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Resumo 

 
 

Este trabalho analisa o impacto da profissionalização legislativa no padrão de carreira dos 

deputados mineiros e fluminenses. Para esta análise, é desenvolvida uma medida de 

profissionalização que se adapta à realidade brasileira, levando em consideração o índice criado por 

Squire (1992), o qual argumenta que a profissionalização do Legislativo Estadual, nos Estados Unidos, 

é decorrente da estrutura governamental que sofreu grandes mudanças nos últimos quarenta anos e 

que as suas causas e efeitos devem ser estudados cuidadosamente. Para tal fim, foi utilizada uma 

base de dados de profissionalização referente aos anos de 2002, 2006 e 2010 nas Assembléias 

Legislativas dos Estados de Minas Gerais (ALMG) e do Rio de Janeiro (ALERJ). A hipótese testada é a 

de que instituições mais profissionalizadas geram maiores incentivos e recursos para que os 

deputados tentem a reeleição e obtenham maior êxito na sua estratégia. 

 

Abstract 

 
 

This study analyzes the impact of the legislative professionalization in the career pattern of the 

deputies in the States of Rio de Janeiro and Minas Gerais. For this purpose, it develops a 

measurement of professionalization that suits the brazilian reality, taking into account the 

index created by Squire (1992), who argues that the professionalization of the state legislative, in the 

United States, is due to the governmental structure that has undergone great changes over the past 

forty years and its causes and effects should be studied carefully.  Therefore, it was used a database 

of professionalization for the years 2002, 2006 and 2010 in the Legislative Assemblies of the States of 

Minas Gerais (ALMG) and Rio de Janeiro(ALERJ). The hypothesis tested is that the more 

professionalized the institutions are the more resources and greater incentives they provide for their 

members to try the reelection and succeed in their strategy. 
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Introdução 

 

 

Nos últimos quarenta anos, a profissionalização legislativa estadual gerou muito debates 

teóricos entre políticos, jornalistas e cientistas sociais nos Estados Unidos. Nos anos 60 e 70, 

uma das maiores preocupações era de que políticos amadores seriam incapazes de 

proporcionar à população um serviço legislativo de qualidade (Miller 1965; Citizens 

Conference on State Legislatures [CCSL] 1971; Herzberg e Rosenthal 1971). A fim de 

reverter este quadro, foi necessário certo aprimoramento interno nas instituições legislativas 

estaduais com o objetivo de fornecer incentivos aos políticos a se especializarem na prestação 

de serviços à população. Este aprimoramento se traduziu no aperfeiçoamento das condições 

de trabalho, no aumento da remuneração direta e indireta e na criação de possibilidades de 

crescimento na carreira política dentro dos legislativos estaduais, seguindo o exemplo do 

Congresso Nacional norte-americano (naquela época, esta instituição já pagava muito bem os 

seus membros, fornecia vastos recursos como assessoria e infraestrutura e exigia dos seus 

membros dedicação integral). 

Décadas mais tarde, especulações acerca da moralidade dos políticos passaram a ser 

mais freqüentes, indicando que muitos estariam demasiadamente preocupados com o seu 

próprio bem-estar em detrimento do bem-estar social, apesar de serem mais capacitados para 

exercer suas funções do que antigamente (Rosenthal 1989). Aparentemente, as importantes 

reformas legislativas instituídas até os anos 90 não impressionaram muito a opinião pública 

nos Estados Unidos e a confiança da população na burocracia pública se encontrava ainda 

muito aquém do que se pretendia conseguir através da profissionalização legislativa. 

 Dado que este movimento no legislativo estadual é um aspecto que sofreu grandes 

mudanças estruturais em várias de suas unidades nos Estados Unidos desde o início dos anos 

70, os cientistas sociais passaram a estudar as suas características teóricas (Thompson e 

Moncrief 1992). O debate tem envolvido principalmente os efeitos diretos (Thompson 1986; 

Karnig e Sigelman 1975) e indiretos (LeLoup 1978; Carmines 1974; Roeder 1979) da 

profissionalização na política pública dos estados, assim como no desenvolvimento da própria 

instituição legislativa (Brace e Ward 1989). 
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Ademais, foram levantados os mais diversos tipos de questões acerca do assunto. Por 

exemplo, por que Assembléias estaduais altamente profissionalizadas, como a da Califórnia, 

possuem uma taxa de renovação parlamentar tão superior às daquelas quase amadoras, como 

as de South Dakota e Connecticut? Em princípio, isto contraria a lógica de que quanto mais 

propício for o ambiente institucional ao desenvolvimento das funções legislativas, mais 

incentivo os deputados terão para permanecer na instituição e construir sua carreira dentro do 

legislativo (Squire 1993). 

Ou ainda, por que os cidadãos norte-americanos tendem a valorizar menos os serviços 

prestados pelos parlamentares situados nas Assembléias estaduais mais profissionalizadas 

(originalmente, destacados como os mais aptos, diferentemente de dizer mais capazes, a 

exercer suas funções) do que aqueles produzidos a partir das menos profissionalizadas 

(ocupadas pelos chamados “legisladores amadores”)? E por que, contraditoriamente, a média 

de mandatos consecutivos exercidos é mais baixa no primeiro grupo do que no segundo? É 

interessante notar que, ceteris paribus, os parlamentares da Califórnia são tão capazes quanto 

os de Connecticut (Squire 1993). 

Desta forma, pode-se perceber que a discussão também cobriu o efeito desse 

movimento no comportamento e atitudes dos legisladores (Rosenthal e Forth 1978; Squire 

1988, 1992; Moncrief, Thompson e Kurtz 1996), nas relações dos cidadãos com os 

legisladores (Squire 1993) e nos resultados das eleições (Chubb 1988; Weber, Tucker e Brace 

1991; Hollbrook e Tidmarch 1991).  

Finalmente, o questionamento sobre a causa da variação do grau de profissionalização 

entre as diversas Assembléias de um país também foi motivo de debate entre alguns autores 

(Mooney 1995; Roeder 1979). Em certos trabalhos, a categorização do parlamento estadual de 

um determinado país, como sendo altamente profissionalizado ou não, foi o caminho 

escolhido para encontrar, posteriormente, os determinantes desse fenômeno nesse mesmo 

local (Jones, Saiegh, Spiller e Tommasi 2002).  

Um grupo de pesquisadores identificou na Argentina alguns aspectos da formulação de 

políticas públicas que desfavoreciam o surgimento de um legislativo altamente 

profissionalizado. O poder de veto amplamente concentrado nas mãos dos líderes partidários 

das províncias e o sistema de lista fechada não vêm proporcionando suficientes incentivos 

econômicos e políticos para que os legisladores argentinos se especializassem no cargo. 
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Por outro lado, nos Estados Unidos, o sistema majoritário uni-nominal vem permitindo 

aos legisladores se auto-promover sem dependerem fortemente de um líder partidário e buscar 

uma carreira longínqua dentro do Congresso a partir do seu desempenho individual. Este 

incentivo institucional tem acarretado o desenvolvimento de um Poder Legislativo mais 

profissionalizado no longo prazo e, por isso, mais atuante no processo de formulação de 

políticas públicas (Jones et al 2002; Karnig et al 1975; Thompson 1986). 

 O Brasil se encontra no meio do caminho no que diz respeito ao grupo de 

determinantes da profissionalização legislativa. Enquanto o sistema de lista aberta favorece a 

candidatura à reeleição dos deputados estaduais (por dependerem quase que exclusivamente 

dos seus esforços individuais para tal), a falta de autonomia histórica em relação ao Executivo 

os desmotiva a verem a carreira no Legislativo como opção profissional de longo prazo (Jones 

et al 2002). 

Um bom exemplo de como o Legislativo é “dependente” (e algumas pessoas podem 

alegar até certo caráter “submisso” da sua parte) ao Executivo no Brasil é a elaboração do 

Orçamento Público, momento em que os parlamentares têm direito de propor emendas 

orçamentárias, as quais, na maioria dos casos, funcionam como mecanismos de barganha 

política e, em casos extremos, até de corrupção (vide as estórias dos Anões do Orçamento e 

do Escândalo das Ambulâncias). Geralmente, esses casos de grande barganha são acentuados 

em governos onde vigoram o presidencialismo de coalizão (como ocorre no Brasil), dado que 

a base do governo é formada por vários partidos de ideologias e pensamentos diferentes.  

Isto tudo está relacionado com características das instituições políticas brasileiras, como 

os partidos, que geralmente são agrupamentos de políticos sem uma definição clara de 

projetos ou ideologias; como o Legislativo fraco e fragmentado, sendo quase que “dominado” 

pelo Executivo e suas medidas provisórias, seus pedidos de urgência, seus vetos parcial e 

total, suas execuções discricionárias do Orçamento e et cetera.; e como os parlamentares 

igualmente fragilizados, com pensamentos individualistas cujos projetos só atendem as suas 

“bases de apoio”, tendo assim uma atuação muito mais localista do que uma visão mais ampla 

e de caráter mais nacional. Com isso, há quem diga que a Câmara dos Deputados funcione 

como uma “Câmara de Vereadores Federais”, devido às suas preocupações locais e regionais 

(Santos, 2001).  
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Seguindo essa linha individualista do jogo político, o objetivo básico dos políticos de 

maneira geral, e em especial dos parlamentares, vêm sido tentar conseguir a reeleição, apesar 

de haver outras opções estratégicas. Deste modo, as emendas orçamentárias são encaradas 

como uma forma de alcançar este objetivo, através de políticas que tragam mais benefícios 

tangíveis para as suas bases eleitorais, maximizando as suas chances de reeleição, do que 

propriamente saciem as necessidades da população.  

Tendo dito isso, utiliza-se, nesta pesquisa, um índice de profissionalização legislativa 

estadual. Como dito anteriormente, este índice é amplamente divulgado nos Estados Unidos. 

Portanto, foi mensurado o nível de profissionalização das Assembléias Legislativas dos 

Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, de modo a rastrear o seu impacto no padrão de 

carreira dos deputados destas Casas Legislativas. Esse índice também permite inferir em que 

grau uma se profissionalizou comparativamente à outra nos últimos anos. Os períodos 

escolhidos para a análise da série temporal de evolução do índice correspondem aos anos 

eleitorais para os deputados estaduais desde a primeira eleição deste milênio, isto é, 2002, 

2006 e 2010. A idéia, em última instância, é traçar uma correlação entre a evolução do nível 

de profissionalização e a evolução do padrão de carreira dos parlamentares ao longo do 

tempo. O primeiro passo foi verificar o grau de profissionalização das Casas. Em seguida, 

buscou-se identificar quais deputados adotaram a estratégia de candidatura à reeleição e, por 

fim, se estes obtiveram sucesso em sua escolha de se candidatar à reeleição. 

Esses períodos eleitorais foram escolhidos, basicamente, por causa da falta de 

informação disponível ao público sobre as variáveis necessárias para a análise dos períodos 

anteriores. No caso da ALERJ, por exemplo, os dados referentes aos deputados que já 

serviram e que não se encontram mais na carreira pública são de difícil acesso. Uma vez que a 

maior parte dos dados foi retirada dos respectivos websites das Assembléias, não foi 

alcançada simetria de informação que permitisse a comparação das variáveis para a ALERJ e 

para a ALMG. Infelizmente, a ALERJ não disponibiliza informações tão precisas quanto à 

ALMG. 

Nenhum outro índice amplamente utilizado na literatura foi criado no Brasil para esta 

finalidade, impossibilitando o embasamento desta pesquisa com literatura nacional, na sua 

maior parte. 
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Da mesma maneira, a comparação entre as duas Assembléias pode ser justificada na 

medida em que elas compartilham, em grande parte, das mesmas regras eleitorais, de 

funcionamento interno e de decisão legislativa muito similares. Além disso, suas 

Constituições Estaduais, tendo sido ambas inspiradas na Constituição Federal, apresentam 

características muito semelhantes.  

Entretanto, em que pese o fato de haver esta grande similaridade institucional, os 

estados brasileiros apresentam uma significativa variação no tocante ao padrão de carreira 

política, principalmente em relação aos deputados que têm decidido concorrer à reeleição.  

À medida que o mandato dos parlamentares estaduais se aproxima do fim, eles se 

confrontam com três estratégias possíveis: concorrer a cargos mais altos (ambição 

progressiva), à reeleição (ambição estática) ou se aposentar da carreira política (temporária ou 

permanentemente). Leoni, Pereira e Rennó (2004) argumentam que, no caso dos 

parlamentares federais brasileiros, não são apenas as ambições políticas que regem as suas 

tomadas de decisão, mas sim uma avaliação racional e lógica dos riscos e custos versus 

retornos de utilidade.  

No caso das eleições de 1998 analisadas por Leoni et al (2004), os legisladores federais 

brasileiros escolheram a reeleição como estratégia predominante. No entanto, é interessante 

notar que, nas últimas catorze eleições que ocorreram para as Assembléias estaduais nestas 

seis décadas (1945 a 2006), houve uma grande variação do número de legisladores que 

concorreram para a reeleição nos estados. Enquanto a maioria deles nas regiões sul e centro-

oeste se candidatou à reeleição, uma parcela menor o fez nas regiões Sudeste, Norte e, 

principalmente, Nordeste. Mas quais seriam os determinantes desta variação?  

Por outro lado, a taxa média de sucesso de reeleição nesse mesmo período foi de 

63,35% entre todos os estados, não tão inferior à taxa de sucesso para a Câmara Federal, que 

foi de 66%. 

É possível observar que há certa preferência, por parte dos deputados estaduais, bem 

como pelos deputados federais, no estudo de Leoni et al (2004), pela adoção da estratégia de 

concorrer à reeleição em detrimento das outras duas.  

Mais especificamente, para os anos de 2002, 2006 e 2010, 80,19% dos deputados 

fluminenses escolheram, em média, a reeleição como estratégia e 61,30% deles obtiveram 
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sucesso. Por sua vez, os deputados mineiros a adotaram em 82,19% dos casos. Contudo, a sua 

taxa de sucesso foi muito mais elevada, 78,53%. 

Estas estatísticas, assim como as regressões lineares realizadas ao fim do trabalho, 

foram alcançadas analisando todas as 447 observações que englobam os três anos eleitorais 

acima mencionados. Em outras palavras, um total de 447 deputados estaduais que legislaram 

na ALERJ e na ALMG entre os anos de 2002 e 2010 foi utilizado nesta pesquisa a fim de 

servir como amostra para a população parlamentar estadual brasileira. Alguns desses 

deputados haviam sido classificados como suplentes ao término das eleições que antecederam 

os seus mandatos, mas assumiram desde o primeiro até o último dia da legislatura devido à 

renúncia ou ausência de alguns candidatos eleitos. Ainda há casos de suplentes que 

assumiram a partir do meio da legislatura por causa da renúncia de congressistas que tenham 

sido eleitos prefeitos durante as eleições municipais. Deste modo, este estudo considerou 

deputado estadual como sendo o candidato presente ao fim do mandato e que tenha exercido 

ao menos 50% dele. 

Tamanha primazia pela escolha da carreira de longo prazo como deputado estadual não 

deveria ser negligenciada e, por isso, foi esta a escolhida para análise no presente trabalho. 

Deste modo, o questionamento central desta pesquisa é: quais os fatores (sejam eles pessoais, 

políticos, financeiros ou socioeconômicos) que influenciam a decisão dos deputados estaduais 

de se candidatarem à reeleição e quais determinam o seu sucesso nessa estratégia? A hipótese 

principal adotada foi que a profissionalização legislativa estadual afeta positivamente o 

padrão de carreira dos deputados (entenda-se padrão de carreira como a estratégia eleitoral 

adotada e o êxito nela). 

