação de 
Delegado-Chefe 
da Polícia Civil

RS 20/11/01 Mesa
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PEC 
02/01

Autoriza o Executivo 
a alienar ações 
no BANESTES

CP 26/12/01 Exec.

PEC 
02/99

Altera dispositivos da 
Constituição Estadual 

para adaptá-la à Federal
AP 05/04/99 Exec.

PEC 
03/01

Iniciativa de matéria tributária 
por deputado estadual

AP 20/03/01
N. 

Youssef

PEC 
04/02

Obriga Exec. a 
possuir 51% das 

ações do BANESTES
RA 03/07/02 R. Neves

PEC 
05/99

Extingue gratificações
 por assiduidade e 
tempo de serviço

DT 15/06/99 Exec.

PEC 
07/99

Adéqua ES a reformas 
administrativa e 

previdenciária do 
Governo Federal

DT 21/06/99 Exec.

PEC 
08/02

Dispõe sobre a 
capitalização do 

Fundo de Aposentadorias 
e Pensões dos 

servidores públicos do ES

RA 23/10/02 R. Neves

PEC 
10/01

Chefia da PGE nomeada 
entre os procuradores 

de carreira
RA 26/11/01 J. Alves

PEC 
12/99

Altera Art. 39 e 68 da 
Constituição [previdência 
de cargos comissionados]

DT 27/08/99 Exec.
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Mat Data Autor

PL 
001/99

Autoriza o Exec. a 
estabelecer teto salarial 

para os servidores
DT 08/01/99 Exec.

PL 
002/99

Autoriza a redução da 
jornada de trabalho 

dos servidores 
em até 30%

DT 08/01/99 Exec.

PL 
003/99

Disciplina o 
contingenciamento 

de despesas públicas
DT 11/01/99 Exec.

PL 
004/99

Cria o Conselho 
de Política de 
Administração 

e Remuneração
 de Pessoal

DT 11/01/99 Exec.

PL 
006/01

Autoriza Exec. a alienar 
a totalidade das 

ações no BANESTES
CP 26/12/01 Exec.

PL 
007/99

Autoriza o Exec. a realizar 
operações de crédito

EM 11/01/99 Exec.

PL 
008/99a

Revoga a Lei 5747/98 
[fim eleições para diretores 

de escolas públicas]
RA 11/01/99 Exec.

PL 
008/99b

Autoriza o Exec. a 
conceder redução 

do IPVA
LT 19/02/99 Exec.

PL 
009/99

Veda a vinculação a 
qualquer título [proíbe 

vinculação de 
rendimentos de serv. 

ao sal. mínimo]

DT 11/01/99 Exec.
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PL 
035/99

Institui contribuição 
sobre complementação 

mensal de 
aposentadoria de 

servidores [celetistas]

DT 24/03/99 Exec.

PL 
036/99

Determina fim dos 
abonos do PASEP 

para servidores públicos
DT 24/03/99 Exec.

PL 
038/99

Autoriza Exec. a extinguir, 
liquidar, transformar, 
fundir ou incorporar 

órgãos da Adm. Indireta

RA 24/03/99 Exec.

PL 
048/99

Estabelece novos 
critérios para concessão de 

auxílio-alimentação 
dos servidores

DT 06/04/99 Exec.

PL 
116/02

Autoriza o Exec. a receber, 
a título de adiantamento, 

receita do ICMS
LT 20/03/02 Exec.

PL 
121/01

Regulamenta transferência 
de créditos tributários

LT 19/03/01 R. Neves

PL 
131/02

Dá nova redação ao 
art. 9 da Lei 5781/98 

[contrato CVRD 
com Exec.]

LT 26/03/02 J. Gama

PL 
155/99

Altera Lei 5276/96 
[Proíbe que Exec. 

faça desestatização
por decreto]

CP 15/06/99
W. 

Japonês
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PL 
207/00

Autoriza Exec. a 
contratar operações 

de crédito 
(compensar FUNDEF)

EM 03/05/00 Exec.

PL 
249/02

Dispõe sobre o 
ICMS e dop

LT 21/05/02 Exec.

PL 
252/01

Proíbe plantio de 
eucalipto para 

produção de celulose
AP 07/05/01

N. 
Youssef

PL
26/99

Dispõe sobre a 
criação do Fundo 

Especial do Tribunal 
de Justiça do ES

DT 12/03/99 TJ

PL 
284/02

Passa o limite de 
execução orçamentária 

de 3 para 20%
AP 12/06/02 Exec.

PL 
287/02

Dispõe sobre plantios 
silviculturais de espécies 

exóticas e dop
AP 14/06/02

N. 
Youssef

PL 
311/02

Autoriza a CESAN a 
constituir Sociedade 

de Propósito Específico 
para término do 

PRODESAN e dop

CP 19/06/02 Exec.

PL 
355/99

Estima a receita e fixa a 
despesa para exercício de 

2000 (Orçamento)
AP 13/09/99 Exec.
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PL 
395/02

Mudanças no PPA e 
abertura de 

crédito especial
LT 05/07/02 Exec.

