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Em algum lugar entre 

Washington e Westminster

(1) Sobre os problemas de taxonomia.

(2) Presidencialismo vs parlamentarismo. 

(1) Falsos dilemas

(2) Algumas diferenças

(3) O semi-presidencialismo.

(1) Algo novo no Século XX

(2) O papel ambíguo do Presidente

(4) São tão diferentes assim?

(1) Consequências políticas em diferentes contextos institucionais.

(2) Formação do gabinete

(5) Brasil vs Portugal

(1) Gabinetes

(2) Accountability e responsabilização eleitoral



1. Sobre o problema das taxonomias

(1) Dos limites das definições com base nas normas 
jurídicas. (hibridismo constitucional)

(2) Dos problemas com as taxonomias baseadas em 
poucos elementos do sistema político. (i.e. Sistema de 
governo)

(3) Da relevância da teoria dos veto players. (parcimônia e 
foco na mudança institucional)



Hibridização Constitucional
(Cheibub and Elkins, 2010) 
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2. Presidencialismo v. Parlamentarismo

Falsos Dilemas

(1) Regimes parlamentaristas geram governos de maioria. 

(errado)

(2) Sistemas presidenciais não geram incentivos à formação 

de coalizões. São modelos de “independência mútua”. 

(errado)

(3) Modelos presidencialistas geram “impasse parlamentar”

e  são menos estáveis.

(errado)



2. Presidencialismo v. Parlamentarismo

Sequência lógica (falsa) sobre a fragilidade dos regimes 

presidenciais

Formulação teórica Crítica recente

A formação de coalizões é mais 

difícil no presidencialismo.

As circunstâncias sob as quais 

coalizões ministeriais se formam ou 

não são as mesmas nos dois sistemas. 

Quando uma coalizão não se 

forma, a consequência é um 

impasse legislativo

O efeito de um aumento da 

fragmentação é indeterminado nos 

dois sistemas. 

Tendo em vista a paralisia 

legislativa, mecanismos extra-

constitucionais são acionados para 

romper o impasse político

A distância ideológica importa. Quando 

as preferências do partido formador está próxima dos 

seus parceiros, ele não tem nenhum incentivo para 

oferecer pastas ministeriais a outros partidos.



2. Presidencialismo v. Parlamentarismo

Alguns resultados mais recentes

(1) Governos de coalizão são mais frequentes no parlamentarismo, 
mas esta é uma diferença de grau, não de espécie.

(2) Legislativos altamente fragmentados favorecem coalizões em 
ambos os sistemas. 

(3) Governos minoritários de partido único não são menos eficientes 
no Legislativo do que governos de coalizão (sejam minoritários ou 
majoritários). 

(4) Mesmo quando ocorre paralisia legislativa no presidencialismo, ela 
se deve simplesmente ao fato de que não existe coalizão que prefira 
uma política alternativa ao status quo. 



Três diferenças na formação de coalizões no 

presidencialismo

(1) Todo e qualquer governo deve incluir o presidente, 

portanto, o espaço das coalizões ministeriais possíveis é

menor em regimes presidencialistas.

(2) O partido do presidente é sempre o partido formador. 

(3) O presidente permanece no poder mesmo que uma 

maioria legislativa deseje substituí-lo.

2. Presidencialismo v. Parlamentarismo





Mas persiste sim  diferença crucial:

o ponto de reversão

• Enquanto no parlamentarismo o governo é dissolvido 

sempre que sua coalizão parlamentar perde a maioria, no 

presidencialismo e no semi-presidencialismo, o governo 

“sobrevive* a despeito de seu tamanho parlamentar.



3. Semi-presidencialismo

Um regime é considerado Semi-presidencial se:

• 1) o PR é eleito por sufrágio universal

• 2) o PR possui poderes consideráveis

• 3) Existe um Primeiro Ministro que é o chefe de governo e é

responsável políticamente perante o Parlamento. 

Écheck au Roi

(Duverger)

- ideia central -



3. Semi-presidencialismo

- ideia central -



Eleições para a Assembleia da República

-Sistema proporcional

-Com possibilidade de coligação

-Distritos de magnitude variada

-Lista fechada

-Fórmula D’hondt

Consequências

-Poucos partidos

-Favorecimento dos partidos grandes

-Montagem da coalizão menos complexa

Presidente

-Majoritária de dois turnos

-Mandados de cinco anos



3. Semi-presidencialismo

As diferenças entre a Constituição e a Prática

Política Dependem de:

– O conteúdo da Constituição (Mudanca Constitucional em 1982)*

– A combinação da tradição e das circunstâncias

– A composição da maioria parlamentar

– A posição do Presidente face a esta maioria parlamentar

* A reforma de 1982 retirou do presidente a expressão de confiiança, 
diminuindo seus poderes. Mas é importante avaliar que isso gerou uma
liberdade maior para o Presidente agir e criticar o governo, permitindo a ele
mais protagonismo no sistema político português.