Além dos indicadores que compõem o índice de profissionalização legislativa estadual 

desenvolvido por Squire (1992), algumas variáveis de controle (grau de escolaridade, filiação 

partidária, coalizão partidária, idade, ideologia partidária, porcentagem do eleitorado 

conquistado em todo o estado, relação candidato/vaga, concentração eleitoral e dominância 

eleitoral das eleições anteriores, mesa diretora, liderança partidária) foram utilizadas para 

reforçar o poder explicativo do modelo desenvolvido para explorar os determinantes que 

influenciam a probabilidade de um determinado candidato tentar se reeleger e obter sucesso 

na sua estratégia.  
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Em outras palavras, o que se buscou entender e explicar através desta pesquisa, por 

exemplo, foi se um candidato que tenha um Pós-Doutorado no currículo e que seja do partido 

do Governador do Estado tem mais chances de ser reeleito, na mesma Assembléia, do que um 

candidato que não tenha o Ensino Fundamental completo e que seja da oposição partidária ao 

Governador. Ou ainda, se os candidatos do Rio de Janeiro, onde há uma competição eleitoral 

mais forte (relação candidato/vaga maior), têm menos chance de se reeleger do que aqueles 

em Minas Gerais, onde a competição eleitoral é menor. Ademais, será que um candidato que 

tenha uma base eleitoral muito concentrada em apenas um município e, portanto, vulnerável a 

entrada de outros competidores fortes neste município, tem menos chance de se reeleger do 

que um candidato que possua uma dispersão espacial do seu eleitorado por todo o estado e, 

deste modo, menos propenso a perder seus votos para possíveis competidores? Como cada 

uma dessas questões molda a formulação da estratégia que cada candidato adotará nas 

eleições? 
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Referencial teórico 

 

 

Este capítulo trata do referencial teórico utilizado para o embasamento do estudo, ou 

seja, busca-se aqui revisar a literatura já desenvolvida, principalmente nos Estados Unidos, 

ressaltando a importância do problema abordado.  

Primeiramente, é necessário definir o que exatamente é o grau de profissionalização 

legislativa. Geralmente, se considera profissionalização como sendo o fortalecimento da 

capacidade da instituição de desempenhar o seu papel no processo de formulação de políticas 

com perícia, seriedade e esforço comparável ao de outros atores no processo (Grumm 1971; 

Bowman e Kearney 1988; Rosenthal 1989; CCSL 1971).  

Por outro lado, alguns autores também utilizam o termo profissionalização legislativa 

para definir a mudança nas características pessoais e atitudes individuais de quem serve nos 

gabinetes das Assembléias (King 1981; Eliassen e Pedersen 1978). 

Uma vez que a mudança nas características pessoais e atitudes individuais daqueles que 

servem nos gabinetes afetará, em última instância, a capacidade da instituição de 

desempenhar o seu papel no processo de formulação de políticas públicas, levou-se em 

consideração a primeira definição mencionada acima para realizar esta pesquisa. 

A característica multifacetada do índice de profissionalização legislativa foi a principal 

razão para a sua associação com diversos efeitos ao longo do tempo. Pesquisadores já 

estudaram a sua implicação em inúmeras outras variáveis, desde a diversidade dos deputados 

eleitos (algo mais objetivo) até a opinião pública a respeito das Casas Legislativas (algo mais 

subjetivo), passando pela estabilidade política dos seus membros (um dos objetivos do 

presente trabalho). 
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Historicamente, a diversidade nas Assembléias Estaduais tem sido importante, em 

primeiro lugar, porque reforça a idéia de representatividade da sociedade. Em segundo lugar, 

forma a base para a entrada de políticos das mais diversas origens no Congresso Nacional, 

ampliando esta representatividade para o âmbito nacional. Por fim, se espera que com 

políticos de diversos campos, novas agendas sejam formadas para dar atenção a assuntos que 

antes não eram tratados (Squire 1992). 

O raciocínio por trás da relação entre profissionalização e diversidade dos membros das 

Assembléias Estaduais, nos Estados Unidos, é que maiores salários atrairiam mais mulheres e 

negros para essa carreira. No entanto, alguns estudos demonstraram que o efeito causado pela 

profissionalização é inesperado e reforça a concentração de homens nas posições das 

instituições mais bem pagas e de maior status do território nacional (Diamond 1977; Carrol 

1985). 

Recentemente, um dos expoentes na mensuração da profissionalização legislativa, o 

pesquisador Peverill Squire (1992), decidiu avaliar essa relação entre diversidade e 

profissionalização, chegando a resultados parecidos, mas com conclusões mais contundentes.  

Ele coletou dados das cinqüenta Casas Legislativas estaduais nos Estados Unidos no 

intervalo entre 1986-88 e utilizou atributos relevantes do indicador de profissionalização 

desenvolvido para o Congresso norte-americano (indicador que será dissecado adiante, neste 

trabalho, e que serviu de base para esta pesquisa). 

O seu artigo estabeleceu um ranking de todos os estados quanto à profissionalização da 

Assembléia, em uma escala de zero a um. Ficou evidente que quatro estados estavam muito à 

frente dos outros nesse critério (Nova York, Michigan, Califórnia e Massachussets) porque 

pagavam bem seus deputados, os quais freqüentavam inúmeras sessões do plenário se 

dedicando integralmente, e porque também forneciam uma ampla assessoria pessoal 

profissional.  

Além disso, a sua pesquisa mostrou que as mulheres tinham mais chance de serem 

eleitas em estados com menores níveis de profissionalização e que estivessem localizados no 

norte liberal. No caso dos negros, eles se beneficiavam do aumento da profissionalização por 

causa da concentração populacional do seu grupo. Os coeficientes estatísticos da regressão 

linear múltipla montada no artigo mostraram que quanto maior fosse a população de negros, 
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maior seria a chance de um negro ser eleito. Porém, o mesmo não ocorria com a população 

feminina, já que as mulheres não fazem parte de um grupo tão unido. A explicação encontrada 

por Squire para tal fato é que ninguém votará em uma mulher só por ser mulher. Por outro 

lado, um negro votará em outro negro só por compartilhar da mesma cor. 

Outro efeito esperado da profissionalização recaía sobre a diversidade ocupacional dos 

membros, o que acabou não sendo corroborado, do ponto de vista estatístico. A razão para tal 

fato inesperado é que os deputados passaram a se dedicar integralmente ao Legislativo, se 

tornando políticos profissionais. Por isso, enquanto antigamente havia fazendeiros, 

advogados, homens de negócio, estudantes, entre outros, mais recentemente observou-se a 

presença de verdadeiros legisladores profissionais nas Assembléias. A diversidade 

socioeconômica do estado também apresentou um efeito significante e significativo no que 

tange à perda de diversidade na Assembléia. Isto é, estados mais ricos e mais populosos 

tendem a ser representados por Casas Legislativas mais profissionais. 

Ademais, alguns deputados não admitiam viver apenas como políticos profissionais 

para não sofrerem repressões da mídia. Mas se sabe, por exemplo, que dois terços dos 

deputados de Michigan, naquela época, se consideravam legisladores profissionais.  

Por meio de um índice chamado Herfindahl (desenhado para medir competição de 

mercado), Squire mediu a competição das ocupações nas Assembléias. O resultado reforçou a 

idéia de que estados mais profissionalizados apresentam menores taxas de competição nas 

ocupações dos deputados, ou seja, menor diversidade nesse quesito. 

Deste modo, não é possível inferir que profissionalização reduz a diversidade nas 

Assembléias, mas sim que ela não será a fonte do aumento deste indicador. A 

profissionalização somente colaborou com o incremento da proporção de negros nas Casas 

norte-americanas (Squire 1992). 

A pergunta que fica é: como estas pesquisas conseguiram montar um fator objetivo que 

reunisse o maior número de características da profissionalização legislativa estadual, bem 

como capaz de atribuir rankings para os estados de acordo com o seu grau de 

profissionalização? 

Uma forma de se realizar este cálculo é separar as Assembléias em categorias, a saber, 

de alta, média e baixa profissionalização (Kurtz 1992). No entanto, isso incorre em alguns 
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erros teóricos como, por exemplo, a maior similaridade entre as observações que ficam na 

extremidade inferior de umas das categorias com a extremidade superior da categoria abaixo 

do que a similaridade entre as duas extremidades de uma mesma categoria. Além disso, outro 

erro dessa categorização é o fato de não se levar em consideração o aspecto contínuo da 

profissionalização (Mooney 1994). 

Outra forma de se calcular essa variável é utilizar apenas um indicador para representá-

la (Brace 1991; Brace et al 1989; Weber et al 1991; Rosenthal et al 1978). O lado positivo 

dessa alternativa é a maior praticidade na busca de dados para o cálculo. Porém, esse método 

subestima o caráter multifacetado da profissionalização e parece enviesar a sua interpretação. 

Os principais índices de profissionalização no nível da esfera legislativa estadual na 

literatura norte-americana são, a saber, os de John Grumm (1971), Sarah Morehouse (1983), 

CCSL (1971), Bowman e Kearney (1988) e Squire (1992). 

John Grumm (1971) foi o primeiro autor a desenvolver uma medida de 

profissionalização legislativa largamente utilizada, classificando as Assembléias estaduais 

norte-americanas para os anos de 1963-65. Ele considerou quatro variáveis na formação do 

seu índice: salário dos legisladores, total da duração das sessões bienais, despesa global nas 

operações legislativas durante o mesmo biênio e serviços de assessoria legislativa. Em 

seguida, ele observou a correlação de outras doze variáveis com esse grupo de quatro e 

escolheu aquela que possuía a maior correlação para se tornar a quinta variável do índice, 

sendo esta o número de projetos apresentados nas Casas Estaduais em um biênio, 

argumentando que ela apresentava uma correlação suficientemente grande com as quatro 

originais. 

Sarah Morehouse (1983) replicou o método de Grumm, mas com uma pequena 

diferença. Ela trocou a sua quinta variável pela média da razão entre o número de membros 

presentes nas sessões e os assentos disponíveis na Casa. 

Estes dois índices possuem dois pontos teóricos e um prático fortes. O primeiro é que 

consideram o fenômeno como um processo contínuo e não categorizado. O segundo é que 

consideram a sua característica multifacetada ao levarem em conta, na sua formação, as 

variáveis chaves do conceito: salário legislativo, assessoria de pessoal profissional e duração 
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das sessões. O ponto prático é que os dados para a formação dos índices são de fácil aquisição 

(Mooney 1994). 

Por outro lado, eles apresentam duas desvantagens. A primeira é que a escolha da quinta 

variável nos dois casos não tem embasamento teórico, apesar de a sua inclusão ser 

corroborada, do ponto de vista estatístico. Seria mais apropriado incluir, como quinta variável, 

a compactação do sistema de comissões permanentes por causa da sua justificativa teórica. A 

segunda desvantagem é que o ranking não possui uma linha de base ou um ponto referencial, 

não podendo ser comparados quadros de profissionalização muito distantes no tempo 

(Mooney 1994). 

Por sua vez, a Citizens Conference on State Legislatures (1971) proporcionou dados 

adquiridos em entrevistas com, em média, quinze deputados de cada uma das cinqüenta Casas 

Legislativas nos Estados Unidos. Os questionários estruturados revelaram informações sobre 

diversas variáveis de capacidade. Em seguida, elas foram divididas em cinco categorias: 

funcionalidade, transparência, nível de informação, independência e representatividade. Em 

seguida foram combinadas harmoniosamente para formar um ranking de profissionalização. 

O esforço da CCSL foi extremo para reunir todas essas informações e, por isso, é a sua 

vantagem e desvantagem simultaneamente. Eles produziram um rico quadro com várias 

anedotas acerca de muitos estados e muitas recomendações para vários deles. No entanto, o 

trabalho hercúleo necessário para reunir esse tipo de dados acaba coibindo a realização de 

outros estudos utilizando o mesmo método (Mooney 1994). 

Aproximadamente duas décadas depois do início das pesquisas nessa área, Bowman e 

Kearney (1988) incorporaram muitas das variáveis organizacionais utilizadas pela CCSL, mas 

com foco naquelas de caráter mais objetivo como, por exemplo, o número de atribuições para 

cada membro das comissões e o tamanho da instituição. Eles também consideraram aquelas 

dos modelos de Grumm (1971) e Morehouse (1983). Utilizando um total de 11 variáveis, 

compreendendo os anos entre 1982 e 1985, os autores separaram a profissionalização 

legislativa em quatro dimensões: pessoal e gastos, especialização legislativa, responsabilidade 

e funcionalidade.  

Este modelo tem a vantagem de levar em consideração a complexidade do índice da 

CCSL, ao mesmo tempo em que se revela um índice de medição contínuo e, por isso, 
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provavelmente mais confiável do que o da CCSL. A sua desvantagem reside na quantidade de 

variáveis que compõem o índice, se tornando uma tarefa considerável de busca de dados caso 

vários anos sejam analisados, e na possibilidade de incomparáveis rankings ao longo do 

tempo. 

O último índice amplamente utilizado é o desenvolvido por Peverill Squire (1992), que 

consiste em um fator com três indicadores básicos, a saber, salário do legislador, assessoria de 

pessoal para o legislador e total de dias gastos em sessões parlamentares. Contudo, a grande 

contribuição deste índice foi criar um ranking que considera o nível de profissionalização do 

Congresso Nacional norte-americano como referencial, enquanto os quatro autores anteriores 

comparavam os estados entre si. Neste modelo, as Casas estaduais são avaliadas em quão 

perto do Congresso elas estão nesse quesito, seguindo a observação de Nelson W. Polsby:  

"One favored place to begin has been for reformers quite consciously to 

adopt as their model the United States Congress. In American state legislatures 

this has meant a movement toward  the establishment of a respectable  pay 

scale, provision for independent staff  services,  and  increases  in the time 

allowed  for  legislatures  to sit" (Polsby 1975, 297).  

 

As vantagens desse modelo são a fácil interpretação das pontuações estaduais no 

ranking e a facilidade com que as instituições podem ser avaliadas ao longo do tempo, já que 

têm um ponto referencial comum. Outra vantagem é a sua parcimônia, visto que só são 

utilizados três indicadores em sua composição, o que facilita o seu cálculo. Entretanto, esta 

também é a sua grande desvantagem e crítica (Mooney 1994).  

Ademais, o índice Squire ignora as características organizacionais consideradas pelos 

modelos da CCSL e de Bowman e Kearney, focando-se apenas nos recursos financeiros das 

Assembléias. 

Portanto, devido à maior parcimônia na construção da base de dados para a utilização 

do índice desenvolvido por Squire e à sua alta correlação estatística com os outros quatro 

principais índices amplamente citados na literatura (Squire 2007), o modelo foi aplicado, no 

presente trabalho, à realidade das Assembléias Legislativas do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais para estipular uma ordem de grandeza entre o seu grau de profissionalização.  
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Vale ressaltar que as implicações da profissionalização são distintas para a instituição e 

para os parlamentares, conforme foi demonstrado na literatura norte-americana (Rosenthal 

1989).  

As suas implicações sobre os congressistas estaduais se mostram, apenas em parte, 

relacionadas ao que foi batizado pela literatura de “carreirismo” ou ambição estática, isto é, a 

escolha dos congressistas pela carreira legislativa naquela instituição como principal 

ocupação profissional no longo prazo. Squire (2007) realizou uma pesquisa onde avaliou 

quais elementos conectados aos três indicadores utilizados em seu índice ajudavam a explicar 

o padrão estático de carreira dos legisladores estaduais. 

