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Mudanças institucionais e
renovação na Assembléia

As mudanças, com
profundas inovações

promovidas pelo
Legislativo mineiro no

início dos anos 90,
mostram que a

representação política
que atende aos

interesses mais gerais
dos cidadãos também
gera bons dividendos

políticos
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eralmente, é aceita
como verdadeira a
afirmativa de que a
política distributivista
produz dividendos

eleitorais. "É dando que se recebe",
reza a cartilha da política de cliente-
la. Votos são trocados por favores,
vagas em escolas, empregos e o que
mais a imaginação política achar por
bem distribuir.

Bern mais controversa é a afirma-
ção de que boa representação polí-
tica - e por boa entenda-se, aqui.
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democrática, responsiva aos interes-
ses mais gerais dos cidadãos e res-
ponsável perante os mesmos - tam-
bém pode gerar bom desempenho
eleitoral.

A trajetória recente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais oferece
interessante material empírico para
o desenvolvimento dessa polêmica.
Por um lado, o Legislativo mineiro
é, hoje, uma Casa moderna e aberta
ao público, responsável pela
implementação de inovações
institucionais que facultam o
acoplamento de mecanismos
institucionalizados de participação
política à representação política clás-
sica, as quais permitem o exercício
da cidadania democrática na arena
parlamentar e nos interstícios eleito-
rais.

Por Outro lado, o Legislativo mi-
neiro é inovador, também, no que
se refere à prática da política
distributivista, ao transferir para OS

deputados a responsabilidade de
gerir OS fundos públicos de assistên-
cia social, por meio do instrumento
cia subvenção social.

É instigante observar que ambos
os movimentos inovadores fazem
parte de uma estratégia deflagrada
no início dos anos 90, época em que
se constatava a necessidade de pro-
fundas mudanças na Alemg.

Nas eleições parlamentares de
1986, o índice de renovação da As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais
foi de, aproximadamente, 65%. A
leitura feita, à época, pela Casa, foi
a de que as baixas taxas de reelei-
ção eram expressivas da crise de le-
gitimidade que atravessava o
Legislativo mineiro, que havia se dis-
tanciado muito da sociedade - es-
pecialmente durante a vigência da
ordem autoritária - e cuja imagem
encontrava-se bastante desgastada.

Esse diagnóstico foi confirmado
pelos resultados de várias pesquisas
de opinião realizadas com os públi-
cos externo e interno cia Assembléia
e informou a organização de uma

estratégia de mudança institucional,
desenhada desde meados dos anos
80 e posta em prática a partir do iní-
cio dos anos 90.

Além das iniciativas tomadas no
sentido da modernização da Casa -
consubstanciadas na reformulação
de sua estrutura interna, na criação
de novas gerências e departamen-
tos, na informatização de todos os
setores e serviços, no esforço de trei-
namento, qualificação e reciclagem
de seu corpo permanente de servi-
dores e na obrigatoriedade de con-
curso público para a admissão de
novos servidores - um conjunto de
inovações institucionais dirigido à
ampliação cia interlocução com a
sociedade civil foi implementado
desde 1991.

Foram desenvolvidos, no
Legislativo mineiro, canais institucio-
nalizados de participação de grupos
organizados da sociedade, tais como
os seminários legislativos, os fóruns
técnicos, os ciclos de debates e as
audiências públicas regionais, com
o objetivo de estreitar os laços da
Assembléia com os cidadãos e de
subsidiar os deputados corri infor-
mações relativas aos padrões de de-
mandas vocalizados pelos diversos
grupos sociais quanto a temas polê-
micos e de maior saliência em deba-
te na Casa.

Desses eventos resultam propos-
tas de legislação que são encaminha-
das ao processo legislativo e incor-
poradas, em grande parte, à produ-
ção legal da Alemg.

Além disso, estão previstos, tam-
bém, o acompanhamento e a fiscali-
zação da tramitação, na Casa, das
propostas apresentadas à apreciação
dos deputados, por meio da consti-
tuição de comissões de representa-
ção, cujos membros são eleitos na
plenária final de cada evento.

