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Resumo: Desde o processo de redemocratização, ocorrido na década de 80, o Brasil tem 

sido alvo de intensos debates sobre o funcionamento do seu sistema político. No cerne 

desta discussão surgem algumas questões cruciais: qual é a melhor forma de governo? 

Qual sistema eleitoral é mais eficiente? Assim, este paper traz a revisão de algumas das 

principais correntes analíticas que se dedicaram ao entendimento da relação entre os 

poderes Executivo e Legislativo a partir de seu desempenho governamental. O objetivo é 

demonstrar como cada uma das análises interpretou a experiência presidencialista no Brasil 

após o período de redemocratização. 

 

Palavras-chave: relação Executivo-Legislativo, processo decisório, governabilidade, 

partidos políticos. 

 

Abstract: Since the process of democratization that occurred in the 80s , Brazil has been the 

subject of intense debate on the functioning of its political system . At the heart of this 

discussion raises some crucial questions: what is the best form of government? What 

electoral system is more efficient? Thus, this paper provides a review of some of the main 

analytical chains that have dedicated themselves to understanding the relationship between 

the executive and legislative powers from their government performance. The goal is to 

demonstrate how each of the analyzes performed the presidential experience in Brazil after 

democratization period. 
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Introdução: contextualizando a discussão 

Cada sociedade tem uma imagem de seu sistema político, a do Brasil não é a das 

melhores. A ideia de que “por aqui, tudo acaba em pizza”, parece estar enraizada no 

imaginário político nacional. Talvez seja esta a interpretação mais objetiva da inoperância e 

descrença na capacidade institucional brasileira. Esta percepção negativa das instituições e 

                                                           
1
 Mestra em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de 

São Carlos (PPGPOL/UFSCar); graduada em Ciências Sociais (UNESP); membro do Laboratório de Política e 
Governo no Grupo Estado e Governo. E-mail: thais_cmartins@yahoo.com.br. 
2 Doutoranda em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal 
de São Carlos (PPGPOL/UFSCar); graduada em Ciências Sociais (UNIFESP); membro do grupo de estudos 
NEPLA – Núcleo de Estudos dos Partidos Políticos Latino-Americanos. E-mail: pri.leine@hotmail.com 

 95



REVISTA pensata | V.4 N.2                                                             outubro  DE 2015 

 

 
 

da própria política não é nova, há muito tempo a desconfiança em relação aos atores e 

partidos políticos tem se manifestado.  

A ideia de que todos os políticos fazem parte da mesma “geléia geral”, assim como 

todos os partidos são mais ou menos a mesma coisa parece estar generalizada. Aos 

governantes se atribui um caráter utilitário, responsável por um comportamento egoísta, com 

vistas apenas à reeleição. Os partidos, por sua vez, são tidos como instituições fracas e 

vacilantes. Grosso modo, essa fragilidade seria associada à ausência de regras partidárias 

rígidas, além da falta de referencial ideológico o que, via de regra, culminaria no 

enfraquecimento das instituições democráticas.  

Diante dessa problemática, reformas político-partidárias estariam na ordem do dia. 

Essa convicção é forte entre muitos estudiosos, políticos e cidadãos. As evidências para 

instaurar a reforma estariam no excessivo número de legendas vazias, na inexistência de 

conteúdos programáticos dos partidos, e no baixo grau de controle que os eleitores exercem 

sobre seus representantes. 

 Contudo, o discurso reformista não representa panaceia às mazelas do sistema 

político brasileiro, mesmo porque, ao contrário do que é suposto por uma parcela 

significativa da literatura (Ames, 2003; Mainwaring, 1993; Lamounier, 1991 apud Palermo 

2000), as instituições contam, e os partidos não representam meras siglas de aluguel. Caso 

fossem, os políticos brasileiros não estariam sujeitos ao controle de suas legendas, o que 

lhes permitiria dar vazão a comportamentos unicamente individualistas. Dito de outra forma, 

as instituições assim como a forma de governo e elementos endógenos do processo 

legislativo são responsáveis pela definição das estratégias empregadas pelos atores 

políticos (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999).       

Embora seja verdadeiro afirmar que os políticos possuem interesses particularistas, 

em sistemas políticos proporcionais como é o caso para o legislativo brasileiro, “o voto 

sempre tomará tintas partidárias” (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999). A respeito dessa 

afirmação há uma série de discordâncias na literatura política.       

Para situar o leitor quanto a essas divergências literárias, apresentaremos algumas 

interpretações que serão discutidas ao longo das três seções deste texto. Na primeira 

seção, traçaremos uma retrospectiva do que consideramos ser algumas das principais 

análises elaboradas sobre o sistema político brasileiro até meados da década de noventa, e 

que têm como característica principal uma visão cética sobre o funcionamento de nossas 

instituições. Na segunda seção, apresentamos algumas considerações feitas por estudos 

 96



REVISTA pensata | V.4 N.2                                                             outubro  DE 2015 

 

 
 

revisionistas influenciados, sobretudo, por Figueiredo e Limongi (1999), que sustentam que 

nossas instituições funcionam, e que o sistema político brasileiro não estaria fadado ao 

fracasso como suposto por uma análise anterior. Segundo esta corrente revisionista, é a 

ampliação dos poderes presidenciais, associada à existência de lideranças partidárias que 

garantiria o bom funcionamento e controle de nossas instituições (FIGUEIREDO e 

LIMONGI, 1999). Ainda nessa seção são apresentadas algumas críticas de caráter teórico e 

metodológico empreendidas a alguns dos principais estudos desenvolvidos por essa 

corrente mais otimista. Estudos recentes apontam para a importância das instituições, 

contudo não deixam de sinalizar os entraves com os quais se defronta a democracia 

brasileira. Por fim, na terceira seção serão apresentadas algumas características do 

processo decisório nacional, bem como os alcances e limites da literatura especializada no 

que tange essa questão.  

