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1 INTRODUÇÃO 

 

  Em julho de 2013, foi aprovada a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 3/2011 

na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)1, que alterou artigos 55, 56, 62 e 70 da 

Constituição Estadual, no que se refere ao fim do voto secreto no âmbito das atividades 

parlamentares e a determinação de que as votações da Casa sejam nominais e individuais. 

A PEC 3/11 já havia sido apresentada pelo próprio autor, Deputado Sargento 

Rodrigues, filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), em 2007 e 2011, sendo 

aprovada em primeiro turno em julho de 2012. Mas foi aprovada em segundo turno somente 

após as manifestações de rua que ocorreram em 2013 que reivindicavam mudanças na política 

brasileira. Segundo Scherer-Warren (2014), as manifestações foram convocadas pelas redes 

sociais virtuais, o povo foi para as ruas quase em tempo real, ampliando o número de 

manifestantes e os locais de protestos. Tamanha mobilização social exigiu de toda a classe 

política ações que tentassem satisfazer as demandas populares. “Isso causou uma enorme 

visibilidade na mídia e o respectivo impacto político, produzindo uma resposta rápida da parte 

do sistema político.” (SCHERER-WARREN, 2014 p. 417). 

Apesar de algumas resistências entre os parlamentares, os quais entendem que o voto 

secreto pode servir como uma proteção à independência dos poderes, evitando influências do 

Executivo, houve consenso no sentido de que o eleitor tem o direito de saber como o deputado 

que ele elegeu votou. Por outro lado, com o voto nominal, o deputado pertencente à base 

aliada pode ter maior constrangimento em votar contra o governador.  Uma vez que torna 

pública a sua opção contrária de voto, o deputado fica mais suscetível a ser excluído do grupo 

de beneficiários de ações do governador, portanto, na zona de possíveis represálias. 

A norma objetiva a extinção do voto secreto na quase totalidade dos processos de 

votação da ALMG. Com isso, as votações sobre as principais proposições são conduzidas por 

meio de voto nominal (individualmente por cada deputado e registrado em painel eletrônico). 

O voto é captado através de uma urna que faz a coleta da digital do parlamentar, o 

possibilitando fazer votação favorável, contrária ou em branco. A partir daí, o nome do 

deputado, o partido político e o seu voto ficam expostos em um painel eletrônico. Assim, 

entre outras votações, os vetos do governador a propostas de lei são decididas nominalmente. 

A exceção prevista na EMC é a votação de requerimentos e pareceres das comissões e o voto 

para a composição da Mesa Diretora. 

 
1 Transformada em norma jurídica, a Emenda Constitucional (EMC) 91/2013. 
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A mencionada Emenda Constitucional 91 é uma instituição significativa para o 

aumento do grau de accountability dos deputados estaduais na medida em que torna público 

como cada deputado votou no decorrer de seu mandato. Assim, os eleitores podem orientar 

melhor as suas escolhas, premiando-os ou não com o voto no futuro. Além disso, grupos de 

pressão aos deputados podem também se formar nos interstícios eleitorais, na cobrança de que 

votem de acordo com seus anseios.  

Considerando o exposto, o presente estudo se propõe a investigar se a mudança na 

transparência nos votos dos deputados estaduais de Minas Gerais interferiu na apreciação 

legislativa dos vetos do governador, considerando o número de vetos mantidos pela Casa 

antes e depois da emenda constitucional 91.  

O objetivo é um resultado a ser alcançado (VERGARA, 1998) que pretende dar uma 

resposta à questão investigada. Esse trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo 

exploratório que busca reunir elementos para avaliar se a norma que extinguiu o voto secreto 

na ALMG influenciou a capacidade do governador de manter os vetos às proposições de lei, 

aumentando seu poder de agenda diante do legislativo.  

Nos sistemas presidencialistas, os poderes de agenda do executivo “são vistos como 

um mecanismo institucional para contornar a vontade da maioria ou subjugar o Legislativo”. 

(FIGUEIREDO, 2004, p.20). A importância deste trabalho consiste em analisar se a mudança 

na instituição que findou o voto secreto na ALMG, que traz maior transparência ao processo 

legislativo e mais possibilidade de responsabilização dos deputados estaduais pelos cidadãos 

mineiros, teve também como efeito o aumento do poder de agenda do governador, dado que 

os deputados da base aliada que não votarem de acordo com a orientação partidária ficaram 

expostos com o voto aberto e, consequentemente, suscetíveis a possíveis represálias no jogo 

político. 

Segundo Moya (2005, p. 17), “o veto pode ser interpretado como um  indicador  da  

eficiência  do  controle  da  agenda  pelo  Executivo:  quanto  mais  frequentes são os vetos, 

menos eficiente é esse controle.” Por consequência, a apreciação dos vetos do governador 

também é um indicador de poder de agenda do Executivo: quanto maior o número de vetos 

derrubados no legislativo mineiro, menor é o controle da agenda pelo Executivo. 

Considerando os objetivos deste estudo, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: 

“A emenda constitucional que extinguiu o voto secreto na ALMG influenciou no poder de 

agenda do executivo em vetar proposições de lei?”. O argumento geral deste trabalho é que a 

lei que extingue o voto secreto pode ter aumentado o poder de veto do governador em relação 
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ao legislativo mineiro. Foram analisadas as decisões do legislativo sobre os vetos do 

governador no período de 2008 a 2018 avaliando seu percentual de vetos que foram mantidos 

antes e depois do fim do voto secreto no ano de 2014. 