Vale ainda mencionar a adoção,
pela Assembléia, de um instrumen-
to denominado Informação Prévia,
distribuído aos 77 deputados, que
contém análises e dados relativos a

projetos de maior relevância em dis-
cussão na Casa e permite, dessa for-
ma, uma discussão e uma delibera-
ção mais fundamentada por parte do
conjunto da legislatura.

Todas essas iniciativas alteraram
substancialmente o perfil da Alemg
e produziram importantes repercus-
sões nos planos da organização, cio
processo e da produção legislativa.
Ademais, como conseqüência da mu-
dança institucional, verificou-se, por
meio de sucessivas pesquisas de
opinião realizadas ao longo de todo
o processo, que a imagem da Assem-
bléia, seja com o público externo,
seja com o público interno, passou
por uma significativa modificação. no
sentido do fortalecimento da repre-
sentação e do incremento do grau
de legitimidade do Legislativo esta-
dual.

É interessante sublinhar que os
índices mais altos de aceitação fo-
ram constatados nos segmentos que
tiveram maior proximidade com a
Assembléia e, portanto, puderam
participar e acompanhar, mais de
perto, as mudanças institucionais em
curso.

Decorrida quase uma década da
implementação efetiva dessas inova-
ções institucionais, especialmente
daquelas relacionadas com uma
maior interlocução com os segmen-
tos organizados da sociedade civil,
vale perguntar se as mesmas produ-
ziram algum impacto nos índices de
renovação observados na Casa, os
quais, como já foi mencionado, eram
cia ordem de 65% no momento em
que toda essa estratégia foi desenha-
da.

Na eleição de 1994, a primeira
realizada após o início dos eventos
institucionalizados de participação da
cidadania, o índice de renovação
parlamentar caiu para 43%, o que
significa, portanto, uma queda de
mais de 20% relativamente aos índi-
ces observados em 1986 e 1990.

Já em 1998, verificou-se um índi-
ce de 38% de renovação bruta, o que
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atesta a manutenção da tendência
decrescente constatada no pleito
anterior. Dos 77 deputados em exer-
cício na Casa, 67 disputaram a re-
eleição e 48 foram reeleitos, o que
expressa urna taxa de reeleição li-
quida de 71,6%.

A comparação com a Câmara dos
Deputados pode fornecer algumas
evidências de que a Assembléia

Se contrastada com o desempe-
nho de outros Legislativos estadu-
ais, a performance da Assembléia

Rio de Janeiro

São Paulo

Rio Grande do Sul

Legislativa de Minas Gerais tem oh-
tido nas urnas, nas últimas eleições,
índices mais altos de reeleição. Ain-
da que as taxas de renovação tenham
caído também naquela Casa, esse
movimento não foi tão expressivo
quanto aquele verificado na Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais,
corno pode ser constatado pela lei-
tura da tabela 1.

Legislativa de Minas Gerais também
se destaca, como pode-se verificar
pelo exame da tabela 2.

Em que pese a inexistência de
dados já consolidados sobre as ta-
xas de renovação verificadas nas
Assembléias Legislativas, na eleição
de 1998, pode-se verificar que a
Alemg foi o Legislativo estadual que
apresentou variação mais significati-
va nas taxas de renovação, nos piei-
tos de 1986, 1990 e 1994.

Duas hipóteses concorrentes,
porém não necessariamente exclu-
dentes, podem ser formuladas com
vistas à construção de uma explica-
ç- para a melhoria cio desempenho
eleitoral dos deputados mineiros. A
primeira refere-se aos impactos po-
sitivos provocados pela mudança
institucional de natureza democra-
tizante nas crescentes taxas de ree-
leição verificadas na Alemg. A segun-
da considera os efeitos positivos re-
sultantes do controle, pelos deputa-
dos, das verbas de subvenção social
e de seu uso para fins eleitorais.

Em termos mais diretos, a ques-
tão pode ser formulada como se se-
gue: quais são os fatores
determinantes do incremento das
taxas de reeleição para o Legislativo
mineiro? A explicação pode ser en-
contrada nas inovações institu-
cionais, de cunho clemocratizante,
introduzidas na Casa ou, alternati-
vamente, nas novas práticas
distributivistas introduzidas com o
instrumento da subvenção social? Ou
em ambas?