O objetivo do paper é retomar algumas das principais agendas e inflexões no campo 

dos estudos legislativos, buscando demonstrar que as instituições brasileiras, por força 

regimental, são fortes.  

  

1. A  problemática da governabilidade 

Com o fim do período autoritário no Brasil e, posteriormente, em 1988, com a nova 

Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, muitos sociólogos e cientistas políticos 

passaram a se debruçar sobre o novo arranjo institucional brasileiro, com especial atenção 

ao nosso sistema partidário. Entre estes, uma corrente teórica, tendo como expressão mais 

importante o estudioso Bolívar Lamounier, fornecia prognósticos negativos sobre o futuro de 

nossa democracia. Não só os brasileiros, mas também alguns brasilianistas, como Barry 

Ames, fizeram fortes críticas ao nosso desenho institucional. A nossa democracia estaria 

ameaçada não apenas por problemas sociais e econômicos que não foram resolvidos com a 

abertura política, mas por um desenho institucional que levaria a um processo crescente de 

ingovernabilidade. Para Lamounier3  (1992), os problemas sob a ótica institucional estariam 

entre os mais graves que o Brasil vinha enfrentando, uma vez que nosso arranjo político era 

uma resposta imprópria aos desafios da modernização brasileira. Nosso erro incorreria em 

combinar uma fragmentação política e uma multiplicidade de contrapesos. Ou seja, nosso 

                                                           
3 Meneguello (1986), Kinzo (1985) e Mainwaring (2001), também fazem fortes críticas ao nosso arranjo 

institucional, com especial atenção ao nosso sistema partidário. Segundo esses autores, nossos partidos seriam 
fracos e compostos por parlamentares indisciplinados. 
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sistema incentivaria a fragmentação política o que dificultaria a formação de governos 

estáveis. Neste sentido, a solução encontrada para esse problema, já na década de 1930, 

foi reforçar a capacidade decisória do Presidente da República; tendo como inspiração a 

esse antídoto a errônea ideia, segundo o autor, do presidencialismo plebiscitário, que 

implica na ideia de que o apoio das massas ao chefe do Executivo seria um centro de 

fixação decisória capaz de vencer as barreiras do nosso arranjo. É com base nesta visão 

pessimista que Lamounier chamará o Brasil de uma democracia consociativa.  

Uma Democracia Consociativa, como por exemplo a Holanda, é um sistema que 

além de consolidar a democracia representativa na esfera macro política, garante, de forma 

minuciosa, contrapesos e “equivalências em direitos para proteger as minorias contra as 

maiorias” (LAMONIER,1992 p. 26). Aparentemente este seria um aspecto positivo, contudo 

o Brasil tornou-se um país demasiadamente consociativo, ao mesmo tempo em que não há 

contrapesos adequados a fragmentação, o que nos leva a um quadro de instabilidade 

política e um problema de governabilidade. A evolução do consociativismo no Brasil pode 

ser observada, segundo o autor, em nosso sistema eleitoral-partidário. O sistema de lista 

aberta, voto proporcional, somado ao federalismo, geraria instabilidade política, uma vez que 

confere as minorias o poder de veto, impedindo que agrupamentos majoritários 

predominem. Assim, ocorreria uma polarização do poder onde há inúmeros polos que se 

anulam aumentando os custos das decisões políticas. 

Mas se a heterogeneidade de reivindicações no Brasil cresceu, “ao mesmo tempo, o 

Estado cresceu e burocratizou-se e a organização política seguiu estreita e incapaz de 

processar institucionalmente toda essa diversidade, de agregar e expressar com eficácia e 

regularidade a pluralidade de interesses e valores” (Ibidem, p. 7). Além disso, o nosso 

sistema partidário seria uma grave ameaça a democracia brasileira, isso por combinar o 

sistema de lista aberta, bicameral, presidencialista, federativo de representação 

proporcional. O resultado seria a fragmentação do poder, além de partidos políticos fracos, e 

parlamentares legislando com base em interesses particularistas, com a falta de controle do 

eleitorado sobre os seus representantes. 

Abranches (1988), na mesma direção, defende que o multipartidarismo, típico de 

sistemas proporcionais como o nosso, é capaz de trazer ônus a governabilidade. Esta é na 

verdade a posição de boa parte dos estudiosos, até meados da década de noventa 

(Mainwaring, 1993; Lamounier, 1991 apud Palermo, 2000). A ideia predominante neste 

período, tanto no meio acadêmico quanto na sociedade civil, é de que os partidos políticos 
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são frágeis e indisciplinados, e os incentivos para a formação de coalizões seriam escassos 

contribuindo para a debilidade institucional. Abranches (1988), contudo, acredita na 

possibilidade de formação de coalizões, mesmo com a fragmentação partidária e o 

multipartidarismo como entraves. Todavia, o sistema não deixaria de ser inconsistente, pois 

tais coalizões não seriam capazes de apoiar as agendas do governo e sustentar 

politicamente o presidente. 

Sobre a falta de apoio partidário ao chefe executivo, Mainwaring (1993, p. 12) é mais 

incisivo, argumentando, que no caso brasileiro, “os presidentes não podem contar com o 

apoio nem mesmo de seus próprios partidos e muito menos ainda com o apoio dos demais 

partidos que os ajudaram a se eleger”. Este é o retrato do cenário político caótico 

encontrado pelo autor, e segundo ele enfrentado pelo presidente.  

