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RESUMO 

 

FREITAS, João Paulo Ocke de. O presidencialismo de coalizão diante do patrimonialismo e 

do contrato social da redemocratização. 2017. 143f. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. 

 

O objetivo da presente Dissertação de Mestrado é analisar o presidencialismo tendo em vista a 

promoção de estabilidade ou de instabilidade no processo decisório ou na implementação da 

agenda política. A discussão em torno das pesquisas desenvolvidas sobre o presidencialismo de 

coalizão e dos principais argumentos concernentes a esse tema é confrontada com os progressos 

sociais e econômicos verificados após a promulgação da Constituição de 1988. Esses relevantes 

avanços sociais e econômicos são uma expressão do contrato social da redemocratização, cujo 

termo inicial foi estabelecido pela Constituição de 1988 e incrementado, com maior ou menor 

ênfase, desde então, pelos governos, com base nas regras do conjunto das instituições sociais, 

políticas e econômicas. Os avanços alcançados no contexto do presidencialismo de coalizão 

não ocorreram sem que barreiras de natureza ideológica, legal e política tivessem que ser 

superadas. Entre tais obstáculos destacam-se as práticas patrimonialistas, de longa tradição no 

Brasil. O patrimonialismo é um conceito que mantém a sua força, validade e eficácia 

operacional e, por isso, pode ser contemporaneamente confrontado com o potencial de 

governabilidade sob o presidencialismo de coalizão. Disso decorre que as instituições políticas 

e econômicas podem ser analisadas sob a perspectiva do patrimonialismo como ponto de partida 

para a determinação do grau de inclusão social que essas mesmas instituições são capazes de 

promover. Esta pesquisa adota a perspectiva do desenho institucional do presidencialismo de 

coalizão, notadamente do processo decisório e não apenas a do seu arcabouço formal e legal e 

confronta a mecânica do presidencialismo de coalizão com o processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff. Não é possível afirmar que o presidencialismo de coalizão degrade 

a democracia e que contribua para a depredação da cidadania por parte dos agentes públicos e 

privados. O presidencialismo de coalizão promove o compartilhamento de poder entre o 

Executivo, o Legislativo, os demais órgãos políticos e a sociedade civil organizada, admite a 

atuação mediadora do Poder Judiciário, viabiliza mecanismos para evitar o arbítrio do 

Executivo e é dotado de mecanismos capazes de gerar condições para o incremento do contrato 

social da redemocratização e para o aprimoramento das instituições políticas e econômicas 

inclusivas. 

Palavras-chave: Presidencialismo de coalizão. Contrato social da redemocratização. 

Patrimonialismo. Instituições inclusivas. Governabilidade. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this Dissertation is to analyze coalitional presidentialism in view of to promoting 

stability or instability in the decision-making process or in the implementation of the political 

agenda. The discussion around the research on coalitional presidentialism and the main 

arguments concerning this issue is confronted with the social and economic progress made after 

the promulgation of the Constitution of 1988. These important social and economic advances 

are an expression of the social contract of redemocratization, whose initial term was established 

by the 1988 Constitution and increased, with greater or less emphasis, by governments, based 

on the rules of the set of social, political and economic institutions. The advances achieved in 

the context of coalitional presidentialism did not occur without ideological, legal and political 

barriers having to be overcome. Among these obstacles stand out patrimonialist practices, with 

a long tradition in Brazil. Patrimonialism is a concept that maintains its strength, validity and 

operational effectiveness and, therefore, can be contemporaneously confronted with the 

potential for governance under the coalitional presidentialism. From this it follows that political 

and economic institutions can be analyzed from the perspective of patrimonialism as a starting 

point for determining the degree of social inclusion that these same institutions can promote. 

This research considers the institutional design perspective of coalitional presidentialism, 

notably the decision-making process and not only its formal and legal framework, and confronts 

the mechanics of coalitional presidentialism with the impeachment process of President Dilma 

Rousseff. The governance category is instrumentalized to analyze how the Executive, the 

Legislative and the parties are constituted as decisive political actors in the process of forming 

the coalition and exerting influence in the political arena. It is not possible to say that coalitional 

presidentialism degrades democracy and contributes to the depredation of citizenship by public 

and private actors. Coalitional presidentialism promotes the sharing of power between the 

Executive, the Legislative, other political bodies and organized civil society, admits the 

mediating role of the Judiciary, makes possible mechanisms to avoid the dominance of the 

Executive and is endowed with mechanisms capable of generating conditions for the increase 

of the contract social of redemocratization and for the improvement of inclusive political and 

economic institutions. 

Keywords: Coalitional presidentialism. Social contract of redemocratization. Patrimonialism. 

Inclusive institutions. Governability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É preciso verificar como o desenho institucional denominado de “presidencialismo de 

coalizão” impacta o desenvolvimento social e econômico do Brasil, país que apresenta um 

persistente e sério déficit de cidadania. Para tanto, uma reflexão sobre o aprimoramento das 

relações institucionais, tomando-se como marco inicial a Constituição de 1988, é um requisito 

necessário para que não se desperdicem, inclusive, as conquistas já obtidas pelo contrato social 

da redemocratização. 

Baseando-se apenas no texto constitucional, é possível afirmar que cabem 

aperfeiçoamentos no desenho institucional da República e, com o objetivo de ampliar a 

qualidade da democracia e elevar o bem-estar da sociedade, é imprescindível compreender o 

alcance ou o impacto do presidencialismo de coalizão diante de contextos econômicos 

específicos. O fato é que o conjunto da pesquisa acadêmica deve constituir uma forma de 

inserção social ou de ação política que contribua para os aperfeiçoamentos institucionais que 

levem o país a maiores patamares de desenvolvimento social e de crescimento econômico. 

Dessa forma, o estudo do presidencialismo de coalizão deve ser realizado a partir do 

reconhecimento de uma tensão entre duas perspectivas analíticas fundamentais, expressas no 

diagnóstico de que os amplos poderes conferidos ao Executivo pela Constituição de 1988 

reforçaram práticas governamentais de natureza patrimonialista, e, de outro lado, no 

entendimento de que o presidencialismo de coalizão contribuiu positivamente para a 

consolidação do processo de redemocratização e mesmo para a consecução de alianças que 

possibilitaram avanços importantes no campo das políticas sociais. 

Para examinar a validade dessas duas perspectivas analíticas, são operacionalizadas as 

seguintes categorias: “presidencialismo de coalizão”, “contrato social da redemocratização” e 

“patrimonialismo”. O esforço de esclarecimento do sentido dessas categorias e a explicitação 

dos debates acadêmicos em torno do seu alcance deve fazer emergir a dimensão, ao menos 

aproximada, da imbricação fundamental entre instituições políticas e qualidade da democracia. 

Para tanto, é preciso enfrentar a questão genérica referente à possibilidade de o 

presidencialismo de coalizão ser um fator que contribui para o desenvolvimento social e 

econômico do país, dada a configuração institucional do Brasil pós-1988. Os avanços sociais e 

econômicos verificados desde então e que podem ser agrupados sob a expressão “contrato 

social da redemocratização” devem ser postos em relação com as possibilidades de ação política 

incentivadas pela formação de grandes coalizões sob o sistema presidencialista. Ocorre que, 

diante do processo de consolidação democrática é pertinente avaliar o papel das instituições 
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políticas, a forma como as coalizões político-partidárias se constitui e as práticas políticas que 

acompanham a busca pela governabilidade do presidencialismo. 

Portanto, o objeto de estudo deste trabalho é o presidencialismo de coalizão, concebido 

como um desenho ou arranjo institucional que vem se realizando desde o processo de 

redemocratização do Brasil. Nesse contexto, foi firmado na Assembleia Constituinte, um 

contrato social, vigente desde então, que não vem apresentando uma implementação linear ou 

regular ao longo de todo esse tempo. Por isso, é necessário ampliar a inteligibilidade do 

funcionamento das instituições políticas, inclusive para melhor dimensionar a viabilidade da 

reversão de crises econômicas agudas (ou crônicas) e, principalmente, averiguar a 

exequibilidade da prevenção de tais crises. A perspectiva aqui adotada é a de que o 

desenvolvimento social e econômico pressupõe necessariamente um específico funcionamento 

das instituições políticas. 

Entende-se que o patrimonialismo interfere nas instituições, por estas também é afetado, 

constitui uma barreira importante para o “funcionamento” das instituições e impede que os 

avanços sociais e econômicos alcançados pelo país tenham um desempenho sustentável. Ou 

seja, os progressos socioeconômicos não devem estar sujeitos a rupturas reiteradas, devem estar 

suficientemente amparados por regras e órgãos que afetem a realidade de forma a garantir 

proteção contra os efeitos indesejáveis da competição e das contingências econômicas globais, 

e que contribuam para o incremento contínuo do desenvolvimento. 

Acata-se, neste trabalho, uma diretiva geral, baseada, preliminarmente, nos passos de 

Pierre Rosanvallon (2010), que concebe a esfera “da” política como parte da esfera “do” 

político, sendo essa última esfera dinamizada por mecanismos simbólicos de representação: 

 

Ao falar substantivamente do político, qualifico desse modo, tanto uma 

modalidade de existência da vida comum, quanto uma forma de ação coletiva 

que se distingue implicitamente do exercício da política. Referir-se ao político 

e não à política, é falar do poder da lei, do Estado e da nação, da igualdade e 

da justiça, da identidade e da diferença, da cidadania e da civilidade; em suma, 

de tudo aquilo que constitui a polis para além do campo imediato da 

competição partidária pelo exercício do poder, da ação governamental 

cotidiana e da vida ordinária das instituições. (ROSANVALLON, 2010, p. 

73). 

 

De todo modo, seguindo os passos de Rosanvallon, a compreensão do político não deve 

estar presa à teoria abstrata como uma profissão de fé e tampouco deve conformar-se com a 

mera apreensão ou descrição dos eventos que tornem eventualmente problemático, 

contraditório e tenso o exercício da democracia. 



12 

 

Nas sociedades contemporâneas vem ocorrendo uma ampliação do domínio prático do 

político ou uma sua liberação, que acompanha déficits de representatividade combatidos por 

um “imperativo da representação” que seja capaz de conferir identidade ao povo ou à sociedade. 

Outro fator a ser considerado é a demanda mais intensa e programática pela igualdade. A 

“história filosófica do político”, entendida como um método proposto por Rosanvallon, implica 

reconhecer o presidencialismo de coalizão como um problema “da” política para o qual a 

comunidade procura uma solução, tendo-se em vista que são dinâmicos os sistemas 

representativos que contribuem para conferir identidade específica à vida comunitária. Daí 

deve-se partir para a identificação da área “histórico-conceitual” que contempla o 

presidencialismo de coalizão, com vista à formulação de uma descrição historicamente situada 

da interação da realidade com a sua representação. 

Esta Dissertação parte do processo de redemocratização do Brasil pós-1988, levando 

em conta o fato de que as instituições políticas não são fixas e nem naturalmente construídas, 

mas sempre historicamente situadas, ou seja, concebe o presidencialismo de coalizão como um 

desenho institucional dotado de uma historicidade da qual não pode ser dissociado. Trata-se de 

relacionar estrutura e história ao apreender o presidencialismo de coalizão como uma expressão 

do governo representativo e que apresenta peculiaridades no Brasil. Essa estratégia admite a 

“essência aporética do político”, para usar a expressão de Rosanvallon, e procura transcender a 

prática comum de considerar o funcionamento social apenas em suas condições de estabilidade 

ou de regularidade. 

Com base nesse princípio geral, cuida-se de operacionalizar o modelo institucionalista 

de análise, sem que a descrição do funcionamento das instituições se esgote em si mesma, mas 

tenha em vista a formação e implementação de uma específica agenda governamental. Por isso, 

em alguma medida, é preciso incorporar à análise “da” política o processo decisório, as políticas 

públicas, a burocracia estatal, a governabilidade, o comportamento dos atores políticos, ainda 

que tais manifestações “da” política não ocupem, individual ou separadamente o centro da 

pesquisa aqui efetivada. 

Assim, segundo Dye (2010), o processo decisório deve ser entendido como um processo 

político-administrativo condizente com a dinâmica própria das políticas públicas, que tem 

início com a identificação de problemas, avança para a definição de uma agenda para 

deliberação, formulação de propostas, legitimação e implementação de políticas, e, por fim, a 

solução dos problemas inicialmente identificados. 

Na apreensão dessa interação de processo político-administrativo com políticas 

públicas, deve-se evitar as análises comportamentalistas efetivadas no contexto do 
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presidencialismo norte-americano, que apenas enfatizam a capacidade de liderar e controlar o 

processo político por parte dos seus atores. Ocorre que, segundo observação de Mariana Batista 

(2016), essas análises pecam por desconsiderar a institucionalização e as mudanças 

organizacionais do Executivo, com aumento da complexidade na burocracia, divisão do 

trabalho e especialização de funções. Por isso, o comportamento dos atores políticos deve ser 

examinado como contraponto às estruturas que garantem a efetividade do processo decisório. 

Assim, Sérgio Victor (2015) enfatiza que o chamado “poder de agenda” deve ser visto 

como um dos principais instrumentos por meio dos quais o Executivo garante a 

governabilidade, ao conseguir formar maiorias partidárias com base em preferências e ao 

minimizar os custos da obtenção de apoio. Esse poder de agenda é delegado pelo Legislativo, 

tem o condão de afastar a paralisia decisória, mas, frise-se: não há abdicação de poder por parte 

do Legislativo; há delegação. A noção de “agenda governamental” remete de forma imediata a 

compromissos assumidos entre os atores políticos num dado momento e não despreza nem 

mesmo os eventos políticos que se relacionam com a opinião pública. Vale dizer que a formação 

da agenda, envolve, fundamentalmente, a relação entre Executivo e Legislativo, a utilização de 

instrumentos constitucionais e o apoio parlamentar ao Executivo. Há, inclusive, a possibilidade 

de ser encampada a hipótese de que quanto mais ampla e coesa é a coalizão na formulação da 

agenda, mais democrática é a governabilidade, em virtude da participação de grande número 

de atores. Essa hipótese, todavia, deve ser vista com cuidado: só aparentemente uma coalizão 

muito ampla e heterogênea assume um aspecto mais democrático que uma coalizão mais restrita 

e homogênea. É preciso modular a hipótese para admitir que uma coalizão ampla pode redundar 

em má governabilidade, causada, por exemplo, pela elevação nos custos de informação e de 

gestão da própria coalizão, o que poderia também promover a ampliação do espaço para práticas 

patrimonialistas. 

Seguindo o mapeamento da literatura referente ao exercício do poder no Executivo, 

realizado por Mariana Batista (2016), e considerando que duas são as perspectivas que se 

destacam na análise do presidencialismo: o enfoque personalista e o institucional, este trabalho 

adota a perspectiva do desenho institucional, sem enfatizar os poderes formais e constitucionais 

da presidência da República, mas atentando para o processo de formação das coalizões e para 

o processo decisório. Nesse sentido é que o contrato social da redemocratização pode ser visto 

como um elemento decisivo da governabilidade para avaliar a eficácia do presidencialismo de 

coalizão no Brasil. Ou seja: deve-se considerar a governabilidade como um desafio que já está 

posto no contexto da própria formação da coalizão. 
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Acompanhando Amorim Neto (2006) e Alan Lacerda (2016), este trabalho adota a 

seguinte definição de “presidencialismo”: sistema de governo em que a origem do poder e a 

sobrevivência do Executivo e do Legislativo são distintas, em que há eleição popular do chefe 

do Executivo, os mandatos do chefe do Executivo e dos membros do Legislativo são fixos e 

independentes de confiança mútua, o chefe do Executivo nomeia, demite ministros e dirige a 

composição do governo, e o ministério e o presidente não podem ser removidos por voto de 

desconfiança parlamentar. 

Deve-se mapear as abordagens referentes ao tema do presidencialismo de coalizão, 

adotando-se como ponto de partida as teses desenvolvidas pelo sociólogo Sérgio Abranches, 

que lançou as bases da definição do “presidencialismo de coalizão” num artigo de 1988, o ano 

da promulgação da Constituição que estabeleceu o desenho institucional da redemocratização 

do país. Sérgio Abranches continua a refletir sobre a temática do presidencialismo de coalizão 

com base nos desdobramentos institucionais vinculados ao processo político. Assim é que, por 

exemplo, Sérgio Abranches formulou cenários concernentes à dinâmica do presidencialismo de 

coalizão que permitem analisar os governos do período pós-1988, tanto nos seus períodos de 

maior estabilidade quanto nos seus períodos de crise. Entretanto, é preciso incorporar à análise 

outras perspectivas teóricas. 

O debate em torno do presidencialismo de coalizão não desdenhou o trabalho inicial de 

Sérgio Abranches e incluiu outras perspectivas teóricas que incrementaram a compreensão do 

campo institucional do Brasil. Assim, por exemplo, as reflexões sobre a fragmentação partidária 

e sobre o sistema eleitoral adquiriram um notável desenvolvimento no campo acadêmico, na 

mesma medida em que incorporaram a arquitetura institucional do país. Logo, a compreensão 

sobre o presidencialismo de coalizão vem ganhando profundidade e maior alcance 

interpretativo ao se relacionar com outros tópicos relevantes das Ciências Sociais, da Economia, 

e do Direito. 

Um desafio enfrentado nos trabalhos sobre o presidencialismo de coalizão diz respeito 

à governabilidade desse sistema e, subjacente a esse desafio resta esclarecer se o arranjo 

institucional do presidencialismo de coalizão leva, necessariamente, a crises institucionais 

periódicas ou se o presidencialismo de coalizão não tem importância decisiva para a 

governabilidade. Para além da dificuldade de determinar o que é a “governabilidade, é inegável 

que a governabilidade integra os requisitos que permitem definir os períodos de estabilidade e 

os de instabilidade na dinâmica política. Por isso, é necessário explicar alguns dos mecanismos 

de funcionamento do presidencialismo de coalizão, enfatizando o papel do ministério para a 
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garantia de sustentação política do chefe do Executivo, importante e necessário para um 

governo contar com o apoio do Legislativo. 

Claro está que a relação entre o ministério (órgão da administração direta do governo 

federal) e o Legislativo não expressa toda a extensão das possíveis estratégias que marcam a 

ação política dos grupos e partidos políticos que transitam entre o Executivo e o Parlamento. 

No entanto, a formação do ministério é um indicador de tendências de ação política por parte 

do presidente e, além disso, a interação do chefe do Executivo com os parlamentares, no 

processo de formação do ministério, demarca um campo específico de embates de interesses os 

mais variados (também de resolução de conflitos) que definem a dinâmica do presidencialismo 

de coalizão. 