PL 
398/02

Autoriza o Exec. a utilizar 
recursos financeiros do 
FUNRES no BANDES

LT 03/09/02 Exec.

PL 
401/02

Dispõe sobre cessão 
onerosa de créditos 
tributários de ICMS

LT 10/09/02 Exec.

PL 
416/02 Abre crédito para o IEMA RA 24/10/02 Exec.

PL 
419/99

Estabelece cronograma 
para pagamento 

das folhas de 1998 e 
reduz o contingenciamento

DT 09/11/99 Exec.

PL 
421/02

Autoriza Exec. a celebrar 
convênio com o BANESTES

RA 15/10/02 Exec.

PL 
445/02

Altera direitos dos
 funcionários do 

BANESTES
DT 26/11/02 Exec.

PL 
449/02

Estabelece o Regimento 
Interno da AGESP

CP 28/11/02 Exec.

PL 
531/00

Estima a receita e fixa 
a despesa para exercício 

de 2001 (Orçamento)
AP 29/09/02 Exec.

PL 
555/01

Estima a receita e fixa 
a despesa para exercício 

de 2002 (Orçamento)
AP 28/09/01 Exec.
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PL 
606/01

Autoriza o Exec. a utilizar 
créditos de royalties e 

participações especiais
RA 07/11/01 Exec.

PL 
669/01 Dispõe sobre IPVA LT 26/11/01 Exec.

PLC 
01/02

Transfere para o DERTES 
os contratos do TRANSCOL

RA 10/01/02 Exec.

PLC 
01/99

Institui a licença especial 
remunerada para
 servidor estadual

DT 08/01/99 Exec.

PLC 
02/99

Cria agências reguladoras, 
executivas e 

organizações sociais
CP 24/03/99 Exec.

PLC 
03/99

Altera a LC 90/96 [Reduz 
assiduidade para 

Policial Militar]
DT 11/01/99 Exec.

PLC 
04/99

Altera o art. 108 da 
LC 46/46 (RJU) 

[Reduz assiduidade 
para servidores civis]

DT 11/01/99 Exec.

PLC 
05/99

Cria o Instituto de 
Readaptação

RA 11/01/99 Exec.

PLC 
06/99

Autoriza a extinção 
de cargos e órgãos

RA 11/01/99 Exec.

PLC 
07/99

Transforma SERIN em 
Secretaria permanente

 (SERED)
DT 14/01/99 Exec.
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PLC 
08/99

Aumenta de 10 para 
18% o desconto 

previdenciário dos 
servidores

DT 14/01/99 Exec.

PLC 
08/99b

Extingue gratificação 
por assiduidade

DT 29/03/99 Exec.

PLC 
09/99

Determina a fixação da 
aposentadoria com base na 

remuneração do último cargo
RA 06/04/99 Exec.

PLC 
10/99

Reformula a Procuradoria 
Geral do Estado

RA 11/01/99 Exec.

PLC 
12/99

Transfere o pagamento 
do 13º do aniversário do 
servidor para dezembro

DT 06/04/99 Exec.

PLC 
13/99

Trata da licença de 
servidores para trato 

de interesses particulares
DT 06/04/99 Exec.

PLC 
14/99

Altera RJU sobre 
afastamento de servidor 

para direção sindical
DT 06/04/99 Exec.

PLC 
15/01

Modifica Lei 5831/99 
e LC 140/99 [proíbe Exec. 

modificar estrut. 
adm. por decreto]

RA 29/05/01 R. Neves

PLC 
22/00

Transfere os servidores 
regidos pela CLT 

para o RJU
DT 01/08/00 Exec.
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Matéria Ementa Tipo
Mat Data Autor

PLC 
29/01

Dispõe sobre o regime 
de previdência dos 

servidores estaduais
DT 22/10/01 Exec.

PLC 
32/01

Cria Sec. Desenvolv. 
Infra-Estrutura e 

Transportes (SEDIT)
RA 24/10/01 Exec.

PLC 
33/01

Cria Dep. De Edificações, 
Rodovias e Transportes 

(DERTES)
RA 24/10/01 Exec.

PLC 
36/99

Reorganiza a estrutura 
da Secretaria de 

Educação (SEDU)
RA 24/09/99 Exec.

PLC 
41/99

Altera LC 109/97 [15% de 
desconto ao IPAJM para 

novos servidores]
DT 02/12/99 Exec.

PLC 
47/02

Concede aos Delegados de 
Polícia garantias para 

exercício de sua função
RA 21/11/02 Exec.

PLC 
48/99

Reorganiza a 
Secretaria de Saúde

RA 08/12/99 Exec.

PLC 
49/02

Cria cargos no Instituto
Estadual de Meio 
Ambiente (IEMA)

RA 25/11/02 Exec.

PLC 
49/99

Regulamenta a 
disponibilidade dos 

servidores
DT 08/12/99 Exec.