O papel (ambíguo) do Presidente



4. São tão diferentes assim?



Coalescência e gabinetes não partidários

4. São tão diferentes assim?



O que explica os gabinetes não-partidarizados?



5. Brasil vs Portugal
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5. Brasil vs Portugal

Accountability horizontal

Papel moderador do Presidente pode ser uma vantagem na

promoção da accountability horizontal. Mas isto depende do 

contexto e do papel constitucional reservado a ele (mudança

de 1982).



5. Brasil vs Portugal
Responsabilização eleitoral

•Quanto maior é a percepção de controle unificado da política

económica pelo governo, mais provável é que os cidadãos

atribuam responsabilidade pelos resultados económicos e 

políticos a esse governo. (Powell e Whitten, 1993)

•A dinâmica do semipresidencialismo (França) exige

sofisticação por parte dos cidadãos para entenderem o 

contexto institucional e castigarem, ou recompensarem, a 

entidade política correta (Lewis-Beck (1997) e Lewis-Beck e 

Nadeau (2000).

•Estudo recente mostrou que a responsabilização do primeiro

ministro pode ser diferente da do Presidente. Mesmo sendo

do mesmo patido. Estudo sobre José Sócrates (PM) vs Jorge 

Sampaio (PR) (Gramacho,2006).

•Não há evidências suficientes para afirmar qual sistema é
mais accountable.



Dados sobre o Brasil



Presidente vs Primeiro Ministro em PT (2006)



Presidentes e Gabinetes em números

(Brasil – 1985/2003)



Presidencialismo de coalizão

- conceito -

O presidente constrói base de apoio concedendo postos 

ministeriais a membros dos partidos com representação no 

Congresso, e estes, em troca, fornecem os votos necessários 

para aprovar sua agenda no Legislativo. 

(Abranches, 1988)



O que explica a preponderância legislativa do 

Poder Executivo no Brasil pós 64.



Poder de agenda

“O poder de agenda refere-se à capacidade de 

determinado ator influenciar ou determinar as 

alternativas consideradas nos processos decisórios, em 

relação ao conteúdo e aos procedimentos a partir dos 

quais tais alternativas se convertem em decisões 

políticas.

Figueiredo e Limongi, 1999; Cox, 2003.



Poder de agenda

No Brasil, o poder de agenda do executivo inclui:

• o uso de poder de decreto constitucional (MPs) e 
delegado,

• a competência para propor Emenda Constitucional, 

• a iniciativa legislativa exclusiva em diferentes 
matérias, além da iniciativa concorrente em legislação 

ordinária e complementar.
Inácio, 2007.



Poder de agenda do Executivo

46/64 – pós-88



Monopólios de iniciativa

1. Iniciativa exclusiva em matéria:

1.1 Orçamentária, tributária, organização da Adm. Pública, 

forças armadas, servidores públicos da União e 

territórios.

1.2 Alocação de recursos: iniciativa privativa e restrições aos 

parlamentares em todo o ciclo orçamentário.

1.3 Caráter autorizativo do Orçamento Público.



O legislativo reage...

Mudanças propostas para o ciclo orçamentário: 

descentralização e capacidade de controle difuso:

(1) impor limites ao cotingenciamento,

(2) orçamento impositivo,

(3)  integração das comissões temáticas (EUA)



O legislativo reage...

Mudanças propostas para as MPs:

(1) proposições que buscam definir as matérias 
insuscetíveis de regulação através desse dispositivo;

(2) proposições introduzindo regras para a 
admissão (comissão mista) e a eficácia (redução do 
tempo) legal das MPs e restrição do número.

(3) proposições voltadas para a extinção do 
instituto. 



Solicitação de Urgência

e Poder de Veto

Urgência:

. Até 45 dias (Câmara e Senado),  sobrestando a pauta.

Poder de Veto:

. Total ou parcial (artigos, incisos, etc...)

. Bloquear a alteração do status quo. 

. Impedir a sanção das emendas introduzidas pelo 
legislativo.