Este trabalho, portanto, avalia a literatura que atribui ao presidencialismo de coalizão a 

capacidade de proporcionar estabilidade política (ou de, pelo menos, não gerar, 

necessariamente, conjunturas de crise) e confronta essa visão com a literatura que expressa a 

perspectiva que trata esse específico desenho institucional como um fator de instabilidade ou 

de garantia da sobrevivência de práticas que afetam negativamente a governabilidade. 

Entretanto, identificar os cientistas sociais com cada uma dessas linhas não implica atribuir a 

eles uma posição peremptória e monolítica a respeito da atribuição da qualidade de estabilidade 

ou de instabilidade ao presidencialismo de coalizão. 

No horizonte da avaliação da literatura surge o problema de definir a “governança”, que, 

por sua vez, está associada à concepção a respeito do “Estado de direito”. No campo do 

liberalismo, o conceito de “governança”, formulado a partir de um entendimento operacional 

da política, assume, por vezes, um papel decisivo na análise política e nas avaliações do 

processo de elaboração e implementação das políticas públicas. Assim, segundo Fukuyama 

(2013), o “Estado de direito” vem sendo definido alternativamente como império da lei e da 

ordem, condição garantidora dos direitos de propriedade, das normas de execução de contratos, 

e das normas relativas aos Direitos Humanos e aos mecanismos de limitação do poder dos 

governantes. Daí que Fukuyama atribuiu a ideia de “governança” à capacidade de os governos 

serem capazes de formular e aplicar leis e normas, bem como de prestar serviços públicos, 

independentemente de esse mesmo governo ser democrático ou não (até porque não estaria 

demonstrada empiricamente a conexão entre democracia e boa governança). O próprio 

Fukuyama reconheceu que definir “governança” é uma tarefa complexa, comumente baseada 

em quatro abordagens: a procedimentalista, a que busca definir medidas de eficiência, a que 

avalia resultados e a que enfatiza a autonomia burocrática.  
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A abordagem procedimentalista deriva das clássicas teses weberianas referentes ao tipo 

ideal de burocracia e aos seus requisitos ou condições de possibilidade; só que, de acordo com 

Fukuyama, o tipo ideal weberiano pressupõe que os burocratas são cumpridores responsáveis e 

ordens, com capacidade técnica, mas sem autoridade para definir a agenda política de forma 

independente. Contudo, Fukuyama entende que uma “burocracia patrimonial”, por exemplo, 

pode dar respostas mais rápidas, eficazes e personalizadas do que uma “burocracia 

meritocrática”, sem contar que a definição de “mérito” é fluída, passível de ser modificada de 

acordo com as mudanças num dado contexto. Ademais, nem sempre os burocratas são meros 

executores de ordens: pode ocorrer que os chefes ou diretores de órgãos sigam orientações de 

agentes localizados em posições hierarquicamente inferiores: 

 

The problem with all procedural definitions of bureaucracy is that the 

procedures, however defined, may not actually correlate with the positive 

outcomes expected from governments. We assume that a Weberian 

bureaucracy will produce better services than one that is highly discretionary 

and patrimonial, yet there may be circumstances where the latter’s lack of 

rules result in faster and better tailored responses. Enforcement power is not 

part of Weber’s definition; it is possible to have an impersonal, merit-based 

bureaucracy that nonetheless is extremely poor at getting things done. To say 

that a bureaucrat is selected on the basis of “merit” does not define merit, nor 

does it explain whether the official’s skills will be renewed in light of 

changing conditions or technology. (FUKUYAMA, 2013, p. 353). 

 

Para Fukuyama, a estimativa de boa governança parece ser o resultado da interação da 

eficiência com a autonomia da burocracia, ou seja, mais (ou menos) autonomia pode ser uma 

condição boa (ou ruim) dependendo da medida de eficiência que a própria burocracia manifesta. 

Fukuyama adverte que a autonomia não significa um descolamento da burocracia em relação à 

sociedade e às demandas dos cidadãos e que a referida estimativa requer a adoção de algumas 

precauções de natureza metodológica: as medidas de eficiência e autonomia não devem ser 

separadas nas avaliações sobre a qualidade do governo; além disso, o aparelho de Estado deve 

ser dividido em suas partes componentes, por função, região e nível de governo e, para cada 

um desses componentes, é necessária a definição de medidas de eficiência e de autonomia. 

A abordagem de Fukuyama (aqui tomado como um caso paradigmático do campo do 

liberalismo) não pode conduzir a uma concepção de “Estado de Direito” que seja etérea a ponto 

de justificar a maior eficiência da governança em Estados ditatoriais assentados sobre normas 

legais, cujos pressupostos formais estejam plenamente atendidos. Para além dos aspectos 

formais da validade das normas legais é preciso considerar os seus fundamentos substantivos, 

materiais. 
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Dessa forma, ao investigar a relação entre o presidencialismo de coalizão e a 

estabilidade ou a instabilidade política, considera-se mais apropriada a utilização da categoria 

de “governabilidade”, sem deixar de reconhecer as dificuldades teóricas e metodológicas 

relativas à sua adequada apreensão. Não obstante essas dificuldades, a categoria de 

“governabilidade” aqui empregada também não busca investigar, no contexto da política 

brasileira pós-1988, em que medida a burocracia patrimonial poderia ser mais eficiente que a 

meritocrática, como sugere Fukuyama.  

O período histórico aqui considerado, ao tratar do problema da governabilidade, é o da 

reconfiguração e da consolidação do processo democrático reiniciado a partir de 1988, ano da 

promulgação da Constituição. A governabilidade é compreendida nesta pesquisa como um 

resultado do apoio relativo e estável do Parlamento ao Poder Executivo, como uma condição 

que implica planejamento e execução eficientes do programa governamental, num contexto de 

regras legais previsíveis e que, sobretudo, requer aprovação dos cidadãos em relação às 

instituições políticas, às suas regras de funcionamento e aos valores básicos da democracia. 

Assim, merece ser examinada a tese desenvolvida por Marcos Nobre (2013) de que o 

presidencialismo de coalizão é uma expressão inadequada para referir-se ao desenho 

institucional brasileiro e de que o termo “pemedebismo” define melhor esse desenho porque 

enfatiza uma determinada forma de exercício do poder político que, transcendendo o próprio 

PMDB, influiu na organização dos demais partidos, no modus operandi da política pós-

redemocratização e na forma de gerir os conflitos políticos que, em muitos casos, são 

promovidos pelo próprio “pemedebismo”. A incorporação do trabalho de Marcos Nobre se 

justifica porque, ao explicar a impropriedade do termo “presidencialismo de coalizão” e propor 

a sua substituição pelo termo “pemedebismo”, acaba por enriquecer a compreensão dos 

mecanismos de funcionamento do próprio presidencialismo de coalizão e iluminar muitos dos 

seus aspectos distintivos, bem como muitas das suas limitações. Ou seja, as reflexões de Marcos 

Nobre são explicitadas sem negar a viabilidade e a adequabilidade do uso do termo 

“presidencialismo de coalizão” como categoria explicativa. 

O presidencialismo de coalizão desde 1988 não impediu que ocorressem muitos avanços 

socioeconômicos no Brasil. Os arranjos políticos que se verificaram desde então não impediram 

que relevantes políticas públicas fossem implementadas, tornando melhores as condições 

sociais e econômicas dos brasileiros. É o que deve ser demonstrado empiricamente, de tal forma 

que seja possível verificar a realização do que o economista Samuel Pessôa (2011, 2012) 

denominou de “contrato social da redemocratização”, noção que, neste trabalho, engloba o 

“social-desenvolvimentismo” e a “inclusão dissipativa”, categorias que se equivalem, mas não 
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apresentam o mesmo sentido, até porque são operacionalizadas de forma diferente por 

diferentes cientistas: Marcos Nobre e Lee Alston et al. (2012), respectivamente. 

Numa mirada introdutória, o social-desenvolvimentismo significa uma estratégia para 

priorizar a agenda da distribuição de renda, juntamente com discussões políticas e medidas mais 

efetivas com o objetivo de preservar o meio ambiente e combater a corrupção. Já a “inclusão 

dissipativa” é uma categoria que remete ao sistema de crenças que reconhece e fortalece o 

processo que implementa (não sem custos) as medidas de diminuição da pobreza e da 

desigualdade e a melhoria dos índices de crescimento econômico e de bem-estar. A posição 

aqui adotada é que não há incompatibilidades estruturais entre essas categorias explicativas, 

mas, sim, há importantes relações de complementaridade entre elas, o que amplia a 

possibilidade de compreensão dos avanços sociais e econômicos que se tornaram possíveis 

desde que o presidencialismo de coalizão foi constituído como arquitetura institucional no 

Brasil. 

Nesse diapasão, o desafio de tornar estáveis as instituições do presidencialismo de 

coalizão provoca o desenvolvimento de concepções que veem as práticas patrimonialistas como 

o recurso necessário a ser utilizado pelos agentes políticos para enfrentar tal desafio. Daí é que 

devem ser discutidos os sentidos atribuídos à categoria “patrimonialismo”, tomando-se como 

ponto de partida as reflexões de Max Weber (1991, 2004). Considerando-se que o 

“patrimonialismo” não tem sentido unívoco (nem mesmo na obra de Weber), esta Dissertação 

parte da aplicação desse conceito na obra de Raymundo Faoro (1987), não sem levar em conta 

a crítica desenvolvida por Jessé Souza (2000, 2015) a respeito da apropriação do 

“patrimonialismo” como categoria explicativa para “interpretar o Brasil”. 

Fato é que, ao tratar do patrimonialismo, é inevitável que ocupe o primeiro plano da 

discussão o problema da delimitação da fronteira entre a esfera pública e a esfera privada. A 

esfera pública é concebida como sinônimo de “setor público”, de acordo com os trabalhos 

concernentes à Administração Pública. Nesse sentido, o art. 37 da Constituição da República 

traz parâmetros para a delimitação do sentido do termo “setor público”, que é constituído por 

agentes públicos e pelos órgãos da administração direta e indireta. 

Os órgãos da administração direta são os que estão subordinados diretamente à União, 

aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal (como os ministérios e as suas respectivas 

secretarias); os da administração indireta são as entidades administrativas dotadas de 

personalidade jurídica própria, que englobam as autarquias (como o Banco Central e o CNPq), 

fundações públicas (como a Fundação Oswaldo Cruz), empresas públicas (como Correios, 

BNDES e Caixa Econômica Federal) e sociedades de economia mista (como o Banco do Brasil 
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e a Petrobras). Nessa concepção, não estão incluídos como integrantes do setor público os 

órgãos que exercem função administrativa, como as entidades privadas que prestam serviços 

públicos ou as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. 

A discussão em torno da riqueza e da validade da categoria de “patrimonialismo” é, 

finalmente, relacionada às abordagens que discutem a questão da qualidade das instituições. 

Com base na História, em dados econômicos e considerando os aspectos culturais, Acemoglu 

e Robinson (2012) desenvolveram fértil discussão que visa demonstrar o papel das instituições 

políticas e econômicas no desenvolvimento das nações. Tal perspectiva analítica está em 

conformidade com as teses clássicas sustentadas por Douglass North (1990) e que fundamentam 

as análises aqui elaboradas: 

• As instituições são regras do jogo ou restrições formais concebidas pelos próprios 

indivíduos para darem forma à interação humana, estruturando incentivos políticos, 

sociais ou econômicos na esfera dessas interações. Disso decorre que as instituições 

reduzem incertezas, na mesma medida em que estruturam o cotidiano, ao definir e 

limitar as possiblidades de escolhas que os indivíduos são capazes de realizar. 

• As limitações institucionais que definem o conjunto de oportunidades de indivíduos 

são um complexo de restrições formais e informais. Eles compõem uma rede 

interconectada que, em várias combinações, definem formas de escolha em vários 

contextos. É fácil, dado esse entendimento, perceber porque as instituições são 

estáveis e porque tipicamente produzem muitas margens diferentes dentre as quais 

as escolhas são feitas. A estabilidade deriva do fato de que há uma grande quantidade 

de restrições específicas que afetam uma escolha particular. Alterações significativas 

no quadro institucional envolvem várias mudanças em uma variedade de restrições, 

não apenas restrições legais, mas também normas de comportamento. Embora as 

restrições institucionais possam não ser ideais ou eficazes para um conjunto de 

indivíduos envolvidos em uma troca particular e, portanto, de grupos que gostariam 

de reestruturar as instituições, o mesmo conjunto de instituições para outros 

conjuntos de opções ainda pode refletir uma negociação tão eficiente quanto seja 

possível. Além disso, é a força de barganha dos indivíduos e organizações que conta. 

• O complexo das limitações institucionais resulta em várias misturas de restrições 

formais e informais, que, por sua vez, refletem o custo da medida e da execução. 

Quanto mais elevados forem os custos, mais as partes alegarão restrições informais 

para que deem forma ao intercâmbio; no extremo, obviamente, não haverá 

intercâmbio. 
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• Os custos de transação são a dimensão mais observável do quadro institucional 

subjacente às restrições de troca. Eles consistem de custos que atravessam o mercado 

e que, portanto, são mensuráveis, e de custos difíceis de medir, que incluem o tempo 

para obter informações (dar suborno, etc.) e, assim por diante, bem como perdas 

devido ao monitoramento de uma execução imperfeita. Esses custos difíceis tornam 

problemático avaliar com precisão os custos totais de transação resultantes de uma 

determinada instituição. O marco institucional desempenha uma função importante 

na produtividade de uma organização econômica: no conjunto de instituições que 

integram o mercado, algumas aumentam a eficiência e, outras, reduzem a eficiência.  

Nesse sentido, ao lado da verificação empírica dos avanços que ocorreram no Brasil 

pós-1988, esta Dissertação faz uma breve análise do presidencialismo de coalizão numa 

conjuntura de crise aguda que atingiu tanto o campo da política quanto o socioeconômico. 

Trata-se da análise do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que enfrentou 

a mecânica ou lógica do presidencialismo de coalizão, mas não conseguiu alterar as regras do 

jogo institucional. 

Atente-se para o fato de que o impeachment da presidente Dilma Rousseff não é o objeto 

deste trabalho, mas assume o papel de ilustrar de que maneira a força das instituições pode 

exercer influência decisiva sobre os atores políticos. Ou seja, as regras institucionais que 

definem a dinâmica do presidencialismo de coalizão dão aos atores políticos os instrumentos 

necessários para que eles consigam alterar o rumo da prática política para direções não 

desejadas por muitos dentre seus protagonistas. Por exemplo, o papel exercido pelos atores do 

PMDB no processo do impeachment é um dado, no mínimo, instigante para ilustrar a força das 

regras institucionais manejadas em contextos específicos. No caso em tela, o exame do processo 

de impeachment da presidente Dilma Rousseff revela de que maneira o manejo das regras 

institucionais pelos atores políticos pode ser afetado pela mecânica do presidencialismo de 

coalizão e anuncia como interferem numa dada conjuntura a presença (ou a ausência) de alguns 

aspectos fundamentais definidores da governabilidade: a eficiência na tomada de decisões, a 

capacidade de implementar as decisões por meio do corpo burocrático governamental e 

capacidade de manter o diálogo entre as várias instâncias governamentais sem ferir a autonomia 

institucional dessas várias instâncias. 

Claro está que as instituições não estão descoladas da realidade, então, também é preciso 

refletir sobre a conjuntura econômica que subjaz aos conflitos políticos, notadamente aos que 

ocorrem entre o Executivo e o Legislativo. Por óbvio, as condições econômicas exercem um 

papel importante na qualidade dos compromissos firmados (ou dos conflitos estabelecidos) 
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entre o presidente e os parlamentares e, com base na análise de Sérgio Abranches ([2014]) que 

definiu as fases do presidencialismo de coalizão, deve ser demonstrado como o 

descumprimento ou a descontinuidade na implementação do contrato social da 

redemocratização pode constituir um ingrediente capaz de levar o presidencialismo de coalizão 

a uma séria crise de governabilidade. 

O material a ser utilizado na elaboração deste trabalho inclui livros, artigos de periódicos 

e matérias jornalísticas, a partir dos quais é adotado, prioritariamente, o método qualitativo de 

análise. Nesse sentido, são pertinentes as orientações de Gary King, Robert Keohane e Sidney 

Verba (1994), que, ao relacionar as tradições de investigação “qualitativa” e “quantitativa”, 

localizam as diferenças entre essas tradições nas questões de estilo e de uso de técnicas 

específicas: o estilo da pesquisa quantitativa está baseado no uso de números e métodos 

estatísticos referentes a certos aspectos dos fenômenos sociais, define casos concretos como 

ponto de partida para elaborar uma descrição geral e busca medidas e análises que possam ser 

replicadas; já as pesquisas qualitativas não estão baseadas em medidas numéricas e, sim, em 

um caso ou em poucos fatos, servindo-se de análises de materiais históricos, utilizando um 

método discursivo, a partir do qual a investigação sobre uma instituição pode mobilizar grande 

quantidade de informações. 

De todo modo, King, Keohane e Verba ressaltam que os estudos qualitativos e 

quantitativos podem ser, tanto um quanto o outro, sistemáticos e científicos e que são 

irrelevantes as diferenças metodológicas e de conteúdo entre essas duas tradições. Os autores 

entendem que as melhores investigações científicas tendem a combinar as duas tradições, mas 

advertem que os estudos qualitativos podem apresentar resultados mais confiáveis se os 

pesquisadores levarem em conta as regras de inferência científica que, às vezes, são mais bem 

formuladas com o estilo da investigação quantitativa. Além disso, as investigações científicas 

devem satisfazer duas condições básicas: tratar de um assunto relevante do mundo real e 

contribuir direta ou indiretamente para incrementar o conhecimento de uma determinada área 

acadêmica. É a isso que se propõe esta Dissertação. 
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2 AS ABORDAGENS SOBRE O PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO 

 

2.1 A PERSPECTIVA DO CIENTISTA SOCIAL SÉRGIO ABRANCHES 

 

Os Poderes da República estão sempre postos diante de demandas cada vez mais 

complexas e, por óbvio, podem dar uma contribuição decisiva para que tais demandas sejam 

atendidas de tal forma que não sejam desfiguradas por práticas patrimonialistas ou que não se 

pervertam a racionalidade e a previsibilidade do processo decisório, tão caras para a conquista 

e a manutenção da estabilidade política. Ressalte-se que a racionalidade e a previsibilidade não 

são apenas condições que, necessariamente, atendem a expectativa do grande capital – podem 

ser também cruciais para que se alcance, progressivamente, melhores níveis de 

desenvolvimento social – tanto os governos conservadores como os mais reformistas almejam 

um nível mínimo de estabilidade para levar adiante os seus respectivos programas 

governamentais, ainda que o conflito, a luta política e o inconformismo sejam elementos 

inerentes à vitalidade da democracia. Sob esse aspecto, é preciso problematizar o 

funcionamento do presidencialismo de coalização no Brasil. 