Como consequência da indisciplina e da falta de apoio de coalizões partidárias, os 

presidentes seriam levados a “conquistar uma base de sustentação comprando 

individualmente o apoio de políticos de partidos de oposição”, oferecendo posições 

estratégicas no controle de recursos orçamentários e fortalecendo a prática da patronagem 

(MAINWARING, 1993, p. 16). A ideia de que a configuração institucional da democracia 

brasileira favoreceria um estilo clientelista de política é compartilhada por Barry Ames 

(2003). Segundo o autor, são as práticas distributivas que fazem com que o 

presidencialismo brasileiro funcione. Ou seja, por meio do que o autor chama de pork barrel 

são realizadas trocas entre o apoio parlamentar e as emendas orçamentárias. Esse tipo de 

sistema é considerado por Ames (2003) como ineficiente, uma vez que seu resultado não é 

a cooperação de fato dos parlamentares, e sim um processo de negociação caro que reitera 

o fisiologismo em nossas instituições. Sob este ponto de vista, o processo orçamentário 

entra como importante moeda de troca entre um Executivo carente de apoio e um 

Legislativo desejoso de políticas que atendam aos interesses particularistas de suas 

clientelas eleitorais.  

Desse modo, o que se enfatiza é a propensão em se sacrificar políticas nacionais em 

prol de políticas locais (MAINWARING, 1997 apud PALERMO 2000). Isso porque, os 

políticos estariam interessados antes de tudo em seu retorno eleitoral. Neste sentido, os 

parlamentares legislariam de acordo com os seus interesses particulares. Não havendo 

coesão partidária ou diferenciação ideológica clara entre os partidos. Esses males presentes 

no interior do Legislativo seriam consequência de um sistema de representação proporcional 

de lista aberta com coligações partidárias, o que dificultaria também a fiscalização por parte 
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do eleitor. Além disso, os partidos não teriam controle nenhum sobre os parlamentares, ou 

seja, não haveria por parte dos líderes dos partidos poder suficiente para punir os 

parlamentares indisciplinados. Nesse tipo de sistema, existe ampla margem para que os 

eleitores escolham seus candidatos, e expressem suas preferências individuais construídas 

muitas vezes por vínculos pessoais através de sistema de clientela.  

Ademais, a fragmentação partidária e a lista aberta estão acompanhadas por um 

processo de ininteligibilidade eleitoral, ou seja, pela incapacidade do sistema produzir 

opções claras para os eleitores possibilitando a identificação entre os votantes e os partidos 

(KINZO, 2004, p. 31). Embora este ponto não seja exatamente referenciado como a 

inexistência de diferenciação ideológica entre os partidos, autores como Kinzo (2004) 

sugerem que da ininteligibilidade eleitoral “decorre a facilidade com que os candidatos 

migram para outro partido sem nenhum constrangimento – o que denota, aliás, a fragilidade 

dos partidos, no sentido de que não são organizações relevantes o suficiente para manter 

seus próprios quadros” (KINZO, 2004, p. 32). 

Outro fator que denotaria a fragilidade partidária estaria no fato das legendas 

“raramente se engajarem em disputas eleitorais como atores distintos”. Deste modo, no jogo 

eleitoral os competidores não são os partidos como unidades diferenciadas, mas sim os 

candidatos e as coligações formadas pelos diversos partidos (KINZO, 2004, p. 32).  

Está também é opinião de Mainwaring (1999) que afirma que, uma vez eleitos, os 

políticos acreditam poder agir de modo independente por considerarem que seus mandatos 

são frutos de seus próprios esforços, e não resultado de sua participação no processo 

eleitoral através de partidos políticos.  

Diante do diagnostico pouco otimista apresentado até aqui poderíamos supor que 

tanto o sistema político brasileiro quanto nossas instituições são débeis, que os partidos são 

“frouxos”, “incapazes de impor uma disciplina centralizada”, a ponto de coalizões partidárias 

não terem condições de sustentar politicamente o presidente, fazendo com que sejam as 

práticas distributivas as responsáveis pelo funcionamento do presidencialismo brasileiro 

(Mainwaring 1993; Abranches, 1988; Ames, 2003). Sendo assim, o que nos perguntamos 

então, é: por que não mudar? Porque continuar insistindo em um sistema político tão ruim? 

Seria por falta de alternativa?       

 

2.O poder de agenda do Executivo 
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Em oposição a essa corrente pessimista que trata das peculiaridades de nosso 

arranjo institucional, podemos situar Fernando Limongi, como o cientista político mais 

expressivo no embate a essas proposições. Seguindo o modelo partidário em detrimento ao 

distributivista, as análises pautadas no sistema de governo e na legislação eleitoral 

partidária vêm cedendo lugar aos exames do processo decisório, como fonte alternativa à 

explicação da relação entre os poderes. Contra as interpretações resenhadas anteriormente 

que tratam da fragilidade do sistema político brasileiro e suas instituições (Abranches, 1988; 

Mainwaring, 1993; Kinzo, 2004), novas pesquisas vêm sendo desenvolvidas. A partir de 

verificação empírica da organização interna do Congresso Nacional, e da extensão dos 

poderes legislativos do presidente, pesquisadores apontam para explicações mais 

abrangentes sobre as razões do sucesso do Executivo na aprovação de sua agenda 

legislativa. 

A análise da experiência presidencialista no Brasil, no período pós-constituinte, 

revela que o Congresso Nacional não é uma instância de veto à agenda executiva. 

Conforme chamaram a atenção Shugart e Carey (1992), não é verdade que, sob o 

presidencialismo, todo e qualquer parlamentar utilize apenas estratégias irresponsáveis, e 

não cooperem com o Executivo. O presidente, dependendo do arranjo político 

constitucional, pode dispor de recursos que induzam os parlamentares a cooperar com o 

governo e a sustentá-lo, contribuindo com o seu sucesso. (SHUGART e CAREY, 1992 apud 

FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999, pg. 23).  