 O presente texto se organiza da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta o referencial 

teórico desta pesquisa, o Capítulo 3 apresenta a metodologia, o Capítulo 4 apresenta e analisa 

os resultados obtido e, finalmente, o Capítulo 5 apresenta as conclusões do trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Separação dos Poderes  

 

 Um dos princípios em que norteiam a organização das instituições nas democracias 

modernas é a separação dos poderes do Estado, de modo a inibir a autocracia, poder ilimitado 

e absoluto nas mãos de uma pessoa ou de uma pequena elite. Todo o poder delegado exige 

mecanismos que o controlem para que não fira direitos e garantias fundamentais do cidadão e 

também responda aos anseios da população ou de sua maioria. 

 A divisão dos poderes dar-se-á por instâncias independentes e harmônicas de poderes 

sem que haja alguma hierarquia entre elas, podendo controlar e fiscalizar uma às outras em 

um sistema de freios e contrapesos. Caso alguma dessas instituições de poder tenham ações 

que ultrapassam os limites definidos em lei, outras instituições possuem ferramentas que 

regulam este poder (MONTESQUIEU, 1979). 

Segundo Moya (2005, p. 17), “o veto é uma peça importante do arranjo institucional  

chamado  de  freios  e  contrapesos,  e  tem  a  qualidade  de  permitir  que  o  Executivo  

interaja  com  o  Poder  Legislativo,  promovendo  a  devida  concorrência  que  é  responsável  

por  manter  o  equilíbrio  de  forças  dentro  de  um  sistema  de  separação  de  poderes.” 

O modelo fundante da separação de poderes é a corrente tripartite, divisão em três 

órgãos que organizam as decisões do estado, sendo eles o poder executivo, legislativo e 

judiciário. O poder executivo é quem realiza a administração do Estado, captando recursos e 

os executando com vistas ao interesse público, o poder legislativo é quem cria o conjunto de 

leis e normas que organizam a sociedade, e atua na fiscalização das ações do poder executivo. 

Por fim, o poder judiciário é aquele que interpreta e aplica as leis do Estado, resolvendo os 

conflitos de interesse por meio da lei. 

Por outro lado, para os norte-americanos Madison e Hamilton nos Artigos 

Federalistas, “a simples definição formal  dos  limites  de  cada  poder  era  insuficiente  para  

garantir  um  governo  equilibrado,  sendo  necessário  dotar  cada  um  deles  de  recursos  

institucionais  para  sua  autoproteção.  O  veto  é  exatamente  um  desses  recursos.” 

(MOYA, 2005, p. 31). 

O veto é um instrumento de controle do executivo sobre o corpo legislativo que serve 

de instrumento de proteção do contra leis que não vão de encontro so bem público. 
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(MADISON et al., 1993, p. 458). Por outro lado, pode servir como um obstáculo a mais no 

processo legislativo para a aprovação de leis, tornando a mudança do status quo mais custosa. 

 

2.2 Instituição Veto  

 

 A fim de ampliar a compreensão das leis e normas que organizam a nova democracia 

no Brasil por meio da Constituição de 1988, devemos nos ater que o Brasil vinha de um 

governo autoritário e com poderes concentrados nas mãos do chefe do Executivo e que isso 

reverberou na criação destas leis, apesar do esforço de diversos atores sociais para que 

houvesse maior distribuição do poder. 

 O Executivo manteve poderes que o permitem organizar uma base estável de apoio no 

Congresso, tendo preponderância de forças no jogo político e na capacidade de implementar 

sua agenda diante do poder legislativo, que se dispõe a cooperar e até mesmo do judiciário, 

algumas vezes relativizando ou postergando a aplicabilidade da lei. 

Tsebelis (1995) trabalha com o conceito de veto a partir da teoria da escolha racional, 

segundo a qual os atores políticos se comportam estrategicamente visando maximizar seus 

ganhos, ou seja, buscam sua reeleição ou o aumento do seu poder político. Em sua visão, para 

se entender as mudanças no status quo dentro do legislativo é necessário olhar para os veto 

players, ou seja, atores individuais ou coletivos com poder de veto. É preciso que um certo 

número desses atores institucionais ou partidários concordem com a mudança. Esses atores 

podem ser institucionais, definidos na constituição (exemplo: chefe do executivo) ou pelo 

sistema político (exemplo: coligação partidária). 

A capacidade institucional de realizar mudanças no status quo é uma função do 

número de atores com poder de veto, da distância ideológica entre os atores e se estes são 

internamente coesos em suas escolhas. De acordo com Tsebelis (2009, p.18), “se 

conhecermos as preferências dos atores com poder de veto, a posição do status quo e a 

identidade de quem estabelece a agenda (a sequência de movimentos dos diferentes atores), 

podemos prever bastante bem o resultado do processo decisório.” Colocando o poder de veto 

como um elemento central para analisarmos a estabilidade decisória na política de um país. 

 Enquanto para Tsebelis o poder de veto é um o fator determinante para entender as 

mudanças no status quo, Figueiredo e Limongi enfocam este conceito no âmbito legislativo e 

destacam que o poder de veto perde a relevância quando um ator domina a agenda. Assim, os 
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parlamentares podem antecipar reações e propor projetos que reduzam os incentivos para o 

uso do veto. Visto que o veto tem custos para quem o faz e para quem quer derrubá-lo. 