O conceito de “presidencialismo de coalizão” foi desenvolvido inicialmente pelo 

cientista político Sérgio Abranches em artigo publicado em 1988. O autor, nesse artigo, 

diagnosticou uma grande heterogeneidade na estrutura social do país com a consequente 

expansão de demandas e conflitos sociais, que traduziam grandes desequilíbrios sociais e 

econômicos. Nesse contexto, o Estado não conseguia enfrentar as crises e administrar a 

diversidade e a complexidade da estrutura social, por força de uma “inércia burocrático-

orçamentária”. O desafio para o país, então, era, segundo Abranches, encontrar um arranjo 

institucional que permitisse ao Estado administrar eficientemente as pressões decorrentes da 

heterogeneidade do tecido social. Identificando as bases da tradição republicana do Brasil como 

sendo o presidencialismo, o federalismo, o bicameralismo, multipartidarismo e a representação 

proporcional, Abranches diagnosticou o Brasil como um caso único por combinar a 

proporcionalidade, o multipartidarismo e um Executivo com amplos poderes, organizado em 

grandes coalizões. 

Abranches (1988) reconhecia que os eixos da formação das grandes coalizões no Brasil 

eram o partidário-parlamentar e o regional (estadual), tendo-se em vista a formação da base de 

sustentação do governo. Disso decorreria um sistema instável, de alto risco e baseado na 

capacidade de o governo respeitar os pontos ideológicos ou programáticos considerados 
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inegociáveis, que, todavia, nem sempre estão devidamente explicitados quando da formação da 

coalizão. 

Apesar de ter reconhecido que havia uma correspondência entre a tradição político-

institucional do país e a sua dinâmica social, a visão de Abranches a respeito do 

presidencialismo de coalizão não era, portanto, favorável, fundamentalmente porque o autor 

não visualizava um quadro institucional do Estado que fosse capaz de resolver conflitos e 

manter o equilíbrio na relação entre os Poderes Executivo e Legislativo e que fosse capaz de 

preservar a autoridade presidencial em caso de crise. Abranches classificou esse estado de 

coisas como o “dilema institucional brasileiro”.  

Em artigo elaborado 13 anos depois, Abranches (2001) não pareceu estar muito mais 

otimista com o funcionamento do presidencialismo de coalizão, na medida em que identificou 

elementos críticos na relação entre Executivo e Legislativo, relacionados com uma agenda de 

país emergente, com um desequilíbrio entre oferta e demanda de políticas públicas, além da 

permanência de um Executivo forte como ator político que, para governar, precisa 

compatibilizar alianças entre partidos rivais. O presidencialismo de coalizão teria, então, um 

arranjo complexo, ineficiente e instável. Daí que os problemas de gestão da coalizão poderiam 

levar à fragmentação, à paralisia decisória, a falhas continuadas de desempenho, à queda do 

apoio social ao governo e à diminuição da sua legitimidade, bem como a radicalizações e 

impasses, com riscos até mesmo de ruptura institucional. 

Ressalte-se que, nesse segundo artigo, Abranches (2001) enfatizou que o 

presidencialismo de coalizão estava estruturalmente ligado ao sistema político brasileiro e que, 

se havia práticas fisiológicas no cenário político do país era porque tais práticas integravam o 

padrão de relacionamento entre partidos e eleitores, sendo, portanto, um dado sociológico que 

subsistiria na realidade política ainda que o presidencialismo no Brasil não fosse fundo numa 

coalizão. Nesse sentido, caberia tratar a questão da distribuição de cargos de maneira a não 

expressar idealismos ou provincianismos, pois que, afinal, toda coalizão requer distribuição de 

cargos entre os partidos que a integram, ainda que aí existam políticos que visem defender 

interesses individualistas ou oportunistas. Ainda de acordo com Abranches (2001), não se deve 

admitir a inevitabilidade ou a necessidade da corrupção e da predação dos recursos públicos 

para que se garanta a sobrevivência da coalizão. Apenas deve ser enfatizado que, do ponto de 

vista institucional, a desonestidade não é inerente à prática de distribuição de cargos ou de 

nomeação de pessoas indicadas pelas lideranças políticas. 

Assim, de acordo do Abranches (2003), deve-se entender que a distribuição de cargos e 

verbas é uma estratégia para a manutenção de coalizões e o que importa é saber se tal estratégia 
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é motivada por critérios ideológico-programáticos ou orientada apenas pelo patrimonialismo. 

É inevitável que haja alguma competição entre os partidos da coalizão, que buscam maximizar 

os cargos que controlam e, ao mesmo tempo, afastar os competidores – o stress disso decorrente 

deve ser sempre mantido num nível aceitável para não colapsar a coalizão, especialmente diante 

da aproximação dos períodos eleitorais. Por isso, inclusive, é decisivo o controle sobre a 

presidência da Câmara dos Deputados e do Senado, que detêm poder institucional para 

confrontar o Executivo e, portanto, constituem eixos cruciais para a mecânica da coalizão. 

Fato é que as grandes coalizões do Brasil constituem um “pool” de maiorias possíveis, 

geralmente controlando mais de 70% dos votos na Câmara dos Deputados e mais de 51% dos 

votos no Senado. A maior parte das coalizões é formada por “partidos de serviço” ou por suas 

facções, cuja maior preocupação é obter o máximo de benefícios para si próprios ou para as 

suas clientelas. A lógica que aí impera é a do “toma lá-dá-cá”. Todavia, os cargos valem 

enquanto servem para proporcionar acesso a recursos orçamentários, regulatórios e de 

influência. Em contextos política e economicamente adversos, a oferta de cargos por parte do 

Executivo pode não ter efeito agregador, ou seja, pode não contribuir para elevar a coalescência 

da base parlamentar do governo. No caso do presidencialismo de coalizão, uma reforma 

ministerial, por exemplo, pode agravar uma crise política ao invés de constituir uma solução de 

reequilíbrio, ainda mais se o Executivo tiver rompido com o partido majoritário da coalizão ou 

com facções relevantes desse mesmo partido. (ABRANCHES, 2003, [2014], [2016a], [2016b]). 

Sem perder de vista a instabilidade que atinge o presidencialismo de coalizão no Brasil 

e ampliando o escopo da sua análise, Abranches ([2014]) considera que o presidencialismo de 

coalizão manifesta uma dinâmica estrutural, especialmente em contextos pluripartidários. O 

Brasil não foge a essa lógica que se desdobra em três ciclos ou fases, cujo princípio motor faz 

com que todo o processo de interação e conflito envolva o Executivo e o Legislativo: trata-se 

das fases centrípeta, de ambivalência e a centrífuga.  

Para tanto, de acordo com Abranches ([2014]), essas “fases” devem ser consideradas 

como etapas da dinâmica de cada um desses ciclos e, por meio da compreensão dessa dinâmica, 

pode-se melhor visualizar a estabilidade e a instabilidade no presidencialismo de coalizão: 

• A fase centrípeta é caracterizada por manifestar alta capacidade de governança, vale 

dizer: por uma presidência com sinal fortemente positivo, com alto poder agregador, 

uma situação em que há alta popularidade do presidente, desempenho econômico 

favorável, inflação sob controle, renda real estável ou crescendo. A presidência 

assume uma força hegemônica, de tal forma que inexiste contestação a respeito da 

ocupação dos cargos de primeiro e segundo escalão, são raras as barganhas em torno 
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dos projetos apresentados pelo Executivo ao Parlamento e é baixa (mas não 

desprezível) a probabilidade de paralisia legislativa. Assim, há um compartilhamento 

do poder no governo, estando no limite do negociável as rivalidades entre os 

membros da coalizão, composta por maiorias estáveis. Dessa forma, o presidente terá 

custos reduzidos para formar e manter a coalizão de governo.  

• A fase de ambivalência é caracterizada por uma governança instável. Essa fase se 

manifesta quando a força de atração do presidente arrefece na medida do aumento 

das crises de corrupção que atingem o governo, e em que ocorre reversão do 

crescimento econômico, elevação da inflação e queda da renda real. É um contexto 

em que o presidente não mais tem força centrípeta suficiente para evitar a dispersão 

de facções dos parceiros mais relevantes da coalizão e os efeitos da fragmentação 

partidária são mais intensos, com aumento da rivalidade entre parceiros; a oposição 

passa a exercer maior poder de atração, tornam-se comuns crises de relacionamento 

e quadros de paralisia decisória e legislativa; aumenta a dificuldade de obtenção de 

maiorias parlamentares, a tendência de fragmentação e de fraturas nos assuntos 

estaduais e locais. 

• A fase centrífuga é caracterizada por uma crise de governança, isto é, pelo fato de o 

poder da presidência apresentar sinal negativo, uma situação em que a liderança 

presidencial e o núcleo do governo são contestados e em que há paralisia decisória e 

legislativa. É uma fase em que o poder de novas lideranças é afirmado no cenário 

político, por causa do enfraquecimento do poder de atração do Executivo; há um 

aumento da fragmentação e a “as ruas” passam a ser um ator político decisivo no 

cotidiano da política. É uma fase em que ocorre um “fracionamento polarizado”, em 

que cada segmento da coalizão não reconhece a legitimidade dos demais integrantes 

e cada um demarca diferenças para exacerbar a competição entre os grupos, fazendo 

emergir a intolerância, reduzindo a autonomia das lideranças e mesmo a autoridade 

dos seus respectivos mandatos. Há, nesses casos, importantes limitações para a saída 

negociada dos conflitos, até mesmo porque as lideranças partidárias passam a dar 

mais atenção aos custos impostos por suas bases eleitorais. A ruptura da coalizão 

pode decorrer do fato de o presidente perder o apoio dos parceiros menores, situação 

em que conta apenas com o seu próprio partido e tem que se alinhar com as suas 

posições majoritárias; ou a coalizão se rompe porque o presidente fica isolado ao 

perder o apoio do seu próprio partido ou do partido majoritário da coalizão. 
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Numa dada circunstância, quando ocorre mudança de ciclo por abalos internos à 

coalizão, a melhor resposta é a gestão eficiente da coalizão, com aumento de cooperação e de 

compartilhamento de poder, com melhoria da comunicação entre o presidente e os seus 

parceiros, sem isolar maiorias disruptivas, e com a presidência assumindo efetivamente a 

liderança da coalizão sem delegações. (ABRANCHES, [2014]). 

Entretanto, há importantes diferenças relativas à eficácia dos mecanismos de gestão da 

coalizão para a obtenção de estabilidade na governança e, por óbvio, a gestão possível de 

coalizões é limitada pelos resultados eleitorais, pelos regimentos internos das casas do 

Congresso, por rivalidades locais, estaduais e nacionais, por conflitos entre ideologias e 

posicionamentos programáticos, pela política interna dos partidos políticos e pela dinâmica 

própria das relações interpartidárias. No Legislativo, por exemplo, o “fracionamento 

polarizado” entre partidos tende a transformar em protagonistas os “blocos de veto”, formados 

por coalizões secundárias e facções partidárias. (ABRANCHES, 2003, [2016a], 2016b). 

Noutra circunstância, quando ocorre mudança de ciclo por perda de base social de apoio, 

geralmente associada a crises econômicas, os mecanismos de gestão da coalizão são ineficazes 

ou insuficientes, porque o cálculo eleitoral passa a influenciar decisivamente o comportamento 

da maioria parlamentar, que tende a se afastar do presidente. Nesses casos, segundo Abranches 

([2014]), a distribuição de benefícios não serve para o rearranjo da coesão da coalizão e a 

melhor resposta são mudanças de natureza institucional e de política macroeconômica para 

reconstituir a força agregadora da presidência; só então, depois dessas medidas, pode o 

Executivo pensar em bem gerir a coalizão para recompor a sua coesão interna. 

Um ingrediente importante que pode levar à instabilidade do presidencialismo de 

coalizão é o que diz respeito ao federalismo. Abranches (2003) entende que, especialmente nos 

períodos eleitorais, passa a ter um peso significativo, na arena política, a lógica descentralizada 

dos partidos políticos federais, que põe em confronto, por exemplo, facções estaduais rivais nos 

Estados que estão aliadas no plano nacional. Além desse, outros ingredientes podem compor a 

dinâmica da relação entre o Executivo e o Legislativo: o papel exercido pelo Brasil entre os 

principais países emergentes do mundo, o agravamento interno do desequilíbrio entre a oferta 

e a demanda de políticas públicas, a política de privatizações do governo Fernando Henrique 

Cardoso, a maior descentralização de recursos e a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Em todo caso, o Brasil ainda é marcado por um “federalismo assimétrico”, o que implica 

grande diferenciação dos sistemas políticos locais e regionais. O efeito disso é que os partidos 

políticos tendem a se organizar como confederações ou coalizões de grupos políticos estaduais 

ou locais, compostas de forma diferente em cada eleição e nas respectivas bancadas no 
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parlamento. Não é irrelevante, portanto, organizar e gerenciar um governo composto por forças 

partidárias e regionais variadas, num equilíbrio frágil. (ABRANCHES, [2016a]).  

De acordo com Abranches (2003, [2016a]), permanecem válidas as análises feitas há 30 

anos, no artigo O presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro, considerando 

que é típico da dinâmica macropolítica brasileira a presença de elementos institucionais 

recorrentes e desestabilizadores que não são fortuitos, mas constituem a expressão de decisivos 

aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais, incrustrados na estrutura da formação social 

do país. Dessa forma, segundo Abranches, as considerações a respeito da configuração 

partidária no Brasil, como elemento desestabilizador do presidencialismo de coalizão, devem 

levar em conta que a raiz estrutural da fragmentação partidária é a pluralidade social, regional, 

cultural e política do Brasil. Para não perder a legitimidade, o sistema político busca contemplar 

as aspirações das forças políticas heterogêneas mais relevantes presentes na sociedade e é disso 

que decorrem a formação de coalizões e as dificuldades do presidente da República para 

promover as negociações políticas que possibilitem a coordenação eficiente de demandas 

sociais e políticas. 

Como não poderia deixar de ser, num contexto marcado por significativa presença do 

Poder Judiciário no cotidiano político, Abranches ([2016a]) não deixa de considerar que o 

presidencialismo de coalizão sofre de fluidez institucional, que se agrava na ausência de 

mecanismos institucionais e legítimos de mediação e arbitragem. Exatamente por isso é que um 

sintoma de anemia institucional é a ampla judicialização da economia e da vida social e política. 

No presidencialismo de coalizão brasileiro, há necessidade de mediadores ou de, ao menos, um 

nível superior de arbitragem que preencha os vazios que se manifestam quando se tornam 

distantes as relações entre a agenda presidencial e a dos integrantes da coalizão, ou seja, entre 

o Executivo e o Legislativo. Tais mediadores podem ser lideranças internas ou externas à 

coalizão, mas o fato é que as coalizões dependem decisivamente da habilidade das lideranças 

internas para manter a sua estabilidade.  

Seguindo esse argumento desenvolvido por Abranches, entende-se que é o poder de 

atração da presidência que condiciona a estabilidade da coalizão. Ocorre que o Judiciário não 

está excluído da arena institucional onde ocorrem os conflitos e as negociações inerentes ao 

processo de formação e de funcionamento da coalizão. Nesse sentido, tais conflitos e 

negociações ocorrem no interior e fora do Parlamento, e envolvem os partidos no interior da 

coalizão, as facções partidárias e os partidos de oposição e o Judiciário. 

Os conflitos entre o Executivo e Legislativo devem ser mediados apenas eventualmente 

pelo Judiciário, tendo como premissas a dinâmica intrínseca do presidencialismo de coalizão, 
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os seus aspectos peculiares e os fundamentos do Estado democrático de direito. Nesse caso, é 

o Supremo Tribunal Federal que detém o monopólio constitucional do exercício dessa mediação 

e não é por outro motivo que ocorre a judicialização dos conflitos entre o Executivo e o 

Legislativo. Contudo, o Judiciário também absorve as tensões do mundo político e tende a 

reduzir os impactos das pressões políticas sobre o presidente, que poderiam levar a rupturas 

institucionais. (ABRANCHES, [2016a], [2016c]). 

Portanto, as contradições fundamentais que devem ser coordenadas no presidencialismo 

de coalizão brasileiro dizem respeito à tensão entre a correlação de forças político-partidárias 

no plano nacional e as que estruturam os sistemas políticos regionais, às pressões decorrentes 

da diversidade de demandas dos partidos que integram a coalizão, e às discrepâncias entre a 

agenda do Executivo e a do Congresso. Claro está que Abranches ([2016a]) não despreza a 

possibilidade de o presidencialismo de coalizão ser constituído por consenso e por cooptação e 

não necessariamente por meio de práticas ilícitas e levar a um quadro de governabilidade, 

estabilidade política e bons resultados na implementação de políticas públicas. O dilema 

institucional brasileiro decorre da necessidade de administrar o quadro heterogêneo do sistema 

político por meio de um ordenamento institucional capaz de reduzir disparidades, diminuir 

disfuncionalidades e integrar melhor a ordem social. Sem um “ordenamento de equilíbrio” 

persistem os riscos de crise de governabilidade, de conflitos e de rupturas institucionais. 

 Advirta-se, seguindo Marcus Melo (2010), quanto à alegada originalidade de Abranches 

ao apresentar o conceito do “presidencialismo de coalizão”, que Afonso Arinos, ainda na 

década de 1940, percebeu a inovação do presidencialismo de coalizão no plano internacional e 

o seu impacto sobre a natureza do Poder Executivo. Arinos denominou de “constituição 

transacional” um conjunto de modificações institucionais que destruíram os fundamentos da 

República Velha. Essas modificações teriam servido como antídotos contra o exercício do 

poder pessoal ou contra o exercício hegemônico do poder presidencial, com destaque para a 

criação de mecanismos que impediam as fraudes eleitorais e a formação de coalizões que 

substituíram o unipartidarismo da República Velha, bem como possibilitaram a instituição de 

partidos nacionais, do voto secreto, da representação proporcional e da Justiça Eleitoral. 