Contudo, para Limongi (2006), os presidentes brasileiros seriam forçados a formar 

coalizões mesmo possuindo maioria legislativa, o que não implica necessariamente em 

traço singular de nossa democracia, ou mesmo um ponto negativo. Recorrendo a dados 

empíricos o autor demonstra que não há muita distinção, neste ponto, se comparada a 

nossa democracia com aquelas ditas “avançadas”. Isso porque, o poder de agenda 

conferido ao Executivo garante que o nosso sistema político funcione bem, de forma 

semelhante às democracias consolidadas. Especialmente quando se considera aspectos 

referentes à governabilidade, adquirida, em grande medida, pelo arranjo Constitucional de 

1988, responsável por ampliar os poderes de agenda do Executivo, e centralizar as 

decisões em um grupo seleto de líderes.  

Em contraste com a Constituição democrática anterior, de 1946, em que o presidente 

contava apenas com a prerrogativa de iniciar matéria em questões administrativas, a Carta 
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de 1988, conhecida por inserir o país no processo de redemocratização, conservou os 

poderes legislativos do presidente, introduzidos pelos militares, para as seguintes áreas:  

1. Projetos de lei administrativos; 

2. Projeto de lei orçamentária; 

3. Projeto de lei tributária; 

4. Emendas constitucionais; 

5. Decretos com força de lei (medidas provisórias); 

6. Pedidos de urgência nos projetos de lei; 

7. Restrições a emenda orçamentária do Congresso; 

 Assim:  

“Abranches, cabe notar, não faz qualquer referência ao processo decisório e escreve 

antes da elaboração da Constituição de 1988. Ou seja, ao utilizar os termos hoje, 

implicitamente, equiparam-se as duas experiências democráticas brasileiras. No entanto, a 

matriz institucional de cada uma delas está longe de ser a mesma” (Ibidem, p. 20). 

Portanto, a nossa democracia opera de forma similar as demais. O Executivo detém 

o poder de agenda legislativa, logrando aprovar grande parte de suas propostas com apoio 

estável dos partidos políticos. Não pretendemos aqui, atentar para a implicação de todas as 

iniciativas sobre processo decisório. Trataremos apenas, daquelas que consideramos 

fundamentais para o entendimento dos efeitos da extensão das prerrogativas do presidente 

para governar.  

Certamente o mais importante instrumento que dispõe o Executivo para afirmar sua 

agenda está estabelecido pelo art. 62 da Constituição (1988), que lhe garante a faculdade 

de editar, em casos de relevância e urgência, medidas provisórias com força de lei por trinta 

dias – todavia, o Executivo poderia reeditá-la tantas vezes julgasse necessário4. 

Nesse sentido, o poder de editar decretos com força de lei produzia um duplo efeito 

para a relação entre os poderes Executivo e Legislativo: por um lado, o presidente não 

dependeria dos parlamentares para que seus atos entrassem em vigor, uma vez que, em 

termos práticos, caso desejasse o Executivo poderia evitar o quorum para a apreciação das 

matérias, ao passo que as reeditava contando com um “sucedâneo para o decurso de 

prazo”. Por outro lado, a prerrogativa de editar MPs, não significa que o Executivo consiga 

impor sua vontade contra a maioria legislativa, uma vez que contam com meios para rejeitá-

                                                           
4
 Em setembro de 2001, o Congresso aprovou legislação que limita a reedição de medidas provisórias. 

Atualmente a MP só pode ser reeditada uma única vez. 
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la através de votação. Neste ponto a medida provisória se diferencia do decreto-lei aprovado 

pelos militares (Ibidem, p. 44).  

Por sua vez, caso o governo disponha de apoio de maioria parlamentar, 

especialmente em governos de coalizão, a medida provisória pode interagir com o poder 

partidário, minimizando problemas de “barganha horizontal”. O que significa dizer que “em 

governos de coalizão, medidas provisórias ‘protegem’ maiorias dos custos políticos 

associados à aprovação de medidas impopulares que afetam bases populares especificas. 

São formas de preservação dos acordos políticos entre o e governo e a coalizão”. Em outras 

palavras, de acordo com esta perspectiva, o Executivo assume os riscos ao passo que 

assume a agenda. (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2006, p.255).  

No Brasil entre os anos de 1989 e 1994 o presidente fez amplo uso de seu poder de 

editar matérias com força de lei. No que se refere a produção legislativa do mesmo período 

em matérias que competem tanto ao Executivo quanto ao Legislativo, Figueiredo e Limongi 

(1999) apontam que as iniciativas do presidente superam as do Congresso. O Executivo foi 

responsável por 85% do total de leis sancionadas a época. Mais uma vez os autores 

apontam para preponderância do Executivo no controle da agenda legislativa como 

decorrência de suas prerrogativas institucionais, seja diretamente pela definição de prazos 

para a apreciação de suas matérias – através iniciativa exclusiva de requer urgência no 

trâmite das proposituras –, seja indiretamente por estar em posição estratégica para 

negociar.   

Com relação ao nosso sistema partidário Figueiredo e Limongi (1995), Braga (2006) 

e Santos (1997), apontam que, mesmo com a estrutura atual do nosso sistema partidário, 

este funciona de maneira coerente. Segundo Braga (ibidem, p.44), “[…] os partidos e o 

sistema partidário atual, embora ainda bastante recentes, apresentam determinadas 

características que apontam para se estabilizarem como organizações fundamentais […]”. A 

corrente teórica que acredita no mal funcionamento do poder Legislativo não teria levado em 

conta as instituições que regulam o processo decisório. Dessa maneira, teria sido excluída 

da teoria desses cientistas políticos os poderes legislativos do presidente e a própria 

estrutura dos trabalhos legislativos. Destarte, ainda que existam incentivos na arena eleitoral 

para a indisciplina partidária e voto pessoal, isso não garante que tal indisciplina se torne 

efetiva (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999). A supremacia do Executivo e seu poder de 
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agenda, somada a coesão e disciplina dos partidos garantem o funcionamento do 

Legislativo5 . 