PLC 
50/02

Determina repasse de
 recursos da 

LOTERES para FAES
RA 27/11/02 Exec.
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5) Secretariado de Antonio Britto (1995/98):

Nº Secretaria Nome Partido Entrada

1

Desenvolvimento,
Assuntos 

Internacionais 
e Mercosul

Adolfo Fetter Júnior PPR/PPB Jan/95

Gilberto Nossmann PMDB Jan/96

Nelson Proença PMDB Fev/97

Edemar Tutikian - Mar/98

2 Turismo Alberto Oliveira PMDB Jan/95

3
Minas, Energia
e Comunicação

Assis Roberto de Souza PMDB Jan/95

Gustavo Göetze - Jun/98

4 Cultura
Carlos José Appel PMDB Jan/95

Nelson Boeira - Fev/97

5
Agricultura e

Abastecimento

César Schirmer PMDB Jan/95

Caio Rocha - Mar/98

6 Fazenda
Cézar Busatto PMDB Jan/95

Paulo Michelucci - Mar/98

7
Trabalho, 

Cidadania e
Assistência Social

Eliseu Lemos Padilha PMDB Jan/95

Iradir Pietroski PTB Fev/97

Luiz Tirello PTB Mar/98

8
Justiça e 

Segurança 
Pública

Fernando 
Eischenberg***

PMDB Jan/95

Djalma Gautério - Mar/98

9
Saúde e

Meio Ambiente

Germano Bonow PFL Jan/95

Sérgio Bechelli - Mar/98

10 Transportes

Guilherme 
Socias Villela

PPR/PPB Jan/95

José Otávio Germano PPR/PPB Fev/97

Flávio Vaz Neto - Mar/98
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Nº Secretaria Nome Partido Entrada

11 Educação

Iara Sílvia
 Lucas Wortmann

PMDB Jan/95

Maria Beatriz 
Gomes da Silva

PMDB Mar/98

12
Coordenação e 
Planejamento

João Carlos 
Brum Torres

PMDB Jan/95

13
Administração e 

Recursos 
Humanos

José Maria 
Carvalho da Silva

PMDB Jan/95

Otomar Vivian PPR/PPB Jan/96

Rosário Alson Pereira 
da Silva

PPR/PPB Mar/98

14
Desenvolvimento 

Econômico 
e Social

Luís Roberto Ponte PMDB Jan/95

15
Obras Públicas, 
Saneamento e

Habitação

Mendes Ribeiro Fº PMDB Jan/95

Telmo Kirst PPR/PPB Jan/96

José Mansur Abrahim PPR/PPB Mar/98

16
Casa Civil

Nelson Proença PMDB Jan/95

Mendes Ribeiro Fº PMDB Jan/96

João Carlos 
Bona Garcia

PMDB Mar/98

17
Ciência e

Tecnologia

Telmo Rudi Frantz PSDB Jan/95

Luiz Paulo 
Rodrigues Cunha

PSDB Mar/98

18 Geral de Governo*
Nelson Proença PMDB Jan/96

Janice Maia Machado - Fev/97

19 Região
Metropolitana**

Edir Oliveira PTB Fev/97

Cláudio Manfrói PTB Mar/98
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Nº Secretaria Nome Partido Entrada

20

Extraordinária para 
a Implantação 
do Complexo
 Automotivo**

Gilberto Nossmann PMDB Fev/97

* = anunciada em janeiro de 1996 e aprovada pela AL em março.
** = anunciadas em fevereiro de 1997.
*** = assumiu em março de 95.

6) Secretariado de Olívio Dutra (1999/02):

Nº Secretaria Nome Partido Entrada

1
Ciência e 

Tecnologia

Adão Vilaverde PT Jan/99

Renato Oliveira PT Jan/01

2 Fazenda Arno Augustin PT Jan/99

3 Transportes
Beto Albuquerque PSB Jan/99

Fernando Variani PSB Abr/02

4
Coordenação e
Planejamento

Clóvis Ingelfritz PT Jan/99

Adão Vilaverde PT Jan/01

José Henrique 
Fernandes

PT Abr/02

5
Minas e 
Energia

Dilma Roussef PDT Jan/99

Dilma Roussef PT Nov/00

6 Casa Civil
Flávio Koutzii PT Jan/99

Dirceu Lopes PT Abr/02

7 Comunicação Guaracy Cunha PT Jan/99
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Nº Secretaria Nome Partido Entrada

8
Administração 

e Recursos 
Humanos

Jorge Buchabqui PT Jan/99

Dirceu Lopes PT Out/00

Marco Maia PT Jan/01

Elton Scapini PT Abr/02

9 Agricultura

José Hermeto 
Hoffmann

PT Jan/99

Ângelo Menegat PT Abr/02

10
Justiça e 

Segurança

José Paulo Bisol PSB Jan/99

José Paulo Bisol - Jan/00

11 Educação Lucia Camini PT Jan/99

12 Cultura

Luiz Paulo de 
Pilla Vares

PT Jan/99

Luiz Marques PT Fev/01

13 Saúde Maria Luiza Jaeger PT Jan/99

14 Geral de Governo
Miguel Rossetto PT Jan/99

Guilherme Cassel PT Abr/02

15 Turismo

Milton Zuanazzi PDT Jan/99

Milton Zuanazzi PT Nov/00

José Carllos 
Vasconcelos

PT Abr/02

16
Obras Públicas, 
Saneamento e

Habitação

Pedro Ruas PDT Jan/99

Voltaire Pellens - Jan/01

Edson Silva PCdoB Out/00

17

Trabalho, 
Cidadania e 
Assistência 

Social

Tarcísio Zimmermann PT Jan/99

Neusa Azevedo PT Abr/02
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Nº Secretaria Nome Partido Entrada