A hipótese que será examinada
no presente texto refere-se ao im-
pacto provocado nos índices de re-
novação pela adoção das inovações
institucionais anteriormente mencio-
nadas.

O teste dessa hipótese será feito
a partir da análise da performance
eleitoral dos deputados da Casa, ten-
do por parâmetro uma tipologia que
os classifica a partir de seu grau de
comprometimento com os eventos
intitucionalizados de participação da
sociedade civil. Serão consideradas
três categorias: a primeira refere-se
ao deputado tradicional, OU seja,

Tabela 1

Índices de renovação parlamentar
Alemg e Câmara dos Deputados

	

1986	1990	1994	1998

Alemg	 65%	64%	45% 38%

	

Câmara dos Deputados 63%	63%	58% 44%

Fontes: TSE, TRE/MG, Alemg, Serpro

Tabela 2
Taxas de renovação de algumas Assembléias Legislativas

1986	1990	1994

74%	73%	63%

62%	60%	63%

68%	69%	53%

Pernambuco	 56%	67%	51%

Minas Gerais	 65%	64%	45%

Brasil	 63%	69%	60%

Fontes: TSE, TREs, Serpro
Obs.: Foram consideradas, aqui, apenas os Legislativos dos Estados cujos
perfis guardam alguma semelhança com o de Minas Gerais.
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aquele não comprometido com os
referidos eventos, a segunda refere-
se ao deputado de transição, sinali-
zando o legislador que se encontra
em movimento, deslocando-se do
perfil tradicional para a terceira ca-
tegoria, que engloba aqueles já efe-
tivamente compromissados com as
inovações institucionais e delas par-
ticipantes.

As tabelas 4, 5 e 6 mostram a
classificação dos deputados da 13a
Legislatura (1994/1998) segundo a
tipologia proposta, considerando-
se dois momentos distintos: mea-
dos de :1996 e final de 1998, o que
permite visualizar a direção das
mudanças ocorridas nos perfis par-
lamentares a partir do critério de
adesào/nào-adesào às inovações
em curso na Casa, especialmente
àquelas referidas à ampliação da
interlocução com a sociedade ci-
vil.

Como pode-se verificar pela lei-
tura da tabela 3, dos 21 deputados
compromissados que exerceram
mandato entre 1995 e 1998, 20 con-
correram a cargos legislativos nas
eleições de 1998. Desses, 11 reele-
geram-se deputados estaduais; 5 ele-
geram-se deputados federais; 3
can(lidararam-se Í1 reeleição, mas fl()

Reeleitos
Não reeleitos
Eleitos dep. Federais
Não eleitos p1 outro
cargo legislativo
Não disputaram
eleição
TOTAIS

foram reconduzidos a seus cargos; 1
candidatou-se e não foi eleito, fican-
do na suplência de senador. Ou seja,
de um total de 20 candidatos a car-
gos legislativos, 16 foram eleitos
(80%).

Já no que se refere ao desem-
penho eleitoral dos deputados que
apresentavam, na 13a Legislatura,
um perfil de transição (TS), pode
ser constatado, pela leitura da ta-
bela 5, que dos 19 legisladores clas-
sificados nessa categoria, 16
candidataram-se à reeleição - 13
foram reeleitos e três não -, 2 não
disputaram as eleições de 1998 e 1
faleceu no transcorrer da campa-
nha. Portanto, dentre os que dis-
putaram cargos legislativos, 81%
obtiveram sucesso.

[)entre os 45 deputados de perfil
tradicional (T) que participaram da
13a Legislatura, 6 não concorreram a
cargo legislativo nas eleições de 1998,
1 disputou, mas não obteve vaga de
deputado federal, e os 38 restantes
tentaram a reeleição para a Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais:
destes, 25 foram reeleitos e 13 não.
Assim, dos 39 deputados tradicionais
que participaram das eleições, 25 ti-
veram sucesso nas umas, o que re-
presenta 64%.

Se confrontado o desempenho
eleitoral dos deputados tradicionais
(64%) corri aquele obtido pelos de-
putados compromissados e pelos de
transição - respectivamente 80% e
81% - pode-se perceber que é ex-
pressiva a diferença (mais de 15 pon-
tos percentuais) que separa os pri-
meiros dos dois últimos.

