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Resumo: Este trabalho visa entender a dinâmica 

política estadual brasileira, em particular a relação entre 

executivo e legislativo. Para tanto, propõe um estudo dos 

casos paulista e gaúcho, no período de 2011-2014, a 

partir de três diferentes aspectos: a produção de leis; a 

cobertura da mídia; e a narrativa dos próprios atores.  

 

1. Fundamentação Teórica 
O presidencialismo brasileiro é marcado pelo 

predomínio do poder executivo sobre o legislativo. Tal 

situação parece se agravar no nível estadual. A literatura 

sobre a dinâmica política estadual brasileira ressalta o 

forte predomínio dos governadores sobre as assembleias 

estaduais, enfatizando a formação de grandes maiorias 

governistas e o baixo grau de participação dos deputados 

no processo decisório (Abrúcio, 1998). A produção de 

leis estadual teria sua origem quase toda no executivo, e 

não no legislativo. Não obstante, seriam do executivo os 

projetos de lei mais relevantes, tais como os relativos à 

administração, finanças e orçamento (Silva, 2013). 

A escolha de SP e RS se deu por serem dois dos mais 

desenvolvidos da federação em termos sócio-

econômicos, além de possuírem sites de suas respectivas 

Assembleias Legislativas com dados abertos e 

disponíveis dos projetos de lei estaduais; e também 

porque foram governados por chefes do executivo dos 

dois partidos mais importantes nos pleitos executivos 

brasileiros: Tarso Genro (PT) e Geraldo Alckmin 

(PSDB). 

 

2. Metodologia 
A pesquisa se baseia em evidências de três tipos:  

(a) coleta e construção de bancos de dados contendo as 

leis de autoria do poder executivo estadual; 

(b) análise da cobertura da mídia sobre os governos 

estaduais; 

(c) entrevistas com membros dos governos (i.e., políticos 

e assessores). 

 A coleta e construção do banco de dados contendo os 

projetos de lei foram feitas a partir dos sites das 

Assembleias Legislativas dos Estados de São Paulo 

(ALESP) e do Rio Grande do Sul (ALERGS). A tabela 1 

apresenta os dados relativos aos projetos de lei de autoria 

do executivo. 

Depois de compilados numa base de dados, os projetos 

foram classificados em quatro possíveis tipos: (i) 

Administrativo, Financeiro e Orçamentário; (ii) Políticas 

Públicas; (iii) Paroquiais; e (iv) Simbólicos. As emendas 

que os deputados fizeram para esses projetos serão 

analisadas na segunda parte do projeto. 

Além disso, foi feita uma pesquisa na mídia, utilizando 

os principais sites de notícia de ambos os estados: Folha 

de S. Paulo e Zero Hora, com o intuito de apresentar a 

narrativa da mídia sobre o governo, no contexto político-

econômico. 

 

 

Tabela 1. Proposições apresentadas pelo 

Executivo 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Para o relatório final, pretende-se ainda entrevistar 

políticos e/ou assessores, afim de complementar a 

narrativa sobre os dois governos. 

 

3. Conclusões parciais 
Como conclusões parciais, pode-se dizer que grande 

parte das leis produzidas pelo executivo na verdade foi 

modificada pelos deputados. Isso contraria a ideia de que 

as Assembleias tenham um papel apequenado na 

produção de leis estadual. Além disso, os governos de SP 

e RS tiveram indicadores semelhantes na produção de 

leis, a despeito de um número absoluto de leis maior no 

RS do que em SP, e de uma disparidade nos projetos de 

lei paroquiais.  
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São Paulo 2011-2014 

Apresentadas 232 

Aprovadas 198 (85,34%) 

Rio Grande do Sul 2011-2014 

Apresentadas 676 

Aprovadas 616 (91,12%) 
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