Para Santos (1997), de um lado temos um Presidente eleito para promover reformas, 

e por outro, a consecução dessa reforma depende do apoio das coalizões parlamentares. 

Além disso, temos um Legislativo divido por aqueles que demandam autonomia para sua 

ação política. Ainda assim, segundo o autor, em conformidade com Figueiredo e Limongi 

(1999), o Congresso tem funcionado de forma satisfatória, principalmente a Câmara dos 

Deputados, não apresentando problemas de governabilidade. O nosso quadro político 

mudou muito comparado ao panorama de 1946-64, pois a capacidade do Executivo ter a 

aprovação de sua agenda, atualmente, é bem maior.  

Além disso, a coesão e disciplina dos partidos de hoje, também são maiores. Neste 

sentido, as previsões pessimistas que dizem que o problema gerado pelo “presidencialismo, 

multipartidarismo e voto proporcional personalizado é sempre o mesmo: dificuldade de 

aprovação da agenda presidencial no Legislativo, por conta da alta fragmentação e baixos 

índices de coesão partidária” (Santos, 1997 p, 25), não são suficientes para dar conta das 

mudanças acorridas com a Constituição de 1988. 

Dessa forma, ao contrário do que afirmam alguns autores (Ames, 2003; Mainwaring, 

1993), não é verdade que as regras institucionais estão voltadas ao atendimento de 

interesses individualistas e localistas. As normas regimentais adotadas privilegiam a 

participação coletiva dos parlamentares por meio, por exemplo, da apresentação de 

emendas patrocinadas por suas bancadas. Esse argumento corrobora a hipótese de que o 

processo decisório nacional está organizado de forma altamente centralizada. 

 

2.1. A reinterpretação das análises   

Conforme indicado, a inversão no padrão de interpretação do arranjo institucional 

brasileiro se deu em grande medida em razão dos estudos empreendidos por Figueiredo e 

Limongi (1995, 1996, 1999, 2007). Suas análises inauguraram novo prisma de investigação 

na arena dos estudos legislativos, especialmente no que se refere à relação entre os 

poderes Executivo-Legislativo, e ao comportamento dos partidos no interior do Congresso. 

Ora confirmando, ora relativizando suas conclusões, inúmeros estudos despontaram 

                                                           
5
 Para Santos (1997), no período de 1946 - 1964 a busca de apoio parlamentar por parte do executivo era feito 

por meio da patronagem, o que gerava um grande mal-estar e constrangimento aos partidos. Quadro muito 
diferente da atual conjuntura, dada a supremacia do Executivo frente ao Legislativo e a coesão dos partidos 
políticos. 
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tomando como referencia a analise desses autores. Este é caso de Santos (1997), que se 

preocupa em compreender a coesão partidária no Brasil em dois momentos democráticos 

distintos.   

  Em linhas gerais, Santos (1997) procurou contrastar a baixa coesão dos partidos 

políticos brasileiros na primeira experiência democrática (1946-1964) com a elevada coesão 

verificada no período posterior à promulgação da Carta de 1988. Segundo o autor, as 

prerrogativas institucionais do presidente adquiridas na última Carta constitucional 

aumentam a “expectativa em torno da coesão de sua base, formada a partir da distribuição 

de cargos governamentais” o que diminuiria a tendência em se buscar apoio na oposição 

reforçando a coesão de sua coalizão original (Santos, 2007, p. 477).   

Contudo é importante ressaltar que se as variáveis explicativas para a coesão 

partidária, conforme assinalado pela referida literatura (Santos 2007; Figueiredo e Limongi 

1999), são justamente a centralização decisória e a extensão dos poderes de agenda do 

presidente, é natural esperar que tal coesão seja uma constante, tanto no tempo quanto no 

interior dos partidos. Entretanto, conforme destacado por Nicolau (2000) o que se pode 

perceber é que há significativa variação na disciplina partidária – alguns dos partidos de 

maior representação6 apresentaram altos índices de coesão, outros nem tanto. Com foco no 

período de 1995 a 1998, o autor sugere que a razão para essa variação é decorrente dos 

traços organizacionais dos partidos como, por exemplo, o “grau de conflito doutrinário, 

presença de facções pró e antigovernista, padrão de punição para os parlamentares que 

votam contra a indicação do líder do partido” (Nicolau, 2000).   

Também preocupado com a disciplina parlamentar no interior do Congresso, Amorim 

Neto (2000) busca compreender o impacto da distribuição dos postos ministeriais sobre o 

comportamento legislativo. Para o autor o que define o grau de disciplina das bancadas 

partidárias é a correspondência entre o número de ministérios ocupados pelos partidos e a 

dimensão de suas respectivas bancadas. Ou seja, na opinião do analista quanto mais 

coalescente for o gabinete, mais disciplinado será o comportamento dos parlamentares 

participantes do governo.  

Com efeito, as análises empreendidas por Nicolau (2000) e Amorim Neto (2000) 

constituem importante crítica metodológica aos estudos de Figueiredo e Limongi (1995 e 

1999).  A partir da inserção de novas variáveis os autores demonstram que as taxas de 

                                                           
6
 Em seu estudo o autor apresenta o índice de disciplina dos seguintes partidos: PT, PC do B, PSDB, PFL, PDT, 

PSB, PTB, PMDB, PPB e PL. Para verificar as taxas de disciplina partidária ver Nicolau (2000).    
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disciplina partidária no Brasil variam entre as legendas e ao longo do tempo, tendo impacto 

inclusive em decorrência da composição ministerial. Nesse sentido, é possível destacar a 

advertência dos autores para a limitação das votações nominais como instrumento indicativo 

da disciplina partidária em plenário. Segundo Nicolau (2000) as votações seriam apenas 

uma etapa no processo de negociação intrapartidária, no qual o maior ou menor grau de 

homogeneidade ideológica dos partidos seria uma variável importante.  