No Congresso, o executivo domina a agenda, pois possui recursos para impor 

disciplina aos membros da coalizão que o apóia, podendo os beneficiar com recursos 

financeiros via emendas parlamentares, indicação de cargos comissionados aos aliados, 

provimento de bens públicos nas áreas em que os deputados são votados ou também impor 

sanções. “Da mesma forma, parlamentares não encontram o arcabouço institucional próprio 

para perseguir interesses particularistas. Ao contrário, a melhor estratégia para a obtenção de 

recursos visando a retornos eleitorais é votar disciplinadamente.” (FIGUEIREDO E 

LIMONGI, 1999, p. 22) 

 Entre as prerrogativas que o executivo têm de implementar a sua agenda no Congresso 

estão formulação e execução do orçamento público, podendo ou não atender os interesses da 

base aliada, a capacidade administrativa  de indicação e controle dos cargos executivos nos 

órgãos e empresas públicas, na capacidade de proposição de leis, de assinar decretos 

presidenciais, solicitação de urgência para a apreciação de projetos e por fim, vetar parcial ou 

totalmente um projeto de lei. 

 O poder de veto no Brasil é um instrumento de controle forte pelo fato de o presidente 

poder optar pelo veto total do projeto ou por vetar apenas as partes em que é desfavorável2. 

Ao contrário do presidente dos EUA, que tem a opção somente de vetar o projeto 

integralmente ou sancionar a lei. Para a derrubada do veto no legislativo é exigida maioria 

absoluta dos votos de Deputados e Senadores, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de 

senadores, computados separadamente. Registrada uma quantidade inferior de votos pela 

rejeição em umas das Casas, o veto é mantido. Na ALMG, a derrubada do veto do governador 

requer, também, o apoiamento de uma maioria absoluta, sendo necessário o voto de 39 dos 77 

deputados. 

 Segundo Moya (2005), “o veto é parte integrante o processo legislativo.” Após a 

aprovação de um projeto de lei em plenário, o chefe do executivo pode sancioná-lo e  

promulgá-lo  em  forma  de  lei  ou  vetá-lo. Caso haja vetos por parte do Executivo, estes 

serão  apreciados pelo Legislativo. “O Poder  Legislativo,  por  sua  vez,  poderá  manter  o  

veto  e  deixar  sem  eficácia  jurídica  o  projeto  originalmente  aprovado,  ou derrubá-lo e 

promover a sua promulgação e entrada em vigor.” (MOYA, 2005).  

 
2 Art. 66, da Constituição Federal.; Art. 70, da Constutuição do Estado de Minas Gerais. 



 
10 

 

 

 

Segundo Diniz (2005, p.336), o veto faz parte do jogo político dentro do congresso, 

usado como forma de barganha no processo político. O veto é levado em consideração pelos 

parlamentares dentro do processo legislativo através do cálculo político da antecipação das 

possíveis ações presidenciais, das ameaças de veto e dos próprios vetos (reconsideração da 

proposição legislativa). 

Para Santos (1997, p.479), “o poder de veto [...] é uma forma de interferência 

legislativa indireta. Sua existência significa que os legisladores devem, de alguma forma, 

antecipar o desejo do presidente com relação à determinada matéria”. 

 O poder de veto já está inserido no jogo político dentro do legislativo, os atores do 

legislativo fazem o cálculo da possibilidade do presidente vetar, com base em suas 

declarações públicas, ameaças, sinalizações,  Cunha (1981, p.79) fala que “a ameaça de veto, 

por si só, pode ser tão efetiva quanto o próprio poder de vetar”. 

 

2.3 Institucionalismo 

 

O presente estudo fundamentou-se no referencial teórico do institucionalismo, que 

apresenta o pressuposto de que as instituições influenciam o comportamento dos atores 

sociais que, por sua vez, também influenciam as instituições. A abordagem institucionalista é 

considerada uma chave nas teorias das organizações uma vez que busca avaliar quais são os 

valores que os principais envolvidos compartilham (CARVALHO & VIEIRA, 2003). 

 A partir da abordagem do neo-institucionalismo da escolha racional (Hall e Taylor, 

2003), parto do pressuposto de que as variáveis institucionais impactam o comportamento dos 

legisladores  e  o  grau  de accountability  das casas legislativas.  

A organização é uma estrutura influenciada pelas pressões do ambiente e a interação 

se faz necessária para garantir a sobrevivência através da assimilação de comportamentos 

socialmente difundidos (Selznick, 1996). Essas pressões fazem parte do cotidiano dos atores 

políticos, uma vez que têm que corresponder às expectativas de seus eleitores, de sua 

coligação (partido, bloco, bancada) e suas convicções e interesses pessoais. As mudanças de 

comportamento tornando as amostras semelhantes entre si é chamado de isomorfismo. O 

isomorfismo constitui um processo que força uma unidade em uma população a se assemelhar 

a outra unidade dado o mesmo conjunto de condições ambientais (HAWLEY ,1968). 

Trazendo este conceito para o jogo político, percebe-se essas mudanças de comportamento 

dos deputados nas casas legislativas. O comportamento dos deputados no Congresso muitas 
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vezes é reverberado nas casas legislativas estaduais e também municipais, sendo moldado 

pelo cenário político, crises, manifestações populares, etc. 

O conceito de isomorfismo está relacionado com o de legitimidade. A legitimidade é 

um conceito central na teoria institucional. (SCARABOTO e FISCHER, 2012). A 

legitimidade é generalizada uma vez que depende de uma história de eventos e não casos 

particulares, sendo também socialmente construída por espelhar uma congruência entre os 

comportamentos da entidade legitimada e as crenças compartilhadas (SUCHMAN, 1995). 

Legitimidade é uma percepção ou suposição generalizada que as ações de uma 

entidade são desejáveis, adequadas ou apropriadas dentro de algum sistema 

socialmente, normas, valores, crenças e definições. (SUCHMAN, 1995, p. 574). 