O primeiro indicador é o salário bruto e, logicamente, na medida em que os salários 

aumentam, os legisladores têm maior incentivo a continuar no posto (um fator 

intrinsecamente ligado ao carreirismo). Da mesma forma, outro efeito mais sutil do aumento 

dos salários é que os legisladores têm mais tempo para dedicar sua energia exclusivamente às 

suas atividades legislativas, ao invés de revezá-la com outras ocupações referentes a outras 

atividades. Isto serviria para avaliar se o político tem interesse em fazer carreira na Casa ou 

servir apenas por um breve período. Algumas pesquisas mostraram que salários 

insuficientemente altos podem resultar na pressão das famílias dos legisladores para que 

abandonem seus cargos, dependendo da perspectiva de crescimento dentro da instituição 

(Barber 1965; Squire 1988). 

Por sua vez, conforme a demanda por maior tempo gasto no plenário aumenta, os 

legisladores têm menos espaço para procurar outros empregos, assim como requerem maiores 

salários para poderem sustentar a si e a sua família e a fim de compensar a perda dos recursos 

financeiros advindos de outras possíveis atividades. Da mesma forma, o aumento do tempo 

gasto nas sessões parlamentares permite que os legisladores compreendam melhor o processo 

de formulação de políticas, suas regras e procedimentos. Bell e Price (1975) descobriram que, 

na Assembléia da Califórnia, os deputados necessitavam de, pelo menos, dois anos para 

compreender o processo legislativo. Isto era o equivalente a 250 dias legislativos, na época. 

Dado que ela era uma das mais profissionalizadas dos Estados Unidos, é sensato imaginar que 

em outras menos profissionalizadas, os deputados necessitassem de mais tempo para 

compreender o processo legislativo. No entanto, isso não apresenta qualquer relação com o 

carreirismo (Squire 2007). 
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Por fim, o nível de assessoria dos parlamentares tem várias implicações sobre a sua 

capacidade de legislar. Primeiramente, quanto mais assessores, mais bem informados os 

parlamentares serão, tendo assim maior impacto no processo de formulação de políticas 

públicas. Segundo, o maior impacto neste processo lhes traz mais satisfação (Francis 1985). 

E, por último, mais assessoria reforça as suas habilidades de fornecer serviços aos 

constituintes e aumenta as suas chances de reeleição ou de almejar cargos mais altos. Todavia, 

as melhoras que o aumento de assessoria lhes proporciona os influenciam como indivíduos, 

sem necessariamente apresentar laços com o carreirismo. Isto pode significar a aquisição de 

conhecimentos úteis para a ambição progressiva. 

Em suma, esta análise mostra que apenas algumas implicações referentes aos três 

indicadores foram identificadas como verdadeiramente relacionadas com o carreirismo, 

enquanto outras simplesmente ampliam as capacidades e habilidades dos legisladores como 

políticos. 

Na esfera da Assembléia, maiores salários permitem que os legisladores dediquem sua 

energia exclusivamente às suas atividades legislativas, o que os levam a permanecer mais 

mandatos na instituição e, portanto, a legisladores mais informados e efetivos. Além disso, 

maiores salários atraem pessoas mais bem qualificadas, do ponto de vista acadêmico (Squire 

2007). 

Por sua vez, quanto maior o número de sessões às quais os deputados devam 

comparecer, mais tempo eles têm para desenvolver propostas e deliberar sobre os seus e sobre 

os projetos dos outros deputados, melhorando a eficiência, eficácia e efetividade da produção 

legislativa. Finalmente, maior assessoria torna o Legislativo mais preparado para rivalizar 

com o Executivo e com o Judiciário no processo de formulação de políticas públicas. 

Deste modo, o Poder Legislativo não melhora apenas porque os seus membros se 

tornam mais capacitados para realizar suas funções dentro da instituição, mas também porque 

a própria instituição se torna mais propícia ao desenvolvimento de bons funcionários, 

independentemente da longevidade dos parlamentares dentro da Casa. Isso leva a crer que um 

legislativo estadual profissional não é necessariamente apenas um local onde os políticos 

buscam fazer carreira, apesar de as duas coisas estarem fortemente relacionadas (Squire 

2007). 
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Por outro lado, como já foi dito, Assembléias mais profissionalizadas e legisladores 

mais aptos não implicam necessariamente em uma opinião pública mais favorável a respeito 

da produção legislativa das Casas (Newkirk 1979; Jewell 1982). No caso norte-americano, as 

reformas realizadas com o intuito de aprimorar os serviços entregues pelos legisladores à 

população não parecem haver impressionado a opinião pública e, por isto, a sua confiança na 

burocracia pública ainda permanece em um patamar aquém do esperado (Rosenthal 1989; 

Goodsell 2004).  

De acordo com Jewell (1982), nos Estados Unidos, quanto maior o nível de 

profissionalização das instituições legislativas, pior será a avaliação dos constituintes em 

relação à sua eficiência legislativa. Por eficiência legislativa, entenda-se o número de projetos 

sancionados e de autoria dos parlamentares. Este descontentamento da população pode ser 

explicado por causa do maior tempo de duração das sessões parlamentares nas Casas 

estaduais mais profissionalizadas, as quais permitem ao público ficar a par dos conflitos e 

controvérsias que ocorrem dentro da instituição.  

Em contrapartida, foram reportadas diferentes descobertas, inconsistentes com as 

conclusões acima a respeito do assunto. Squire (1993) concluiu que quanto mais 

profissionalizada for a instituição, menos gente tenderá a seguir o que acontece dentro dela, 

uma vez que profissionalização implica em sessões mais longas e que, depois de certo tempo, 

fazem o público perder o interesse.  

Ademais, profissionalização legislativa estadual é um conceito intimamente ligado a 

centros urbanos mais populosos, pois, em cidades menores, quando uma Assembléia entra em 

reunião para votar importantes projetos, a dimensão que essa notícia ocupa na mídia local é 

muito maior do que em megacidades (Squire 1993).  

Patterson, Hedlund e Boyton (1975) concluíram que, quanto mais profissionalizada for 

a Casa, mais favorável será a opinião pública acerca dela, visto que um maior nível de 

profissionalização está intimamente ligado a centros urbanos mais populosos e, portanto, com 

maior diversidade de grupos de interesse a serem atendidos pelos deputados. Dessa forma, o 

público “compreende” a dificuldade do serviço exercido por eles. 
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Apesar de os políticos necessitarem dos eleitores para que sejam reeleitos, a relação 

entre a opinião pública e a taxa de sucesso dos deputados nas suas ambições políticas não 

pode ser tão facilmente inferida. 

Dado que a opinião pública é um dos principais fatores, do ponto de vista teórico, que 

influencia a candidatura dos deputados, é interessante e importante mensurar o impacto que a 

profissionalização legislativa apresenta sobre a taxa de sucesso de reeleição dos deputados. 

Esta variável se refere à taxa de êxito dos deputados que tentam se reeleger. Vale ressaltar a 

diferença entre esta e a taxa de reeleição simples, a qual apenas leva em consideração a razão 

entre aqueles que são reeleitos e todos os deputados vigentes (incluindo aqueles que tentaram 

se eleger para outros cargos e aqueles que não tentaram nenhum cargo, ou seja, que “se 

aposentaram” temporária ou permanentemente da esfera política). 

É interessante e importante mensurar este efeito, pois a maior proximidade do público 

com os conflitos e contradições que ocorrem dentro das Assembléias Brasileiras, gerada pela 

quantidade de notícias transmitidas pelos meios de comunicação mais ativos a cada dia, 

influencia negativamente as chances dos parlamentares serem reeleitos. Vale a pena frisar que 

se considera que um indivíduo racional não tenderá a votar em quem for pivô de escândalos e 

outros assuntos de teor negativo, o que, do ponto de vista lógico e moral, é razoável admitir.. 

Diferentemente dos Estados Unidos, a opinião pública, no Brasil, não tende a ser mais 

favorável à medida que aumenta o número de habitantes dos centros urbanos. Os cidadãos 

brasileiros não compartilham da mesma “solidariedade” que os norte-americanos no que diz 

respeito à dificuldade dos legisladores em atender as demandas de todos os grupos de 

interesse de uma megacidade. 

Se por um lado, a profissionalização legislativa piora a imagem dos legisladores perante 

a população, por outro lado, os incentivos econômicos e políticos advindos da 

profissionalização tendem a influenciar positivamente a escolha do deputado em decidir 

construir uma carreira na instituição (Squire 1992). 

Diante desse efeito ambíguo, qual fator teria maior influência na decisão do candidato 

de concorrer à reeleição (ambição estática), a cargos mais altos (ambição progressiva) ou a se 

aposentarem e, conseqüentemente, na sua taxa de sucesso de reeleição no caso brasileiro, 

dado que esta é a estratégia mais adotada?  
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Antes de responder esta pergunta, mais um efeito da profissionalização legislativa deve 

ser mencionado. Alguns autores revelaram que Assembléias altamente profissionalizadas não 

necessariamente implicam em baixa taxa de renovação e alta taxa de ambição estática do 

corpo legislativo (Squire 1988; Jacobson e Kernell 1981; Bell et al 1975), cuja conclusão 

segue na direção oposta ao que se pretende provar neste trabalho. 

Esta contradição pode ser explicada pelo tipo de perspectivas de avanço na carreira 

política que cada Assembléia proporciona aos seus membros. Isto é traduzido na 

independência em relação ao Executivo, no número de cargos de liderança dentro da 

instituição, na exposição na mídia, entre outros fatores. Há, essencialmente, três tipos de 

Assembléias: as chamadas “sem-saída”, as de carreira de longo prazo e as que servem de 

ponte. 

Squire (1988) cruzou as informações sobre a profissionalização de metade das Casas 

estaduais norte-americanas com as informações sobre qual tipo de perspectivas de avanço na 

carreira política as estruturas internas destas Casas ofereciam aos seus membros. Utilizando a 

média de número de mandatos consecutivos por parlamentar eleito e atuante nas Assembléias 

em determinado ano e rodando regressões lineares múltiplas contra profissionalização e 

perspectivas de avanço, ele pôde categorizá-las em matéria de estabilidade parlamentar. 

Os resultados se revelaram inesperados e bem racionais. Assembléias altamente 

profissionalizadas, como a da Califórnia, que possuíam liderança centralizada (e por isso mais 

independente do Executivo) e com maior exposição na mídia, apresentaram altas taxas de 

renovação parlamentar. Muitos de seus membros aspiravam posições de maior status na 

carreira política, como a posição de governador, vice-governador, deputado federal ou 

senador. A Assembléia da Califórnia serviu como ponte para os políticos chegarem a postos 

de maior prestígio dentro do Legislativo ou até no Executivo. Apesar dos bons salários e da 

assessoria de pessoal profissional oferecidas pela instituição, o movimento de saída superou o 

número de deputados que permaneceram na Casa para fazer carreira.  

Geralmente, os deputados que se candidataram a cargos de maior status foram aqueles 

com bases eleitorais mais robustas e consistentes. Por isto, os deputados restantes que 

concorreram à reeleição foram os mais “fracos” e vulneráveis, do ponto de vista eleitoral, 

justificando a maior renovação nessa Assembléia. 
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Em contrapartida, a Assembléia de Nova York, juntamente com a da Califórnia uma das 

mais profissionalizadas dos Estados Unidos, possuía estruturas internas que permitiam aos 

legisladores buscar carreiras mais longínquas e tentar a reeleição. Neste caso, por causa do 

vasto número de cargos de liderança dentro da instituição, eles tinham menos oportunidades 

para se destacar como na Califórnia e não recebiam perspectivas de avanço tão significativas.  

Além destas, havia outro bloco de Assembléias, pouco profissionalizadas, e que não 

ofereciam perspectivas de avanço na carreira política aos seus membros, como é o caso da 

Assembléia da Georgia. Este grupo não remunerava tão bem os seus parlamentares e sofria 

grande interferência do Poder Executivo na aprovação dos projetos de lei. Por causa disso, a 

rotatividade do corpo parlamentar foi maior do que naquelas classificadas como Assembléias 

de carreira. Nas chamadas “sem-saída”, os parlamentares não vislumbravam possibilidades 

reais de avançar na carreira e eram, muitas vezes, forçados, pelas próprias famílias, a largar o 

seu posto e encontrar outra carreira que pagasse melhor (Squire 1988). 

Todavia, o mais interessante é que a categoria que apresentou a menor média de número 

de mandatos consecutivos foi a encabeçada pela Assembléia da Califórnia. Isto é, o “efeito-

ponte” foi mais forte do que os incentivos financeiros fornecidos com o intuito de manter os 

deputados por mais tempo legislando dentro da instituição. 

É razoável imaginar também que instituições oferecendo diferentes perspectivas de 

carreira atraíssem candidatos de diferentes faixas etárias. Aqueles que pretendiam fazer 

carreira nas Assembléias entravam relativamente mais jovens (Barber 1965). Por outro lado, 

as chamadas “sem-saída” eram ocupadas, na sua maior parte, por pessoas relativamente mais 

velhas. Enquanto isso, aquelas que serviam apenas de ponte para cargos mais altos possuíam 

uma mescla das duas primeiras. 

Por fim, tendo sido revisadas várias das possíveis aplicações do índice de 

profissionalização de Squire (1992), este foi replicado para a realidade fluminense e mineira. 

A principal hipótese a ser testada no presente trabalho é que profissionalização legislativa 

estadual está positivamente relacionada com o padrão de carreira dos deputados, utilizando 

dados referentes às Assembléias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais nos pleitos eleitorais de 

2002, 2006 e 2010.  
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Além disso, os objetivos intermediários da pesquisa foram inferir qual delas é a mais 

profissionalizada hoje em dia e qual se profissionalizou mais nesse período a fim de traçar, a 

seguir, um padrão de carreira entre os deputados e compreender os fatores que influenciam a 

sua escolha de concorrer à reeleição. 

 

 

 

Metodologia de Pesquisa  

 

 

Coleta de Dados 

 

 

A forma de mensuração do fator de profissionalização, tão discutido na literatura da 

política legislativa estadual, é geralmente associada à duração das sessões da Casa, ao salário 

dos legisladores e aos seus recursos disponíveis para assessoria pessoal. Os modelos 

elaborados para estudar a profissionalização legislativa estadual datam do começo dos anos 

1970 e todos tentaram cobrir o mesmo conceito geral (Berkman 1993; Berry, Berkman, e 

Schneiderman 2000; Bowman et al 1988; Carey, Niemi e Powell 2000; King 2000; 

Morehouse 1983). 

De acordo com Squire (2007), os índices dos pioneiros no assunto, a saber, Grumm 

(1971) e Citizen Conference on State Legislatures (1971) se basearam em características 

ideais de um corpo legislativo profissional, ou seja, eles ofereceram uma definição de 

profissionalização legislativa e procederam para o passo da sua mensuração. Squire, contudo, 

inicia o processo escolhendo um exemplo ideal para servir como base/ponto referencial para 

as Assembléias estaduais, ao invés de uma definição, a partir da observação de Nelson Polsby 

sobre o movimento de profissionalização legislativa. 

Essa observação sugere estabelecer o Congresso Nacional norte-americano como 

referencial. Essencialmente, o índice desenvolvido por Squire (1992) compara o salário dos 
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membros, a média de sessões e a média de assessoria que os membros do Congresso Nacional 

dispõem com os mesmos atributos dos Congressos Estaduais. Todas estas variáveis foram 

medidas para o biênio de 1986 a 1988. A escala do modelo vai de 0 a 1, estabelecendo 0 como 

aquela Assembléia totalmente não-profissionalizada (e por isso afastada do Congresso na 

escala) e 1 como aquela tão profissionalizada quanto o Congresso. 

Por causa da sua grande contribuição ter sido a fixação de um ponto referencial (o 

Congresso Nacional norte-americano como sendo a instituição mais profissionalizada 

possível) para poder comparar e colocar em uma escala todas as Casas estaduais, este trabalho 

seguiu o mesmo padrão de pesquisa de Squire ao alocar como ponto referencial a Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais, uma vez que esta foi identificada como a mais profissionalizada 

entre as duas. 