Ou seja, os deputados cuja atua-
ção está mais voltada para o fortale-
cimento da instituição legislativa
como espaço de representação efe-
tiva e democrática da cidadania ti-
'eram melhor retorno eleitoral do

que aqueles que continuam a desen-
volver práticas políticas mais tradici-
onais e, muitas vezes, de corte
distributivista.

Vale, ainda, ressaltar que dos 6
legisladores estaduais que concorre-
ram a uma vaga na Câmara dos De-
putados, os 5 que foram eleitos são
compromissaclos com as inovações
institucionais. Ademais, o deputado
estadual mais votado, João Leite, tam-
bém apresenta esse mesmo perfil.

Claro está que outras variáveis,
não consideradas no presente traba-
lho, certamente contribuíram para a
produção dos resultados aqui anali-
sados. Fatores como o exercício de
papéis de liderança na Casa, a parti-
cipação em comissões de maior vi-
sibilidade ou interesse público, o
'pertencirnento" a este ou àquele
partido e acesso às respectivas má-
quinas, a posição do deputado rela-
tivamente ao Poder Executivo, bem
como as práticas clistributivistas
fortalecidas com o instrumento da
subvenção social - todas essas e mais
algumas que não me ocorrem no
momento - certamente podem, po-
tencialmente, incidir sobre as
chances de reeleição dos deputados.

Não obstante, o que os dados
aqui analisados sugerem é que uma
boa aposta para quem se elegeu re-
presentante dos cidadãos mineiros
é buscar representá-los efetiva e de-
mocraticamente. Eles reconhecem e
agradecem nas urnas.

Tabela 3
Desempenho eleitoral dos deputados que exerceram

mandatos na 13 2 Legislatura (1998)
Deputados	Compromissado De transição Tradicional

	

11•	 13	25

	

3	 3	13
5

6

	

21	 19	45

• inclui  deputada Elbe Brandão, que. em 1998, estava na suplência, mas
exerceu o mandato parlamentar no transcorrer da 139 Legislatura.
inclui o deputado Jorge Hannas, que faleceu durante a campanha
eleitoral.
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Tabela 4
Desempenho dos deputados compromissados (C) nas eleições de 1998

Deputados	 1996	1998	 • Situação atual
Adelmo Carneiro Leão	suplente	C

	 Reeleito
Alberto Pinto Coelho	TS	 C	--

	
Reeleito

Almir Cardoso	-	C	 prefeito de Paracafu	Não disputou
Anivaldo Coelho	 C	 C

	
• Não reeleito

Arnaldo Penna	 C	 C
	

Não reeleito
Cleuber carneiro	 TS	 O

	
Eleito Deputado Federal

Durval Ângelo	 C	 O
	

Reeleito
Elbe Brandão	 C	 suplente	 Eleita Deputado Estadual
Geraldo Nascimento	C	 C

	 Não reeleito
Gilmar Machado	 C -	O

	 Eleito Deputado Federal
lvair Nogueira	 TS

	
Reeleito

Ivo José da Silva	 O	 C
	 Reeleito

João Leite	 c	 C
	 Reeleito

José Militão	 O	 C
	

- - Eleito Deputado Federal	 II'
Marcos Helônio	 C	- O

	
-. Cand. (não elefto)a suplente de senador

Maria José Haueisen	-	O	 C
	

Reeleita
	 Q

Miguel Martini	 TS	 O
	

Reeleito	 a
Paulo Piau	 C -	C

	 Reeleito
	 ci

Romeu Queiroz	 TS	 O
	

Eleito Deputado Federal
Ronaldo Vasconcellos	C	 C

	 Eleito Deputado Federal
Sebastião Navarro Vieira	TS	 C	 reeleito

Tabela 5
Desempenho dos deputados de transição (TS) nas eleições de 1998

c

E

1
ti

Deputados	 1996
Agostinho Patrús
Ajolmar Silva -
Anderson Adauto
Antônio Júlio
Bilac Pinto --
Bonifácio Mourão
Carlos Pimenta
Dilzon Meio
Ermo no Batista
Francisco Ramalho
Geraldo Rezende
Hely Tarquinio
Jalto Atade
João Batista  de Oliveira
Jorge Hannas
IVILÀIL.LJ