 As manifestações de rua ocorridas em 2013 “situaram-se em torno de uma pluralidade, 

às vezes antagônica, de protestos e demandas relativos ao desempenho das instituições sociais 

e políticas, à carência de políticas públicas e à necessidade de legitimidade e legalidade no 

campo das  mudanças  culturais” (SCHERER-WARREN, 2014, p. 427). Elas contribuíram 

para que algumas casas legislativas trabalhassem em prol de uma gestão mais responsiva e 

transparente. 

 Após início das manifestações de 2013, os deputados da ALMG se moveram para 

aprovar a norma que visa o fim do voto secreto (PEC 3/2011) supramensionada neste 

trabalho. Na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar em Defesa do Voto Aberto3 

defendeu a aprovação da PEC 349/01 que acaba com todas as hipóteses de voto secreto no 

Congresso e houve o avanço da PEC 196/12, já aprovada no Senado, que prevê o fim do voto 

secreto apenas nos casos de perda de mandato. No Senado, a Comissão de Constituição e 

Justiça também aprovou uma proposta (PEC 20/13) que acaba com todas as hipóteses de voto 

secreto. (OLIVEIRA, 2013). 

O fim do voto secreto na ALMG foi uma resposta dada à população, ao “desejo de 

promover modificações no campo institucional da política” (SCHERER-WARREN, 2014), 

proporcionando ao cidadão maior facilidade para acompanhar os trabalhos dos deputados 

aumentando assim, a legitimidade de suas ações. 

  

 
3 Frente criada por parlamentares para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados colocar em votação 

uma proposta de emenda constitucional (PEC 349/01 e apensadas) que institui o voto aberto nas duas Casas. 
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2.4  Fim do Voto Secreto 

 

O fim do voto secreto pode ter consequências como inibir o deputado de emitir sua 

opinião acerca da matéria a ser deliberada por temer a reprovação dos outros deputados ou da 

população, sendo esta última responsável por reeleger o deputado na próxima eleição. 

  

Mais precisamente, o voto secreto nos parlamentos é historicamente ligado à 

proteção  das  liberdades  de  consciência,  de  formação  de  opinião  e  de  tomada  

de decisão  do  representante  eleito  em  face  de  outros  poderes  públicos  e  

privados,  mas também é expressão de uma relativa autonomia do parlamentar em 

face dos próprios eleitores. Por  outro  lado,  a  falta  de  transparência  na  atuação  

dos membros do Poder Legislativo dificilmente se concilia com a própria ideia de 

governo representativo, na medida  em  que  dificulta  a  aferição,  por  parte  do  

eleitor,  do  trabalho  de  seus representantes,sonegando-lhe subsídios para uma 

decisão consciente no momento de escolher quem o representará no Parlamento. 

(REZENDE, 2019, p. 114) 

 

A instituição que extinguiu o voto secreto pode impactar o comportamento dos 

legisladores, de modo que os deputados tendem a seguir uma estratégia em que o seu voto, 

que é aberto, seja favorável aos anseios de seu grupos de eleitores, maximizando seu número 

de votos e, ao mesmo tempo, não vá contra a orientação de seu líder partidário, orientação do 

partido ou bloco de que faz parte, para que não diminua sua capacidade de atuação na 

Assembleia, dado que seu acesso aos recursos de poder são acordados junto ao partido. 

 Os custos dessa mudança devem ser avaliados vis-à-vis ao poder de agenda do 

Executivo, que pode expor o parlamentar a pressões cruzadas. O art. 90 da Constituição 

Mineira, que remete às atribuições do Governador do Estado, define a prerrogativa do 

governador de “vetar proposições de lei, total ou parcialmente”, podendo ter um efeito 

exponencial ao poder de agenda diante do legislativo. Figueiredo e Limongi (1999) 

classificam poder de agenda como: 

 

A nosso ver, os efeitos dos poderes legislativos presidenciais [...] determinam o 

poder de agenda do chefe do Executivo, entendendo-se por agenda a capacidade de 

determinar não só que propostas serão consideradas pelo Congresso, mas também 

quando o serão. Maior poder de agenda implica, portanto, a capacidade do 

Executivo de influir diretamente nos trabalhos legislativos e assim minorar os efeitos 

da separação dos poderes, o que pode induzir os parlamentares à cooperação. 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999, p.23). 

 

Para esta instituição, que empodera o executivo, existe outra com a finalidade de 

firmar o equilíbrio entre poderes, que é a apreciação do veto do governador no plenário da 

Assembleia Legislativa. Cria-se uma comissão especial para emitir parecer sobre o veto, que 
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só poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta, ou seja, se dentre os 77 deputados da 

Assembleia, 39 votarem contra o veto. “No interior deste quadro institucional, o presidente 

conta com os meios para induzir os parlamentares à cooperação” (FIGUEIREDO e 

LIMONGI, 1999, p. 22), são eles as emendas parlamentares, repartição dos cargos públicos 

que dependem da indicação, entre outros. Esses meios também podem ser utilizados pelo 

governador. 

Considerando as assembleias legislativas estaduais, a dinâmica legislativa “depende 

dos recursos institucionais conferidos constitucionalmente aos atores políticos pela Carta de 

1988 que restringe a legislação proposta pelos deputados estaduais e limita a autonomia 

legislativa do Governador.” (TOMMIO & RICCI, 2012, p. 193) Então, o escopo de atuação 

legiferante da assembleia legislativa é limitado por não poder tratar de matéria que já esteja 

reservada expressamente à esfera federal ou municipal ou por, muitas vezes, tartar de matéria 

suplementar a legislação federal. A produção legislativa estadual é “basicamente restrita a 

uma categoria de norma: a concessão de benefícios concentrados, destacando-se a categoria 

das declarações de utilidades públicas.” (TOMMIO & RICCI, 2012, p. 193). 