Afonso Arinos atribuiu a qualificação de “transacional” à Constituição de 1946, 

 

onde os partidos nacionais, a representação proporcional, os ministros 

congressistas, o comparecimento dos ministros ao Congresso e a sua 

responsabilidade política conjunta com a do presidente, fizeram do nosso 

presidencialismo algo de muito diferente do que conhecemos daquele 

presidencialismo morto em 1930 [...]. (FRANCO; PILA, 1999, p. 93).  
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Num contexto de debates a respeito das vantagens e desvantagens institucionais dos 

sistemas presidencialista e parlamentarista, Afonso Arinos não atribuía, a um ou a outro 

sistema, problemas intrínsecos ou inevitáveis, mas viu um avanço no desenho institucional da 

Constituição de 1946, porque, inclusive, teria promovido uma diminuição do personalismo no 

Executivo: 

 
Cingindo-nos ao aspecto federal, as relações do presidente com o Congresso 

têm de ser na base da coligação, porque nós praticamos um sistema talvez 

único no mundo: o presidencialismo com representação proporcional, de onde 

emergiram vários partidos fortes. É uma experiência nossa, que temos de 

resolver com os nossos próprios elementos. 

[…] 

O presidencialismo brasileiro da Constituição de 1946 é uma fórmula 

transacional sábia, imposta pela nova estrutura econômica nacional, liberta da 

monocultura cafeeira. Diminuiu o poder pessoal do presidente (que o tem hoje 

em grau menor que o imperador), ao mínimo compatível com as condições do 

Brasil, mas manteve a estabilidade administrativa.  

Politicamente é um governo que vive do equilíbrio entre os partidos, e o 

presidente, ou será ditador ou será realmente “de todos os brasileiros”. Mas 

administrativamente pode ser um governo forte, se souber dar ao ministério a 

importância nova que ele assumiu na atual Constituição, e tomar iniciativas 

[...] compatíveis com essa responsabilidade conjunta. Ainda por esse lado 

consideramos o regime vigente o mais adequado às condições atuais do nosso 

povo.  

Parece-nos sinceramente que o decantado poder pessoal só se exercerá no 

regime de 1946, com infração de todo o sistema constitucional. (FRANCO; 

PILA, 1999, p. 92-93). 

 

 

2.2 CRITÉRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENCIALISMO DE 

COALIZÃO 

 

2.2.1 O presidencialismo de coalizão num contexto de multipartidarismo 

 

Fabiano Santos (1997) entende que há duas estratégias básicas e necessariamente 

complementares para formar e manter uma coalizão de apoio ao Executivo: a utilização da 

patronagem e o poder de agenda. Tais estratégias derivam da pressuposição de que os 

legisladores possuem preferências e capacidade para definir encaminhamentos específicos 

relativos à agenda pública, tendo-se em vista que os políticos e os partidos almejam ampliar o 

seu patrimônio de votos para melhor poder influenciar o processo legislativo e definir a própria 

agenda pública.  

Num cenário como o brasileiro, multipartidário e em que há relativa indisciplina dos 

políticos em relação à orientação partidária, pressupõe-se também uma distorção entre o peso 
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parlamentar de um partido e o seu efetivo poder de barganha. Observe-se que, no sistema 

político brasileiro, o poder eleitoral de um partido não é necessariamente proporcional à sua 

influência no Legislativo, mas nos sistemas multipartidários são fundamentais deter poder 

parlamentar e ter acesso aos cargos no Executivo, que, afinal, alocam recursos públicos e 

regulam as atividades dos agentes econômicos e sociais.  

Uma coalizão por similitude ideológica ou por afinidade programática não tem boa 

probabilidade de durar no tempo num cenário de multipartidarismo. De outro lado, uma 

coalizão vinculada ao controle de cargos perdura enquanto o valor dos cargos ocupados pelos 

aliados for igual ou superior ao valor dos cargos que poderiam ser ocupados se os aliados 

integrassem outras possíveis coalizões. Nesse contexto, passa a ser elevado o custo de 

informação para o presidente, dado que é difícil calcular o quanto a coalizão manifestará apoio 

formal e sistemático à sua agenda política, por causa dos baixos índices de coesão partidária. 

Isso pode revelar um equilíbrio instável entre o bloco de partidos aliados e o de partidos de 

oposição se os membros da coalizão não se sentirem suficientemente recompensados pela 

patronagem, diante do poder que os partidos de oposição eventualmente conseguirem controlar. 

Nessa mecânica de funcionamento do presidencialismo de coalizão, o fator tempo não 

pode ser desconsiderado, na medida em que a manutenção da coalizão se torna mais instável 

com a aproximação do fim do mandato presidencial e ainda: à medida que o mandato do 

parlamentar se aproxima do fim, a patronagem atual pode perder valor para a patronagem 

potencial, decorrente de coalizações eleitorais alternativas – nesse sentido, todos os partidos 

acabam por redefinir os seus cálculos de cooperação ou conflito diante do Poder Executivo. 

Qualquer que seja a situação, com maior ou menor poder de agenda do presidente, a 

base da coalizão presidencial é a distribuição de cargos ministeriais, sendo variável a natureza 

dos partidos beneficiados. Quanto menor o poder de agenda do presidente, maiores serão os 

movimentos para a busca de acordos com a oposição formal; de outro lado, quanto maior for o 

poder de agenda do governo mais consistente será a iniciativa do presidente para buscar 

entendimentos com os partidos que manifestam maior afinidade programática com a agenda do 

Executivo. 

Como, no Brasil, ainda segundo Fabiano Santos, a agenda política é mais imposta que 

compartilhada, a governabilidade é conquistada pelo apoio estável de uma maioria parlamentar 

à agenda do Executivo, sustentado, então, por votos disciplinados, expressos, por sua vez, pela 

proporção favorável de votos dos membros do partido que seguem o voto do líder afinado com 

o Executivo. Daí contorna-se a viscosidade do Legislativo, que se instala quando os 

parlamentares tentam resistir às tentativas do Executivo de lhes impor uma agenda. 
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Wanderley Guilherme dos Santos (2015) adverte que tal viscosidade não é um produto 

necessário de um multipartidarismo que só produza resultados negativos. Até porque os 

chamados partidos “nanicos” não desempenham os mesmos papeis nas esferas federal, estadual 

e municipal e quase sempre conquistam cadeiras nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras 

Municipais; atuam em esferas onde os grandes partidos estão ausentes ou têm presença 

reduzida; tendem a organizar o conflito distributivo em regiões onde o Estado está ausente; 

exercem papel na formação de novas lideranças políticas; e contribuem para o incremento da 

competição eleitoral, essencial numa democracia de massas. 

Mesmo assim, continua Wanderley Guilherme dos Santos (2015), nesse contexto 

multipartidário, a dinâmica específica do presidencialismo de coalizão implica a constante 

necessidade de realizar negociações internas entre os partidos que integram a coalizão, entre o 

governo e o parlamento, até que haja condições para apresentação de propostas legislativas no 

Parlamento, onde novas negociações são realizadas, inclusive com partidos da oposição. 

Inerente às democracias é o fato de que as maiorias costumam ser constituídas pela soma de 

submaiorias com sinais remanescentes de insatisfação, sendo que, geralmente, as propostas 

aprovadas não correspondem ao plano original das submaiorias. 

 

2.2.2 A formação do ministério e a governabilidade no presidencialismo de coalizão 

 

 O cientista político Amorim Neto (2000) também definiu alguns importantes critérios 

gerais para a identificação do presidencialismo de coalizão, que representam um importante 

instrumento para a sua adequada compreensão. Saliente-se que a nomeação de políticos para 

cargos na burocracia é um dos instrumentos mais visíveis, debatidos e controversos referentes 

à formação da coalizão e também à governança que se projeta para além do momento da 

formação da coalizão. As práticas patrimonialistas são comumente denunciadas ou debatidas 

quando são evidenciadas as negociações de bastidores para a definição do corpo de ministros e 

outros cargos de alto escalão que expressa a fisionomia do governo e anuncia o modelo de 

governança que poderá ser adotado. 

 Nesse sentido, segundo Amorim Neto (2000), não basta saber o número de partidos que 

compõem um ministério presidencial para caracterizar uma coalizão; é preciso considerar as 

estratégias de cooptação e de negociação utilizadas na relação entre o presidente, os partidos 

políticos e outros atores sociais, além de ser necessário identificar os critérios de recrutamento 

dos ministros. Assim, para desvendar a natureza de uma coalizão, há que se considerar os 
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partidos que compõem o ministério, o controle sobre os parlamentares e o modo como os 

partidos estão representados no ministério.  

Não se podem descartar os efeitos decorrentes da possibilidade de o presidente compor 

um ministério multipartidário que não reflita o peso proporcional dos partidos no parlamento, 

mas a condição de existência da coalizão é dada pela alta correspondência entre a proporção 

das legendas no ministério e os pesos dos partidos no Congresso. 

 Dessa forma, um ministério de coalizão é o que inclui ao menos dois partidos e garante 

alto grau de proporcionalidade entre a cota ministerial dos partidos e o seu peso parlamentar, 

ou ainda: é o que se baseia em um acordo entre o presidente e mais de um partido para a 

nomeação de ministros. A coalescência, por sua vez, comporta-se como uma variável contínua, 

de tal forma que, quanto maior a proporcionalidade entre as cotas ministeriais dos partidos e os 

seus respectivos pesos parlamentares, mais coalescente será o ministério. Complementarmente, 

a disciplina legislativa reflete o grau de unidade da condução dos partidos nas votações 

nominais. Ou seja, de acordo com Amorim Neto (2006), quanto mais alta a taxa de coalescência 

do ministério, mais disciplinado será o apoio legislativo obtido pelo presidente; a quota de 

ministros afeta a durabilidade dos ministérios e a taxa de coalescência afeta a estabilidade 

ministerial; e, de outro lado, os poderes legislativos do presidente afetam sobremaneira a forma 

como os ministros são escolhidos e como os ministérios são distribuídos aos partidos. 

 Na verdade, a posição de Amorim Neto diverge da de Barry Ames (2003), a ser 

examinada no item 2.3.6. Para Amorim Neto, sob o presidencialismo, a montagem do ministério 

revela como o presidente pretende governar diante das forças políticas atuantes num dado 

contexto, quais interesses ele pretende prestigiar e desprezar, e quais são as bases da 

estabilidade da relação dos Poderes Executivo e Legislativo com os partidos políticos. Além 

disso, haveria a necessidade de formação de alianças interpartidárias para o exercício do 

governo, condicionada pela “cadeia delegativa” típica de sistemas presidencialistas: os eleitores 

designam como agentes o presidente, os deputados e os senadores; o presidente delega poderes 

aos ministros e à burocracia; e o Congresso delega poderes ao presidente, à burocracia, aos 

partidos e às comissões, num complexo sistema de delegações cruzadas que promovem altos 

custos de transação. (AMORIM NETO; TAFNER, 2002; AMORIM NETO, 1994). 

Segundo Amorim Neto (1994), a relação entre o presidente e os ministros é fortemente 

hierarquizada e o presidente tem que delegar autoridade aos ministros para resolver três 

problemas básicos de coordenação enfrentados pelo Executivo: execução de políticas públicas, 

integração da burocracia governamental e obtenção de apoio político de atores individuais e 
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coletivos, como parlamentares e partidos políticos. Daí a necessidade de mobilizar o modelo 

mandante-agente. 

O modelo mandante-agente (principal-agent model) permite esclarecer, segundo 

Amorim Neto (1994), questões de controle hierárquico em contextos em que se verificam 

assimetria de informações e conflito de interesses. O mandante não tem garantias de que o 

agente por ele indicado agirá de acordo com o esperado ou com o combinado. O agente pode 

usar o seu posto para implementar os seus próprios projetos pessoais em detrimentos dos 

objetivos do mandante. É a isso que se dá o nome de “assimetria de informações”. Daí que o 

mandante constrói uma rede de interações para tentar se proteger de ações dos agentes que 

provoquem resultados inesperados e indesejados – vale dizer, para tentar reduzir as “perdas por 

agenciamento”, evitar maiores “custos de transação” e impedir a abdicação (quando o mandante 

não exerce autoridade sobre as ações do agente). 

Amorim Neto (1994) reconhece que o mandante pode fornecer incentivos para que o 

agente atue da forma esperada, possibilitando a troca de benefícios (influência, prestígio, 

recursos de patronagem) por apoio político. Então, a seleção de ministros pode ser efetivada 

com base em dois critérios: os de natureza partidária e os de natureza não-partidária, sendo que 

os ministros nomeados pelo critério não-partidário podem ser ligados ao presidente por laços 

pessoais de lealdade ou ter perfil técnico ou representar grupos de interesse.  

A relação aí é do tipo “cobertor curto”: membros de partidos que ocupam ministérios 

podem ter agendas e interesses incompatíveis com os projetos do presidente; tais ministros 

podem levar a um enfraquecimento do controle exercido pelo presidente sobre a burocracia do 

Executivo. Contudo, se o presidente nomear apenas pessoas a ele ligadas por relações de 

lealdade pessoal, pode perder o capital político necessário para lidar com o Legislativo e os 

partidos políticos. (AMORIM NETO, 2006). 

 

Quadro 2.2.2.1 – Tipo de gabinete presidencial segundo o tipo de acordo do presidente com os 

partidos e o critério de seleção de ministros 

 

 Nenhum acordo com 

partidos 

Acordo com um 

partido 

Acordo com mais de 

um partido 

Critério partidário 

de seleção dos 

ministros 

Gabinete de cooptação Gabinete unipartidário Gabinete de coalizão 

Critério  

não-partidário de 

seleção dos ministros 

Gabinete apartidário 
Logicamente 

impossível 

Logicamente 

impossível 

 Fonte: AMORIM NETO, 1994, p. 15. 
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Como se vê, segundo Amorim Neto, um ministério de coalizão resulta da combinação 

entre o critério partidário de seleção de ministros e a presença de mais de um partido político. 

Daí que o estreitamento da relação entre o presidente e os partidos que compõem o ministério 

implica alguma perda de autonomia do presidente; contudo, a formação do ministério é o 

instrumento para a consolidação de acordos entre os partidos e o presidente, de tal forma que 

os partidos presentes no ministério formam a base de sustentação legislativa do presidente. 

 Amorim Neto (1994) concorda com a tese do consociativismo da democracia brasileira 

e de que isso implica a dispersão do poder institucional entre os seus atores relevantes. Nesse 

caso, a formação dos ministérios é incentivada pela alta fragmentação da legislatura, pela 

indisciplina partidária e por uma presidência dotada de fortes poderes legislativos que não deixa 

de ter que exercer algum confronto com o poder de veto do Legislativo. Disso decorre a 

necessidade de o presidente realizar acomodações entre os partidos políticos para conseguir 

aprovar as suas propostas legislativas e as negociações inerentes a tais acomodações envolvem 

tratar os ministérios como moeda de troca. 

 Diferentemente de Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (2001), Amorim Neto 

(1994) identifica uma indisciplina partidária no Legislativo, o que aumenta o chamado “efeito-

incerteza” (information effect), porque não garante qualquer compatibilidade direta e imediata 

entre a ocupação de postos ministeriais e o apoio às propostas legislativas enviadas pelo 

Executivo no Parlamento. Portanto, a formação de coalizões é uma tentativa de resposta do 

presidente ao efeito-incerteza e, segundo Amorim Neto, esse fator gera uma tensão entre a 

necessidade de o presidente maximizar apoio político e o esforço para minimizar concessões 

com o intuito de preservar as suas prerrogativas. 

 Ademais, não é um despropósito pensar na hipótese de o presidencialismo brasileiro 

constituir um desenho institucional que fortaleceria os mecanismos de cheks and balances ou 

como uma interação do Executivo com o Legislativo, numa dinâmica em que o Legislativo 

exerceria controle sobre o Executivo exatamente por meio da formação de coalizões ou por 

meio de uma compatibilização de incentivos políticos entre os membros das maiorias 

parlamentares e o presidente. (AMORIM NETO; TAFNER, 2002). 

Não muito distante da perspectiva de Amorim Neto, para Mariana Batista (2013, 2016), 

uma coalizão não se estabiliza facilmente, mesmo porque o presidente precisa avaliar os custos 

de transação decorrentes da escolha entre uma maior centralização ou uma maior delegação da 

formulação de políticas para a burocracia. A opção pela centralização está associada aos casos 

em que as informações provenientes de uma ampla burocracia não são confiáveis e são obtidas 

com custo elevado; em que a burocracia é confiável e os custos da obtenção da informação 
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diminuem; em que há urgência na implementação de propostas; em que a proposta trata de tema 

completamente novo; e em que a burocracia é pouco especializada.  A delegação tende a ocorrer 

diante da complexidade da política a ser adotada e da necessidade de conhecimento 

especializado, e quando a maioria do parlamento é ideologicamente próxima do presidente. 

 Nessa seara, Mariana Batista (2016) chama a atenção para a importância de também 

considerar as diferenças entre os ministérios e as diferentes preferências que os partidos 

apresentam por esses diferentes ministérios, de acordo com as expectativas dos seus respectivos 

eleitorados e com base na atuação mais destacada do próprio partido. É uma observação 

relevante para que não se pense que basta uma proporção matemática ou aritmeticamente 

definida entre a presença dos partidos no ministério e o número de cadeiras por estes ocupadas 

no parlamento para que se alcance um equilíbrio perfeito numa coalizão de governo.  

 Considerando o modelo de governança desenvolvido por Michael Laver e Kenneth 

Shepsle no campo de análise sobre o parlamentarismo europeu, Mariana Batista (2016) destaca 

o argumento de que o partido que ocupa um dado ministério tem efetivo poder de agenda e 

controle sobre as decisões relacionadas à execução e implementação de políticas. Os partidos 

conformam expectativas que fundamentam a formação da coalizão e tais expectativas 

contribuem para o entendimento do que pode ser considerada uma “economia política dos 

governos de coalizão”: cada ministro controla parcela do orçamento de tal forma que tende a 

deslocar benefícios para o seu eleitorado específico.  

Essa tendência pode gerar problemas orçamentários graves quando se examina o 

conjunto e o tamanho do ministério diante da necessidade de manter em equilíbrio as contas do 

governo. É possível observar, contudo, que a autonomia ministerial é relativa e limitada pelas 

decisões tomadas em conjunto por todo o ministério, seguindo a lógica de que todos os partidos 

da coalizão de alguma forma se tornam responsáveis pela atuação de cada ministro tomado 

individualmente – portanto, é o controle interno mútuo, definido já no momento de formação 

da coalizão, que tende a gerar equilíbrio. Isso pode ser complementado por regras e 

procedimentos externos que controlem os parceiros da coalizão e inibam a expansão dos gastos 

públicos para níveis que não possam ser sustentados. 