18

Desenvolvimento, 
Assuntos 

Internacionais 
e Mercosul

Zeca Moraes PT Jan/99

19
Especial da
Habitação*

Ari Vanazzi PT Jan/99

Bernadete Konzen PT Abr/02

20
Especial 

do Interior**
Dirceu Lopes PT Jan/01

* = aprovada em abril de 1999.
** = criada em janeiro de 2001.

7) Matérias relevantes para o Executivo no mandato de Antonio Britto 
(1995/98):

Matéria Ementa

PEC 046/95
Revoga Par no art. 41 das Disposições Transitórias 
[Tesouro desobrigado a pagar inativos]

PEC 047/95
Dispõe sobre a aposentadoria dos servidores públicos 
estaduais

PEC 065/96
Estabelece normas para as leis que alteram a 
participação dos municípios na arrecadação

PEC 069/96
Altera o art. 41 da Constituição do Estado [mudanças no 
Instituto de Previdência]

PEC 075/97
Altera art. 46 da Constituição [promoção para Policial 
Militar inválido ou morto]

PEC 076/97
Introduz parágrafo no art. 127 da Constituição [promoção 
do Policial Civil inválido ou morto]

PEC 077/97
Altera a denominação da Coordenadoria-Geral de 
Perícias para Instituto-Geral de Perícias
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Matéria Ementa

PEC 079/97
Altera o art. 41 das Disposições Transitórias da 
Constituição Estadual [Caixa Econômica]

PEC 090/98
Introduz alteração no art. 152 da Constituição [dotações 
para investimentos regionais]

PL 001/95
Dispõe sobre a estrutura organizacional da administração 
direta e dá outras providências

PL 001/98
Estabelece acréscimo para vencimentos de cargos do 
Poder Executivo

PL 003/95
Dispõe sobre a extinção da Cia Rio-Grandense de Artes 
Gráficas - CORAG

PL 004/95
Dispõe sobre a extinção da Cia de Habitação do Estado 
do Rio Grande do Sul - COHAB

PL 005/95
Dispõe sobre a extinção da Cia Inter Municipal de 
Estradas Alimentadoras do RS - CINTEA

PL 006/95
Dispõe sobre a extinção da Cia de Desenvolvimento 
Industrial e Comercial do Rio Grande - CEDIC

PL 007/95
Dispõe sobre a extinção da Cia Rio-Grandense de 
Turismo - CRTur

PL 008/98
Eleva a verba de representação do Ministério Público 
EstaduaL

PL 009/95
Autoriza a alienação das Centrais de Abastecimento 
da CEASA/RS

PL 010/95
Dispõe sobre a extinção do Departamento Aeroviário 
do Estado

PL 011/95
Dispõe sobre a extinção da Cia Rio-Grandense de 
Mineração - CRM

PL 016/97
Cria o quadro de pessoal da Agência Est. de Regulação 
dos Serv. Públicos Deleg. - AGERGS

PL 021/95 Altera a denominação, estrutura e funcionamento da TVE
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Matéria Ementa

PL 029/97
Cria cargos em comissões e funções gratificadas junto 
à Secretaria da Justiça e Segurança

PL 030/97
Autoriza o Executivo a contratar seguro coletivo de 
acidentes pessoais [para policiais]

PL 031/97 Fixa o efetivo da Brigada Militar do Estado

PL 032/97
Dispõe sobre a organização básica da Brigada Militar 
do Estado

PL 039/97
Altera dispositivos no quadro dos servidores policiais, 
reorganizando a Lei 5950/69

PL 052/97
Estabelece a organização básica da Polícia Civil, dispõe 
sobre sua regulamentação

PL 067/96
Altera Lei 6427/72, que institui o Fundo de Operações 
Empresa - Fundopem

PL 087/97
Autoriza o Executivo a transformar a Caixa Econômica 
Estadual em Soc. de Economia Mista

PL 108/95
Institui política salarial para a revisão geral dos vencimentos 
e soldos básicos dos servidores do Executivo

PL 109/95
Institui política salarial para os servidores públicos civis
e militares do Estado do RS

PL 116/98 Institui o Fundo de Desenvolvimento Regional

PL 117/98
Introduz modificações na Lei 11028/97 [modifica o 
Fundopem]

PL 118/98
Dispõe sobre a consulta direta à população quanto a 
investimentos regionais

PL 141/97
Introduz modificações na Lei 10896/96 [estende benefícios 
do Fomentar-RS]