Quase todas as outras formas de mensuração que se seguiram incorporaram os atributos 

escolhidos por ele, reforçando a justificativa teórica para a sua utilização neste trabalho. 

A fim de mensurar o primeiro dos indicadores que compõem o índice, Squire (1992) 

utilizou dados referentes aos salários dos parlamentares e à sua aposentadoria. No entanto, 

ressalta que, em futuros estudos, o plano de saúde da instituição, especialmente, e outros tipos 

de benefício deveriam ser levados em consideração devido à sua influência na decisão de 

reeleição dos legisladores.  

A Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro possui um plano de saúde chamado 

IPALERJ. Entretanto, este é pago à parte pelos membros e não foi considerado como um dos 

benefícios do seu cargo. Da mesma forma, a Assembléia de Minas Gerais não possui um 

plano de saúde pago pelo Estado aos seus membros. Portanto, no cálculo do primeiro 

indicador que foi utilizado nesta pesquisa, levou-se em conta o salário bruto anual dos 

deputados acrescidos dos seus benefícios anuais, tais como o “Auxílio-Terno” e o “Auxílio 

Moradia”, entre outros. 

É importante frisar que os salários dos deputados estaduais são fixados em um montante 

relativo aos salários dos deputados federais. Estes, por sua vez, são atrelados aos salários dos 

senadores. As Constituições Estaduais estabelecem que os salários dos deputados estaduais 

devam corresponder a no máximo 75% dos salários dos deputados federais, os quais, por sua 

vez, teriam seus salários correspondentes a no máximo 75% dos salários dos senadores.  
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Conforme foi amplamente noticiado em 2010, os salários dos legisladores federais 

sofreram um aumento de aproximadamente 62%, desencadeando um efeito cascata para a 

esfera sub-nacional, começando a valer a partir de 01/02/2011. Os salários dos deputados 

estaduais saíram de R$ 12.384,06 para R$ 20.042,35 (valores brutos). Entretanto, esse 

aumento não foi capturado pela pesquisa aqui se desenvolvida, por se tratar de um período 

posterior.
1
 

Por falar em benefícios, esta é uma parte importante e considerável da composição do 

salário dos parlamentares. O mais significativo deles é o “Auxílio Terno” para muitos estados. 

Em casos extremos, alguns parlamentares chegaram a receber R$ 40.000,00 anuais como 

ajuda de custo para comprar ternos novos. Esse era o caso da Assembléia de São Paulo e de 

Minas Gerais.  

No caso da Assembléia fluminense, o montante não era tão volumoso e servia mais 

como um “pequeno presente” de R$ 2.500,00 aos parlamentares. Eles não recebem verba 

indenizatória, mas têm direito a tíquetes mensais de R$ 2.085 para combustível, R$ 3 mil para 

telefone, além de 3 mil selos (o selo mais barato custava, em 2007, R$ 0,60). 

No caso da Assembléia mineira, os deputados recebem uma verba indenizatória de R$ 

20 mil para custear escritório político fora da instituição. 

Em contrapartida, o “Auxílio Moradia” é uma realidade significativa em todas as 

Assembléias, como forma de compensar os legisladores que residam fora da capital. Todavia, 

uma peculiaridade da ALERJ é que somente aqueles que possuam residência fora de um raio 

de 100 km da capital podem receber o benefício mensal de R$ 2.250,00 (este é o mesmo valor 

para as duas Casas). A ALMG, por outro lado, estende esse benefício a todos os legisladores. 

Como todo trabalhador assalariado, os parlamentares também recebem o décimo 

terceiro salário. Para os mineiros, a realidade chega a ser um pouco mais rentável e faz com 

que recebam um décimo quarto e um décimo quinto salário (em fevereiro e em dezembro, 

respectivamente). Além disso, eles recebem o equivalente a um trinta avos do seu salário 

mensal por cada sessão extraordinária que compareçam. Só podem ocorrer, no máximo, oito 

                                                           
1
 O interessante desse tópico, contudo, é imaginar os meios que serão utilizados para compensar a verba 

necessária para pagar esses 62% a mais para cada legislador. Cortes de pessoal talvez. Ou ainda, cortes dos 

benefícios, dos famosos “penduricalhos” que elevam a sua renda a níveis estratosféricos. 
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sessões extraordinárias por mês, de acordo com as normas da Assembléia. Caso o deputado 

compareça a todas (e é justamente o que acontece dado o tremendo incentivo), isto representa 

um acréscimo de aproximadamente 27% ao salário mensal de um parlamentar mineiro. O 

curioso é que, em média, só há votação de algum projeto de lei, de qualquer natureza que seja, 

em menos da metade dessas sessões extraordinárias.  

Os benefícios acima se tornam, assim, um grande diferencial entre as rendas nos 

estados, uma vez que os deputados fluminenses só recebem o décimo terceiro e não recebem 

nenhuma gratificação extra por comparecerem às sessões extraordinárias. Em 2010, os 

deputados fluminenses receberam anualmente R$ 295.385,10 e os mineiros receberam R$ 

459.447,26. Essa diferença entre os salários dos deputados não é trivial! 

A tendência tem sido uma redução dessa diferença salarial ao longo do tempo, não só 

entre a ALERJ e ALMG, mas também entre todas as Assembléias, especialmente por causa 

da prestação de contas que os meios de comunicação passaram a forçar as Casas a 

estabelecerem nos últimos anos. O 14º e 15º salários são os principais alvos dos noticiários e 

motivo de revolta por parte da sociedade civil. 

No caso do segundo indicador, Squire levou em conta o número de dias que o 

parlamentar esteve presente na capital do estado para tratar de negócios relacionados à 

instituição e, dessa forma, indisponível para exercer outras funções. Para o caso das 

Assembléias que usavam os dias do calendário para revelar o número de sessões de um 

determinado ano em que a presença dos parlamentares foi exigida, ele o deflacionou por cinco 

sétimos, considerando que o parlamentar deveria estar cinco vezes na semana no local de 

trabalho.  

A fim de construir este indicador, houve a necessidade de substituir o número de dias 

nos quais os deputados estariam presentes nas sessões parlamentares por outra variável devido 

à falta de confiabilidade e à escassez dos dados apresentados por ambas as Casas.  

Primeiramente, a falta de confiabilidade pode ser constatada em determinadas 

estratégias adotadas por alguns deputados durante as sessões. Em algumas situações, é 

possível vê-los se ausentando do plenário no momento em que um projeto, elaborado por 

outro deputado que não seja aliado, esteja prestes a ser votado. Aqueles que se ausentam 

recebem falta na pauta de presença, embora estejam ao lado da porta do plenário. Dessa 
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forma, com quórum insuficiente, o projeto acaba não podendo ser votado. Em seguida, eles 

retornam aos seus lugares para as próximas sessões, como se estivessem estado lá o tempo 

todo (recebendo presença para as próximas sessões).  

Em segundo lugar, ambas as Casas só passaram a adotar o método da impressão digital, 

como forma de verificar a presença dos parlamentares, há pouco tempo. Anteriormente, a 

chamada era feita de forma oral. Portanto, os dados acerca dessa variável para aquela época 

não são tão precisos, como são os de hoje em dia (embora também não sejam tão precisos). 

No caso específico da ALERJ, o website da Casa só informa as faltas dos parlamentares a 

partir de 2003. Em algumas situações, alguns deles receberam presença, mesmo estando no 

exterior (o que não significa dizer que estivessem exercendo suas funções de parlamentar no 

exterior). 

Diante destas dificuldades na coleta dos dados referentes ao tempo alocado para as 

sessões parlamentares, uma proxy (tipo de variável que objetiva substituir outra, mas 

capturando a sua essência e poder explicativo) foi utilizada. O tempo gasto por parlamentares 

na Casa foi representado pela média do número de mandatos previamente exercidos por eles. 

A substituição é justificada com base no argumento de que quanto mais tempo eles tiverem 

passado na instituição, mais tempo terão tido para compreender o processo de formulação de 

políticas, suas regras e procedimentos.  

Como foi dito anteriormente, Bell e Price (1975) descobriram que, na Assembléia da 

Califórnia, os deputados necessitavam, pelo menos, dois anos para compreender o processo 

legislativo. Isto era o equivalente a 250 dias legislativos, na época. Dado que ela era uma das 

mais profissionalizadas dos Estados Unidos, é sensato imaginar que em outras menos 

profissionalizadas, os deputados necessitem mais tempo para compreender o processo 

legislativo e completar o ciclo de experiência requerido para o exercício de sua função. Além 

disso, nos Estados Unidos, dois anos representam um mandato/ciclo inteiro para os deputados 

estaduais norte-americanos. Logo, é razoável pensar que os seus pares brasileiros também 

necessitem um mandato inteiro para compreender por completo o processo legislativo nas 

Assembléias mais profissionalizadas do Brasil, o que deve ser o caso justamente da ALERJ e 

da ALMG, levando-se em conta que se trata de dois dos três estados mais desenvolvidos do 

país, do ponto de vista socioeconômico.  
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Seguindo esta estimativa, em todos os anos analisados, para ambos os estados, a média 

de números de mandatos previamente exercidos excedeu um único mandato. Por exemplo, na 

ALMG em 2010, os deputados eleitos já haviam servido pelo menos seis anos e, por isso, já 

deviam estar bem familiarizados com o processo legislativo, enquanto os deputados da 

ALERJ apresentavam aproximadamente um ano a menos de experiência. É interessante frisar 

que essa superioridade mineira foi encontrada nos três períodos analisados e que há uma 

tendência de crescimento dessa diferença. 

Finalmente, a fim de medir o nível de assessoria, Squire (2007) utilizou os dados 

recolhidos pela CCSL nos anos de 1979, 1988, 1996 e 2003 que mostravam detalhadamente 

os gastos com assessoria. Contudo, esses dados são muito difíceis de encontrar para os anos 

em que a CCSL não pesquisou. Por isso, os pesquisadores tendem a usar como proxy os 

gastos anuais das instituições, incluindo, na sua construção, o salário dos deputados, a 

manutenção do prédio e outros itens (Berry et al 2000; Carey et al 2000).  

Os pesquisadores podem se apoiar no fato de que os gastos totais anuais das 

Assembléias são altamente correlacionados com os seus gastos com assessoria (Carey et al 

2000), não acarretando nenhuma diferença significante ao escolher um em detrimento do 

outro (Berkman 2001; Maestas 2003; Mooney 1994). 

Curiosamente, de todos os fatores que integram o índice de profissionalização 

legislativa estadual construído neste trabalho, os gastos anuais com assessoria são o único 

fator que favorece a ALERJ. Na verdade, a verba de gabinete destinada aos deputados 

fluminenses representa mais do que o dobro daquela recebida pelos seus pares mineiros. Por 

exemplo, em 2010, cada deputado na ALERJ recebeu R$ 1.373.596,96 e cada deputado 

mineiro recebeu R$ 503.659,88. Além disso, a tendência foi de crescimento acentuado 

durante o período analisado. 

Nesta pesquisa, foram utilizados os mesmos critérios para elaborar este indicador. 

Foram colhidos dados disponíveis ao público pelas Assembléias através da Internet e das suas 

respectivas bibliotecas. Especificamente, no caso da ALMG, há registros precisos dos gastos 

anuais da instituição no seu próprio website, o que fortalece o argumento, no campo da 

Administração Pública, de que o setor público está cada vez mais preocupado com a questão 

da transparência e da accountability (movimento, hoje em dia, encabeçado pela Lei de Acesso 

à Informação aprovada recentemente, e que entrou em vigor em maio de 2012).  
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Em contrapartida, a ALERJ impôs muito mais obstáculos à aquisição desses dados. Por 

diversas vezes, essas informações foram classificadas como confidenciais e somente 

disponíveis aos funcionários da Casa. 

Por fim, o desenvolvimento das pontuações de profissionalização das instituições, no 

caso do modelo de Squire, aconteceu da seguinte forma: 1º) a pontuação de cada indicador e 

de cada Assembléia foi dividida pelo mesmo atributo do Congresso Nacional (a média das 

duas Câmaras); 2º) a pontuação de todos os indicadores foi somada e dividida pela soma dos 

indicadores do Congresso Nacional; 3º) foi feito um ranking das Assembléias desde a mais 

próxima de 1 até a mais próxima de 0. 

Foi utilizado o mesmo procedimento no presente trabalho. Para tal finalidade, foi 

necessário colocar os três indicadores na mesma escala, através da atribuição de bandas de 

valores para cada um deles. Isto é, se o salário de um deputado estivesse, por exemplo, entre 

R$ 100.000,00 e R$ 200.000,00 por ano, a Assembléia receberia 1 na escala de valores. Se 

estivesse entre R$ 200.000,00 e R$ 300.000,00 por ano, a Assembléia receberia 2 na escala de 

valores, e assim por diante. O mesmo vale para o indicador de assessoria parlamentar. No 

caso da média do número de mandatos previamente exercidos pelos parlamentares, a escala 

foi bem menor, mas funcionou dentro do mesmo critério. Se a média estivesse entre 1 e 1,1 

mandatos, a Assembléia receberia o valor 1. Se a média estivesse entre 1,1 e 1,2 mandatos, a 

Assembléia receberia 2 na escala de valores, e assim por diante. Este processo é explicado 

detalhadamente na Seção reservada aos anexos, ao fim do trabalho, sob o nome de 

“Construção do índice de Profissionalização”. 

Após a construção do índice, outras variáveis de controle foram necessárias para formar 

as regressões lineares que buscaram compreender os efeitos sobre a estratégia que os 

candidatos adotariam na época das eleições e sobre o seu êxito caso decidam concorrer à 

reeleição. A variável dependente na primeira regressão foi chamada de taxa de ambição 

estática, isto é, a relação entre os deputados que optaram pela candidatura à reeleição 

(excluindo aqueles que tentaram se eleger para outros cargos ou que se aposentaram) sobre o 

total de deputados. Na segunda regressão, a variável explicada foi a taxa de sucesso na 

reeleição, ou seja, a relação entre os deputados que optaram pela candidatura à reeleição e 

obtiveram êxito sobre o total de deputados que optaram pela mesma estratégia. 
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Em ambas as regressões, as variáveis explicativas de controle (quer dizer, excluindo 

aquelas que já compõem o índice de profissionalização) foram as seguintes: relação 

candidato/vaga, dominância eleitoral, concentração eleitoral, votação percentual (estas 

variáveis representam o grupo da competição eleitoral nos estados e são referentes sempre ao 

pleito eleitoral anterior ao que está sendo analisado), filiação partidária, coalizão partidária, 

ideologia partidária, Mesa Diretora, líder de bancada (estas variáveis formam o grupo dos 

fatores políticos envolvidos no raciocínio por trás da tomada de decisão referentes ao 

desempenho dos deputados durante a legislatura), grau de escolaridade e idade (estas 

variáveis representam o grupo de características pessoais do candidato). 

Os dados referentes aos grupos da competição eleitoral foram coletados no website do 

Tribunal Superior Eleitoral para os três períodos analisados. 

Por outro lado, os dados que se referem aos outros dois grupos foram coletados no 

website da ALMG, no caso de Minas Gerais, e na biblioteca da ALERJ, no caso do Rio de 

Janeiro. Como dito anteriormente, esta não disponibiliza informações sobre os parlamentares 

que já serviram na Casa, apenas sobre aqueles que lá legislam atualmente, revelando-se uma 

fonte de dados pouco útil, visto que esta pesquisa não contém análises acerca dos 

parlamentares da atual legislatura. 