Importante considerar que os poderes de agenda do governador de Minas Gerais são 

menores que os do presidente, visto que, no escopo dos recursos institucionais, o governador 

não tem o poder de decreto constitucional, somente decreto delegado ou de leis delegadas4. 

Logo, o veto se torna uma ferramenta mais relevante porque o governador não pode mudar o 

status quo antes da reação do legislativo. Desse modo, os deputados estaduais têm maior 

liberdade para legislar se comparado aos deputados federais e o governador é forçado a vetar 

mais que o presidente, quando a distância de preferências entre o governador e os deputados é 

grande. 

Este trabalho acadêmico analisa a relação entre a capacidade do governador de vetar 

proposições de lei e o fim do voto secreto no poder legislativo mineiro. Investigar se a 

mudança na transparência nos votos dos deputados estaduais interferiu na apreciação 

legislativa dos vetos do governador, considerando o número de vetos derrubados e mantidos 

pela Casa antes e depois da emenda constitucional 91.  

 

  

 
4 Previsto nos incisos V, VII, IX do Art. 90, da Constutuição do Estado de Minas Gerais. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho consiste em fazer o mapeamento das apreciações dos 

vetos do governador no período de 2008 a 2018, mensurar as vezes em que o veto foi mantido 

ou derrubado no período, fazer uma análise comparativa antes e depois da aprovação da 

norma que extinguiu o voto secreto. Ou seja, reunir evidencias e propiciar a  reflexão acerca 

das consequencias da norma que pôs fim ao voto secreto.  

A presente pesquisa tem como recorte temporal onze anos ou o período entre o dia 1 

de Janeiro de 2008 e dia 31 de Dezembro de 2018, totalizando aproximadamente cinco anos e 

meio antes e depois da apovação do fim do voto secreto na ALMG, que ocorreu em Julho de 

2013. 

Neste sentido, a pesquisa será de caráter exploratório, examinando todos os vetos do 

governador apreciados pela ALMG no período, considerando o período de tempo de 

aproximadamente cinco anos e meio antes e depois da aprovação da lei. O trabalho 

contabiliza o número de projetos de lei vetados pelo governador, ou seja, mesmo que um 

projeto de lei tiver vários pontos vetados, será contabilizado somente uma vez. 

Trata-se de uma pesquisa de estatísticas descritivas com abordagem quantitativa. A 

opção pela pesquisa quantitativa se deu por centrar-se na objetividade, além de recorrer à 

linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, relações entre variáveis, 

entre outras aplicações. (FONSECA, 2002). 

A pesquisa foi desenvolvida com base no levantamento e processamento dos dados 

secundários, disponíveis no portal da ALMG, no arquivo Tramitação de Projetos, dentro da 

aba Atividade Parlamentar caracterizando-se como um estudo documental5. 

O estudo documental é de grande importância para o trabalho por construir o material 

necessário para avaliação do problema de pesquisa. O uso de pesquisa documental deve ser 

valorizado devido a grande riqueza de informações que desses materiais se podem extrair e 

resgatar (SÁ-SILVA et. al., 2009). “A análise documental busca identificar informações 

factuais nos documentos a partir de questões e hipóteses de interesse” (CAULLEY apud 

LÜDKE e ANDRE, 1986:38). A pesquisa documental propõe-se a busca de documentos que 

não recebem tratamento científico como relatórios, reportagens, jornais, filmes e gravações. 

Daí uma das justificativas para utilização no estudo. O objeto de análise é o veto, para 

explicar se houve maior ou menor capacidade de atuação do executivo após o fim do voto 

 
5 Disponível em ALMG <https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/index.html>. 
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secreto. Serão considerados os projetos de lei que foram vetados pelo governador de Minas 

Gerais e destes, o total de vetos que foram mantidos pela ALMG. 

A última etapa é referente ao condensamento dos dados em dois períodos, anterior e 

posterior a lei de extinção do voto secreto, do dia 17/07/2013. Todos os dados foram 

coletados pelo autor para as análises pertinentes ao problema. Será feito uma análise crítica 

dos resultados com base na teoria institucional escolhida. 

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa teve como recorte temporal onze anos, partindo do dia 1 de 

Janeiro de 2008 ao dia 31 de Dezembro de 2018.  Neste período, o executivo mineiro foi 

gerido por quatro diferentes governadores, são eles: Aécio Neves e Antônio Anastasia, do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Alberto Pinto Coelho Jr., do Partido 

Progressista (PP) e Fernando Pimentel, do Partido dos Trabalhadores (PT). 

A Tabela 1 apresenta a descrição dos governos do período, apresentando o nome do 

governador, o seu partido, o período de atuação entre 2008 e 2018 e o número de dias de 

governo neste período estudado. O Gráfico 1 apresenta a análise comparativa do número de 

dias de governo por partido. Note que o PSDB esteve no governo a maior parte deste tempo, 

com dois governadores, seguido do PT, com um governador, e por fim o PP. 