PL 150/95
Institui política salarial para os vencimentos e soldos 
básicos dos servidores do Executivo
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Matéria Ementa

PL 151/95
Fixa vencimentos de cargos do Poder Executivo e de 
suas autarquias

PL 155/98
Introduz alterações na Lei 8820/89 [ICMS para ZPE de 
Rio Grande]

PL 163/96 Altera a Lei 8155/85, que dispõe sobre o IPVA

PL 172/97
Institui o Fundo Operação Empresa do Estado do 
Rio Grande do Sul - Fundopem/RS

PL 175/97
[Autoriza a contratação de um financiamento junto ao 
BNDES]

PL 175/98
Cria o Fundo de Desenvolvimento do setor de Metalurgia 
do RS - FDM/RS

PL 176/97
Autoriza o Estado a alienar integralmente sua 
participação acionária na CRT

PL 177/97
Introduz modificações na Lei 8820/89 [aumento de 1% 
no ICMS]

PL 178/97
Implanta plano de desenvolvimento de valorização do 
ensino público, cria fundo...

PL 179/97
Concede vantagem aos servidores dos quadros da 
Polícia Civil, da Brigada Militar...

PL 207/98
Introduz alterações na Lei 8820/89 [ICMS para 
fornecedores da GM]

PL 208/98
Introduz alterações na Lei 8820/89 [ICMS em benefício 
da GM]

PL 232/98
Institui o Fundo para Investimento e Desenvolvimento 
Tecnológico - Fitec/RS

PL 239/96
Dispõe sobre a extinção da Fundação Gaúcha do Trabalho 
e Ação Social

PL 248/97
Altera a Lei 6537/73 e a Lei 1109/85 [parcelamento de 
multas de ICMS]
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Por baixo dos panos

Matéria Ementa

PL 252/98
Dispõe sobre a criação de incentivos à arrecadação de 
ICMS [dispensa multas e juros]

PL 260/97
Dispõe sobre a participação da CEEE no Consórcio para 
exploração da Usina de Machadinho

PL 265/98
Introduz alterações na Lei 8820/89 [renúncia fiscal para 
abatedores de aves]

PL 266/98
Introduz alterações na Lei 8820/89 [renúncia fiscal 
para complexo da Ford]

PL 267/98
Introduz alterações na Lei 8820/89 [renúncia fiscal para 
o Fundovitis]

PL 275/98
Introduz alterações na Lei 8820/89 [renúncia fiscal para a 
área de informática]

PL 280/98
Introduz alterações na Lei 8820/89 [renúncia fiscal para 
frigoríficos]

PL 310/97
Altera a Lei 8109/85, que dispõe sobre taxas de serviços 
diversos

PL 314/97
Implanta plano de desenvolvimento de valorização do 
ensino público estadual...

PL 315/97
Introduz modificações na Lei 8820/89 [ICMS em benefício 
dos complexos automotivos]

PL 318/97
Institui o Fundo de Desenvolvimento para Complexos 
Industriais - FDI/RS

PL 319/97
Autoriza o Executivo a comercializar glebas com fins 
industriais

PL 321/96 Dispõe sobre a parcela do ICMS pertencente aos municípios

PL 324/96
Autoriza Executivo a contratar empréstimo em até US$ 
230 milhões para Programa de Rodovias

PL 330/96 Reorganiza o DAER
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Matéria Ementa

PL 332/96
Autoriza o Executivo a reestruturar societariamente a 
CEEE e a CRM

PL 337/96
Autoriza o Executivo a contratar operações de crédito em 
até US$ 90 milhões para rodovias

PL 338/96
Autoriza o Executivo a contratar operações de crédito em 
até US$ 120 milhões para PróRural

PL 339/96
Autoriza o Executivo a contratar operações de crédito 
para refinanciar dívidas

PL 340/96
Autoriza o Executivo a contratar empréstimo em até 
US$ 150 milhões para Reforma do Estado

PL 341/96
Autoriza Exec. a contratar empréstimo com o BNDES 
para transporte coletivo na RMPA

PL 342/96
Cria a Agência Estadual de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados do RS - AGERGS

PL 346/96
Autoriza o Executivo a contratar empréstimo para 
assistência em administração fiscal

PL 349/95
Dispõe sobre o conselho deliberativo da Fundação Rádio 
e Televisão Educativa

PL 349/96
Institui o Fundo de Fomento Automotivo do Estado do 
Rio Grande do Sul - Fomentar-RS

PL 350/96 Introduz novo artigo na Lei 6427/71 [sobre o Fomentar]

PL 351/96
Introduz modificações na Lei 10607/95 [Lei da Reforma 
do Estado]

PL 352/96
Autoriza a criação da Companhia Especial de 
Implementação do Complexo Automotivo - CEIC

PL 426/95
[Dispõe sobre os vencimentos da Brigada Militar e 
Delegados de Polícia]

PL 451/96
Altera Lei 10356/95, que dispõe sobre a Secretaria-Geral 
de Governo
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Por baixo dos panos

Matéria Ementa

PL 473/95 Autoriza o Executivo a alienar imóveis mediante licitação

PL 479/95
Estabelece normas para a remuneração de servidores e 
empregados da administração pública estadual...