Vale chamar a atenção para o fato de que o website da Assembléia Legislativa do 

Estado da Bahia, por exemplo, disponibiliza o perfil de cada deputado que já passou pela 

instituição desde a sua primeira legislatura, em 1947. Além disso, esse perfil mostra toda a 

sua trajetória (mudanças de partido, se concorreu para prefeito no meio da legislatura, para 

qual cargo concorreu no fim cada legislatura e em caso de vitória ou derrota quantos votos 

recebeu, entre outras coisas), assim como toda a sua atuação dentro da instituição (caso tenha 

sido líder de bancada, membro da Mesa Diretora, presidido CPIs ou outras comissões 

permanentes, produção legislativa relevante ou não, entre outros).  

Este é um fato extremamente curioso, levando-se em consideração o domínio político 

pelo qual passou o Estado da Bahia na Era Antônio Carlos Magalhães. Um período político 

tradicional marcado por um controle exacerbado dos meios de comunicação. Era esperado que 

a falta de transparência fosse mais acentuada em um ambiente com essas características. Isto 

evidencia os diversos tipos de diferenças, no âmbito estadual, que cada contingência política é 

capaz de gerar.  
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Em contrapartida, na ALERJ, observa-se alguma dificuldade no acesso a qualquer 

informação acerca dos parlamentares, seja pela falta de organização e transparência nos dados 

seja pela abusiva burocracia para consegui-los, até na própria biblioteca. É interessante que 

um estado, que, há cinqüenta anos, sediava a capital do país, se encontre, atualmente, na 

contramão de um processo internacional a favor da accountability.  

 

 

Tratamento dos Dados 

 

 

Com o intuito de começar a análise estatística do modelo desenvolvido nesta pesquisa, 

foi necessário definir precisamente o que representa cada uma das variáveis e quais são as 

hipóteses a serem testadas. Em seguida, foram realizadas algumas estatísticas descritivas para 

melhor compreender quais efeitos eram observados na realidade prática das diversas 

interações entre as diferentes variáveis. E, por último, seguiu-se para o passo da regressão 

LOGIT, que consiste em uma ferramenta mais sofisticada de análise estatística, bastante 

apropriada para casos nos quais a variável dependente é binária ou dicotômica (no caso da 

primeira regressão tem-se a decisão de concorrer à reeleição ou não, e no segundo caso tem-se 

o sucesso ou fracasso nessa estratégia).  

Ambas as regressões foram do tipo painel, que realiza a análise de vários indivíduos ao 

longo de vários períodos de tempos, diferentemente da regressão temporal (um indivíduo ao 

longo de vários períodos de tempo) e da regressão de cross-section (vários indivíduos em um 

determinado período de tempo). 

As variáveis foram separadas em blocos, de acordo com a sua natureza explicativa e 

origem. Embora todas esbocem características no nível individual do parlamentar, exceto a 

relação candidato/vaga, algumas estão relacionadas com o seu desempenho dentro da 

Assembléia durante a legislatura que antecede o pleito eleitoral, outras com a competição 

eleitoral do estado e outras com características pessoais pura e simplesmente. 
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Competição Eleitoral 

 

Este grupo de variáveis engloba, primeiramente, a relação CANDIDATO/VAGA da 

eleição anterior àquela que está sendo analisada. Trata-se de um instrumento de medição do 

quão disputado é a eleição naquele estado. De maneira geral, quanto maior for essa relação, 

menor incentivo o candidato terá para concorrer à reeleição. No entanto, para alcançar postos 

mais altos, a competição é muito mais acirrada. Em que pese o fato de as eleições para 

senador e governador não possuírem uma relação candidato/vaga mais elevada, em valores 

absolutos, elas são mais concorridas devido ao número de votos requeridos para o sucesso. 

Em outras palavras, o candidato deve medir os riscos associados a cada estratégia no 

momento de tomar essa decisão. 

Todavia, a relação candidato/vaga não pode ser levada em consideração isoladamente. 

Ela só indica o quão difícil é concorrer para aquele posto e para outros cargos. Nada informa a 

respeito das chances e probabilidades associadas a cada estratégia para cada candidato, e, 

portanto, torna-se difícil inferir a direção do seu efeito sobre a ambição estática e a taxa de 

sucesso de reeleição. 

 Por isso, a CONCENTRAÇÃO e DOMINÂNCIA ELEITORAL são variáveis 

imprescindíveis para esse bloco. A primeira se refere à concentração espacial dos votos 

nominais dos candidatos na eleição anterior, enquanto a segunda se refere ao domínio que os 

candidatos exerceram sobre a sua principal base eleitoral no pleito anterior, isto é, aquela na 

qual eles receberam o seu maior número de votos.  

A expectativa é de que um candidato que tenha uma base eleitoral muito concentrada 

em apenas um município e, portanto, vulnerável a entrada de outros competidores fortes neste 

local, tem menos chance de se reeleger do que um candidato que possua uma dispersão 

espacial do seu eleitorado por todo o estado e, deste modo, menos propenso a perder seus 

votos para possíveis competidores.  

Por outro lado, se um candidato receber, por exemplo, 70% dos seus votos em um 

município no qual ele tenha ganhado 90% dos votos válidos, ele terá uma base eleitoral 

robusta que lhe incentivará a concorrer à reeleição. Da mesma forma, um candidato que 

disperse bem os seus votos e que seja conhecido por todo o estado pode se arriscar com mais 

segurança a um cargo de deputado federal, senador ou governador. 
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A variável que completa esse bloco e determina, basicamente, as chances que um 

candidato possui de se reeleger, tentar o cargo de deputado federal, senador ou governador, é 

a PORCENTAGEM DO ELEITORADO conquistada no pleito anterior. Ela se refere à 

relação entre a votação nominal de cada parlamentar e o total de votos do seu estado nas 

eleições anteriores. 

Aliando esta variável às outras três para formular sua estratégia, cada candidato passa a 

ter uma idéia bem embasada das suas chances reais de concorrer para os diversos cargos. Por 

exemplo, um indivíduo com votação bastante expressiva, combinada com votos 

especialmente dispersos, pode se aventurar ao cargo de governador ou senador, como foram 

os casos das candidaturas do deputado Sérgio Cabral e Solange Amaral, em 2002, e de Jorge 

Picciani para senador, em 2010, pelo Rio de Janeiro. No entanto, somente o primeiro obteve 

sucesso na sua tentativa.  

No entanto, o mais comum, excluindo a reeleição, é a candidatura a deputado federal. 

Durante o período analisado, de um total de 447 deputados apenas 31 se candidatam ao nível 

federal e 23 obtiveram sucesso. Um taxa de 74,19% de êxito. 

Estas quatro variáveis combinadas fornecem um panorama geral da competição eleitoral 

em cada estado. Do ponto de vista meramente analítico, são os fatores que mais influem na 

decisão do candidato, pois são os seus competidores e os eleitores que impõem estas 

condições. São variáveis exógenas e impostas a qualquer candidato que quiser concorrer à 

reeleição ou que almeje cargos de maior prestígio, independentemente das suas capacidades 

profissionais. 

 

Desempenho na Assembléia 

 

Esse bloco considera toda a atuação parlamentar de cada deputado durante a legislatura 

que antecede o ano eleitoral.  

A primeira delas é a IDEOLOGIA do partido ao qual cada deputado pertence. Foi 

desenvolvida uma escala de ideologia segundo os seguintes critérios: Extrema Esquerda = -1; 

Esquerda = -0,75; Centro-Esquerda = -0,5; Centro = 0; Centro-Direita = 0,5; Direita = 0,75; 

Extrema Direita = 1. As cifras não contêm nenhum tipo de juízo de valores sobre a ética, 
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moral ou desempenho em matéria de produção legislativa de cada partido. Foi uma escala 

criada a partir das ideologias declaradas pelos partidos nas suas diretrizes (sendo esta uma das 

suas críticas). 

Faz parte da crença popular que nem todas as filiações partidárias brasileiras seguem as 

suas ideologias à risca. Seria mais apropriado coletar informações acerca das votações 

internas das Assembléias a fim de saber ao certo quais ideais cada candidato e partido 

defendem, assumindo que os deputados podem discordar dos objetivos dos seus respectivos 

partidos.  

Leoni (2002) desenvolveu uma ferramenta estatística, através do procedimento W-

NOMINATE e da teoria espacial do voto, para analisar qual posição ideológica os principais 

partidos brasileiros (PT, PSDB, PDT, PFL) adotavam na Câmara dos Deputados para o 

intervalo entre 1991 e 1998. Esta análise levava em conta o voto de cada parlamentar desses 

partidos para cada projeto deliberado na Câmara, produzindo um gráfico de dispersão para os 

quatro partidos individualmente e podendo concluir se eles se encontravam mais à direita ou à 

esquerda na escala de ideologia. Contudo, a construção de tal variável levaria muito tempo e 

não é o foco principal desta pesquisa. Por isto, a justificativa principal para a utilização da 

escala produzida no presente trabalho é a sua parcimônia.  

A segunda variável é a FILIAÇÃO PARTIDÁRIA, a qual se refere ao fato de o 

candidato pertencer ou não ao mesmo partido que o governador do estado. A terceira é a 

COALIZÃO PARTIDÁRIA, a qual se refere ao fato de o candidato pertencer à mesma 

coalizão ou não que o governador do estado. Estas duas combinadas fornecem a proximidade 

do parlamentar com o Executivo estadual. Espera-se que os candidatos que possuam o apoio 

do governador tenham mais chances de serem reeleitos no ano em que este concorra à 

reeleição e, portanto, escolham essa estratégia com mais freqüência, caso o governador tenha 

uma aprovação popular favorável.  

Nos anos eleitorais em que o governador for um lame duck, ou seja, quando não estiver 

concorrendo à reeleição, a relação dos parlamentares com o Executivo torna-se menos 

relevante para fins eleitorais. Isto significa dizer que votar a favor de propostas que sejam 

importantes para o Governo deixa de ser tão atraente (Leoni et al 2004). Em outras palavras, o 

contexto histórico exerce também grande influência na tomada de decisão dos deputados. 
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A quarta variável do grupo de desempenho político dentro das Assembléias é aquela 

que exprime o fato de os candidatos terem sido eleitos membros da MESA DIRETORA ou 

não durante a legislatura que antecedeu o pleito, enquanto a última é aquela que mostra se os 

candidatos foram eleitos para a posição de LÍDER DE BANCADA ou não. Elas buscam 

capturar o efeito de uma posição de destaque dentro da instituição na tomada de decisão dos 

deputados no momento da eleição.  

Por exemplo, os parlamentares que compõem a Mesa Diretora recebem maior verba de 

gabinete e têm mais espaço na mídia. Isto favorece a sua candidatura a postos mais altos na 

hierarquia política por causa do seu poder e posição de líder dentro da Casa. O mesmo critério 

funciona para a variável Líder de Bancada, que engloba os Líderes do Governo, dos Partidos, 

da Maioria, da Minoria e dos Blocos Parlamentares.  

Como foi dito anteriormente, quanto mais concentrada for a posição de liderança dentro 

de uma Assembléia, mais esta servirá de ponte a cargos mais elevados para os candidatos que 

ocupem essas posições. Caso o poder seja mais desconcentrado, os candidatos não terão tanta 

visibilidade nos meios de comunicação nem maior acesso a recursos, dificultando sua 

candidatura a cargos mais altos. Entretanto, neste caso, uma posição de liderança dentro da 

instituição dá incentivos aos parlamentares tentarem a reeleição. 

 

Características Pessoais 

 

O bloco das variáveis pessoais leva em conta o grau de instrução dos candidatos e a sua 

faixa etária. Estas são justificáveis, do ponto de vista teórico, pela capacidade analítica 

desenvolvida após longos anos de estudo e pela experiência profissional dos candidatos, 

respectivamente. 

Entretanto, o senso comum leva a crer que, na prática, o eleitor não prestará atenção na 

formação acadêmica nem na idade dos candidatos no momento de decidir em qual votar. O 

eleitor escolhe com base naquilo que os candidatos lhe prometem nas plataformas políticas 

anunciadas na campanha. A maior parte do eleitorado, talvez a porção menos instruída da 

população, não possua nenhum tipo de informação pessoal a respeito do seu candidato. O seu 
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foco é na sua atuação parlamentar e nos benefícios trazidos à sua comunidade pelo candidato. 

Diante dessa ambigüidade, qual versão da verdade tem mais razão? 

Os dados mostram que em 2010, 3,39% e 5,6% do eleitorado era formado por 

indivíduos que tinha pelo menos o Ensino Superior completo, em Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, respectivamente. Enquanto isso, 44,47% e 38,72% dos candidatos a deputado 

estadual, nos respectivos estados, se encontrava na mesma situação acadêmica. Por fim, o 

resultado das eleições revelou que 86,25% e 74,29% dos deputados eleitos para legislar, nas 

respectivas Casas, possuíam pelo menos um diploma de graduação, assim como revelou que a 

porcentagem média de votos necessária para que um candidato pudesse haver sido eleito se 

aproximou de 0,55% em MG e de 0,51% no RJ em relação ao eleitorado total de cada estado. 

Em um ambiente eleitoral no qual cada cidadão representa um voto, os candidatos que 

possuíam Ensino Superior completo obtiveram uma preferência clara do eleitorado como um 

todo, incluindo os eleitores menos instruídos. Portanto, o grau de instrução dos legisladores 

DEVE afetar positivamente o seu sucesso na candidatura à reeleição.  

 

Índice de Profissionalização 

 

A Figura 1 mostra a comparação entre os graus de profissionalização das duas 

Assembléias. 
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Figura 1. Grau de Profissionalização do Legislativo 

 

Inesperadamente, a ALERJ se revelou quase tão profissionalizada quanto a ALMG 

dentro do período analisado. Esta é uma palavra apropriadamente utilizada porque a 

expectativa era encontrar um resultado bem distinto entre as duas, considerando as reformas 

que foram estabelecidas durante o governo Aécio Neves, como, por exemplo, o Choque de 

Gestão. Este consistiu em promover o desenvolvimento mediante a reversão de quadros 

de déficits orçamentários (incluindo, em um primeiro momento, a redução de despesas), a 

reorganização e a modernização do aparato institucional do estado, buscando a 

implementação de novos modelos de gestão, como empregar as metas de desempenho de 

produção.  

A explicação para tal resultado contra-intuitivo é que um dos fatores que compõem o 

índice pesou demasiadamente a favor da ALERJ. Os recursos financeiros com assessoria 

disponíveis para os deputados fluminenses compensaram amplamente os salários mais altos 

dos e a média mais alta de mandatos previamente exercidos pelos deputados mineiros. Este 

último indicador não apresentou tanta diferença entre as duas Casas. Mas essa diferença não 

pode ser ignorada. 

Como foi dito anteriormente, a ALMG foi identificada como sendo a mais 

profissionalizada e, portanto, estabelecida como ponto referencial. O grau de 

profissionalização da ALERJ pode ser compreendido em termos de profissionalização da 

ALMG. 

Corroborando a expectativa, a Assembléia fluminense, em 2002, apresentou 

aproximadamente 64% do grau de profissionalização da Assembléia mineira. No entanto, em 

2006, essa cifra já havia alcançado 91%, recuando um pouco para o nível de 88%, em 2010. 

Vale a pena atentar para o ano de 2005, quando a ALERJ se mostrou brevemente mais 

profissionalizada do que a ALMG. 

Isto evidencia um processo de concentração dos esforços, por parte do estado 

fluminense, em profissionalizar o seu Legislativo. Há um aumento íngreme nos gastos com 

salário e benefícios para cada parlamentar, indicando certa preocupação com os incentivos 

econômicos que os parlamentares fluminenses recebiam da instituição.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9ficit_or%C3%A7ament%C3%A1rio&action=edit&redlink=1
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Por outro lado, em Minas Gerais, observou-se durante esse período uma política de 

austeridade fiscal no Governo Aécio Neves, preocupando-se em gastar menos e produzir 

mais. Isto explicaria a razão dos salários e dos gastos com assessoria não terem apresentado 

um crescimento tão vertiginoso neste estado. 