Nessa perspectiva, outra importante interpretação crítica é aquela realizada por Melo 

(2003, 2004). O autor questiona como altos índices de infidelidade partidária conviveriam 

com tamanha disciplina em votações nominais, conforme identificado por Figueiredo e 

Limongi (1995). Para ele, seriam as regras internas do Congresso as responsáveis por gerar 

essa ambivalência. Em uma Casa em que não cabe aos deputados influir individualmente 

sobre a agenda e o ritmo dos trabalhos legislativos, e os recursos transitam pelas mãos de 

um seleto grupo de líderes, “a disciplina tende a prevalecer, mas tem seu preço – e ao 

parlamentar interessa estar estrategicamente posicionado para cobrá-lo. Isto significa que 

um grande contingente de deputados passou a ter a sua disposição dois caminhos: ou 

seguir o seu líder ou procurar outro, situado em melhor posição trocando, com este objetivo, 

de partido” (MELO, 2003, p. 329). Segundo o autor, a estranha convivência entre a 

fidelidade ao líder partidário, no momento da votação, e a busca por um partido capaz de lhe 

oferecer melhores recursos7, deve ser compreendido como um comportamento racional por 

parte dos parlamentares – “uma vez que se considere o imperativo da sobrevivência política 

e a maneira como se encontra organizado o Legislativo brasileiro” (Ibidem, p. 336). Nesse 

sentido, a infidelidade às legendas conforme apresentado por Melo (2003, 2004), demonstra 

que as regras da Câmara atribuem maior mobilidade aos parlamentares do que o suposto 

por Figueiredo e Limongi (1999). Assim, se por um lado Melo (2003, 2004) reconhece que 

os estudos empíricos empreendidos pelos autores contribuíram para descortinar aspectos 

fundamentais do processo legislativo brasileiro, por outro lado observa que estrutura na 

coordenação da ação coletiva no interior das Casas Legislativas não inibe o comportamento 

racional dos parlamentares na busca pela sobrevivência eleitoral. O resultado seria um 

                                                           
7
 Entre os anos 1969 e 1985, “a Constituição brasileira determinava a perda de mandato para quem se opusesse 

às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou mudasse de partido – a não ser que a mudança 
estivesse vinculada à formação de um novo partido.” A emenda constitucional 25, de 1985, colocou fim ao 
instituto de fidelidade partidária introduzido pelo regime militar, abrindo novas possibilidades de ação dos 
Congressistas (MELO, 2003, p. 326). Contudo, a Resolução-TSE 22.610/2007, novamente disciplinou o 
processo de perda de cargo eletivo em caso de desfiliação partidária sem justa causa. A legislação considera 
como justa causa: a) incorporação ou fusão do partido, b) criação de novo partido, c) mudança substancial ou 
desvio reiterado do programa partidário, d) grave discriminação pessoal. 
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Legislativo centralizado que, no entanto, não teria excluído completamente as influências 

exógenas como determinantes da atuação dos parlamentares.  

Em trabalho recente Melo e Pereira (2013), assinalam que um sistema 

presidencialista multipartidário estável em que a fragmentação partidária venha se 

acentuando, era quase impossível de se imaginar em uma democracia. Os diagnósticos 

pessimistas para esse desenho institucional, advindos de muitos cientistas políticos, foi 

consequência do emprego de ferramentas teóricas e analíticas projetadas para outros 

sistemas. Até meados da década de 80, sistemas parlamentaristas bipartidários eram tidos 

como superiores aos demais sistemas, esse sentimento contra governos de coalizão, foi 

advindo principalmente do mundo anglo saxão. Contudo, de modo geral, esses estudos 

ignoraram o impacto da separação entre os poderes tanto no número de partidos quanto 

com relação a sua função. Em um sistema político como o brasileiro, governabilidade é 

condicionada pela delegação de poderes para ambos os poderes: Executivo e Legislativo, 

como instituições autônomas. Neste jogo de equilíbrio, países dotados de poder executivo 

forte têm garantido a estabilidade do governo. Países com executivos fracos tem recorrido a 

mecanismos anticonstitucionais, causando instabilidade política. Assim, é imprescindível 

para a estabilidade democrática e governabilidade a combinação de presidentes fortes e 

controles e contrapesos por parte do legislativo. Em outras palavras, uma democracia 

sustentável depende de um sistema de freios e contra freios, como os existentes no Brasil. 

Este sistema de freios envolve o sistema judicial e órgãos para garantir a responsabilização 

horizontal, como o Ministério Público e Tribunais de Contas, bem como de mecanismos 

sólidos de supervisão parlamentar. Portanto, segundo os autores, a governabilidade requer 

que os três ramos do governo sejam fortes. A despeito da literatura clássica sobre o tema, 

os autores não se concentram, exclusivamente, sobre as relações entre Executivo e 

Legislativo, de modo a destacar, também, a importância do judiciário. 

Nesta mesma corrente de análise é possível situar o trabalho de Pereira e Mueller 

(2003), para quem os partidos políticos podem ser entendidos enquanto influentes no interior 

do processo legislativo – devido à centralização decisória; contudo, não teriam a mesma 

influência fora da Casa Legislativa, principalmente na esfera eleitoral. A razão para isso, 

segundo esses autores, seria a dinâmica contraditória do sistema político brasileiro, que ora 

ofereceria incentivos centralizadores de poder, ora incentivos descentralizadores. Para 

Pereira e Mueller (2003) as regras eleitorais, o multipartidarismo e o federalismo atuam 

 107



REVISTA pensata | V.4 N.2                                                             outubro  DE 2015 

 

 
 

como elementos descentralizadores, enquanto as regras internas do processo de decisão 

no Congresso e as prerrogativas constitucionais do presidente agiriam para a centralização. 