PL 512/95
Autoriza o Executivo a conceder serviços de rodovias 
estaduais em Lajeado

PL 513/95
Autoriza o Executivo a conceder serviços de rodovias 
estaduais em Gramado

PL 514/95
Autoriza o Executivo a conceder serviços de rodovias 
estaduais no Polo Metropolitano

PL 515/95
Autoriza o Executivo a conceder serviços de rodovias 
estaduais em Santa Maria

PL 516/95
Autoriza o Executivo a conceder serviços de rodovias 
estaduais em Carazinho

PL 517/95
Autoriza o Executivo a conceder serviços de rodovias 
estaduais em Santa Cruz do Sul

PL 518/95
Autoriza o Executivo a conceder serviços de rodovias 
estaduais em Vacaria

PL 519/95
Autoriza o Executivo a conceder serviços de rodovias 
estaduais em Caxias do Sul

PL 520/95
Autoriza o Executivo a conceder serviços de rodovias 
estaduais em Pelotas

PL 528/95 Institui o Programa de Reforma do Estado

PL 530/95
Altera disposições da Lei 4073/60 (Autoriza a constituição 
da CRT) [venda de ações]

PL 531/95
Institui a Caixa de Administração da Dívida Pública 
Estadual S A - CADIP

PL 532/95
Dá nova redação a art. 4º 4136/61 [Permite venda de 
ações da CEEE]
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Matéria Ementa

PL 533/95
Institui o Programa Estadual de Captação de Recursos 
Internacionais

PL 624/95 Introduz modificações na Lei 8820/89, que institui o ICMS

PL 645/95
Altera Lei 10002/93, 10138/94 e 10395/95, cria e extingue 
cargos e funções

PL 666/95
Institui o Fundo para Recuperação Industrial do 
Rio Grande do Sul - Prin/RS

PLC 028/97
Altera a LC 10687/96 sobre a organização da 
Coordenação-Geral de Perícias

PLC 033/97 Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Militares do RS

PLC 038/97
Dispõe sobre a carreira dos servidores militares do Estado 
do Rio Grande do Sul

PLC 040/97
Regulamenta a promoção extraordinária do servidor militar 
e da Polícia Civil...

PLC 110/95 Sobre incorporação de funções gratificadas

PLC 115/98
Introduz alterações na LC 1033/94 [normatiza elaboração 
de orçamentos]

PLC 131/96
Altera LC 10727/96 [Estabelece teto salarial para os 
servidores públicos]

PLC 196/97
Estabelece as atribuições do cargo de Agente do 
Tesouro do Estado

PLC 241/96
Institui programa de incentivo à redução da jornada de 
trabalho dos servidores públicos

PLC 244/96
Dispõe sobre a remuneração de vantagens no serviço 
público estadual

PLC 313/97 [Plano de Cargos e Salários do Magistério]
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Por baixo dos panos

Matéria Ementa

PLC 345/95
Dispõe sobre a aposentadoria dos servidores públicos 
estaduais

PLC 424/95
Altera LC 10098/94 e LC 9230/91 [extingue gratificação 
por tempo de serviço]

PLC 478/95
Altera LC 10098/94 e LC 9230/91 [extingue gratificação 
por tempo de serviço]

PLC 550/96
Exclui os servidores da incidência do art. 260 da LC 
10098/94 [Demissões Voluntárias]

8) Matérias relevantes de Outros Autores no mandato de Antonio Britto 
(1995/98):

Matéria Ementa

PDL 736/97
Convoca referendo sobre as matérias constantes na 
Lei 10607/95 [propõe referendo contra atos do governo]

PL 054/95
Reajusta os vencimentos dos servidores do Poder 
Judiciário Estadual

PL 055/95
Fixa os vencimentos do Desembargador do TJ e dos 
demais magistrados

PL 061/97
Reajusta vencimentos dos servidores do Poder Judiciário 
de acordo com a Lei 10416/95

PL 062/97
Reajusta vencimentos dos servidores da Procuradoria 
Geral de Justiça de acordo com a Lei 10416

PL 148/97 Dispõe sobre casos de aborto na rede pública

PL 154/95
Dispõe sobre as diretrizes para o orçamento de 1996
 [veto 10% para saúde]

PL 180/96
Altera Lei 10723/96 - anexos I (b) e III [altera direitos 
trabalhistas]
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Matéria Ementa

PL 222/94
Altera os limites de enquadramento estabelecidos pela 
Lei 10045/93 [isenção de ICMS]

PL 240/97 Institui verba de representação para a magistratura estadual

PL 241/97
Institui verba de representação no âmbito do Ministério 
Público Estadual

PL 252/97
Dispõe sobre a implementação do seguro agrícola no 
Estado do RS

PL 534/95
Autoriza a criação do CADIN/RS das pendências perante 
órgãos da administração pública estadual