 

Tabela 1 - Descrição dos Governos no Período 2008-2018 

Governador 

Partido 

Político Período de Atuação entre 2008-2018 Nº Dias de Governo 

Aécio Neves PSDB De 01/01/2008 A 31/03/2010 820 dias 

Antônio Anastasia PSDB De 31/03/2010 A 04/04/2014 1.465 dias 

Alberto Pinto Coelho Jr. PP De 04/04/2014 A 01/01/2015 272 dias 

Fernando Pimentel PT De 01/01/2015 A 31/12/2018 1.460 dias 

Fonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponível em: http://www.almg.gov.br (2019) 
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Gráfico 1 - Percentual dos Dias de Governo por Partido 

 

Fonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponível em: http://www.almg.gov.br (2019) 

.  

 

 

Considerando o efeito de variáveis partidárias, os dados da Tabela 2 fazem uma 

análise do tamanho do partido dos governadores na ALMG, trazendo a porcentagem de 

deputados do partido do governador em relação ao total de deputados. Foi considerado o 

número de deputados em exercício do mandado ao fim de cada legislatura. Esses dados são 

um indicativo do tamanho do apoio parlamentar do governador que influenciam na sua 

capacidade de vetar proposições de lei. O tamanho da base aliada de governo, dos blocos 

considerados de centro e de oposição também são variáveis importantes para evitar o conflito 

entre poderes e, logo, evitar os vetos. 

Apesar de este trabalho ter o interesse de avaliar o efeito da mudança da regra que 

findou o voto secreto da ALMG na capacidade de veto do governador, cabe considerar que as 

variáveis de contexto, como a popularidade do governador a cada ano, podem influir nos 

resultados da pesquisa. Não foi encontrado base de dados que mensurassem a popularidade de 

cada governador a cada ano. 

 

Tabela 2 – Tamanho do partido na ALMG. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

2008-2018 

Governador Partido Tamanho do Partido na ALMG 

Aécio Neves (De 01/01/2008 A 31/03/2010) PSDB 21% 

Anastasia (De 31/03/2010 até 31/01/2011) PSDB 21% 

Anastasia (De 01/02/2011 a 04/04/2014) PSDB 18% 

Alberto Pinto Coelho Jr. (De 04/04/2014 A 01/01/2015) PP 6% 

Fernando Pimentel (De 01/01/2015 A 31/01/2015) PT 14% 

Fernando Pimentel (De 01/02/2015 A 31/12/2018) PT 10% 

Fonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponível em: http://www.almg.gov.br (2019) 
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Observa-se que houve preponderância da presença do partido do govenador na ALMG 

nos governos do PSDB em relação aos outros partidos, mas houve uma queda na mudança de 

legislatura durante o governo Anastasia. Também houve uma queda no número de 

parlamentares do PT em 2015 e que o PP foi o partido que governou com a menor presença 

partidária na Casa. 

A Tabela 3 faz um comparativo do número de projetos de lei que foram transformados 

em norma jurídica. Foi feita uma agregação anual dos dados e uma classificação de acordo 

com a autoria do projeto, sendo elas do Legislativo, representando os deputados, deputadas, 

comissões e a Mesa da Assembleia, e do Executivo, uma vez que o governador possui 

iniciativa de proposição de leis. As outras entidades que podem apresentar proposta de lei, de 

acordo com a Constituição Mineira, não foram contabilizadas por não terem resultados 

significativos para a pesquisa. 

 

Tabela 3 – Projeto de Lei Transformado em Norma Jurídica, classificado por autoria. 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 2008-2018 

 

  
Autoria do Projeto 

 

Ano Total Legislativo Governador % de Autoria do Governador 

2008 628 518 110 18% 

2009 729 647 82 11% 

2010 476 417 59 12% 

2011 917 835 82 9% 

2012 451 376 75 17% 

2013 519 424 95 18% 

2014 302 261 41 14% 

2015 698 667 31 4% 

2016 708 675 33 5% 

2017 386 348 38 10% 

2018 182 160 22 12% 

Fonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponível em: http://www.almg.gov.br (2019) 

 

O Gráfico 2 mostra a quantidade de projetos de autoria do governador que foram 

aprovados na ALMG a cada ano de governo. A facilidade de aprovação de projetos de leis de 

sua autoria é um indício de maior poder de agenda do governador. 



 
18 

 

 

 

Os dados nos mostram que a partir de 2013, a porcentagem de projetos aprovados teve 

uma queda significativa até o ano de 2016, sugerindo que o chefe do executivo tenha 

diminuído sua capacidade de aprovação de projetos de sua autoria.  

Esses dados demonstram que, ao contrário do que a pergunta de pesquisa sugere, o fim 

do voto secreto pode não ter sido determinístico para que o governador tenha seu poder 

institucional aumentado diante dos deputados. 

 

 

Gráfico 2 - Projetos de Lei transformados em Norma Jurídica de autoria do 

governador 

 

 
Fonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponível em: http://www.almg.gov.br (2019) 
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Uma das formas de mensurar o poder de agenda do governador é observar o total de 

vetos apreciados na ALMG e fazer um comparativo com a quantidade de vetos que foram 

mantidos sob seu mandato. A Tabela 4 mostra o percentual de veto do Governador que foram 

mantidos pela ALMG a cada ano entre 2008 e 2018. 