Ainda segundo Mariana Batista (2016), cabe distinguir, no presidencialismo de 

coalizão, as arenas decisórias formais e informais do Poder Executivo que garantem a 

implementação do poder de agenda do presidente, ou seja, cabe identificar a distribuição formal 

do ministério e também a capacidade de influência e de decisão dos apoiadores e da assistência 

direta do presidente. 
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Como se vê, as análises sobre o presidencialismo não prescindem da discussão sobre 

disciplina e coesão partidária. Não é fácil distinguir um caso do outro, mas é possível considerar 

que a coesão partidária depende da distribuição das preferências, isto é, quanto mais 

homogêneas as preferências dos parlamentares de um dado partido, maior é a coesão; e a 

disciplina partidária depende da alteração do comportamento diante de ameaça ou aplicação de 

sanção. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001). 

 Formar uma coalizão e administrá-la são tarefas com pesos bem diferentes, porém o 

desenho dos acordos de coalizão influi na efetividade do governo e quanto mais proporcional a 

relação entre as cotas ministeriais e o peso parlamentar dos partidos, mais disciplinados 

tenderão a ser os parlamentares, no sentido de corresponder às expectativas do Executivo. 

Portanto, atender ao critério da proporcionalidade permite equilibrar as soluções para os 

problemas de negociação que surgem durante a vigência da coalizão.  

Geralmente, os presidentes que têm forte apoio partidário tendem a executar políticas 

seguindo os trâmites legislativos normais. Quanto aos presidentes com baixo apoio parlamentar, 

a tendência é a de instrumentalizar os ministérios para recompensar aliados ou recrutar 

especialistas. Os presidentes que têm poder de decreto prescindem de níveis elevados de 

coalescência no ministério. 

Considerando o período do governo de Fernando Henrique Cardoso, Amorim Neto 

(2003) analisou quatro aspectos da democracia brasileira: o critério de recrutamento ministerial, 

a escolha de instrumentos legiferantes pelo Executivo, a formação da agenda legislativa do 

Congresso, e a estabilidade governamental: 

1. Quanto à questão do recrutamento ministerial, não é possível encontrar soluções 

institucionais aceitáveis se não se desvenda a natureza dos arranjos multipartidários 

do presidencialismo brasileiro. No Brasil, é possível ocorrer a formação de coalizões 

sólidas ou frouxas ou ainda não haver coalizão alguma. Fato é que a coalizão implica 

a presença de ministros partidários no governo, tanto assim que o critério partidário 

de seleção de ministros condiciona um apoio legislativo mais sólido ao presidente. 

2. Quanto aos instrumentos legiferantes do Executivo, é válida a tese de que a solidez 

da coalizão condiciona a prevalência dos instrumentos ordinários de legislação sobre 

os extraordinários. Isso decorre da possibilidade de o Executivo obter maior 

cooperação por parte do Legislativo. 

3. Quanto à formação da agenda legislativa do Congresso, constata-se que a solidez de 

uma coalizão implica que as matérias consensuais é que serão votadas em plenário. 

É importante negociar demoradamente com os aliados para que estes se sintam 



37 

 

integrados ao governo ao participarem da elaboração da agenda legislativa do 

Executivo. O tamanho da representação do partido no governo leva a uma maior 

participação nas negociações relativas à agenda legislativa do Executivo. 

4. Quanto à estabilidade governamental, vale notar que o grau de rotatividade dos 

ministros indica a consistência e a eficiência com que os programas de governo são 

executados. Sendo majoritário e estável um governo de coalizão, o bloqueio de 

propostas provenientes do Executivo tende a ocorrer mais por dissensões internas à 

coalizão do que por obstruções promovidas pela oposição. 

 Portanto, de acordo com Amorim Neto (2003), a formação de coalizão é a melhor saída 

para a combinação entre representação proporcional e presidencialismo. O maior dilema com 

que os partidos têm que lidar diz respeito ao fato de serem levados a cooperar na esfera 

governamental e, ao mesmo tempo, competir na esfera eleitoral. Sendo fracos os partidos diante 

do eleitorado, tanto mais agudo se torna esse dilema. É uma situação relevante na medida em 

que a competição eleitoral tende a se tornar mais agressiva exatamente porque os partidos não 

apresentam ao eleitorado uma identidade programática evidente ou marcante. Assim, quanto 

mais forte a identidade programática dos partidos, mais eficaz e estável tende a ser a coalizão 

governamental e menos personalista e turbulenta tende a ser a competição eleitoral. 

Nesse contexto, avaliar a relação entre formação de maiorias e poder de barganha 

implica identificar o nexo entre o poder de agenda do Executivo e o comportamento 

parlamentar, sem perder de vista, inclusive, o papel das lideranças partidárias. Então, admite-

se que os parlamentares delegam poderes para essas lideranças e reduzem o poder das 

comissões legislativas de controle sobre a agenda legislativa. É o que propõe Fabiano Santos 

(2002). 

Numa primeira abordagem, isso ocorre porque o Executivo exerce elevado poder de 

barganha sobre os parlamentares, num cenário institucional com poucas fontes alternativas para 

obtenção dos benefícios que os parlamentares desejam distribuir para os seus redutos eleitorais. 

Além disso, como o partido político funciona no Congresso como uma entidade coletiva, os 

parlamentares investem no valor da legenda partidária como meio para barganhar mais 

vantajosamente com o Executivo.  

A ação coletiva, com base numa entidade coletiva, bem como posições políticas 

homogêneas tendem a conferir maior poder de negociação aos parlamentares. Daí decorre a 

postura de os parlamentares delegarem tantos poderes aos líderes partidários, o que favorece a 

disciplina partidária. De outro lado, o presidente precisa contar com um ambiente institucional 

minimamente estável para efetivar políticas públicas de alcance nacional e para garantir o fluxo 
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legislativo no Parlamento. Mesmo assim, não há que se falar em supressão do exercício da 

patronagem pelo presidente, com vista a distribuir benefícios nos redutos eleitorais dos 

parlamentares. 

Devemos ter cuidado para não cair no erro de entender a configuração institucional de 

um dado país como sendo capaz de explicar de forma determinista uma totalidade. Não é demais 

levar em conta, por exemplo, a advertência de que governos de coalizão não são 

necessariamente mais eficazes do ponto de vista legislativo do que governos minoritários.  

Esses governos de minoria não resultam de “fracassos” do processo de formação de alianças. 

Afinal, o que torna as democracias presidencialistas mais vulneráveis pode ter pouco a ver com 

o processo de formação de coalizões. (CHEIBUB; PRZEWORSKI; SAIEGH, 2002). 

Tanto assim que o Executivo pode formar coalizões de segurança máxima ou coalizões 

de segurança mínima, mas, em ambos os casos, ainda deve gerir a atuação do “parlamentar 

carona”, segundo a tipologia estabelecida por Wanderley Guilherme dos Santos (2015, p. 157-

164). 

Uma coalizão de segurança máxima ocorre quando o governo busca o apoio do maior 

número possível de parlamentares. É o tipo de estratégia que tem um custo muito elevado, por 

causa dos benefícios antecipados que devem ser distribuídos entre os múltiplos partidos com 

variados interesses a serem administrados. Considere-se que muitos desses interesses sequer 

são compatíveis, o que torna a coordenação de demandas dos membros da coalizão uma tarefa 

extraordinariamente complexa. A “coalizão-baleia” é a que assume uma configuração enorme 

e heterogênea, que, se coordenada de maneira frouxa, tende a propiciar que cada grupo de apoio, 

a cada votação, aumente as suas demandas específicas dirigidas ao governo, o que pode agravar 

os conflitos no interior da coalizão e fragilizar o próprio governo. 

Uma coalizão de segurança mínima é aquela em que o governo busca garantir uma 

maioria simples (50% mais 1). Se a oposição tiver muita força, uma coalizão de segurança 

mínima pode ser considerada como sendo de segurança máxima. Uma coalizão menor pode ser 

melhor administrável, ter um grau maior de estabilidade e custos menores para o governo. Nesse 

caso, o índice de lealdade seria maior porque maior seria o peso da aplicação de medidas 

coercitivas, incluindo-se aí a redistribuição de benefícios. Nesse sentido, Mariana Batista 

(2016) destaca os estudos que avaliam as coalizões minimamente vencedoras, que têm por base 

a racionalidade dos atores e que buscam restringir (e não maximizar) o número de aliados para 

garantir maior espaço no governo. 

Relacionada a essas estratégias possíveis, Wanderley Guilherme dos Santos (2015) 

indica que há uma dificuldade adicional na coordenação dos partidos que integram uma 



39 

 

coalizão de segurança máxima, que é a de prever o comportamento do “parlamentar carona”, o 

que tende a se ausentar das votações em plenário para não contrariar um seu bem particular 

(representado especificamente pelos interesses do seu eleitorado) ao apoiar o bem coletivo 

(representado pela proposta do governo ao qual se aliou). Quanto maior a coalizão, maior a 

tendência para a existência do “parlamentar carona”, que calcula que a sua ausência da votação 

não fará diferença diante de uma grande coalizão, considera a sua ausência um bônus e foge do 

ônus de apoiar a proposta do governo. 

O comportamento do “parlamentar carona” deve ser reprimido e punido, especialmente 

se o governo perder a votação; mesmo que saia vitorioso, o governo deve se importar e o 

“parlamentar carona” deve ser punido. Para esses casos, não se deve menosprezar a importância 

da coerção e da ameaça do seu emprego para incentivar aliados desobedientes a cumprirem com 

os seus compromissos para o bom funcionamento da coalizão. Defecções não punidas 

estimulam o comportamento do “parlamentar carona”. É fundamental, portanto, que o governo 

seja cuidadoso com os acordos feitos e com a articulação entre as suas lideranças e os partidos 

aliados – não basta crer singelamente no caráter meritório das propostas levadas para votação 

no Legislativo. 

Carlos Pereira, Frederico Bertholini e Samuel Pessôa (2016) entendem, ainda assim, que 

compartilhar poder implica distribuir cargos e ministérios de forma o mais proporcional ao peso 

relativo de cada partido da base no Congresso e também aceitar o menor protagonismo do 

partido do presidente no ministério. Num governo de coalizão sob presidencialismo 

multipartidário, o ideal é que o poder seja compartilhado de forma proporcional, de acordo com 

o peso político de cada parceiro no Legislativo. Quanto mais distante desse ideal estiver a 

coalizão, menor será a formulação de políticas e maiores serão as chances de derrotas do 

Executivo no parlamento.  

As divergências entre os parceiros da coalizão afetam o processo de elaboração de uma 

agenda política capaz de unifica-los, sendo que o custo da coordenação da coalizão tende a ser 

diretamente proporcional ao número de partidos que a compõem. O desafio, portanto, é criar 

uma coalizão que expresse um nível geral médio das preferências dos parlamentares, já que a 

política no Brasil gira em torno de tais preferências e não da ideologia do partido do presidente, 

isto é, a força do Executivo não garante que os seus projetos e políticas públicas serão aprovados 

e implementados. (PEREIRA; BERTHOLINI; PESSÔA, 2016). 

Dessa forma, uma má gestão da coalizão por parte do presidente pode gerar crises 

políticas. Assim, uma crise política tende a ocorrer por causa de uma coalizão formada por 

parceiros ideologicamente heterogêneos, com grande concentração de poder e má distribuição 



40 

 

de poder entre os membros da coalizão. A má gestão da coalizão piora a governabilidade em 

termos muito mais graves do que a necessidade de construir coalizões mais amplas. A boa 

gestão da coalizão significa propiciar um ambiente de baixa resistência às propostas do 

presidente no Legislativo e com baixos custos de governabilidade. Afinal, a alta fragmentação 

partidária não impede que a coalizão seja bem gerida. (PEREIRA; BERTHOLINI; PESSÔA, 

2016). 

Para gerir a coalizão, o presidente pode compartilhar poder de fato e atuar no “atacado” 

(estratégia de benefícios coletivos) ou no “varejo” (estratégia de benefícios privados). Há 

evidências de que as duas estratégias não são complementares, e, sim, substitutas – o uso de 

uma implica menos uso da outra. Em teoria, o melhor para o Executivo é delegar poderes para 

aliados ideologicamente mais próximos e utilizar a estratégia do “varejo” para os aliados 

ideologicamente mais distantes. Dessa forma, quanto mais heterogênea a coalizão e quanto 

menor o compartilhamento de poder, maior é o custo da governabilidade, principalmente por 

causa do maior uso do “varejão” como estratégia de negociação. (PEREIRA; BERTHOLINI; 

PESSÔA, 2016). 

Na definição de métricas para aferir a gestão do presidencialismo de coalizão, pode-se 

considerar o Índice de Heterogeneidade Ideológica da coalizão, que pode ser obtido por meio 

de surveys com os próprios parlamentares; o Índice de Coalescência do Ministério, que revela 

a proporcionalidade da cota de ministérios dos partidos pertencentes à coalizão em relação ao 

número de cadeiras efetivamente ocupadas por cada um dos partidos da aliança; o índice de 

Custo de Governo (ICG), que considera como variáveis o tamanho do governo (número de 

ministérios), valor monetário das emendas executadas de autoria dos parlamentares 

pertencentes aos partidos da coalizão e os gastos dos ministérios destinados aos partidos 

aliados; e, por fim, o Índice de Necessidade de Coalizão, que pode ser obtido pela multiplicação 

do tamanho relativo do partido do presidente no parlamento pelo número efetivo de partidos. 

(PEREIRA; BERTHOLINI; PESSÔA, 2016). 

Como ressalta Carlos Pereira (2017), a gestão da coalizão governamental importa, isto 

é, para coordenar os aliados importa maximizar o apoio político com o menor custo possível, 

ainda mais num sistema político multipartidário em que o presidente não dispõe de maioria no 

Legislativo. Do contrário, aumentam os riscos de haver paralisia decisória, conflitos entre os 

Poderes e problemas de ingovernabilidade. 

A gerência da coalizão, portanto, implica definir quantos e quais partidos integrarão a 

coalizão, a posição ideológica dos parceiros, a quantidade de poder e de recursos a serem 

compartilhados, e não prescinde de uma avaliação sobre a compatibilidade entre as preferências 
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dos integrantes da coalizão e do Parlamento. Daí que, de acordo com Carlos Pereira (2017), 

aumentam os custos da governabilidade na medida em que aumentam o número de partidos na 

base, a heterogeneidade programática entre esses partidos, a desproporcionalidade na 

distribuição de recursos, e a diferença entre as preferências da coalizão e do Congresso. 

No Brasil, apenas nas eleições de 1986, José Sarney obteve apoio de uma ampla maioria 

parlamentar. A regra é que, no Brasil, os presidentes têm que montar e gerenciar coalizões 

majoritárias após as eleições e, nesse contexto, é controversa a tese de que os poderes 

constitucionais e de agenda do presidente da República são suficientes para montar e gerir 

eficazmente a coalizão, bem como para a redução dos custos da governabilidade (aprovar leis 

de iniciativa do Executivo e bloquear as iniciativas da oposição). Afinal, de acordo com Carlos 

Pereira (2017), as taxas de sucesso legislativo do presidente e o custo de governabilidade variam 

bastante. 

Ocorre que gerir a coalizão tem um custo que pode ser medido, segundo Carlos Pereira 

(2017), por meio de três variáveis: a quantidade de ministérios, os recursos destinados a cada 

um dos ministérios, e o montante das emendas orçamentárias dos parlamentares que o 

presidente executa. Daí se extrai o referido Índice de Custos do Governo (ICG), que permite 

comparar o nível de recursos destinados aos integrantes da coalizão que sustenta o Executivo e 

ao próprio partido do presidente. Sem desmerecer outras estratégias capazes de serem 

manejadas pelo presidente, tais como a concessão de empréstimos subsidiados e o 

refinanciamento de dívidas, Carlos Pereira (2017) admite que o ICG é um instrumento de 

medida adequado para avaliar os custos da governabilidade, que deve ser aplicado de maneira 

relativa aos diversos governos. 

 Dessa forma, Frederico Bertholini e Carlos Pereira (2017) confirmaram três hipóteses a 

respeito da dinâmica de funcionamento do presidencialismo de coalizão: a de que coalizões 

grandes, com grande número de partidos, exigem mais recursos para serem mantidas ao longo 

do tempo; a de que coalizões heterogêneas exigem maiores esforços de coordenação e de 

gerenciamento e, por isso, são mais custosas; e a de que a desproporcionalidade na distribuição 

vantajosa de recompensas a algum integrante da coalizão implica a destinação de recursos 

adicionais para satisfazer os demais membros.  

 Sob esse aspecto, não há como descartar que o equilíbrio alcançado pelo 

presidencialismo de coalizão assume sempre uma configuração dinâmica, sendo impactado por 

fatos externos e internos, que tendem a provocar rearranjos de expectativas, de decisões 

políticas e de práticas por parte dos integrantes da coalizão. Frederico Bertholini e Carlos 

Pereira (2017), portanto, avaliam que o desenho do presidencialismo de coalizão tende a um 
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equilíbrio ao qual corresponde uma específica matriz de custos, cuja administração está na 

dependência das decisões e do estilo de gerência adotados pelo chefe do Executivo: “Não existe 

piloto automático institucional no presidencialismo brasileiro. Isso nos leva inevitavelmente a 

uma discussão sobre estilos, estratégias e o espaço da decisão presidencial” (BERTHOLINI; 

PEREIRA, 2017, p. 536). 

 Nesse sentido, o modelo conceitual de gerência de coalizão presidencial pode ser 

representado da seguinte forma: 

 

Figura 2.2.2.1 - Modelo conceitual de gerência de coalizão presidencial 

 
Fonte: BERTHOLINI; PEREIRA, 2017, p. 534. 

 

 De acordo com a Figura 2.2.2.2, elaborada por Frederico Bertholini e Carlos Pereira 

(2017), observa-se que, na dinâmica da formação e da gestão da coalizão, os resultados 

eleitorais definem uma dada distribuição de poder entre os partidos e suas respectivas 

preferências ideológicas. Os termos de troca manejados pelo presidente da República são, de 

um lado, bens políticos e financeiros e, de outro lado, apoio político. A partir daí, finalmente, o 

presidente encontra a possibilidade de ampliar a sua margem de governabilidade, sem perder 

de vista que o contexto em que isso deve ocorrer é o de equilíbrio dinâmico. 
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Figura 2.2.2.2 – Dinâmica do jogo da coalizão 

 
Fonte: BERTHOLINI; PEREIRA, 2017, p. 535. 