PL 651/95
Prorroga prazos dos contratos emergenciais autorizados 
pela Lei 10376/95

9) Matérias relevantes para o Executivo no mandato de Olívio Dutra 
(1999/02):

Matéria Ementa

PL 109/99
Introduz modificações na Lei 10356/95 - dispõe sobre a 
Secretaria do Meio Ambiente

PL 025/99 Institui o sistema de seguro agrícola

PL 026/99
Introduz alterações na Lei 10356/95, dispõe sobre a 
Secretaria Especial da Habitação

PL 027/99
Dispõe sobre a desvinculação de órgãos do Estado do 
PASEP

PL 029/99
Prorroga o prazo de que trata o parágrafo 2 do artigo 7 
da Lei 10717/96 [prorroga contratações]

PL 116/99
Dispõe sobre a contratação de professores do ensino 
de excepcional interesse público
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Por baixo dos panos

Matéria Ementa

PL 127/99 Institui o Programa Primeiro Emprego - PPE

PL 146/99
Institui o Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação 
dos Hospitais - Funafir

PL 172/99
Altera a Lei 10576/95, que dispõe sobre a gestão 
democrática do ensino

PL 173/99
Autoriza o Exec. a abrir créditos adicionais [para CEASA 
e CESA]

PL 245/99
Altera Lei 9454/91 e 10527/95 [multas de trânsito para 
manutenção das estradas]

PLC 242/99
Revoga a LC 11125/98, repristina normas derrogadas
[revoga PCS do magistério do governo Britto]

PL 204/99 Cria o quadro dos servidores de escola

PL 323/99
Institui parcelas autônomas aos servidores públicos de 
menor renda

PL 314/99
Introduz modificações na Lei 8820/89, que institui o 
ICMS [Matriz Tributária]

PL 296/99
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares 
no Orçamento do Estado

PL 223/99 Estima a receita e fixa despesas para 2000

PL 315/99 Institui teto remuneratório no estado do Rio Grande do Sul

PL 297/99
Autoria o Estado do RS a assumir a dívida da Carteira 
Imobiliária do IPEGRS

PL 317/99
Acrescenta dispositivos à Lei 7672/82 [pensões de filhas 
solteiras]
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Matéria Ementa

PL 324/99 Reajusta a contribuição da assistência médica para o IPE

PL 039/00 Autoriza o Banrisul a subscrever ações da Adubos Trevo S/A

PL 106/00 Autoriza o Executivo a contratar servidores de escolas

PL 090/00
Dispõe sobre o realinhamento dos vencimentos dos 
servidores públicos estaduais

PL 091/00
Dispõe sobre o valor do vale refeição, instituído pela 
Lei 10002/93

PL 089/00
Dispõe sobre o vencimento básico dos cargos do quadro 
dos funcionários técnico-científicos

PL 088/00
Altera o percentual de gratificação de risco de vida e 
outros dos servidores policiais

PL 159/00
Autoriza o Executivo a alterar nome de atividade e abrir 
créditos adicionais no orçamento

PL 160/00
Autoriza o Executivo a abrir créditos adicionais no orçamento 
do Estado

PL 219/00 Institui o Fundo Estadual de Sanidade Animal

PL 259/00
[Introduz modificações no ICMS e cria fundos de 
desenvolvimento - Matriz Tributária]

PL 004/01
Dispõe sobre a criação do Programa Social Coletivos de 
Trabalho

PL 044/01
Introduz modificações na Lei 11126/98 [amplia contratações 
temporárias na Educação]

PL 0 03/01
Institui o Programa Família Cidadã e de Garantia de 
Renda Mínima Familiar
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Por baixo dos panos

Matéria Ementa

PL 002/01 Institui o Programa Primeiro Emprego

PL 005/01
Dispõe sobre a criação do Programa de Aproveitamento 
de Alimentos Não-Consumidos

PL 001/01
Autoriza o Exec. a criar a Universidade do Estado do 
Rio Grande do Sul

PL 121/01
Institui pisos salariais no RS para as categorias profissionais 
que menciona [salário mínimo regional]

PL 178/01 Dispõe sobre os vencimentos do magistério público estadual

PLC 177/01
Reorganiza os cargos do quadro de nível superior da 
Secretaria da Fazenda

PL 053/01
Institui o sistema de gerenciamento financeiro dos depósitos 
judiciais pelo Poder Judiciário

PL 210/01
Dispõe sobre a remuneração mínima a ser paga para os 
servidores públicos

PL 211/01
Dispõe sobre o realinhamento dos vencimentos básicos 
dos cargos de nível elementar e médio

PL 179/01
Dispõe sobre o realinhamento dos vencimentos dos 
servidores de escolas

PLC 197/01
Dispõe sobre a lei orgânica da Advocacia Geral, organiza 
a Proc. Geral e disciplina carreira de procurador

PL 329/01
Cria os Programas Agregar/RS e Desenvolver/RS 
[Programa de Incentivo ao Crescimento - PIC]