 

Tabela 4 – Percentual de vetos mantidos pela ALMG por ano 

 

Governo Partido Ano 

Total de 

Vetos 

Apreciados 

Vetos 

Mantidos 
% 

Aécio PSDB 2008 11 6 55% 

Aécio PSDB 2009 16 11 69% 

Aécio/Anastasia PSDB 2010 11 4 36% 

Anastasia PSDB 2011 7 7 100% 

Anastasia PSDB 2012 12 11 92% 

Anastasia PSDB 2013 4 4 100% 

Anastasia/Alberto 

Pinto 
PSDB/PP 2014 14 9 64% 

Pimentel PT 2015 3 3 100% 

Pimentel PT 2016 15 12 80% 

Pimentel PT 2017 9 7 78% 

Pimentel PT 2018 24 12 50% 

  Total 126 86 68% 

Fonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponível em: http://www.almg.gov.br (2019) 

 

 Os dados nos mostram que a menor porcentagem de vetos mantidos pela ALMG 

aconteceu no ano de 2010, quando houve a transição entre Aécio Neves e Anastasia. Que no 

ano da aprovação do fim do voto secreto (2013) todos os vetos do governador foram mantidos 

e que em outros dois anos, antes (2011) e depois (2015) do fim do voto secreto, obtiveram 

100% de aprovação. 

 O Gráfico 3 mostra a evolução do percentual de vetos mantidos do governador a cada 

ano. 
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Gráfico 3 - Percentual de vetos mantidos por ano 

 

Fonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponível em: http://www.almg.gov.br (2019) 

 

 Ao se comparar a taxa de vetos mantidos, verifica-se que no governo de Anastasia 

apresentou os maiores percentuais, configurando-se como o governador com o maior poder de 

veto no período de 2011 a 2013, excluindo os anos de transição de governo.  O último 

ano de mandato dos governadores Aécio Neves e Fernando Pimentel apresentaram as 

menores porcentagens de vetos mantidos. 

 O gráfico 4 faz uma seleção do percentual de vetos mantidos por governador, sendo 

que nos períodos de transição Aécio/ Anastasia e Anastasia/ Alberto Pinto  são considerados 

os anos em que houveram a mudança de governo. 
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Gráfico 4 - Percentual de vetos mantidos por Governador 

 

Fonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponível em: http://www.almg.gov.br (2019) 

 

 Ao comparer o número de vetos mantidos  por partido, verifica-se que não teve tanta 

diferença no poder de agenda entre PT e PSDB tendo o PT em todo seu período de governo 

com 67% de poder de agenda e o PSDB com 70% do poder de agenda. O ano de 2014 com 

governo do PSDB e PP totalizou o menor percentual com 64%, cabendo ressalva de o período 

avaliado ter sido apenas em um ano. 

 

Gráfico 5 - Percentual de vetos mantidos por partido 

 

Fonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponível em: http://www.almg.gov.br (2019) 

 

 O Gráfico 5 nos mostra que, contrariando nossa hipótese, não houve aumento 

significativo da capacidade de veto do governador quando mensurados por partido de governo 

ao longo do período analisado. Já a Tabela 5, faz um comparativo do total de vetos que foram 
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mantidos antes e depois do fim do voto secreto. Não se percebe grande alteração no número 

de vetos mantidos quando comparados antes e depois de 2013.  

 

 

Tabela 5 - Apreciação dos Vetos na ALMG Antes e Depois do Fim do Voto Secreto 

 
Ano Vetos Apreciados Vetos Mantidos % 

2008-2013 60 42 70% 

2013-2018 66 44 73% 

Fonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais disponível em: http://www.almg.gov.br (2019) 

 

Vale ressaltar que existem vários fatores que influenciam no poder de agenda de um 

governante como a força partidária do governador, contexto de crises econômicas e 

popularidade. A análise não captura cenários de maior conflito em que o custo de opor-se ao 

governador pode ser menor, principalmente se este é impopular. Tem como sugestão de 

trabalhos futuros a relação dessas outras variáveis que influenciam na capacidade de veto do 

governador. 
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5 CONCLUSÕES 

  

Este trabalho analisou a relação entre os vetos do Governador e o fim do voto secreto 

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Considerando o exposto, o presente estudo 

investigou se a mudança na transparência nos votos dos deputados estaduais interferiu na 

apreciação legislativa dos vetos do governador, considerando o número de vetos mantidos 

pela Casa antes e depois da Emenda Constitucional 91, a que acabou com o voto secreto.  

Considerando os objetivos deste estudo, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora:  

“A emenda constitucional que extinguiu o voto secreto na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais influenciou no poder de agenda do executivo em vetar proposições de lei?” 

Para isso, a presente pesquisa compilou e analisou dados do dia 1 de Janeiro de 2008 

ao dia 31 de Dezembro de 2018, totalizando aproximadamente cinco anos e meio antes e 

depois do fim do voto secreto na ALMG, que ocorreu em Julho de 2013.  

Os dados sugerem que, ao contrário da pergunta de pesquisa, o período de aprovação 

do fim do voto secreto (Julho/ 2013) não foi um marco perceptível na apreciação do veto do 

governador ao longo do tempo, não tendo como efeito a tendência de aumento do poder de 

agenda do governador na ALMG. 

Este trabalho conclui que, a emenda constitucional 91 que extinguiu o voto secreto 

visando trazer maior transparência e responsividade para o legislativo mineiro, não teve 

impacto positivo no poder de agenda do Governador. 

Em trabalhos futuros pode-se investigar o efeito em outras casas legislativas que 

também extinguiram o voto secreto no Brasil, a fim de obter outras conclusões mais 

abrangentes. Recomenda-se também para pesquisas futuras a busca de relações de outras 

variáveis que influenciam na capacidade de veto do governador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
24 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Disponível em: 

<https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/index.htmlr>. Acesso 

em Nov. 2019. 

 

 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 

 

 

CUNHA, Therezinha Lucia Ferreira. Veto e técnica legislativa. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, n.72, 1981 

 

 

DE CARVALHO, Cristina Amélia Pereira; VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; DIAS, 

Fernando. Contribuições da perspectiva institucional para análise das organizações. 