 

2.3 O PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO E A GOVERNABILIDADE: A 

ÊNFASE NA INSTABILIDADE 

 

2.3.1 A democracia consociativa do Brasil e o clientelismo como estratégia 

  

Um aspecto central na análise do presidencialismo de coalizão e que afeta diretamente 

a questão da sua potencial instabilidade é o que diz respeito à sua incapacidade de garantir 

governabilidade ao sistema político. Nesse campo, destaca-se a perspectiva de Bolívar 

Lamounier (1991) que, ainda antes do plebiscito de 1993 sobre a forma e o sistema de governo, 

deixou claro que era partidário do parlamentarismo.  

A sua discussão sobre “governabilidade” contempla a definição de categorias analíticas 

que são ainda úteis e podem ser eficazmente articuladas para a compreensão do 

presidencialismo de coalizão, mesmo passados quase 30 anos. Interessa, especialmente, na 

análise desenvolvida por Lamounier, a proximidade orgânica entre o funcionamento 

presidencialismo de coalizão, o multipartidarismo e o ambiente institucional favorável para 

práticas clientelistas. 

Segundo Bolívar Lamounier, há sempre uma conotação subjetiva nas abordagens a 

respeito do complexo tema da governabilidade, mas a avaliação da governabilidade não 

prescinde da identificação dos mecanismos institucionais que podem facilitar ou dificultar as 

ações dos governos. Fato é que os aspectos institucionais do governo implicam considerar o 
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diagnóstico de “ingovernabilidade” por meio de mecanismos menos subjetivos ou, vale dizer, 

menos afetados por filtros ideológicos que expressem, especificamente, a luta político-

partidária. 

Nesse sentido, a governabilidade é concretizada pela “estabilidade”, pela “efetividade” 

e pela “legitimidade”. A estabilidade é dada pela permanência das regras constitucionais, o que 

direciona a análise para a questão do sistema de governo; a efetividade diz respeito à capacidade 

de planejar e realizar eficazmente políticas públicas, o que concerne à análise do sistema 

partidário; e a legitimidade resulta da aprovação difusa dos cidadãos à ordem política, portanto 

aponta a análise para o sistema eleitoral e para a cultura política. 

Com base nesses conceitos, pode-se afirmar que o Brasil apresenta um modelo 

consociativo (ou consensual) exacerbado, marcado por uma fragmentação das forças políticas, 

por uma multiplicidade de pontos de acesso ao poder, e por uma tendência à formação de 

bloqueios multilaterais. Essa asserção decorre da caracterização dos dois grandes modelos de 

democracia estabelecidos por Arend Lijphart (2008): o majoritário e o consociativo. Ambos são 

definidos segundo duas dimensões: a dimensão que inclui o Poder Executivo, os sistemas 

partidário e eleitoral e os grupos de interesse; e a dimensão que considera o federalismo e o 

governo unitário. Nesse sentido, o modelo consociativo implica, com base na primeira 

dimensão, a distribuição do Poder Executivo em amplas coalizões multipartidárias, relações 

equilibradas entre o Executivo e o Legislativo, sistemas multipartidários, representação 

proporcional, sistemas coordenados visando ao compromisso e à formação de pactos de 

coalizão. Quanto à segunda dimensão, o modelo consociativo implica governo federal e 

descentralizado, bicameralismo, constituições rígidas, sistema de revisão judicial de 

constitucionalidade das leis por um tribunal constitucional e bancos centrais independentes.  

Segundo Lamounier, essa estrutura é a condição para que o governo assimile o 

clientelismo como estratégia para contornar a alta probabilidade de estar em minoria no 

Parlamento, ou seja, Lamounier não vê no presidencialismo consociativo a possibilidade de 

alterar um quadro político que evidencie a formação de maiorias estáveis no Parlamento. O 

resultado seria que o presidencialismo atua num nível de baixa efetividade, crônica 

improdutividade decisória e com base em práticas clientelistas que levam à deslegitimação do 

próprio governo. 

 Lamounier não acata a tese de que a democracia consociativa seja o melhor caminho 

para o Brasil, na medida em que esse modelo implica tornar a representação proporcional como 

base de seu próprio funcionamento, juntamente com o pluripartidarismo, o federalismo, o 

bicameralismo e a valorização representativa de minorias. Na sua visão, a democracia 
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consociativa, dada a especificidade da desigualdade social no país, dificulta a agregação de 

interesses, amplia o clientelismo e não contribui para garantir a eficácia decisória do sistema 

político. Daí que o reforço das características consociativas podem exacerbar tensões e criar 

novas clivagens na sociedade brasileira (ao invés de refletir e acomodar tais tensões e 

clivagens).  

 

2.3.2 O presidencialismo de coalizão como estímulo a práticas ilícitas 

 

Numa avaliação de natureza jurídica, Sérgio Victor (2015) conclui que a instabilidade 

do presidencialismo de coalizão alimenta-se da interação de alguns fatores importantes, tais 

como a fragmentação partidária, o sistema eleitoral proporcional, a necessidade de construir 

coalizões cada vez maiores, o estímulo às práticas ilícitas, a ausência de comprometimento dos 

parlamentares com os programas de governo e os elevados custos da governabilidade. 

A fragmentação partidária gera partidos fracos, de tal forma que o Executivo cumpre a 

função de cooptar as legendas, que são criadas, por sua vez, exatamente para serem cooptadas. 

A tendência à formação de coalizões muito amplas leva a que a oposição não tenha condições 

de ir além de manifestações simbólicas, correndo o risco de ser extinta. 

Além disso, o sistema eleitoral proporcional provoca uma concorrência intrapartidos ou 

nas coligações eleitorais, que é reproduzida no interior da própria coalizão do governo e 

expressa na disputa por cargos e espaço nos vários setores do Executivo. Daí que, no Brasil, 

não há ambiente propício à competição partidária nem mecanismo eficaz de controle de 

separação de poderes, notadamente entre Executivo-Legislativo. Estabelece-se, então, um 

paradoxo: um governo formado por coalizão ampla em virtude da fragmentação partidária.  

A necessidade de construir coalizões amplas pode promover a corrupção, vista como 

inerente ao funcionamento das instituições políticas brasileiras, ainda que o desenho 

institucional do país não carregue toda a responsabilidade pelas distorções do presidencialismo 

de coalizão. Para piorar, o Executivo vê a fragmentação partidária como positiva porque 

aumenta as possibilidades de realizar alianças; noutro sentido, vê essa mesma fragmentação 

como negativa porque diminui o compromisso dos parlamentares com o programa de governo 

e, juntamente com os poucos incentivos eleitorais, estimula o uso de benefícios monetários. No 

fim, as recompensas ilegais servem como instrumentos para diminuir o tempo e os custos das 

negociações que o Executivo deve estabelecer com muitos atores políticos. 

Segundo essa abordagem, o presidencialismo de coalizão promove a necessidade de 

ampliar ministérios, liberar emendas orçamentárias e de pagar recompensas ilegais, não 



46 

 

estimula o controle de poder de forma satisfatória e não funciona bem diante da ausência de 

limitação de poder, de baixos índices de representatividade e de democracia, e de ínfima 

responsabilização política dos ocupantes de mandatos eletivos. 

 

2.3.3 O enfraquecimento do Parlamento no presidencialismo de coalizão 

 

José Álvaro Moisés (2011) recupera os conceitos de accountability vertical (a 

responsabilização efetivada pelos eleitores) e de accountability horizontal (a responsabilização 

efetivada pelas instituições de representação), que implicam dependência recíproca. Isso leva 

ao reconhecimento de que, na perspectiva do Executivo, o presidencialismo de coalizão no 

Brasil garante a governabilidade, mas é preciso investigar se o Parlamento, com isso, assume 

uma conduta meramente reativa, perdendo a possibilidade de exercer as suas funções de 

representação, e de controle e de fiscalização do Executivo.  

Vale dizer que é preciso identificar até que ponto o funcionamento do presidencialismo 

de coalizão afeta negativamente a qualidade da democracia. José Álvaro Moisés (2011) conclui 

que o poder de agenda do Executivo limita a capacidade de iniciativa do Legislativo; que os 

poderes presidenciais e o processo decisório do Congresso Nacional causam baixo desempenho 

dos mecanismos de accountability horizontal; e que o presidencialismo de coalizão funciona de 

tal forma que dirime a competição partidária ao mesmo tempo em que promove a contraposição 

entre a coalizão majoritária e uma oposição diluída, incapaz de exercitar o princípio do 

contraditório num contexto genuinamente democrático de competição por recursos e pela 

formulação de políticas públicas. 

 

2.3.4 O “presidencialismo de animação” e o “presidencialismo de gestão” 

 

Renato Lessa (2011a, 2011b) nem mesmo reconhece densidade teórica à expressão 

“presidencialismo de coalizão”, especialmente por ter, tal expressão, adquirido o peso de uma 

configuração natural e ahistórica, com força descritiva e realista, para a qual se encontram 

justificativas que, inclusive, revelam preferências estético-políticas.  

Renato Lessa vê o presidencialismo de coalizão como uma espécie de álibi teórico para 

escamotear a postura predadora de parlamentares e o estelionato eleitoral, vistos como resíduos 

indesejáveis das democracias contemporâneas. Por isso, Renato Lessa nomeia de 

“presidencialismo de animação” o Executivo sob o comando de Lula, que tinha habilidade para 
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fabricar conjunturas, e desconfiava do que ele mesmo denominou de “presidencialismo de 

gestão” da presidente Dilma, em início do primeiro mandato. 

Além disso, Renato Lessa não vê com otimismo coalizões que não contam com a 

contribuição substantiva das legendas que as integram, mas que estão condicionadas apenas 

pela necessidade de acomodar aliados para obter votos favoráveis. O resultado dessa 

configuração é que o governo fica o tempo todo submetido a chantagens, a uma “lógica 

mafiosa” ou “de sabotagem”, que expressa certo padrão de ocupação da esfera pública. Esse 

padrão acaba por admitir as práticas de divisão de butim e de vazamentos de informações. 

Assim, o próprio governo tende a definir um “cordão sanitário”, que delimita o espaço 

passível de ser predado para garantir a base parlamentar de apoio e o espaço que deve ser mais 

bem preservado para realizar a tarefa de governar – essa situação fundamenta uma “cultura da 

coalizão”. É a própria lógica da chantagem que expurga os elementos que assumem um papel 

deletério diante da coalizão. 

De qualquer forma, Renato Lessa atribui à mecânica própria do presidencialismo de 

coalizão posterior à redemocratização a adoção de um viés conservador, com poucas 

oportunidades para a inovação, pois que sempre está voltada para realizar a tarefa permanente 

de apenas repor os termos da própria coalizão. A preocupação permanente com a 

autoconservação da coalizão dotaria, então, o sistema político de um caráter conservador: a 

gestão da coalizão ficaria difícil e não se poderia garantir a confiabilidade da base parlamentar 

do governo; no fim das contas, a grande tarefa do governo seria a de governar a si mesmo. 

 

2.3.5 A permanente instabilidade do presidencialismo de coalizão no Brasil 

 

 O trabalho de Barry Ames (2003) a respeito da democracia brasileira completa o quadro 

dos cientistas sociais que avaliam o presidencialismo de coalizão como fator de instabilidade 

permanente. De acordo com o professor Barry Ames, o Executivo, no Brasil, tende a se utilizar 

de práticas clientelistas e de patronagem para obter o apoio do Legislativo, porque o Executivo 

não conta com maiorias parlamentares e depende de deputados que buscam satisfazer os 

próprios interesses, que buscam retornos eleitorais imediatos, diante de horizontes estreitos. 

Como se não bastasse esse cenário, Barry Ames inclui no seu diagnóstico o fato de o eleitorado 

demonstrar bastante insatisfação com o desempenho do governo. 

 Segundo Barry Ames, as instituições políticas brasileiras criam constantes crises de 

governabilidade porque funcionam mal, o que implica carrear benefícios para os membros do 

aparelho estatal, para políticos e funcionários públicos, e não necessariamente para atender 
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exclusivamente a elite econômica do país, sendo, ademais, extremamente difícil a 

implementação de políticas que alterem o status quo porque as instituições políticas do Brasil 

estimulam os políticos a maximizar ganhos pessoais, a beneficiar seus redutos eleitorais 

restritos ou seus financiadores políticos. 

A principal causa da dificuldade de implementação de políticas inovadoras no Brasil é, 

para Barry Ames, o excesso de veto-players, atores – indivíduos, partidos, facções ou grupos – 

com poder de obstruir mudanças e manter o status quo, cuja presença é inerente à estrutura 

institucional do país. E a causa do “excesso de veto players” no Brasil é a estrutura institucional 

do país, especialmente o sistema eleitoral. 

 O contexto institucional do Brasil é, em boa medida, traduzido por Barry Ames como 

eivado de práticas perniciosas de troca de favores, baseada na distribuição de convênios de 

obras públicas e nomeações fundadas em interesses políticos; de pork barrel, visto como 

nomeação de aliados para cargos burocráticos e provisão de bens públicos individualizados ou 

geograficamente específicos; e de patronagem, como sinônimo de empreguismo.  

 Nesse contexto, se cientistas sociais (como Argelina Figueiredo e Fernando Limongi, 

por exemplo) constatam o voto disciplinados dos parlamentares, Barry Ames atribui essa 

disciplina às pressões exercidas pelo eleitorado, à insegurança eleitoral e às práticas 

clientelistas. Na verdade, Barry Ames entende que o voto encaminhado pelos líderes raramente 

influencia a decisão de cooperar ou de rejeitar a posição da maioria do partido, sendo o maior 

desafio do presidente o de superar a incapacidade de os líderes persuadirem os deputados a 

votarem a favor dos projetos do governo, mesmo considerando a pródiga distribuição de 

benefícios clientelistas. 

Daí Barry Ames lançar mão da expressão “balão de ensaio” para designar a estimativa 

realizada pelo presidente de provável aprovação ou rejeição de um dado projeto no Parlamento: 

a rejeição a um dado projeto pode levar o Executivo a desistir de enviar ao Legislativo um 

projeto formal. Portanto, para Barry Ames, não é adequado medir o sucesso dos presidentes por 

meio do exame de votações nominais porque não se consideram os custos das não-decisões e 

os custos da busca de apoio parlamentar – o processo de negociações envolve distribuição de 

benefícios clientelistas e modificações nas propostas formuladas originalmente pelo Executivo. 

Além disso, as votações nominais não constituem o único tipo de decisão congressual e, 

ademais, a agenda legislativa dos presidentes não revela o impacto das não-decisões. 

Assim, Barry Ames questiona o trabalho de Argelina Figueiredo e Fernando Limongi 

(2001), que constataram disciplina parlamentar no Legislativo brasileiro: que nível de unidade 
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partidária permite afirmar, em termos comparativos, que um partido é disciplinado? Que critério 

permite afirmar que é alto o escore de disciplina de 80% alcançado pelos partidos brasileiros? 

Segundo Barry Ames, no ambiente político do Brasil, análises sobre votações nominais 

permitem avaliar a força dos partidos apenas num modelo multivariado, mas o estudo de 

Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (2001) baseia-se numa única variável: o nível de 

unidade de cada partido na Câmara dos Deputados. Inferências sobre o poder dos líderes 

requereriam estimativas da importância de outros determinantes: sobre ideologia, 

características do eleitorado, benefícios clientelistas e número de mandatos exercido pelos 

deputados. 

 

2.4 PEMEDEBISMO: A COALIZÃO COMO ESTRATÉGIA DE CONCILIAÇÃO 

 

Marcos Nobre (2013) aborda o tema da governabilidade inserindo-o num contexto 

político-partidário que possui uma lógica peculiar, construída a partir da redemocratização. Para 

tanto, ao descrever o sistema político, rejeita o uso da expressão “presidencialismo de coalizão” 

e prefere usar a expressão “condomínio pemedebista”. Isso porque, a primeira expressão daria 

a entender que a cultura política no Brasil é mais democrática do que de fato é. 

Diferentemente da análise de Lamounier referente ao presidencialismo de coalizão, 

Marcos Nobre diagnostica que o pemedebismo, diante da democracia consociativa, agregou 

interesses, instrumentalizou o clientelismo e garantiu a eficácia decisória, tendo feito o país 

avançar no campo do social-desenvolvimentismo ao incorporar à agenda política a questão 

distributiva, o problema da preservação do meio ambiente e o combate à corrupção. 

Ainda que não se deva confundir, de forma simplista e mecânica, o pemedebismo com 

o PMDB, cabe reconhecer que foi o PMDB que moldou e consolidou a prática pemedebista, a 

partir da década de 1980. Segundo Marcos Nobre, o pemedebismo é uma forma de blindagem 

do sistema político contra a sociedade ou contra a pressão de forças de transformação social e 

constitui até mesmo uma cultura política fundante do próprio processo de redemocratização. 

Na esteira dessa blindagem, após o impeachment de Collor, houve o “acordo da 

governabilidade”, baseado na crença de que, para governar, era preciso a formação de grandes 

maiorias suprapartidárias. A partir daí foram se consolidando os elementos fundamentais do 

pemedebismo, tais como o governismo, a formação de supermaiorias legislativas, um 

funcionamento segundo um sistema hierarquizado de vetos e de contornos de vetos, a 

manutenção da correlação de forças existente, e a não permissão de enfrentamento público e 
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aberto com oposicionistas (exceto se tal enfrentamento proporcionar mais espaço no governo 

ou mais dividendos eleitorais).  

O elemento de destaque na cultura política pemedebista é a arbitragem de conflitos por 

meio de um sistema de vetos hierarquizado a temas e matérias concretos, sem que haja especial 

iniciativa para produzir maiorias a favor de determinada posição, isto é, importa vetar 

iniciativas alheias para assegurar a sobrevivência da correlação de forças existentes e do status 

quo. Essa “cultura política pemedebista” leva o agente público a realizar tarefas que garantam 

o acesso do seu grupo a fundos e serviços públicos – e quanto mais alta a posição do agente 

político na hierarquia partidária, mais eficaz o cumprimento da tarefa. 

Em sintonia com essa cultura, a crença na necessidade de formação de supermaiorias 

parlamentares serve como um convite para a chantagem permanente entre grupos dentro da 

própria base do governo, que podem não apoiar iniciativas que julguem ser eleitoralmente 

prejudiciais ou podem aproveitar a oportunidade para renegociar suas posições dentro do 

próprio governo.  