PL 313/01
Modifica a Lei 10045/93, que estabelece tratamento 
diferenciado para micro e peq. empresas

PL 312/01 Autoriza a UERGS a contratar pessoal
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Matéria Ementa

PL 105/02
Modifica a Lei 11185/98, que institui o Fundo Rotativo 
de Emergência da Agricultura Familiar

PLC 093/02
Altera LC 10933/97, sobre servidores da Fazenda [aumento 
de salários]

PL 076/02
Dispõe sobre o realinhamento dos vencimentos dos servido-
res do Quadro Especial [aumento de salários]

PL 077/02
Dispõe sobre o realinhamento dos vencimentos dos servido-
res do IPERGS [aumento de salários]

PL 078/02
Dispõe sobre o realinhamento dos vencimentos dos serv. da 
Superint. de Portos [aumento de salários]

PL 080/02
Dispõe sobre vencimentos de servidores do DAER, FOSPA, 
FIGTF, IRGA [aumento de salários]

PL 081/02
Dispõe sobre vencimentos dos Técnicos em Planejamento 
[aumento de salários]

PL 092/02
Dispõe sobre o realinhamento do vencimento básico do pes-
soal do DETRAN [aumento de salários]

PL 109/02
Extingue gratificações e estende aos cargos da PGE índice 
de recomposição [aumento de salários]

PL 110/02
Extingue, cria e reduz funções gratificadas; autoriza conver-
são de vencimentos [aumento de salários]

PL 243/02 Institui o Programa de Apoio à Inclusão e Promoção Social

PL 262/00
Autoriza o Poder Executivo a proceder ao aditamento nos 
contratos de concessão de pólos rodoviários

PL 115/00
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamen-
tária para 2001 [LDO]

PL 028/99
Modifica Lei 10716/96, que dispõe sobre o Conselho Estadual 
de Assistência Social
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Por baixo dos panos

Matéria Ementa

PL 275/00 Reorganiza os quadros da Secretaria de Fazenda

PL 161/01
Dispõe sobre os depósitos judiciais relativos aos tributos do 
Estado do Rio Grande do Sul

10) Matérias relevantes de Outros Autores no mandato de Olívio Dutra 
(1999/02):

Matéria Ementa

PEC 102/00
Modifica art. 149 da Constituição [torna obrigatória a execução 
orçamentária de propostas populares]

PEC 103/00
Trata da obrigatoriedade da execução das propostas 
populares nos orçamentos

PEC 116/01
Obriga a execução dos orçamentos públicos, elaborados 
com a participação da sociedade

PL 003/98 Eleva verba de representação da magistratura

PL 008/98 Eleva verba de representação do MPE

PL 010/98
Eleva verba de representação dos Conselheiros, Auditores 
e Procuradores do TCE

PL 012/00
Cria o Programa de Aproveitamento de Alimentos não 
consumidos

PL 022/99 Institui Programa de Renda Familiar Mínima

PL 083/99
Altera Lei 11185/98, isentando de pagamento pequenos 
produtores rurais

PL 096/99
Regulamenta art. 24 da Constituição [proíbe publicação 
de notícias no Diário Oficial do Estado]

PL 117/00 Reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário
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Matéria Ementa

PL 118/00 Reajusta os vencimentos dos servidores do Ministério Público

PL 121/99
Altera a Lei 4136/61, dispondo sobre a organização de 
uma sociedade por ações - CEE

PL 129/99
Dispõe sobre a criação do Programa de Frentes Emergenciais 
de Trabalho no RS

PL 142/00
Dispõe sobre o reajuste de vencimentos dos servidores 
da Assembléia Legislativa do RS

PL 214/99
Dispõe sobre atividades envolvendo organismos 
geneticamente alterados

PL 218/00
Autoriza o Executivo a destinar recursos para indenização 
por prejuízos decorrentes da febre aftosa

PL 250/02
Dispõe sobre normas de finanças públicas e dá outras 
providências [proíbe antecipação de receitas]

PL 297/98
Estabelece a isenção de pagamento de pedágio para 
veículos emplacados nos municípios dos postos

PL 315/01 Institui a videoloteria no Rio Grande do Sul

PLC 060/99
Acrescenta art. à Lei 10098 (RJU) [retirada de vantagens 
de serv. pub. só com autorização judicial]

PLC 100/00 Disciplina a realização de plebiscito e referendo

PLC 178/96
Inclui o município de Taquara da Região Metropolitana do 
Estado

PLC 263/99
Modifica a Lei Complementar 10588/95 que dispõe 
sobre a aposentadoria dos servidores estaduais

PR 013/00
Alterações art. 176 do Regimento Interno da AL [impede
 retirada de proj. depois de incluídos na ordem dia]
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Por baixo dos panos

Matéria Ementa

PR 023/99
Institui o Fórum Democrático de Desenvolvimento na 
Assembléia Legislativa

PR 024/99
Dispõe sobre a discussão do Orçamento através do 
Fórum Democrático de Desenvolvimento

PR 038/00
Dispõe sobre a criação da comissão mista de controle e 
fiscalização
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