Contudo, essa proximidade da ALERJ em relação à ALMG não pode ser interpretada 

inteiramente como uma mudança estrutural. O fator que integra o índice de profissionalização 

que melhor traduz a capacidade da Assembléia de legislar é possivelmente a experiência 

previamente adquirida em mandatos dentro da mesma instituição por parte dos parlamentares. 

E, neste aspecto, a ALMG demonstrou ser superior em todos os anos, com certa tendência de 

crescimento durante a última legislatura.  

Uma das críticas à utilização do índice desenvolvido por Squire na realidade brasileira é 

o seu foco em fatores financeiros e quantitativos. Apesar de ele argumentar que, do ponto de 

vista estatístico, o seu índice é altamente correlacionado com os outros que utilizavam 

diferentes aspectos dessa variável multifacetada, não é possível avaliar se a elevação do 

salário dos deputados, dos gastos com assessoria ou da experiência prévia na instituição são 

convertidos em maior produção legislativa eficiente, eficaz e efetiva.  

Seria necessário analisar os projetos de lei sancionados e de autoria dos parlamentares 

quanto à satisfação proporcionada aos cidadãos através de questionários freqüentes, ao nível 

de transparência e accountability das Assembléias através de um portal de prestação de contas 

regularmente controlado por órgãos públicos fiscalizadores, entre outras medidas. 

Por isto, não é possível inferir muito a respeito da qualidade do aumento da 

profissionalização da ALERJ. Além disso, embora a distância entre o grau de 

profissionalização das duas Casas tenha se reduzido, as reformas realizadas no setor público 

mineiro a fim de gastar menos com o governo e mais com o cidadão, ao mesmo tempo em que 

se reduzia o peso dos recursos destinados à máquina administrativa e ocorria uma ampliação 

dos investimentos destinados a melhorar a qualidade de vida da população, tornam este 

modelo de profissionalização mais interessante do que apenas elevar os salários dos 

deputados a níveis exorbitantes. Afinal de contas, profissionalização afeta a qualidade da 

democracia, pois fortalece a atuação parlamentar e reforça/desenvolve os elos entre os 

deputados e as suas bases eleitorais. Este deve ser o principal foco desse movimento, cujos 

benefícios devem ser sentidos por parte dos cidadãos e não dos deputados somente.  
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Estatísticas Descritivas 

 

 

Salário e Gastos com Assessoria 

 

A Figura 2 mostra a evolução dos salários anuais dos parlamentares das duas 

Assembléias, em valores nominais (isto é, sem estarem deflacionados). 

 

Figura 2. Salários pagos aos parlamentares 
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de Coleta dos Dados desta pesquisa. Em 2002, eles receberam R$ 170.458,15, enquanto que, 

em 2010, este valor era de R$ 295.385,10. Por outro lado, os parlamentares mineiros 

receberam, em média, R$ 429.951,14. Em 2002, esta cifra foi de R$ 390.041,54, enquanto 

que, em 2010, esta quantia alcançava o valor de R$ 459.447,26.  

A Figura 3 mostra a evolução dos gastos com assessoria para os parlamentares das duas 

Assembléias. 

 

Figura 3. Gastos com Assessoria 

 

No caso dos gastos com assessoria, cada parlamentar mineiro recebeu, em média, R$ 

405.263,74 para custear a contratação de assessores para o seu gabinete. Em 2002, este valor 

foi de R$ 304.215,80, enquanto que, em 2010, esta cifra já aparecia como R$ 506.693,48. 

Cada deputado mineiro tem o direito de contratar 23 servidores. O pagamento e a contratação 

são feitos pela Assembléia, devendo o deputado limitar os gastos com salário da equipe de 

auxiliares a R$ 52.024,50. O menor vencimento pago, em 2010, foi R$ 614,53 por jornada 

diária de quatro horas. O maior salário era R$ 8.652,65 por oito horas de trabalho. 

Cada parlamentar fluminense, por sua vez, recebeu, em média, R$ 1.107.140,21. Em 

2002, este valor era de R$ 838.884,70, enquanto que, em 2010, já alcançava a cifra de R$ 

1.373.596,96. Cada um tem o direito de contratar 20 assessores. Assim como na ALMG, a 

ALERJ é quem contrata e paga esses funcionários. O menor vencimento pago, em 2010, foi 

R$ 4.151,00 ao auxiliar CAI – 16 e o maior salário pago foi R$ R$ 7.684,74 ao Chefe de 

Gabinete CCDAL – 01 por oito horas de trabalho. 
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A variação média do salário dos deputados da ALERJ, no período 2002 – 2010, foi de 

73% e a dos deputados da ALMG foi de 18%. Além disso, os gastos com assessoria para os 

parlamentares fluminenses variaram 64%, no mesmo período, enquanto que os dos 

parlamentares mineiros variaram 67%.  

Levando em consideração o fato de que a inflação acumulada (IPCA) nesse período foi 

de aproximadamente 45%, pode-se concluir que os gastos com assessoria a superaram 

amplamente. O mesmo pode-se dizer a respeito do salário dos legisladores fluminenses.  

Por outro lado, o salário dos legisladores mineiros cresceu a uma taxa bem abaixo da 

inflação, reforçando os objetivos alcançados pelas reformas administrativas que ocorreram 

durante a gestão do Governador Aécio Neves. Vale ressaltar que os dados foram obtidos a 

partir da Seção de Prestação de Contas da própria ALMG.  

 

Número de Mandatos Exercidos Anteriormente 

 

A Figura 4 mostra a evolução do número de mandatos previamente exercidos pelos 

legisladores das duas Assembléias. 

 

Figura 4. Número de mandatos anteriores 
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parlamentares no processo de formulação de políticas públicas, o que permite o 

fortalecimento da capacidade da instituição de desempenhar o seu papel dentro dele com 

perícia, seriedade e esforço comparável ao de outros atores no processo, principalmente em 

relação ao Executivo brasileiro. 

O número médio de mandatos exercidos previamente pelos deputados mineiros foi 1,26, 

o que representa aproximadamente cinco anos de experiência dentro da instituição. No caso, 

fluminense, a média cai para 1,1, o que significa dizer aproximadamente quatro anos e cinco 

meses de experiência.  

Como já foi mencionado, a ALMG demonstrou, em todos os períodos analisados, uma 

média maior do que a ALERJ: 1,22 x 1,11 (2002); 1,14 x 1,11 (2006); 1,43 x 1,17 (2010).  

Entretanto, o mais interessante é verificar que, em 2005, o número de mandatos sofre 

uma queda abrupta em Minas Gerais por causa dos deputados que renunciaram a fim de 

ocupar postos de prefeito. Pode-se inferir que os deputados mais experientes da ALMG 

tenham obtido sucesso na sua tentativa de eleição ao cargo de prefeito, sendo substituídos por 

suplentes bem menos experientes.  

Por outro lado, na ALERJ, os deputados que foram eleitos prefeitos no meio da 

legislatura foram substituídos por suplentes mais experientes e/ou aqueles não obtiveram 

tanto sucesso na sua estratégia de mudança para o Executivo municipal. O mesmo ocorreu em 

2009, quando a curva da ALERJ apresentou uma inclinação de crescimento mais acentuada. 

Vale lembrar que ser prefeito em cidades de médio e grande porte, no Brasil, é 

considerado o exercício de um cargo de maior poder do que o exercido por um deputado 

estadual, visto que movimenta maior volume de dinheiro, tem mais espaço nos meios de 

comunicação, entre outros pontos positivos. Deste modo, boa parte dos parlamentares 

estaduais concorre à eleição municipal, sendo esta uma decisão também sustentada pelo fato 

de que a candidatura não o obriga a renunciar obrigatoriamente, apenas no caso de vitória 

(Leoni et al 2004).  

Em outras palavras, os riscos envolvidos nessa estratégia são quase nulos e os retornos 

são bastante elevados. Em caso de derrota, o deputado se beneficia da atenção recebida por 

parte do eleitorado (apenas em caso de derrota com diferença de votos muito marcante isso 
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pode ser uma desvantagem) e por usar esse período de eleição para alavancar a sua 

candidatura para o pleito seguinte estadual. 

De maneira geral, as duas curvas seguiram tendências contrárias em todos os anos. 

Deste modo, o ano de 2006 virou um divisor de águas, pois foi nesse instante em que a curva 

da ALMG se descolou bastante da ALERJ, constatando um pleito eleitoral no qual os mais 

experientes saíram vencedores em Minas Gerais. 

 

Candidato/Vaga 

 

A Figura 5 mostra a evolução da relação candidato/vaga nos dois estados. 

 

Figura 5. Relação Candidato/Vaga 

 

O Rio de Janeiro apresentou uma competição mais acirrada, nos últimos três pleitos 

eleitorais, do que Minas Gerais. A média, durante os anos analisados nesta pesquisa, foi quase 

duas vezes maior no estado fluminense (18,93 x 10,46). Por outro lado, a média de 

crescimento dessa variável foi a mesma nos dois estados, 4% no período.  

É curioso o fato de que em ambos os estados a relação candidato/vaga tenha caído de 

2002 para 2006 (18,86 para 18,26 no Rio de Janeiro e 10,64 para 9,66 em Minas Gerais) e 

subido no pleito seguinte (19,69 e 11,08, respectivamente). Entretanto, nada se pode inferir 

9

11

13

15

17

19

21

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Candiddato/Vaga ALERJ

Candidato/Vaga ALMG



49 
 

acerca dessa similaridade competitiva, uma vez que apenas dois estados não representam uma 

amostra suficientemente grande para creditar a um evento histórico a sua causa.  

 

 

Concentração Eleitoral 

 

A Figura 6 mostra a evolução da concentração espacial dos votos dos deputados nas 

duas Assembléias. 

 

Figura 6. Concentração eleitoral 

 

Dado que o estado de Minas Gerais possui 853 municípios (15,5% do total de 

municípios do Brasil inteiro) e o Rio de Janeiro possui 92, esperava-se que a concentração 

eleitoral fosse ser menor na ALMG do que na ALERJ. De fato, essa tendência foi corroborada 

pelos dados observados e, em média, 64,74% dos votos de cada deputado da ALERJ está 

concentrado no município com o seu maior número de votos nominais. Por outro lado, essa 

cifra é de 36,13% na ALMG. 

Contudo, em ambas as Casas legislativas, essa variável demonstra uma tendência de 

redução ao longo das últimas legislaturas. Por exemplo, no caso dos parlamentares 
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enquanto, no caso dos parlamentares mineiros, essa variável foi de 37,40% para 35,05%. 
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Isto pode evidenciar uma estratégia de hedge contra possíveis adversários fortes nas 

suas bases eleitorais, isto é, os parlamentares passaram a preferir a dispersão espacial dos 

votos como forma de compensação pela possível entrada de novos competidores que sejam 

fortes nas suas bases eleitorais.  

Além disso, pode ser considerada uma estratégia que revele preferência pela ambição 

progressiva, dado que é muito útil aos deputados serem conhecidos por todo o estado caso 

almejem alcançar os postos de deputado federal, senador ou governador. 

Todavia, a redução é muito pequena a fim de inferir algo a respeito de alterações na 

formulação de estratégia dos candidatos. 

 

Dominância Eleitoral 

 

A Figura 7 mostra a evolução da dominância espacial dos votos dos legisladores nas 

duas Assembléias. 

 

Figura 7. Dominância eleitoral 
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podem focar os seus gastos com campanha, a concorrência em cada município deveria ser 

menor, o que pode ser comprovado a partir da figura.  

Em Minas Gerais, os deputados receberam, em média, 23,06% dos votos nos 

municípios em que eles mais concentraram os seus votos. No Rio de Janeiro, a média cai para 

8,89%. Em ambos os estados, houve queda na dominância em 2006, atingindo o seu ponto 

mais baixo, e uma recuperação em 2010, chegando ao seu patamar mais alto no caso da 

ALERJ (25,56% e 8,64% em 2002; 19,31% e 8,28% em 2006; 24,32% e 9,76% em 2010; 

ALMG e ALERJ respectivamente). 

 

Porcentagem do Eleitorado 

 

A Figura 8 mostra a evolução do percentual de votos obtidos pelos deputados em 

relação ao total do eleitorado de cada estado. 

 

Figura 6. Porcentagem do Eleitorado conquistado 

 

Uma vez que o Rio de Janeiro possui uma relação candidato/vaga bem mais elevada do 

que Minas Gerais, o esperado seria que a votação nominal mínima necessária para ser eleito e, 

conseqüentemente, a votação média dos candidatos eleitos em relação ao comparecimento do 

eleitorado nas urnas também fosse maior. O raciocínio lógico é corroborado na segunda 

hipótese e pode-se constatar ligeira superioridade na porcentagem média do eleitorado 
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conquistado pelos parlamentares fluminenses. No período analisado, cada parlamentar 

fluminense recebeu, em média, 0,57% dos votos nominais. Em Minas Gerais, essa taxa foi um 

pouco menor, 0,54%. Não há muita variação nesse indicador ao longo do tempo, revelando 

certa estabilidade e confiabilidade nele. Este fato dá a impressão de que é historicamente mais 

concorrido ser eleito no Rio de Janeiro do que em Minas Gerais. 

Todavia, quando comparadas as votações nominais de corte (significa dizer quantos 

votos recebeu o candidato eleito com o menor número de votos), chega-se a outras 

conclusões.  A votação mínima necessária para ser eleito na ALERJ varia em torno de 0,14%, 

enquanto esse valor varia em torno de 0,20% na ALMG, evidenciando alta variância das 

votações para a Assembléia mineira. 

Esta contradição se deve ao fato da existência da regra eleitoral conhecida por quociente 

partidário. De acordo com o Código Eleitoral, Artigo 107, determina-se para cada partido ou 

coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos 

válidos recebidos por uma mesma legenda ou coligação de legendas, desprezando-se a fração. 

Por sua vez, de acordo com o Código Eleitoral, Artigo 106, determina-se o quociente 

eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo número de cadeiras a serem 

preenchidas em cada Assembléia, desprezada a fração se igual ou inferior a meio e 

equivalente a um, se superior. 

É possível que candidatos não tão fortes sejam eleitos por causa de outros que obtenham 

votações expressivas dentro da sua legenda ou coligação. Eles seriam, dessa forma, “puxados” 

pelos seus companheiros de partido.  

Em Minas Gerais, quatro candidatos durante o período analisado receberam mais votos 

do que o quociente eleitoral, propriamente dito, o que significa dizer que só com a sua 

votação eles já ocupariam mais de uma cadeira dentro da ALMG. No Rio de Janeiro, apenas 

um deputado conseguiu esse feito. 

 

Ideologia Partidária 

 

A Figura 9 mostra a evolução da ideologia partidária dos deputados das Assembléias. 
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Figura 9. Ideologia 

 

A ALMG vem sendo caracterizada por uma instituição de centro-direita, baseado nas 

informações acerca das últimas três legislaturas. O momento em que essa tendência se 

mostrou mais acentuada foi logo após a reeleição de Aécio Neves, em 2007. Porém, as 

indefinições e incertezas que o PSDB passou no final da última legislatura em relação à 

eleição presidencial aliadas ao fortalecimento do PT no âmbito subnacional podem explicar o 

movimento de mudança para o “esquerdismo” dentro da Assembléia. Na escala, o ano de 

2010 registrou o nível mais próximo do centro, mesmo considerando o governo Itamar 

Franco, do PMDB (legenda considerada centrista nesta pesquisa). 