Todavia, por mais contraditório que pareça, esta combinação não produziria um 

sistema instável. Se por um lado as regras eleitorais proporcionam incentivos para que os 

políticos se comportem de maneira individualista fragilizando os partidos na arena eleitoral, 

os elementos endógenos do processo decisório fortaleceriam as agremiações na arena 

legislativa. A análise desses autores se constitui enquanto uma corrente intermediaria na 

interpretação do funcionamento do sistema político brasileiro, chamando a atenção para a 

ambivalência gerada pelos mecanismos institucionais, permitindo a coexistência entre o 

comportamento partidário no interior do Congresso e o comportamento individualista na 

esfera eleitoral.  

Contudo, a despeito da variedade de interpretações sobre o funcionamento do 

sistema político brasileiro, bem como da diversidade no foco de análise, quando 

considerado o arranjo institucional a literatura especializada parece convergir em um ponto 

específico: a centralização dos poderes de agenda por um número reduzido de instâncias, 

como o poder Executivo e as lideranças partidárias, contribui para a governabilidade.  

 

3. Notas sobre o processo decisório e o sucesso presidencial 

Influenciada por essa nova perspectiva a produção da Ciência Política obteve 

considerável alargamento, de modo que se hoje os estudos sobre a determinação do padrão 

de relação entre os poderes ganham força, e a organização interna do parlamento não 

representa uma incógnita, muito se deve aos debates surgidos contra e a favor das teses 

defendidas por pesquisadores como Figueiredo e Limongi (1999, 2007), Pereira e Mueller 

(2002), Diniz (2005), e Santos (1997, 2003). 

Em linhas gerais esses estudos buscam demonstrar que instituições políticas estão 

organizadas de modo a garantir sua governabilidade, não havendo razões para classificar 

nossa democracia como singular.  

Segundo esses autores, os novos dispositivos constitucionais foram os responsáveis 

por concentrar uma série de prerrogativas nas mãos dos líderes partidários e do poder 

Executivo. Este último teve seu poder de agenda ampliado, na medida em que passou a 

contar com novas competências. Na prática, os novos dispositivos seriam responsáveis por 

evitar a paralisia no processo decisório, aumentando a disciplina parlamentar e o sucesso 

presidencial. 
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A análise de Diniz (2005) caminha em direção complementar, buscando definir 

diferentes indicadores que possam apontar para um verdadeiro sucesso ou fracasso do 

Executivo. Para a autora o sucesso da agenda presidencial só pode ser constatado a partir 

da verificação da eficácia das estratégias utilizadas pelo poder Executivo para a aprovação 

de suas matérias. Segundo Diniz (2005), ao contrário do que se possa pensar o Executivo 

brasileiro conseguiu aprovar sua agenda obtendo sucesso, não pelo uso do poder 

discricionário decorrente de suas prerrogativas constitucionais, mas sim por um processo de 

negociação com sua base parlamentar de apoio, demonstrando que o processo decisório 

está mais bem institucionalizado do que se supõe. 

A análise de Santos (1997) também se mostra interessante ao trazer outro ponto de 

vista sobre o debate. Para o autor, a dinâmica da relação Executivo-Legislativo deve ser 

pensada a partir do poder de agenda e da patronagem. Ou seja, para garantir o apoio da 

coalizão e a aprovação de suas políticas, o Executivo lança mão tanto dos poderes de 

agenda, quanto da distribuição de cargos ministeriais. Embora o argumento de Santos 

(1997) seja claramente institucionalista, não faz menção apenas a variáveis estruturais do 

sistema político. Ainda assim, para o autor foram as mudanças nas regras do processo 

decisório no período pós-88 que modificaram a relação entre os poderes. 

Gomes (2012), que também tem se dedicado ao entendimento da relação entre os 

poderes, recentemente apontou para novos e importantes indicadores que devem ser 

levados em conta nos estudos legislativos. Diferentemente das pesquisas anteriores, que 

tratam da elaboração de políticas públicas que consideram apenas as proposições 

convertidas em lei, Gomes (2012) constrói sua análise a partir da consideração de todas as 

matérias encaminhadas. O resultado a que o autor chega é revelador. Uma vez 

consideradas as propostas enviadas, o Legislativo e não o Executivo – conforme teria sido 

apontado por Figueiredo e Limongi (1999) – é considerado o principal formulador de 

políticas públicas. Segundo o autor, os parlamentares são responsáveis pela proposição de 

mais de 90% das matérias.    

Conforme demonstrado por Gomes (2012), embora exista uma “fusão da agenda” 

substantiva entre poderes, o Legislativo formulou diversas matérias de natureza simbólica 

ou de homenagens, demonstrando que “os parlamentares possuem tanto interesses 

distributivistas (pela conexão eleitoral), quanto amplos (por exemplo, pela adesão de 

programas de coalizão) ” (GOMES, 2012 p. 942).  
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Outro importante achado de Gomes (2012) diz respeito à agenda efetivamente 

aprovada. Embora o Legislativo seja o maior formulador de propostas, são as matérias 

enviadas pelo Executivo que em sua maioria são transformadas em lei, conforme vem 

sendo demonstrado pela literatura (Figueiredo e Limongi, 1999; Carneiro 2009 apud Gomes 

2012). Contudo, segundo o autor, o fato do Executivo prevalecer como principal formulador 

de lei, por meio de suas prerrogativas institucionais8, não deve fazer com que este poder 

seja superestimado – desconsiderando a força das coalizões. Segundo Gomes (2012), “o 

sistema está orientado para a promoção da governabilidade” (GOMES, 2012 p. 943).  