A visão de Marcos Nobre a respeito do pemedebismo, portanto, é a de que a especial 

configuração que as coalizões assumiram no Brasil não redundaram, propriamente, em 

estabilidade e tenderam a reproduzir mecanismos de poder que favoreceram oligarquias 

políticas, ainda que não tenham impedido, completamente, avanços sociais importantes. Na 

verdade, as transformações sociais só teriam ocorrido na medida em que permitiram a 

preservação, ao máximo, do status quo – daí o diagnóstico de Marcos Nobre denominado de 

“imobilismo em movimento” para caracterizar a política brasileira pós-redemocratização. 

 

2.5 O PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO E A GOVERNABILIDADE: A 

ÊNFASE NA ESTABILIDADE 

 

2.5.1 A legitimidade política da interação do Executivo com o Legislativo 

  

Entre as abordagens que não veem o presidencialismo de coalizão como fator de crise 

de governabilidade ou de instabilidade destaca-se a de Fernando Limongi (2006), que, 

inclusive, recusa o caráter de originalidade ao conceito de “presidencialismo de coalizão” para 

descrever o sistema político brasileiro, rejeita os juízos negativos relacionados a esse específico 

desenho institucional, e equipara o funcionamento do presidencialismo de coalizão do Brasil 

ao que ocorre em outras democracias contemporâneas avançadas ou consolidadas.  
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Numa primeira visada, foi a Constituição de 1988 que atribuiu ao Executivo um grande 

poder de agenda legislativa, possibilitando ao presidente alcançar apoio para a implementação 

de sua agenda política, com base em sólido apoio partidário. O resultado desse desenho é a 

elevada margem de sucesso do Executivo, considerando o critério de matérias aprovadas 

durante o mandato do presidente que as apresentou. Nesse contexto, Fernando Limongi ressalta 

que as características do modelo político brasileiro decorrem mais do desenho institucional do 

que de eventuais peculiaridades pessoais dos líderes políticos. Mariana Batista (2016) também 

lembra que as análises sobre o presidencialismo americano trataram bastante sobre se a 

personalidade do presidente ou se regras e procedimentos institucionalizados é que garantem 

os resultados políticos.  

Fernando Limongi adianta que o Executivo é bem-sucedido na arena legislativa porque 

conta com apoio de uma coalizão partidária, em que os parlamentares tendem a seguir as 

orientações de voto do líder do governo. O mais importante nesse cenário é que os líderes 

garantem a previsibilidade dos votos da bancada sob o seu comando e, no Brasil, os dados 

empíricos confirmam que o presidente raramente é derrotado nas votações do Congresso. 

Essa realidade não é difícil de ser percebida, ainda que, no presidencialismo, o chefe do 

Executivo tenda a correr mais riscos porque as derrotas que vier a sofrer no Parlamento não 

implicam a perda do cargo antes do fim do mandato previsto em calendário eleitoral. No Brasil, 

as dissensões na base parlamentar do governo são raras, o que decorre da interação do poder de 

agenda e do apoio de maiorias. 

Todavia, o presidencialismo de coalizão não sufoca minorias, que, de forma alguma 

estão ausentes do processo político e podem atuar de forma enérgica, exercendo poder através 

das comissões legislativas, do uso do regimento para estender os debates parlamentares, podem 

provocar votações a todo o momento, negar quórum, etc. De qualquer forma, os parlamentares 

têm duas alternativas: integrar a coalizão presidencial ou integrar a oposição na expectativa de 

ocupar o Executivo nas próximas eleições. 

No Brasil, enfatize-se, é restrita a possibilidade de as minorias bloquearem as propostas 

que as maiorias consideram relevantes, sendo que uma das principais estratégias das maiorias 

é o instituto da “tramitação em regime de urgência”, cuja regulamentação está presente na 

Constituição Federal e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado. Há ainda 

o regime de tramitação de urgência urgentíssima na Câmara dos Deputados e o instituto da 

Medida Provisória, manejado pelo presidente da República.  

Tudo isso corrobora a tese de que as instituições brasileiras não estão voltadas para 

barrar ou paralisar o processo legislativo e, sim, para favorecer a maioria. Isso se dá não por 
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causa de teses simplistas que tratam o Legislativo como uma instituição formada por indivíduos 

desqualificados, portadores de interesses ilegítimos e, portanto, integrantes de uma maioria cuja 

natureza não merece respeito. Tais perspectivas acabam por alimentar a percepção de que as 

concessões do Executivo à sua base de apoio manifestam, necessariamente, uma “crise de 

governabilidade”.  

Ocorre que os parlamentares respondem aos seus eleitores e pautam as suas relações 

com o Executivo com base na forma como obtêm votos, diante de um eleitorado competitivo e 

predominantemente urbano, ou seja, não há elementos empíricos para sustentar a tese de que a 

competição eleitoral no Brasil é viciada a ponto de tornar desqualificada a representação. 

Afinal, o mandato do presidente da República é tão legítimo quanto o da maioria parlamentar 

com a qual ele negocia. 

Daí cabe a distinção entre “delegação” e “usurpação”, concernente à origem da 

concentração de poderes do presidente: o poder é delegado quando há consentimento do 

Legislativo, e usurpado quando da ausência desse mesmo consentimento. Não se pode 

confundir os dois termos quando se trata de compreender governos de “presidentes fortes”, ou 

seja: a delegação democrática de poderes difere da usurpação unilateral de poderes, ainda que 

seja factível que a concentração de poderes do presidente venha a ser produto do próprio poder 

de barganha do Executivo. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001; PEREIRA; MELO, 2012). 

Em tese, as condições institucionais que tendem a favorecer a governabilidade em 

regimes multipartidários presidenciais são as seguintes: um Executivo forte que diminua os 

efeitos deletérios da fragmentação partidária e forme coalizões com base em poderes obtidos 

por delegação num ambiente de competição política; recursos estratégicos negociados entre 

Executivo-Legislativo que beneficiem ambos os lados; um Legislativo capaz de controlar e 

fiscalizar o Executivo e servir como agente estabilizador no processo decisório; a existência de 

instituições independentes de verificação e controle; e a atuação de meios de comunicação 

livres e diversificados. O presidencialismo de coalizão num contexto multipartidário está longe 

de ser um desenho institucional ideal, porém é possível concluir que esse modelo tem alcançado 

um bom desempenho em países com altos índices de desigualdade e de heterogeneidade social. 

De fato, é um regime que pode ser ameaçado por práticas clientelistas e corrupção, mas quando 

funciona num ambiente marcado por competição política e é dotado de fortes instituições 

autônomas, o clientelismo e a corrupção tendem a não encontrar amparo para tomar conta do 

processo decisório. (PEREIRA; MELO, 2012, p. 167-168). 

Para corroborar essa afirmação, pode-se partir da média do número de partidos no 

Congresso que revela o grau de concentração ou de fragmentação do poder no parlamento. Essa 
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média é obtida pela divisão entre o número de partidos existentes e o número de cadeiras no 

Congresso conquistadas por cada um dos partidos. O aumento dessa média tem sido contínuo: 

5 sob Sarney, 8 sob Collor e Itamar, 7 sob Fernando Henrique Cardoso, 9 sob Lula, 11 sob 

Dilma e 13 sob Temer. Contudo, o aumento da fragmentação partidária, por si só, não leva 

instabilidade para a coalizão; é preciso considerar que, nesse caso, decisivas são as escolhas de 

gestão feitas pela presidência. Importa, então, o desenho da coalizão, o número de partidos que 

a integram e o grau de diversidade ideológica entre os parceiros e a forma de compartilhar poder 

e recursos. (PEREIRA; BERTHOLINI; PESSÔA, 2016). 

Mariana Batista é decisiva (2014) ao afirmar, considerados os dados empíricos de 1990 

até 2010, que o Executivo consegue controlar a agenda legislativa, não há entraves frequentes 

entre os Poderes, a governabilidade do país não esteve ameaçada e o presidencialismo forte e o 

multipartidarismo, ao invés de serem fatores de crises políticas, constituem fatores de bom 

desempenho governamental. 

Dessa forma, a relação entre o Executivo e os parlamentares e entre esses e os eleitores 

está associada ao fato de que os partidos políticos são fracos na arena eleitoral, mas fortes na 

arena legislativa, por causa da centralização do processo decisório, que incentiva a cooperação 

partidária. Tal comportamento dos parlamentares, marcado por individualismo na arena 

eleitoral e por cooperação na arena legislativa, implica um equilíbrio dinâmico, que depende da 

habilidade do presidente e dos líderes para manter a coalizão. Essa posição defendida por 

Mariana Batista se distancia, portanto, da posição de Fernando Limongi (2006) já exposta, 

segundo a qual, do ponto de vista da produção legislativa, o sucesso dos presidentes que 

governaram após a Constituição de 1988 decorre mais da estrutura institucional do país do que 

das suas próprias qualidades pessoais. 

Esse entendimento de Mariana Batista (2014) está fundamentado na tese de que os 

atores apresentam comportamentos diferentes e se deixam mover por diferentes incentivos e 

expectativas de retorno eleitoral; afinal, o presidente e os parlamentares são eleitos por meio de 

regras diferentes. Assim, a estabilidade dos governos de coalizão está relacionada à 

concentração de poderes no processo legislativo, que induz a disciplina partidária num contexto 

em que o presidente se preocupa com as políticas de alcance geral e os partidos de coalizão se 

preocupam com as políticas que afetam o seu eleitorado e com as quais o seu partido possa se 

identificar. 

Nesse mesmo sentido, tendo como objetos de análise o processo decisório no Congresso 

Nacional entre 1995 e 1998 e o seu impacto no comportamento parlamentar e no desempenho 

governamental, asseveram Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (2001) o sucesso do 
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Executivo na aprovação de sua agenda legislativa; o comportamento disciplinado dos 

parlamentares; o amplo apoio partidário obtido pelos governos pós-1988. Também afirmam 

que o Congresso não é uma instância de veto à agenda do Executivo, que o presidente da 

República maneja instrumentos indutores da cooperação dos parlamentares, que o Executivo 

exerce um controle tal sobre o Legislativo que cria incentivos para que os parlamentares apoiem 

a agenda do governo, e que os partidos políticos desempenham importante papel no Legislativo, 

com elevado índice de disciplina partidária. 

A estabilidade do presidencialismo de coalizão advém, fundamentalmente, da disciplina 

partidária, que não é necessariamente gerada na arena eleitoral porque a conexão entre o 

candidato e o eleitor, que garante o “voto pessoal” ao parlamentar, decorre das políticas 

distributivistas, acessíveis na arena decisória. Todavia, a centralização da agenda legislativa 

impede que essa estratégia seja dominante, já que a agenda é controlada pelo Executivo e pelos 

líderes partidários de tal forma que reduz as chances de ação individual ou oportunista por parte 

dos parlamentares. 

Portanto, Argelina Figueiredo e Fernando Limongi avançam para demonstrar que são 

interdependentes o protagonismo legislativo do Executivo, o padrão centralizado dos trabalhos 

legislativos e a disciplina partidária. Já que os parlamentares não encontram incentivos no 

arcabouço institucional para fazer valer os seus interesses particularistas, então, a melhor 

estratégia para obter recursos é votar de forma disciplinada, tendo-se em vista o amplo controle 

que o Executivo exerce sobre o acesso à patronagem, mas, enfatize-se, os poderes legislativos 

do presidente não são apenas meios para vencer as resistências do Legislativo, mas também são 

meios que incidem sobre as próprias preferências dos parlamentares. 

Assim, para esses autores, nas barganhas entre o Executivo e o Legislativo, é incorreta 

a imagem segundo a qual os parlamentares são o lado forte, com poder para chantagear um 

Executivo frágil. Não é possível adotar a premissa de que os parlamentares sempre ajam 

visando obter benefícios privados por meio da dilapidação do Estado; deve-se considerar 

também o interesse dos parlamentares pelo sucesso das políticas governamentais e pela 

repercussão pública de suas próprias ações. Vale dizer que os ganhos são maiores quando os 

parlamentares se organizam num partido e são capazes de coordenar a sua ação, resolvendo o 

problema de ação coletiva que enfrentam, porém, ainda que os interesses dos parlamentares não 

sejam altruístas ou ideologicamente motivados, eles precisam aderir à linha partidária para 

serem prestigiados nas barganhas políticas, isto é, devem agir como membros de um grupo. Daí 

a importância do papel dos líderes partidários, que fazem a intermediação entre Executivo e 

Legislativo. 
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2.5.2 O presidencialismo entre a coalizão e os mecanismos de accountability 

 

 Outros dados postos por Marcus Melo (2010) na equação que tenta resolver ou reduzir 

as imperfeições do sistema político são os que tratam da relação Executivo-Legislativo do ponto 

de vista do abuso e da concentração de poder e dos ganhos de eficiência. O fato é que os 

parlamentares delegam poderes ao Executivo, com o qual tendem a permanecer aliados, por 

força de uma determinada estrutura de incentivos, sem contar que a atuação isolada dos 

parlamentares não é suficiente para retaliar ou ameaçar o poder do presidente. A exceção a esse 

estado de coisas ocorre quando a oposição tem chances reais de chegar ao poder, sendo a 

competição política o elemento que pode elucidar se há ou não uma hegemonia presidencial 

sobre o sistema político.  

Segundo Marcus Melo, o chefe do Executivo detém uma ampla gama de recursos 

estratégicos, que incluem nomeação para cargos de comissão, execução orçamentária, e poder 

de decisão nas empresas estatais e de economia mista. São recursos estratégicos como esses 

que conferem certa autonomia ao presidente e lhe dão poder para comandar ou exercer grande 

influência sobre o processo decisório. Além disso, na arena política, a delegação de poderes 

pode redundar num uso de medidas coercitivas, daí que a delegação de poderes do Legislativo 

para o Executivo não implica correspondência simétrica com eventual delegação democrática 

de poderes do eleitorado para o Executivo. O abuso de poder, então, decorre de um eventual 

conluio envolvendo os integrantes do Executivo e do Legislativo, que, ao renegar promessas 

eleitorais, garantem para si mesmos a criação de benefícios concentrados com custos difusos, 

baseados na magnitude dos recursos que o Executivo está apto a mobilizar. 

Então, não se pode esquecer os instrumentos de coerção que também são mobilizáveis 

para garantir o exercício e a maximização do poder, para além do papel das instituições de 

coordenar e solucionar problemas de ação coletiva. No Brasil, para controlar o Executivo, a 

Constituição de 1988, inclusive, delegou grandes poderes ao Judiciário, ao Tribunal de Contas 

e ao Ministério Público, sem contar a existência da competição política e da alternância de 

poder.  

De qualquer forma, de acordo com Marcus Melo, não há correlação necessária entre 

presidente capaz de exercer fortes poderes constitucionais e baixo desempenho democrático ou 

entre concentração de poderes constitucionais no Executivo e boa governança, mas os eventuais 

efeitos positivos da existência de presidentes fortes só se manifestam diante de fortes controles 

institucionais, exercidos por um Legislativo atuante, por um Judiciário independente, por 

controles externos efetivos e por uma imprensa livre. 
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 No caso do Brasil, fica claro que a discussão em torno do abuso de poder está associada 

à formatação do presidencialismo de coalizão. Nos trabalhos constituintes em 1987-1988, a 

preocupação maior foi a de fortalecer os poderes Legislativo e Judiciário para controlar o poder 

presidencial, e não o de diminuir as prerrogativas do Executivo. Daí, quando o manejo da 

coalizão é unilateral, a estrutura de incentivos mobilizáveis pelo Executivo tende a enfraquecer 

os controles horizontais e verticais e impulsiona os parlamentares para apoiar o presidente. Se 

o multipartidarismo tende a reduzir os poderes presidenciais, o fato é que, no interior da 

coalizão do governo, não há incentivos para o controle sobre o Executivo. Marcus Melo (2017) 

reconhece, então, que a formação de coalizões pode enfraquecer o Legislativo diante do 

Executivo.  

 Nesse diapasão, ainda de acordo com Marcus Melo (2017), a instabilidade ou a crise 

política pode decorrer do fortalecimento (e não da falência) das instituições e a desconfiança 

dos cidadãos em relação à democracia representativa pode resultar do aprimoramento da vida 

democrática. Ou seja, uma abordagem hiperinstitucionalista tenderia a atribuir à própria 

mecânica do presidencialismo de coalizão uma causa intrínseca da instabilidade política. 

Contudo, no Brasil, as instituições de controle foram aprimoradas, de tal forma que os 

mecanismos de accountability dirigidos ao Executivo ganharam robustez. 

 Com base nas considerações de Marcus Melo (2017), é possível inferir que a 

instabilidade pode atingir segmentos específicos do aparato burocrático, mas o funcionamento 

global das instituições pode encontrar-se solidamente fundado numa específica ordem 

institucional em processo de aperfeiçoamento. Assim é que o Poder Judiciário passou a arbitrar 

os conflitos entre o Executivo e o Legislativo, resolvendo, em boa medida, o denominado (por 

Abranches) “dilema institucional brasileiro”.  

Afinal, Marcus Melo (2017) revela um otimismo mitigado em relação ao 

presidencialismo de coalizão no Brasil, já que, por exemplo, reconhece que pode haver 

assimetrias entre accountability e representatividade na gestão de coalizões, tendo em vista que 

a incorporação ampliada de forças políticas no governo pode implicar uma menor nitidez nos 

processos de responsabilização específica dos agentes políticos. Outro problema identificado 

nas coalizões diz respeito às “perdas de agência” (agency losses), verificadas entre a autoridade 

delegada (o presidente) e os agentes que recebem a delegação, e que aumentam na proporção 

da distância ideológica entre aquela autoridade e esses últimos.  

 

 



57 

 

2.5.3 O Executivo como ator político coletivo e o Legislativo como parte da coalizão 

 

É preciso retornar à questão de se o presidencialismo de coalizão contribui para a 

diminuição da qualidade da democracia, segundo a abordagem de José Álvaro Moisés (2011), 

exposta no item 2.3.3. Para solucionar esse problema de alta relevância, Andréa Freitas (2016) 

considera o Poder Executivo como um ator político coletivo que não deve ser confundido com 

a figura do presidente da República. De outro lado, o Congresso não deve ser visto como um 

amontado de parlamentares com capacidade meramente reativa, desinteressados em apresentar 

e dar suporte às políticas públicas. 