Por outro lado, a ALERJ se posicionou desde o governo de Garotinho à esquerda da 

escala de ideologia, o que faz sentido, uma vez que o PSB é de esquerda e o governador 

apresentava grande representatividade dentro da Casa. A partir do governo de Sérgio Cabral, 

houve uma mudança em direção ao lado direito da escala e 2009 registrou o ponto mais à sua 

direita.  

 

Partido e Coalizão 

 

A Figura 10 mostra a evolução da representatividade do partido dos governadores nas 

Assembléias. 
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Figura 10. Partido 

 

A Figura 11 mostra a evolução da representatividade da coalizão dos governadores nas 

Assembléias. 

 

 

Figura 11. Coalizão 

 

O tamanho do partido e da coalizão do governador nas Assembléias demonstrou grande 

diferença entre eles e dentro deles em dimensão e em tendência ao longo do tempo. Essas 
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variáveis são importantes porque refletem o apoio e a representatividade dos governadores 

dentro das instituições, o que acarreta uma relação de reciprocidade e apoio dos governadores 

aos deputados no momento de escolherem as suas estratégias no pleito seguinte. 

Em 2002, Anthony Garotinho, do PSB, possuía apoio de 26,39% dos parlamentares sob 

o mesmo partido e de 41,67% sob a mesma coalizão (PSB - PC do B - PT – PDT) dentro da 

ALERJ. A sua popularidade era tão alta que foi o terceiro colocado nas eleições presidenciais 

daquele ano, com bom desempenho atribuído à votação dos evangélicos em todo o país. Após 

deixar o comando do governo estadual, assumiu a Secretaria de Segurança na gestão de sua 

esposa, Rosinha Garotinho, em 2003. 

Rosinha, do PSB também, não manteve a mesma popularidade do marido e teve a sua 

representatividade reduzida dentro da Assembléia a 5,71% sob o mesmo partido e a 7,14% 

sob a mesma coalizão (PSB-PTC) em 2006. O casal viu seus índices de popularidade caírem 

no estado, ao mesmo tempo em que se acumulavam denúncias de crimes comuns e eleitorais 

contra eles.  

O Governo de Rosinha foi marcado por polêmicas principalmente no campo da 

segurança pública e da assistência social. Em 2005, Rosinha foi condenada pela Justiça 

Eleitoral à inelegibilidade por um prazo de três anos, a contar de 2004, por considerá-la 

culpada das acusações de abuso de poder econômico e político, uso da máquina pública, 

clientelismo e distribuição de dinheiro sem origem comprovada durante as últimas eleições. 

Depois de um tempo, foi absolvida pelo plenário do TRE dessas mesmas acusações. Em 

2006, tanto Rosinha quanto Anthony Garotinho foram novamente acusados de cometer 

crimes, beneficiando e sendo beneficiados por dinheiro irregular em campanhas eleitorais. 

No mesmo ano, com a impossibilidade de se candidatar a um novo mandato à frente do 

Estado do Rio de Janeiro, o casal Garotinho decidiu apoiar Sérgio Cabral Filho, que foi eleito, 

em segundo turno, pelo PMDB. 

Sérgio Cabral terminou o seu mandato com 27,14% de representatividade dentro da 

ALERJ (o PMDB não possuía coalizão), sendo reeleito, em 2010, ainda no primeiro turno 

com 66% dos votos válidos.  

Por sua vez, em Minas Gerais, Itamar Franco, pelo PMDB (novamente não havia 

coalizão) possuía 16,88% de representatividade na ALMG, em 2002. No mesmo ano, ele 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_presidenciais_no_Brasil_em_2002
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a_Eleitoral
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ajudou a eleger Aécio Neves e, com a vitória de Lula no plano nacional, foi nomeado 

embaixador brasileiro na Itália até deixar voluntariamente o cargo em 2005. 

Devido ao apoio do ex-governador, assim como ocorreu no Rio de Janeiro, Aécio Neves 

começou o seu governo com grande apoio dentro da ALMG. No entanto, ao contrário do que 

ocorreu com Rosinha, a sua representatividade aumentou e ele terminou o seu mandato com 

24,36% sob o mesmo partido e 38,46% sob a mesma coalizão (PFL-PSDB-PSC). Durante o 

seu governo, ele implantou em Minas Gerais o Choque de Gestão, política que tinha o 

objetivo de reorganizar e modernizar o Estado, reduzir os custos do governo estadual, 

aumentando os investimentos na área social e em infraestrutura. O Choque melhorou a 

qualidade dos serviços e resultou em uma administração de excelência, comprovada por 

organismos internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. Ele manteve durante todo o seu governo altas taxas de aprovação. Segundo 

uma pesquisa feita pelo Datafolha, a nota média atribuída ao seu primeiro e segundo 

mandatos, até 2009, era 7,6, em um escala de zero a dez. 

Aparentemente, por causa da sua alta popularidade, em 2006, ele foi reeleito, ainda no 

primeiro turno, com 73,03% dos votos válidos. Contudo, Aécio Neves foi criticado por alguns 

políticos e jornalistas de ser personalista, não querendo apoiar a candidatura do candidato de 

seu partido à Presidência, Geraldo Alckmin, almejando sua própria candidatura ao cargo nas 

eleições de 2010. 

Isto pode ter gerado uma redução na representatividade do PSDB dentro da ALMG na 

legislatura 2007- 2010, chegando a 20%. Por outro lado, em março de 2009, Aécio Neves 

liderava o ranking de popularidade entre os governadores em seus respectivos Estados, com 

77% de aprovação, o que lhe permitiu manter o apoio da sua coalizão dentro da Assembléia 

(DEM-PSDB-PP-PTB) ao nível de 38,75%, em 2010, e contribuiu para a eleição do seu vice-

governador, Antônio Anastasia, com 62,72% dos votos válidos. 

De maneira geral, os interesses dos deputados mineiros estiveram mais alinhados com 

os dos governadores mineiros do que os interesses dos seus pares fluminenses com os dos 

seus respectivos governadores. A média de representatividade dos governadores mineiros 

dentro da ALMG foi de 20,41% e 31,36%, sob o mesmo partido e sob a mesma coalizão, 

respectivamente. Enquanto isso, essas cifras foram de 19,75% e 25,32% no Rio de Janeiro. 
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Mesa Diretora e Líder de Bancada 

 

A Figura 12 mostra a evolução da porcentagem dos parlamentares que fizeram parte da 

Mesa Diretora nas duas Assembléias. 

 

Figura 12. Mesa Diretora 

 

A Figura 13 mostra a evolução da porcentagem dos parlamentares que foram líderes de 

bancada nas duas Assembléias. 

 

Figura 13. Líderes de bancada 
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O número de posições da Mesa Diretora é muito parecido em ambas as instituições. A 

ALERJ apresenta um Secretário e um Vice-Presidente a mais do que a ALMG. Uma 

semelhança entre as duas é que não há muita rotatividade durante o primeiro para o segundo 

biênio de cada legislatura, não havendo, deste modo, grande variabilidade entre as duas em 

um mesmo ano nem ao longo do tempo. 

Por sua vez, a ALMG tem como característica blocos de legenda partidária, ao invés de 

bancadas para cada partido como na ALERJ. Isto favorece a centralização das posições de 

poder dentro da Assembléia. Por exemplo, na última legislatura, 28 parlamentares 

fluminenses passaram pelas posições de líderes de bancada partidária dentro da ALERJ, 

enquanto apenas 8 o fizeram na ALMG. 

 

Grau de Escolaridade 

 

A Figura 14 mostra a evolução do grau de instrução dos parlamentares das duas 

Assembléias. 

 

Figura 14. Grau de escolaridade 

 

Uma importante diferença entre as duas Assembléias, nesse quesito, é que o grau de 

instrução médio dos parlamentares da ALMG vem, de maneira geral, crescendo 

continuamente desde 2002. Enquanto isso, o mais alto grau de instrução médio dos 
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parlamentares que compõem a ALERJ foi atingido em 2004 (3,84), inclusive acima da média 

dos parlamentares mineiros do mesmo ano (3,81). Contudo, durante a legislatura que se 

seguiu, a média da ALERJ foi caindo gradualmente, embora tenha se recuperado a partir de 

2007, sem alcançar novamente o nível de 2004 e a média da ALMG aumentou 

paulatinamente. 

É interessante notar que somente a ALMG alcançou o grau 4 de instrução em um ano e 

em uma legislatura, o que significa dizer que, em média, todos os parlamentares mineiros 

possuíam, pelo menos, o Ensino Superior Completo durante a última legislatura. 

 

Faixa Etária 

 

A Figura 15 mostra a evolução da faixa etária dos parlamentares das duas Assembléias. 

 

Figura 15. Faixa Etária 

 

Essa variável descreve perfeitamente como ocorre a renovação parlamentar nas 

Assembléias. Em ambas, no início de cada legislatura, a idade média dos legisladores sofre 

uma redução devido à entrada de políticos mais jovens na Casa ou à saída dos mais velhos 

e/ou experientes que concorram para postos mais altos ou que sejam derrotados na reeleição.  

Não há muita diferença entre a média da faixa etária da ALERJ e da ALMG. O único 

momento em que algo significativo pode ser observado é na última legislatura, onde a 
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renovação parlamentar de Minas Gerais não envolveu a entrada de políticos mais novos.  Este 

é o único evento que explica a diferença de 1,04 anos de idade média entre os legisladores 

mineiros e fluminenses durante o período analisado. 
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Resultados Finais 

 

A Figura 16 mostra a evolução do grau de profissionalização das duas Assembléias, 

juntamente com a dispersão da média da sua ambição estática e da sua taxa de sucesso de 

reeleição. 

O gráfico evidencia o maior desenvolvimento da profissionalização na ALERJ, bem 

como um aumento gradual na taxa de sucesso de reeleição dos parlamentares fluminenses. A 

escolha pela reeleição, como principal estratégia, não sofreu grandes alterações durantes os 

três pleitos eleitorais na ALERJ. Além disso, a taxa de sucesso sempre esteve abaixo da 

ambição estática para o caso fluminense. 

Por outro lado, pode-se observar claramente que os deputados mineiros começaram a 

obter grande sucesso na sua estratégia a partir de 2006. Em 2010, mais de 90% dos que 

tentaram a reeleição obtiveram êxito, apesar de “apenas” 80% dos deputados terem tentado. 

Aparentemente, os legisladores mineiros vêm sendo capazes de realizar cálculos mais 

precisos sobre as possibilidades reais de reeleição. Na eleição de 2010, isto resultou no fato de 

que cada quase todos os legisladores que tentaram se reeleger conseguiram.  
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Figura 16. Comparação da evolução do grau de profissionalização nas 

Assembléias, da sua taxa de ambição estática e sucesso na estratégia de reeleição. 

 

Abaixo, a tabela 1 mostra os resultados da primeira regressão realizada, a qual envolveu 

a taxa de ambição estática como variável dependente contra o índice de profissionalização e 

as diversas variáveis de controle. 

Apenas quatro coeficientes se mostraram significantes, do ponto de vista estatístico, a 

um nível de 10% de significância, a saber, relação candidato/vaga, concentração eleitoral, 

estado e ano. A porcentagem do eleitorado e o índice de profissionalização, se utilizadas 

fórmulas de arredondamento, também foram significantes. 

Isto significa dizer que quanto maior for a relação candidato/vaga no estado, maior a 

probabilidade do deputado escolher a candidatura à reeleição. Essa interpretação contraria a 

hipótese assumida nesta pesquisa, mas a direção do coeficiente pode ser tendenciosa, visto 

que não foram utilizadas as relações candidato/vaga para os outros cargos disponíveis. Isto é, 

pode haver tido um aumento na concorrência para os outros cargos e, por isso, o crescimento, 

em valores brutos, dessa variável não tenha desmotivado os deputados a concorrerem à 

reeleição. 

Da mesma forma, quanto maior tiver sido a concentração dos votos dos deputados na 

eleição anterior, maior a probabilidade deles tentarem a reeleição. 

A variável “estado” era binária e considerava Minas Gerais como 1 e Rio de Janeiro 

como 0. Como havia sido observado anteriormente, os parlamentares mineiros vêm 

escolhendo a reeleição com maior freqüência do que os seus pares fluminenses, o que é 

corroborado estatisticamente pelo sinal do coeficiente. 

Para a variável “ano” foram adotados o valor 0 para 2002, 1 para 2006 e 2 para 2010. 

Isto significa dizer que, ao longo das últimas três legislaturas, os legisladores vêm escolhendo 

menos a candidatura à reeleição. Não é possível inferir, apenas com essa variável, o motivo 

para esse quadro de redução. Ela somente constata um movimento que vêm ocorrendo, mas 

não oferece explicações para tal. 
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Uma explicação plausível para esse movimento reside na maior perícia adquirida pelos 

parlamentares ao longo dos anos. Como se constatou anteriormente, os deputados eleitos vêm 

se mostrando cada vez mais experientes e profissionais. Junto com essa perícia durante a 

legislatura, se ganha experiência nos eventos eleitorais e no cálculo de probabilidade de 

vitória na eleição. Conforme o tempo passa, os legisladores se tornam mais capazes de 

antever as suas chances reais de sucesso na reeleição. De acordo com essa habilidade, 

somente os políticos mais fortes, do ponto de vista eleitoral, tentarão a reeleição e os mais 

fracos desistirão, dada a probabilidade alta de fracasso e o custo alto das campanhas eleitorais. 

Logo, à medida que o tempo passa, uma menor parcela dos congressistas tenta a reeleição, 

porém com uma alta probabilidade de sucesso. 

O coeficiente estatisticamente mais significativo é o da variável porcentagem do 

eleitorado (considera-se aqui a denotação de “significativo” como sendo aquele que mais 

impacta em dimensões absolutas a variável dependente). Se um determinado deputado tiver 

conquistado uma votação muito expressiva no pleito anterior, ele possuirá incentivos 

eleitorais para tentar um cargo mais alto. A grande questão é que esse deputado terá “puxado” 

outros com a sua votação expressiva devido ao quociente partidário. Estes terão menos 

incentivos a se candidatarem à reeleição, já que aquele que os havia “puxado” anteriormente 

não disputará mais essa eleição. Em outras palavras, uma desistência pode ocasionar várias 

outras e, portanto, o valor do coeficiente foi bem significativo. No entanto, bem como no caso 

da relação candidato/vaga, essa variável pode estar relacionada como a taxa de ambição 

estática através de uma moderação (a variável moderadora seria o quociente eleitoral, no 

caso).  

Finalmente, uma das hipóteses inicialmente proposta, neste trabalho, foi corroborada, 

do ponto de vista estatístico. Profissionalização AFETA positivamente a taxa de ambição 

estática. Quanto mais profissionalizada for a Assembléia, mais incentivos os deputados terão 

para concorrer à reeleição, algo já confirmado analiticamente pela figura 16.  

Todavia, a construção desse índice incorreu em alguns problemas e, por isso, o 

coeficiente não foi estatisticamente tão significante. A falta de variabilidade na ambição 

estática (mais de 80% dos deputados, em média, tentaram a reeleição nas últimas três 

eleições), a falta de variabilidade nos indicadores de salário e gastos com assessoria (não foi 

possível conseguir os dados anuais de cada deputado e se considerou que todos recebessem o 

mesmo salário e gastassem o mesmo montante com assessoria) e a tentativa de explicar uma 



64 
 

tomada de decisão individual através de uma variável que exprime valores no nível da 

Assembléia, podem ser consideradas as causas dessa distorção no índice e na sua 

significância.  