. Palavra final do legislativo, mas com alteração do rito.



first-mover e timing

1. Quem inicia apresenta propostas mais 
próximas de suas preferências.

2.    A falta de iniciador concorrente permite o 
controle do momento mas apropriado (exceto 
orçamento).



As MPs e suas alterações

1. O legislativo reage:

1.1 Restrição de matérias.

2. Emenda Constitucional 32/2001:

2.1  Extensão do período da vigência legal (60 + 60 

dias).

2.2  Proibição de reedição

2.3  Vedações (matéria apreciada, já disciplinada ou 

aumento de impostos).

2.4  Regime de Urgência em 45 dias, sobrestando a 

pauta.

2.5



O outro lado da moeda:

a centralização decisória no 

parlamento
1. O legislativo reage:

1.1 Restrição de matérias.

2. Emenda Constitucional 32/2001:

2.1  Extensão do período da vigência legal (60 + 60 

dias).

2.2  Proibição de reedição

2.3  Vedações (matéria apreciada, já disciplinada ou 

aumento de impostos).

2.4  Regime de Urgência em 45 dias, sobrestando a 

pauta.

2.5



Aula 3 – Disciplina partidária



Disciplina partidária Brasil pós 88.

Ri,x = |% de votos sim - % de votos não |
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Disciplina partidária Brasil pós 88.



O que explica a disciplina partidária no Brasil?



O papel do líder partidário

Tarefas:

1. Ser um agente das bancadas (agindo como “broker”).

2. Interlocutor privilegiado entre o executivo e o 
legislativo.

3. Empreendedor político (mobilizar e disciplinar a base). 

Poderes a eles conferidos:

1. Agenda setter.

2. Controlar importantes recursos políticos (endógenos e  
exógenos).



As prerrogativas dos líderes

a) encaminhar votações; 

b) nomear e destituir membros das comissões; 

c) definir a pauta das votações do colégio de líderes; 

d) agilizar a tramitação das matérias via pedido de urgência, 

inclusive, regimentalmente, é possível acrescentar mais algumas: 

e) limitar a possibilidade de apresentação de emendas aos projetos; 

f) “forçar” votações nominais em matérias que não tem esse apelo; 

g) uso especial da palavra em plenário; 

h) participar dos trabalhos de qualquer comissão sem direito a voto, 

mas podendo encaminhar a votação ou requerer a sua 

verificação.

Fonte: CF/88 e Regimento Interno da Câmara dos Deputados



Modelando interações

a > b > c > d.



Os atributos necessários ao líder

Quais são as variáveis que importam para explicar a seleção dos 

representantes das bancadas partidárias?

prestígio + confiança



Por que a indisciplina?

Autores Definições de indisciplina

Mainwaring (2001) e Mainwaring e Pérez Liñán, (1997);

1) A indisciplina é um ato isento de sansões partidárias. De 

modo geral, é uma opção sempre ao alcance dos 

parlamentares sem maiores constrangimentos.    

Ames (2003);

2) A indisciplina é o resultado de negociações fracassadas entre 

parlamentares, líderes e Executivo, realizadas antes da votação 

em plenário;

Limongi e Figueiredo (2001)

3) Enfrentar o líder é a opção de alguns poucos parlamentares 

na tentativa de evitar que a aprovação de certas matérias lhe 

ocasione enormes custos políticos.  

Amorim Neto (2006) Amorim Neto Cox e MucCubbins

(2003); 

4) A indisciplina é o resultado do comportamento de 

parlamentares governistas insatisfeitos com a distribuição 

partidária de verbas e cargos (respeito ou não a coalescência); 

5) A indisciplina é o resultado da atitude de parlamentares da 

oposição cooptados pelo Executivo;



Prós e contras do 

comportamento desviante

Incentivos Obstáculos

Heterogeneidade das bancadas 

e disputa intra-partidária;

Aliança entre a performance 

eleitoral do partido e do candidato;

Domínio personalista das 

campanhas e fragilidade dos 

líderes;

Capacidade de sanção do líder 

frente aos seus correligionários no 

Parlamento;

Ausência de filtros no processo 

de policy making e aumento do 

tamanho das bancadas;

Controle do líder sobre a lista 

eleitoral; 

Custos concentrados para bases 

eleitorais do parlamentar 

gerado pela orientação do líder;

Alta fragmentação partidária; 

Recompensas (cargos e verbas) 

pelo comportamento 

indisciplinado.

Recompensa (cargos e verbas) pelo 

comportamento disciplinado. 