Mauri Torres
Péricles Ferreiro
Wanderley Ávila

1998	 Situação atual
TS	 Reeleito
TS	 - Não reeleito
TS	 Reeleito
TS	 Reeleito
TS	-	-	Reeleito
Prefeito de Gov. Valadares Não disputou

- TS	 Reeleito
TS	-	 Reeleito	-
TS	 Reeleito
TS	 -	 Não reeleito
ïS	 Reeleito
TS	 Reeleito
Prefeito de &es Claros -. Não disputou
TS	 Reeleito
TS	 Faleceu
TS	 Reeleito -
Ts	 Reeleito
TS -	 Não reeieit5

Reeleito

Ts
TS
T
TS
T
TS
TS

T
T
T
T:

T
T

T
T
T
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Tabela 6
Desempenho dos deputados tradicionais (fl nas eleições de 1998

Reeleito
- reeleito

reeleito
Reeleito

T	T	 reeleito --
T	 Reeleito

-	T	 Não reeleito
T	T	 Não reeleito

- T	T	 Reeleito
T	Prefeito de Vespasiano	Não disputou
T - _1	T	 -	Reeleito
T	T	 Reeleito
T	-_	T	 Reeleíto

- T - -	T	 Reeleito
T -	T	 Não reeleito

-- T	T	 Reeleito
T	--	T	 Reeleito
T -	T 	 Não disputou
T	T	 Reeleito
T	T	 Reeleito
T -	T	 Não disputou -
T	T -	 Reeleito

- T	T	 - Reeleito
T	T	 Não reeleito
T	T	 Não reeleito

- T	T	 Cand, Deputado Fed. (não eleito)
T	Prefeito de Frutal	Não disputou
T	T	 Reeleito
T	Prefeito de Sete Lagoas	Não disputou
T	T	 Reeleito
T	T	-	 Reeleito
T	T	 Reeleito
T	-	T	 Não reeleito
T fl	T	 Reeleito
T	T	 Reeleito

	

1	T	 - Não reeleito
T	J	T	 Não reeleito
T 	J	T	 Reeleito
T	T	 Reeleito
TS	J	T	 Não reeleito

T_Cons.Tribunal de Cotas Não disputou
T	T	-	 Não reeleito
T	T	-	 Não reeleito
T	J	T	 Não reeleito

- T	T 	 JJlão reeleito

1996	1998
Ts _

Situação atualDeputados
Aítton Vilela
Alencar da Silveira Junior
Álvaro Antôro
Ambrósia Pinto
Antonio Ataide
Antonio Genaro
Antonio Roberto
Arnaldo Canarinho
Bené Guedes
Carlos Murta
Dimas Rodrigues
Dinis Pinheiro
Djalma Diniz
Elmo Braz
Geraldo Santanna
Gil Pereira
Glycon Terra pinta
lbrahim Jacob
Irani Barbosa
Jorge Ed, Oliveira
José Bonifácio
José Braga
José Henrique
José Maria Barros
Kemil Kuimara
Leonídio Bouças
Luiz Antonio Zasto
Luiz fernando Faria
Marcelo Cecé
Marcelo Gonçalves
Maria Olivia
Mauro Lobo
Miguel Barbosa
Olinto Godinho
Paulo Petterson
Paulo Schettino
Raul Lima Neto
Rêmolo Aloise
Sebastião Costa
Sebastião Helvécio
Simão Pedro Toledo
Tarcísio Henriques
Toninho Zeitune
Wilson Pires	- -
Wilson Trópia

A presente tipologia refere-se,
exclusivamente, ao grau de adesão
e de comprometimento dos depu-
tados da Casa com as inovações

institucionais de interlocução com a
sociedade civil. Ela foi apresen-
tada para quadros técnicos res-
ponsáveis pela gerência dos even-

tos supracitados, e a classifica-
ção dos deputados em cada um dos
três tipos foi feita por esses servi-
dores.	 •
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