Ademais, é importante salientar que a relação entre os poderes se estende para 

além da formulação de políticas públicas. Entre as principais funções parlamentares 

destaca-se a legislação e também a fiscalização. Sobre essa ultima atribuição parlamentar, 

Lemos e Power (2013) estabelecem importantes considerações. 

Em seu texto sobre os parlamentos reativos9 os autores esclarecem que, tanto o 

prestígio político do presidente quanto sua relação com o Congresso são de fundamental 

importância quando se trata da fiscalização. Ou seja, os presidentes que contam com maior 

prestígio junto à opinião pública sofrem menos com o controle dos parlamentares, por outro 

lado, os presidentes que contam com o maior apoio Legislativo tendem a sofrer mais com as 

pressões fiscalizatórias (LEMOS e POWER, 2013 p. 401). No entanto, segundo os autores, 

no caso brasileiro o controle parlamentar é exercido no contexto da coalizão, “na qual 

legisladores buscam acesso a recursos controlados pelo poder Executivo” (LEMOS e 

POWER, 2013 p. 403). 

As coletâneas organizadas por esses autores, que buscam compreender a dinâmica 

do sistema político a partir do processo decisório, certamente constituem significativas 

contribuições aos estudos da Ciência Política, especialmente sob a ótica institucionalista. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo apontamos para algumas dos principais debates sobre as características 

de nossa jovem democracia e seus críticos. Na primeira parte do texto traçamos um breve 

levantamento bibliográfico quanto as críticas empreendidas ao nosso arranjo institucional, 

como podemos observar tais críticas estão direcionadas, sobretudo, a forma de governo e o 

                                                           
8
 Conforme vem sendo discutido por ampla literatura, a Constituição de 1988 concedeu ao poder Executivo 

extensos poderes para governar a partir de prerrogativas exclusivas, como o poder de veto, o pedido de 
urgência, as medidas provisórias, além da iniciativa exclusiva em matérias orçamentárias.    
9
 Em linhas gerais os parlamentos reativos são assim chamados por não tomarem as primeiras iniciativas, 

quando se trata do relacionamento entre os poderes. O poder de agenda está sob as mãos do presidente – 
proativo. 
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sistema eleitoral. Contudo, fica evidente que muitas dessas críticas não se sustam 

empiricamente. As críticas sobre os problemas da governabilidade, consequência direta da 

relação entre Executivo e Legislativo, foram contrariadas, principalmente tendo em vista o 

poder de agenda do presidente. 

Além disso, o sistema de lista aberta brasileiro, não é um empecilho para o 

fortalecimento dos partidos políticos. Da mesma forma, a fragmentação partidária não tem 

gerado ao Brasil problemas de ingerência. Embora o nosso sistema partidário seja recente, 

ele tem demonstrado desempenho satisfatório, com características que apontam os partidos 

políticos como atores chave, de extrema importância, para o funcionamento e manutenção 

da nossa democracia. Os partidos têm demonstrado serem instituições capazes de formar 

coalizões com coerência ideológica. Mesmo assim, ainda há problemas à serem superados, 

como a volatilidade dos candidatos dentro do mesmo bloco ideológico, que ainda é alta, 

embora esteja em declínio (BRAGA, 2006). 

Isso não quer dizer que o nosso arranjo institucional não tenha problemas, nem que 

o sistema de lista aberta ou o presidencialismo sejam as melhores formas para a 

constituição de um governo (KLEIN, 2007). Todavia, os problemas apontados por alguns 

cientistas políticos não se sustentam. Embora existam razões para não se gostar do 

resultado da democracia brasileira, não há motivos para questionar sua legitimidade, ou 

tratar o sistema político brasileiro como singular. 

Se hoje os estudos sobre a determinação do padrão de relação entre os poderes 

Executivo e Legislativo ganham força, e a organização interna do parlamento não representa 

uma incógnita, muito se deve aos debates surgidos contra e a favor das teses defendidas 

por pesquisadores como Figueiredo e Limongi (1999; 2006). As coletâneas organizadas por 

esses autores certamente constituem significativas contribuições aos estudos 

institucionalistas, porém, existem muitas lacunas a serem preenchidas.  

 Buscando contribuir com este debate outros autores que tem se dedicado a 

compreensão do modo de organização e funcionamento de nossas instituições, chegando a 

resultados complementares a partir de diferentes indicadores.  

Contudo, a despeito da ampliação do conhecimento sobre o processo decisório 

nacional, a questão que se apresenta para o atual debate institucionalista não é se o Brasil é 

governável ou não. Esta parece ser uma controvérsia já superada. Os desafios ao 

entendimento do funcionamento do sistema político brasileiro parecem se apresentar sobre 

novos termos. A questão que se coloca é: sobre que condições o Brasil é governável? Esta 
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problemática enunciada por Palermo (2000) desponta como novo tema para investigação, 

no qual os cientistas políticos que se debruçam sobre o funcionamento das instituições 

democráticas devem se preocupar.  

É verdade que o termo governabilidade pode ter amplo entendimento especialmente 

quando se fala de regimes democráticos. Contudo, no breve espaço deste texto 

compreendemos como componentes da governabilidade a estabilidade e eficiência que 

permitem a democracia funcionar. 

Assim, consideramos que conhecer mais profundamente a relação entre os poderes 

e o processo de tomada de decisão permite ampliar o entendimento sobre o modo com que 

o Brasil é governado, contribuindo para o entendimento do funcionamento de nossa 

democracia.  
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