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 Ideologia -,111 ,259 ,182 1 ,670 ,895 

Coalizão -,500 ,414 1,456 1 ,228 ,606 

Partido ,434 ,472 ,844 1 ,358 1,543 

Idade ,003 ,014 ,037 1 ,848 1,003 

Mesa Diretora -,166 ,380 ,192 1 ,661 ,847 

Líder Bancada ,489 ,369 1,756 1 ,185 1,631 

Escolaridade -,012 ,140 ,007 1 ,934 ,989 

Porcentagem do Eleitorado -69,711 42,628 2,674 1 ,102 ,000 

Candidato/Vaga ,430 ,242 3,152 1 ,076 1,537 

Concentração Eleitoral 1,057 ,602 3,085 1 ,079 2,877 

Dominância Eleitoral 1,241 ,835 2,209 1 ,137 3,458 

Profissionalização ,155 ,096 2,618 1 ,103 1,168 

Estado 4,114 2,119 3,769 1 ,052 61,178 

Ano -,777 ,295 6,947 1 ,008 ,460 

Constant -7,972 4,641 2,951 1 ,086 ,000 

Tabela 1. Regressão tendo a ambição estática como variável dependente. 
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Em seguida, a tabela 2 mostra os resultados da segunda regressão realizada, a qual 

envolveu a taxa de sucesso de reeleição como variável dependente contra o índice de 

profissionalização e as diversas variáveis de controle. 

Desta vez, uma porção maior de coeficientes se mostrou estatisticamente significante a 

um nível de 5% de significância, a saber, coalizão, partido, idade, mesa diretora, porcentagem 

do eleitorado, e ano. Por sua vez, a variável líder de bancada foi significante a um nível de 

10%.  

É interessante notar que o grupo do desempenho na Assembléia foi quase todo 

significante, exceto a ideologia partidária (porém, pode-se atribuir a isso o fato de que esta 

variável foi construída com pouco respaldo teórico). Esta é uma grande diferença entre as 

duas variáveis que se pretende explicar nesta pesquisa. Por um lado, a escolha do deputado de 

se reeleger é principalmente determinada pela sua força eleitoral no estado aonde atua, o que é 

bem intuitivo. Por outro lado, o seu sucesso nessa estratégia é principalmente determinado 

pelo seu desempenho durante a legislatura, o que também se mostra bastante intuitivo. 

A variável coalizão revelou que os deputados que fazem parte da coalizão do 

governador têm mais chances de serem reeleitos. Enquanto isso, fazer parte do mesmo partido 

do governador reduz a probabilidade dos deputados serem reeleitos, o que é algo inesperado. 

Isto pode ser explicado pela influência da popularidade do governador durante a legislatura 

que antecede os pleitos. Ela tende a afetar mais os seus partidos do que as suas coalizões. 

Como esperado, ser membro da Mesa Diretora ou líder de uma bancada partidária eleva 

as chances dos legisladores serem reeleitos (a liderança partidária, naturalmente, não é tão 

significante como a Mesa Diretora, já que os seus membros têm menos poder). 

A votação percentual dos deputados novamente se mostrou o fator estatisticamente mais 

significativo e, desta vez, o mais significante de todos. A votação obtida na eleição anterior é 

o principal determinante para o sucesso dos deputados na candidatura à reeleição. Quanto 

mais expressiva tiver sido, maior a chance dos deputados serem reeleitos. 

Algo curioso de se observar é que a variável ano afeta a taxa de sucesso em uma direção 

contrária a que afeta a taxa de ambição estática. Quanto mais o tempo passa, mais os 

legisladores se tornam capazes de calcular precisamente as suas chances de vitória na 

reeleição. Por isto, apenas os candidatos mais fortes, do ponto de vista eleitoral, têm tomado 
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essa decisão e, conseqüentemente, a taxa de sucesso tem sido maior (algo corroborado 

anteriormente pela tabela 16). 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 Ideologia ,092 ,268 ,117 1 ,733 1,096 

Coalizão 1,946 ,820 5,628 1 ,018 6,999 

Partido -2,148 ,861 6,218 1 ,013 ,117 

Idade -,048 ,015 9,589 1 ,002 ,953 

Mesa Diretora 1,634 ,530 9,514 1 ,002 5,126 

Líder Bancada ,655 ,370 3,140 1 ,076 1,925 

Escolaridade ,174 ,140 1,541 1 ,215 1,190 

Porcentagem do Eleitorado 395,082 94,312 17,548 1 ,000 3,820E171 

Candidato/Vaga ,045 ,263 ,029 1 ,864 1,046 

Concentração Eleitoral -,800 ,642 1,555 1 ,212 ,449 

Dominância Eleitoral ,025 ,776 ,001 1 ,974 1,025 

Profissionalização -,044 ,088 ,252 1 ,615 ,957 

Estado 1,149 2,225 ,267 1 ,606 3,154 

Ano ,488 ,246 3,922 1 ,048 1,628 

Constant -,169 5,059 ,001 1 ,973 ,845 

 

Tabela 2. Regressão tendo a taxa de sucesso de reeleição como variável 

dependente. 
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Conclusão 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo dar o pontapé inicial na busca pelos determinantes 

políticos, eleitorais, pessoais e socioeconômicos que influenciam o padrão de carreira dos 

deputados estaduais brasileiros. Os esforços foram concentrados na mensuração de um índice 

de profissionalização legislativa, algo inédito na literatura nacional e que por si só já 

representa uma contribuição substancial, e na correlação deste fator com a estratégia de 

candidatura à reeleição por parte dos deputados estaduais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais 

e com o seu sucesso nessa estratégia nos pleitos eleitorais de 2002, 2006 e 2010.  

Em última instância, profissionalização afeta a qualidade da democracia, pois fortalece 

a atuação parlamentar e desenvolve os elos entre os deputados e as suas bases eleitorais. Uma 

Assembléia profissionalizada contribui para a institucionalização das regras de decisão, o 

aperfeiçoamento no exercício da sua função e um melhor acesso à informação, assim como é 

composta por profissionais mais especializados e responsáveis na atuação parlamentar devido 

à estabilidade da carreira e ao fortalecimento dos vínculos com o eleitorado. 

Da mesma forma, é de interesse dos eleitores compreender os motivos que levam alguns 

estados a produzirem políticas públicas mais eficientes do que outros e entender as razões que 

incentivam ou que limitam a atividade dos seus representantes em prol do bem-estar social. É 

esclarecedor para o eleitor saber quais critérios identificar no momento de escolher o seu 

representante na eleição seguinte.  

Os resultados encontrados evidenciam certa superioridade da ALMG no que toca à 

profissionalização das Casas, à escolha da candidatura à reeleição por parte dos parlamentares 

e ao sucesso nessa estratégia. Os parlamentares mineiros recebem maiores incentivos 

econômicos e políticos para fazer carreira dentro da instituição, sendo isto refletido no seu 

grau de profissionalização mais elevado. Buscando responder os questionamentos iniciais do 

trabalho, o ambiente mais profissional da ALMG corresponde a taxas de ambição estática 

similares às do seu par fluminense, apesar de serem ligeiramente mais altas. Contudo, as taxas 

de sucesso dessa estratégia são consideravelmente mais elevadas em Minas Gerais, o que 

corrobora do ponto de vista analítico (mas não estatístico) outra das hipóteses iniciais de que 

profissionalização afeta positivamente o carreirismo. 
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Mais precisamente, os indicadores que influenciam estatisticamente a decisão dos 

legisladores de concorrerem à reeleição são relação candidato/vaga, concentração eleitoral e 

porcentagem do eleitorado relativos ao pleito anterior; estado, ano eleitoral e o índice de 

profissionalização relativos à eleição presente. Por sua vez, os determinantes do sucesso nessa 

estratégia são coalizão, partido, idade, posição como líder de bancada e na mesa diretora, 

porcentagem do eleitorado do pleito anterior e ano eleitoral. 

Concluiu-se, finalmente, que o grupo de variáveis que se refere ao desempenho na 

Assembléia foi quase todo significante ao tentar explicar sucesso na reeleição, exceto a 

ideologia partidária. Enquanto isso, o grupo de variáveis que se refere à competição eleitoral 

foi mais significante ao tentar explicar ambição estática. Além disso, a ALMG fornece mais 

incentivos para que os seus membros almejem continuar trabalhando dentro da instituição, o 

que corresponde a taxas de ambição estática mais elevadas por causa do ambiente mais 

profissionalizado. Ainda, a maior experiência adquirida pelos parlamentares mineiros lhes 

permite prever com mais segurança o resultado da eleição seguinte, o que é revertido em taxas 

de sucesso de reeleição mais elevadas. 

 

Limitações do Trabalho e Pesquisas Futuras 

 

Vale ressaltar algumas limitações do trabalho a fim de contribuir para pesquisas futuras. 

Nota-se que esta pesquisa não é suficientemente abrangente para inferir algo acerca de uma 

teoria da reeleição no âmbito subnacional em um primeiro momento, embora proponha um 

modelo estatístico que possa embasar quantitativamente as suas conclusões. Todavia, oferece 

evidências inéditas e sugestivas de que é possível correlacionar o padrão de carreira dos 

deputados estaduais com a profissionalização das Assembléias. Isto se mostra relevante para 

fins práticos, dado que permite entender melhor os incentivos que os legisladores recebem 

para produzir políticas públicas eficientes, eficazes e efetivas, bem como quais fatores podem 

fortalecer o Legislativo vis-à-vis dentro do processo de formulação de políticas. 

Certamente, em pesquisas futuras, será necessário um modelo estatístico mais robusto e 

consistente que incorpore, em um índice de profissionalização, as diferenças individuais de 

cada parlamentar ao invés de mensurar a profissionalização no nível da Assembléia. É 

recomendável incluir outras variáveis de controle como, por exemplo, a relação 
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candidato/vaga dos outros cargos, participações dos deputados nas comissões permanentes ou 

em CPIs, se os deputados concorreram nas eleições municipais que acontecem em meados da 

legislatura, entre outras. Além disso, não somente para os estados de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, mas também para todos os estados da federação, a fim de capturar as diversas 

influências geográficas, culturais e históricas de cada unidade, além de obter uma 

variabilidade maior entre as taxas de ambição estática e também entre as taxas de sucesso. 

Outra forma de expandir a pesquisa seria o alargamento da série histórica tratada. Ao invés de 

analisar apenas as últimas três legislaturas, seria interessante pesquisar desde a promulgação 

da Constituição de 1988, uma vez que este evento alterou radicalmente as regras do jogo 

político. 

O índice de profissionalização deve capturar as diferentes despesas individuais dos 

parlamentares com os seus assessores e os seus benefícios recebidos que compõem 

considerável parte do seu salário. Nem todos os congressistas contratam o limite máximo de 

assessores possíveis, o que gera uma diferença substancial de economia ao longo de um ano. 

Também, nem todos os deputados utilizam os benefícios à sua disposição, se abdicando desse 

direito. 

A variável ideologia partidária foi construída de maneira ligeiramente aleatória, sem 

grande respaldo teórico. Seria mais apropriado coletar informações acerca das votações 

internas das Assembléias para saber ao certo quais ideais cada candidato e cada partido 

defendem, assumindo que os deputados possam discordar dos objetivos dos seus respectivos 

partidos. 

A falta de variabilidade da base de dados no que toca às variáveis explicadas devido à 

similaridade institucional entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais dificultaram a 

explicação do que influencia realmente a escolha dos deputados pela reeleição. 

Possivelmente, se comparados estados de diferentes regiões do território nacional, a 

variabilidade teria sido maior e mais variáveis explicativas teriam sido significantes. 

Por fim, a restrição da pesquisa a três anos eleitorais limita o seu poder de explicação, já 

que se trata de um período em que os parlamentares já haviam se acostumado com as regras 

do jogo político. Logo após a promulgação da Constituição de 1988, elas foram radicalmente 

alteradas e seria interessante capturar o efeito do aprendizado dos parlamentares ao longo do 

tempo e nos diversos estados do país em relação às suas ambições e aos cálculos de 
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probabilidade quanto ao seu sucesso na reeleição, bem como relacionar estes indicadores com 

a produção legislativa de cada Assembléia em matéria de quantidade e relevância. 
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Anexo 

 

Tabela de Ideologia Partidária 

 
Ideologia 

DEM Direita 

PC do B Esquerda 

PCB Esquerda 

PCO Extrema-Esquerda 

PDT Centro-Esquerda 

PHS Centro-Direita 

PMDB Centrista 

PMN Esquerda 

PP Direita 

PPS Esquerda 

PR Centro-Direita 

PRB Centrista 

PRP Direita 

PRTB Direita 

PSB Esquerda 

PSC Centro-Direita 

PSDB Centro-Direita 

PSDC Centro-Direita 

PSL Centro-Direita 

PSOL Esquerda 

PSTU Extrema-Esquerda 

PT Centro-Esquerda 

PT do B Centrista 

PTB Centrista 

PTC Centro-Direita 

PTN Centrista 

PV Centrista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Construção do Índice de Profissionalização 

ALERJ 

Ano Gasto  Anual com Assessoria   Salário Anual Número de Mandatos Anteriores 

2002  R$                                838.884,70    R$   170.458,15  1,11 

2003  R$                                922.773,17    R$   187.503,97  1,00 

2004  R$                             1.001.208,89    R$   203.441,80  1,07 

2005  R$                             1.066.287,47    R$   216.665,52  1,17 

2006  R$                             1.108.938,97    R$   225.332,14  1,01 

2007  R$                             1.164.385,92    R$   236.598,75  1,00 

2008  R$                             1.222.605,22    R$   274.882,50  1,13 

2009  R$                             1.308.187,58    R$   276.060,84  1,25 

2010  R$                             1.373.596,96    R$   295.385,10  1,17 

   ALMG 

Ano Gasto  Anual com Assessoria   Salário Anual Número de Mandatos Anteriores 

2002  R$                                307.595,74    R$   390.041,54  1,22 

2003  R$                                338.355,31    R$   407.298,92  1,24 

2004  R$                                367.115,51    R$   393.164,86  1,17 

2005  R$                                390.978,02    R$   482.766,10  1,10 

2006  R$                                406.617,14    R$   440.364,61  1,14 

2007  R$                                426.948,00    R$   488.248,73  1,44 

2008  R$                                448.295,40    R$   518.465,49  1,39 

2009  R$                                479.676,08    R$   504.732,21  1,40 

2010  R$                                503.659,88    R$   459.447,26  1,43 

 

A fim de construir o índice, foi necessário dividir cada coluna em bandas de valores, cujas 

extremidades seriam os maiores e os menos valores apresentados na tabela acima, levando-se 

em conta as duas Assembléias. Deste modo, pode-se constatar que as bandas de valores para 

“Salário Anual” começarão em R$ 170.458,15 (respectivo ao salário pago em 2002 aos 

deputados fluminenses, sendo este o menor da série) e terminarão em R$ 518.465,49 

(respectivo ao salário pago em 2008 aos deputados mineiros, sendo este o maior da série). O 

mesmo procedimento ocorreu para as outras duas variáveis. 

O segundo passo foi definir os intervalos das bandas de valores. Para tal finalidade, foi 

calculada a diferença entre os maiores e menores valores de cada série e esta foi dividida pelo 

número de períodos que compõem cada uma menos o valor unitário, no caso 8. Se a célula 

estiver dentro da primeira banda, receberá pontuação 1; se estiver na segunda, receberá valor 

2; e assim por diante, até chegar a 8.  

Em seguida, foi alocada cada célula da tabela dentro da banda de valor correspondente ao 

quociente do intervalo de cada série. 
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O quarto passo foi somar as pontuações das três variáveis para cada ano de cada Assembléia. 

Finalmente, tendo a ALMG como referencial, foram comparadas as pontuações da ALERJ em 

relação à ALMG e estabelecido o grau de profissionalização legislativa comparativo das duas 

Assembléias para cada ano.  