Anais..., p. 1 citation_lastpage= 15, 1999. 

 

 

DINIZ, Simone. Interações entre os poderes executivo e legislativo no processo decisório: 

avaliando sucesso e fracasso presidencial. Dados, Rio de Janeiro, v.48, n.2, 2005. 

 

 

FIGUEIREDO, Argelina C. O Executivo nos Sistemas de Governo Democráticos. BIB, São 

Paulo, n° 58, pp. 7-28, 2o semestre de 2004. 

 

 

FIGUEIREDO, Argelina C.; LIMONGI Fernando. Executivo e Legislativo na Nova Ordem 

Constitucional. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1999. 

 

 

FONSECA, J. J. S. Apostila de metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 

 

 

HALL, Peter A; TAYLOR, Rosemary C. R.(2003). As três versões do neoinstitucionalismo.  

Lua Nova: Revista de Cultura e Política. São Paulo, n. 5 

 

 

HAWLEY, A. Human ecology. In: SILLS, D. L. (Ed.). International Encyclopedia of the 

Social Sciences. New York: Macmillan, 1968. p. 328-337 

 

 

HETSPER, Rafael Vargas. (2012a) O Poder de veto do Executivo na Ciência Política 

brasileira. Pensamento Plural | Pelotas [11]: 83-105. Julho/dezembro 2012. Disponível em 

<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pensamentoplural/article/view/3617> 

. Acesso em: 23 Out.2019 

 

 

http://www.almg.gov.br/
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pensamentoplural/article/view/3617


 
25 

 

 

 

_____________ ., (2012b)  O Poder de Veto no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Revista 

de informações legislativa, Brasília v. 49 n. 193 jan./mar. 2012. Disponível em < 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496569>. Acesso em: 23 Out.2019. 

 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo, EPU, 1986. 

 

 

MADISON, James, HAMILTON, Alexander e JAY, John. (1993). Os artigos federalistas. 

Rio de Janeiro, Nova Fronteira. 

 

 

MOYA, Maurício Assumpção. Executivo versus Legislativo: os vetos presidenciais no 

Brasil de  1988  a  2000.  São  Paulo.  Tese(Doutorado  em  Ciência  Política).  Universidade  

de  São Paulo, 2005. 

 

 

MINAS GERAIS. Constituição do Estado de Minas Gerais. 8. ed.: Texto constitucional 

promulgado em 21 de setembro de 1989, com as alterações. 

 

 

MONTESQUIEU, Charles  Louis  de  Secondat,  Baron  de  la.  Do  espírito  das  leis. São 

Paulo: Abril Cultural, 1979. 

 

 

OLIVEIRA, José Carlos. Com pressão popular, fim do voto secreto é destaque da pauta 

em agosto. Jornal da Câmara dos Deputados. Brasília. 25 de Julho de 2013. Seção Política e 

Administração Pública. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/410261-com-

pressao-popular-fim-do-voto-secreto-e-destaque-da-pauta-em-agosto/>. Acesso em: 30 de 

Novembro de 2019. 

 

 

REZENDE, R. M. O Voto Secreto Parlamentar - seu histórico no Brasil e seu tratamento no 

Direito Comparado. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Abril? 2019 

(Texto para Discussão nº256). Disponível em: www,senado.leg.br/estudos. Acesso em 2 de 

novembro de 2019. 

 

 

SELZNICK, Philip. “Institutionalism ‘Old’ and ‘New’”, Administrative Science Quaterly, 

v. 41, n. 2, p. 270-277, 1996. 

 

 

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; DE ALMEIDA, Cristóvão Domingos; GUINDANI, Joel Felipe. 

Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista brasileira de história & 

ciências sociais, v. 1, n. 1, 2009. 

 

 

SCARABOTO, Daiane; FISCHER, Eileen. Frustrated fatshionistas: An institutional theory 

perspective on consumer quests for greater choice in mainstream markets. Journal of 

Consumer Research, v. 39, n. 6, p. 1234-1257, 2012 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496569


 
26 

 

 

 

 

 

SCHERER-WARREN, Ilse. MANIFESTAÇÕES  DE  RUA  NO  BRASIL  2013:  

encontros  e desencontros  na  política. CADERNO CRH, Salvador, v. 27,  n. 71, p. 417-429, 

Maio/Ago. 2014 

 

SILVA, Maria Dolores Lima da; CORRÊA, Luiz Carlos Machado.VETO PLAYERS E 

PROCESSO DECISÓRIO Estudo do comportamento político da Frente Parlamentar 

Evangélica na Câmara dos Deputados (2003-2014), 2016.  

 

 

SUCHMAN, Mark C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. 

Academy of management review, v. 20, n. 3, p. 571-610, 1995. 

 

 

TOMIO, Fabrício Ricardo de Limas  and  RICCI, Paolo. O governo estadual na experiência 

política brasileira: os desempenhos legislativos das assembléias estaduais. Rev. Sociol. Polit. 

[online]. 2012, vol.20, n.41, pp.193-217. ISSN 0104-4478.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

44782012000100012. 

 

 

TSEBELIS, G., (1995) Processo decisório em sistemas políticos: veto players no 

presidencialismo, parlamentarismo, multicameralismo e pluripartidarismo. Revista Brasileira 

de Ciências Sociais, São Paulo, v. 12, n. 34, p. 89-117, jun. 

 

 

_____________ ., (2009) Atores com Poder de Veto: Como Funcionam as Instituições 

Política. FGV Editora: Rio de Janeiro.  

 

 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo, Atlas, 

1998. 

 