A ideia a ser defendida é a de que a formação da coalizão de governo consagra a divisão 

de poderes e de responsabilização pelas políticas formuladas e implementadas. Dessa forma, a 

coalizão é a forma assumida pelo presidencialismo e a condição para a efetividade do 

presidencialismo. O concurso de uma maioria é a própria condição para a aprovação de projetos 

de lei, ainda que gere maiores ou menores tensões que também estão presentes em qualquer 

sistema de governo. É o que ocorre com partidos que, ao integrarem uma coalizão, tentam 

colher os maiores benefícios possíveis com as medidas que forem aprovadas e imputarem aos 

demais partidos da coalizão os custos decorrentes da aprovação dessas mesmas medidas.  

Para Andréa Freitas, não há elementos que confirmem que os políticos aderem à 

coalizão apenas para obter cargos ou para garantir as suas respectivas reeleições e assevera que 

o Legislativo não é um poder meramente reativo ou concorrente em relação ao Executivo, 

interferindo os parlamentares ativamente no processo decisório, de tal maneira que o processo 

decisório é coordenado pelos partidos políticos, isto é: a agenda política não é um resultado 

unívoco do Executivo, mas um resultado coordenado dos partidos que integram a coalizão.  

Tanto o Executivo como os partidos políticos têm o objetivo de aprovar políticas e isso 

implica que a ocupação de cargos e a influência sobre políticas caminham juntas para definir a 

coordenação da ação coletiva no Parlamento e da relação entre Executivo e Legislativo. Há 

evidências de que o Legislativo influencia significativamente o processo decisório, até porque 

os parlamentares dependem da aprovação de uma dada agenda para ocuparem os cargos 

políticos. Esses são fatores que permitem afirmar a existência de uma coalizão governamental, 

em que partidos políticos integram o Executivo e dividem a responsabilidade de gerir a agenda 

política. Há, portanto, um acordo interpartidário e intrapartidário (envolvendo os líderes e os 

demais membros) e não simplesmente imposição da agenda do Executivo aos parlamentares. 

(FREITAS, 2016).  
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Nesse sentido, não há conflito na relação entre Executivo e Legislativo porque a 

implementação da agenda política resulta das articulações dos membros da coalizão que integra 

os dois Poderes. O Legislativo é a arena privilegiada para a deliberação de projetos que envolve 

membros da coalizão, da oposição e da sociedade civil, tendo em vista a construção de um 

consenso majoritário. Inclusive, as alterações que podem ocorrer nos projetos de iniciativa do 

Executivo resultam de preferências construídas coletivamente.  Andréa Freitas (2016) enfatiza 

a tese de que a agenda do Executivo não é imposta ao Legislativo e nem é com este 

incompatível, na medida em que o processo de produção das leis é fruto da ação coordenada de 

partidos políticos que transmudam a agenda do Executivo em agenda de uma maioria, que é, 

afinal, composta pelo conjunto dos partidos que compõem o Executivo e o Legislativo. 

A coalizão, portanto, também não implica uma restrição ao poder presidencial, mas sim 

a forma que este assume. A coalizão é o que torna efetivo esse poder. A agenda política expressa 

nas propostas enviadas pelo Executivo deixa de ser do presidente e passa a ser da coalizão. Dito 

de outra forma, presidentes formam coalizões porque antecipam a impossibilidade de aprovar 

qualquer projeto de lei sem o concurso de uma maioria. 

 

2.6 A DIMENSÃO SOCIOLÓGICA AMPLIADA DO PRESIDENCIALISMO DE 

COALIZÃO 

 

Marcus Ianoni (2017) chama atenção para as visões limitadas acerca do 

presidencialismo de coalizão e, em função dessa percepção, busca ampliar (sem menosprezar) 

a abordagem neoinstitucionalista acerca desse específico desenho institucional, concebida por 

ele como demasiadamente endógena, pois que limitada aos estudos legislativos, à relação entre 

os Poderes Executivo e Legislativo e pouco afeita a considerar a sociedade civil (ou as coalizões 

sociais) como elemento exógeno. Ampliar a abordagem neoinstitucionalista, segundo Marcus 

Ianoni, implica relacionar as instituições estatais e as ações dos atores coletivos a noções mais 

amplas, tais como as de “bloco histórico” e de “bloco no poder”: a tese é a de que as abordagens 

de Gramsci e de Poulantzas permitiriam melhor relacionar a arena político-institucional à 

dimensão sociopolítica. 

Assim, segundo Marcus Ianoni, haveria um ganho interpretativo ao serem investigadas 

as manifestações de cooperação e de conflito entre o Estado, os partidos políticos, os 

parlamentares e os interesses socioeconômicos mais poderosos, diante de contextos históricos 

específicos. Ademais, tais manifestações teriam elevado potencial de influenciar o processo 
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eleitoral, o processo decisório governamental, a opinião pública, a governabilidade e a 

legitimidade das ações políticas. 

A perspectiva da Martuscelli é a mesma: as análises sobre o presidencialismo de 

coalizão padeceriam de uma tendência descrever as coalizões e o seu funcionamento, bem como 

a separar as instituições políticas tradicionais da estrutura socioeconômica mais ampla, 

incluindo-se aí tanto os interesses de classe que se manifestam na arena política como também 

a desigualdade de tratamento dispensado pelos agentes estatais às frações da classe dominante. 

Martuscelli aponta os limites das análises sobre o presidencialismo de coalizão: dissimulação 

do caráter de classe da democracia e da sobrevivência do autoritarismo no funcionamento das 

instituições após a redemocratização, e a tendência a separar o processo de implementação de 

políticas públicas, de um lado, e o conteúdo dessas mesmas políticas, de outro. Daí que 

Martuscelli atribui um caráter ideológico à noção de presidencialismo de coalizão que “opera 

simultaneamente com os mecanismos de alusão à realidade e de ilusão da realidade política 

existente no Brasil na conjuntura política em questão.” (MARTUSCELLI, 2010, p. 61). 

Sem descartar a dimensão subjetiva das coalizões e para demonstrar a importância do 

aspecto objetivo dessas mesmas coalizões, Marcus Ianoni toma como base o conceito 

gramsciano de “bloco histórico”, que configuraria relações contraditórias entre estruturas e 

superestruturas, correspondentes à totalidade das relações sociais de produção. A importância 

dessa abordagem residiria, então, na possibilidade de assimilar as coalizões como dinâmicas ou 

mutáveis, como um arranjo institucional que permitiria a formação de um amplo leque de 

alianças diversas num mesmo contexto histórico, em que seriam estabelecidos vínculos entre 

partidos políticos e classes sociais, frações de classe e grupos de interesse (e, portanto, não 

ficariam restritas aos partidos políticos e aos agentes públicos). Afinal, seria pertinente admitir 

que o “presidencialismo de coalizão” não é a única forma possível de coalizão. 

Daí que, para Marcus Ianoni, a perspectiva gramsciana permite transcender as 

motivações meramente eleitorais no processo de formação de coalizões para incluir ou alcançar 

também as imbricações entre o Estado e a sociedade civil, fundadas na coerção, no consenso e 

no bloco histórico. A dominação política seria a finalidade dessas múltiplas relações e 

decorreria de alianças de tipo econômico-corporativo entre frações de classe para o exercício 

da dominação (que exige sempre um certo grau de coerção), assumindo também, dessa forma, 

uma natureza ético-política, mas de tal forma que não seriam ameaçadas as atividades 

econômicas dos segmentos dominantes.  

Essa perspectiva teórica também enfatiza o papel das relações de força que subjazem à 

estrutura estatal e às decisões políticas e, para tanto, recupera o conceito de “bloco no poder”, 
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desenvolvido por Poulantzas, que assinala a existência de uma pluralidade de frações de classe 

burguesas dominantes que exerceriam a dominação política a partir de relações contraditórias 

e hierarquizadas, mediadas pelo Estado e por suas instituições específicas. Para Poulantzas, 

essas relações entre as frações de classe dominantes vinculariam o poder público à economia. 

De fato, em Poder político e classes sociais, publicado há 50 anos, Poulantzas estabelece 

que o Estado capitalista responde aos interesses políticos de classes ou frações de classes 

(comercial, industrial, financeira), com base numa específica relação que mantém com essas 

mesmas classes e frações. Entretanto, Poulantzas não perde de vista o contexto específico das 

formações capitalistas, onde estão em relação: 

 
[...] por um lado, um jogo institucional particular inscrito na estrutura do 

Estado capitalista, jogo que funciona no sentido de uma unidade 

especificamente política do poder de Estado, e, por outro lado, uma 

configuração particular das relações entre as classes dominantes: essas 

relações, na sua relação com o Estado, funcionam no seio de uma unidade 

política específica recoberta pelo conceito do bloco no poder. 

(POULANTZAS, 1986, p. 224, grifos do autor). 

 

Não se deve menosprezar as mudanças verificadas no pensamento de Poulantzas, 

analisadas por Martin Carnoy (2004, p. 129-164), que, todavia, assegura a preservação das 

ideias centrais sobre a relação entre o Estado e as classes dominantes desde a publicação de 

Poder político e classes sociais até a publicação, dez anos depois, de O Estado, o poder e o 

socialismo.  

Seguindo a linha analítica proposta por Marcus Ianoni, a relação entre o Estado e as 

classes dominantes pode ser um ponto de partida importante para a compreensão ampliada (e 

menos descritiva) do presidencialismo de coalizão, na medida em que, para Poulantzas (1986), 

o bloco no poder, nas formações capitalistas, é constituído por meio das múltiplas e dinâmicas 

relações entre as instâncias burocráticas estatais, no próprio contexto da sua relação com a luta 

de classes, que, por sua vez, deve ser dimensionada para além de uma concepção 

instrumentalista, historicista e dicotômica entre “classes dominantes” e “classe dominada”. 

Assim é que a compreensão acerca do presidencialismo de coalizão poderia ser 

enriquecida com a incorporação da tese de que a visão sobre os arranjos institucionais não deve 

estar desvinculada da proposição poulantziana segundo a qual a dominação política é 

compartilhada por várias classes e frações de classe numa dada organização política, constituída 

como bloco no poder que mantém relação com o Estado. Daí que o bloco no poder implica “a 

unidade contraditória particular das classes ou frações de classe politicamente dominantes, na 
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sua relação com uma forma particular do Estado capitalista”. (POULANTZAS, 1986, p. 229, 

grifo do autor). 

Vale dizer que os arranjos institucionais do Estado (e isso envolve, por óbvio, o 

presidencialismo de coalizão) manifestam relações de dominação que não são perceptíveis 

apenas com base na análise das relações entre os agentes públicos, como se esses agentes 

(incluindo-se aí os partidos políticos) assumissem, em si mesmos, toda a força da unidade e dos 

conflitos que emanam das relações entre as classes e frações de classe. Assim, a visão ampliada 

sobre o presidencialismo de coalizão não prescinde de argumentos que demonstrem a 

vinculação entre sistemas políticos e as relações de classe ou entre os sistemas políticos e os 

acordos que subjazem às relações de dominação. 

Então, ao se admitir, de acordo com Poulantzas, que o conceito de “bloco no poder” 

relaciona-se à esfera política e envolve o campo das práticas políticas como locus da relação 

das instâncias e dos vários níveis da luta de classes, deve-se também admitir que uma coalizão 

partidária sob o presidencialismo não constitui em si mesmo o bloco no poder de um dado 

contexto histórico. O conceito poulantziano de “bloco no poder” vai além das coalizões, isto é, 

o bloco no poder não é “uma totalidade expressiva com elementos equivalentes, mas uma 

unidade complexa com dominante”. (POULANTZAS, 1986, p. 232).  

Nesse sentido, para Poulantzas, o bloco no poder é integrado por uma classe ou fração 

hegemônica que exerce o seu domínio sobre a unidade contraditória das classes ou frações 

politicamente dominantes que também se fazem presentes no mesmo bloco no poder. Além 

disso, uma mesma classe ou fração, de acordo com a conjuntura das forças sociais, tende a 

concentrar a função de hegemonia dentro do bloco no poder e fora dele, diante das classes 

dominadas. Segundo Poulantzas, a unidade peculiar do poder institucionalizado do Estado 

capitalista é que possibilita a posição hegemônica de uma classe ou fração de classe. Ocorre 

que a “classe ou fração hegemônica polariza os interesses contraditórios específicos das 

diversas classes ou frações do bloco no poder: interesse geral que consiste na exploração 

econômica e na dominação política”. (POULANTZAS, 1986, p. 234, grifo do autor). 

 Portanto, de acordo com Poulantzas, uma coalizão de partidos sob o presidencialismo 

seria apenas uma das formas de articulação política e econômica das classes e frações, sob a 

égide de uma classe ou fração dominante, ou ainda: seria um dos instrumentos articulados pelo 

bloco no poder, mas não traduziria propriamente o bloco no poder.  Por isso, Poulantzas faz 

questão de enfatizar a diferença entre os conceitos de “bloco no poder” e de “aliança”, 

considerando os eixos da “unidade” e da “contradição”, que estão presentes em ambos. 
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 Dessa forma, no bloco no poder há um limite a partir do qual se manifestam nítidas 

contradições entre as classes e frações que o integram, numa dada forma de Estado e num dado 

estágio de desenvolvimento. Além disso, a unidade do bloco no poder implica sacrifícios 

mútuos em todos os campos da luta de classe. Já a aliança pode se manifestar entre as classes 

ou frações de classe do bloco no poder, ou entre uma delas e uma outra classe ou fração. No 

caso da aliança, a unidade funciona apenas a um dado nível do campo da luta de classe: se 

funciona no campo político, não impede que haja intensa luta no campo econômico e no 

ideológico e, de outro lado, se funciona no campo econômico tende a combinar-se com intensa 

luta no campo político ou ideológico. 

 Avançando com Poulantzas para tentar entender de que forma o seu conceito de “bloco 

no poder” pode servir para ampliar a compreensão do presidencialismo de coalizão, tal como 

propõe Marcus Ianoni, é preciso considerar o papel do que o próprio Poulantzas denomina de 

“classes-apoio”. Tal como no caso das alianças, as classes-apoio não aderem a uma dada 

dominação de classe em função da obtenção de sacrifícios de interesses políticos reais 

provenientes do bloco no poder e das classes aliadas. Há, nesse caso, um processo de ilusões 

ideológicas, fundado em compromissos, que alimenta a percepção das classes-apoio de que 

integram a base de apoio do bloco no poder e das classes aliadas. Um outro aspecto é que as 

classes-apoio temem irrealisticamente o poder da classe operária:  

 
Este fator, elemento essencial, por outro lado, da unidade do bloco no poder 

ou das alianças de dominação de classe, torna-se no caso das classes-apoio, o 

fator exclusivo do seu apoio a classes que, eventualmente, prejudicam os seus 

interesses, mas em um grau menor, real ou suposto, do que o teria feito a classe 

operária. (POULANTZAS, 1986, p. 239, grifo do autor). 

 

Assim, segundo Poulantzas, a unidade das classes-apoio ao bloco no poder e às classes 

aliadas manifesta-se por meio do Estado, como apoio a uma determinada forma de Estado, 

constituindo-se uma espécie de “fetichismo do poder”.  

Seguindo a análise de Poulantzas, não se pode vincular imediata e diretamente as 

mudanças de alianças e de apoios a mudanças específicas da forma de Estado – essa vinculação 

deve ser entendida apenas como uma possiblidade diante de condições específicas. Então, fica 

claro que o presidencialismo de coalizão no Brasil pós-1988 não vem provocando qualquer 

transformação da forma do Estado brasileiro, desde que tal transformação dependeria de 

variáveis importantes, tais como classe ou fração que efetivamente exerce a hegemonia, classes 

ou frações que integram o bloco no poder, relações e contradições entre as forças do bloco no 

poder, e conjuntura: 
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Um deslocamento do índice de hegemonia do bloco de uma classe, ou fração, 

para uma outra, uma modificação importante da sua composição – saída ou 

entrada de uma classe ou fração –, um deslocamento da contradição principal 

ou do aspecto principal da contradição de classes, por um lado, entre o bloco 

no poder, e, por outro, as outras classes e frações, ou no próprio interior do 

bloco no poder, podem corresponder, conforme o efeito concreto da sua 

combinação, a uma transformação da forma de Estado. (POULANTZAS, 

1986, p. 237, grifo do autor). 

 

A respeito disso, nas análises sobre o presidencialismo de coalizão, de acordo com 

Marcus Ianoni, atribui-se um peso considerável às relações partidárias, mas para Poulantzas, as 

relações de classe não devem ser reduzidas às meras relações partidárias, até porque comumente 

há importantes defasagens entre as relações partidárias e as relações políticas de classe, em que 

a cena política não serve como espelho da dinâmica do bloco no poder e em que a classe ou 

fração hegemônica não é, necessariamente, a mesma que detém o aparelho de Estado: uma 

classe ou fração pode ser detentora do Estado sem ser hegemônica e ser hegemônica sem ser 

detentora do Estado. Assim,  

 

[...] o fato de a esquerda ocupar o governo não significa forçosa nem 

automaticamente que a esquerda controle realmente os, ou mesmo alguns, 

aparelhos de Estado. Tanto mais que essa organização institucional do Estado 

permite à burguesia, no caso do acesso das massas populares ao poder, 

permutar os lugares do poder real e poder formal. 

[...] Mesmo no caso em que a esquerda no poder, além de ocupar o governo, 

controle realmente os setores e aparelhos de Estado, nem por isso ela controla 

forçosamente aqueles, ou um entre eles, que detêm o papel dominante no 

Estado, que constituem o pivô central do poder real. A unidade centralizada 

do Estado não reside numa pirâmide na qual bastaria ocupar o cume para 

garantir seu controle. 

[...] Mesmo quando a esquerda no poder consegue controlar, em sua hierarquia 

formal, os devidos cumes, ou aparelhos dominantes do Estado, resta saber se 

ela controla realmente seus núcleos de poder real. (POULANTZAS, 2000, p. 

141-142). 

 

Nesse sentido, seria um erro, de acordo com Poulantzas, compreender as coalizões 

partidárias no presidencialismo brasileiro pós-1988 como expressão exata das relações de 

classe. Além disso, é possível inferir que a própria formação de coalizões pode representar a 

ocasião para que a burguesia realize a permuta de lugares do poder real e formal, mesmo quando 

é a esquerda que ocupa o governo; afinal, “o Estado não é um bloco monolítico, mas um campo 

estratégico”. (POULANTZAS, 1986, p. 141). Poulantzas, inclusive, adverte que o termo 

“entente” (acordo) seria o mais adequado para designar as relações entre os partidos: 

 
Por exemplo, o bloco no poder pode dar lugar, na cena política, a um bloco de 

partidos, a uma aliança dos partidos, ou mesmo ainda a uma luta aberta e 

declarada dos partidos. Basta mencionar o caso bastante frequente de um 
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partido da oposição parlamentar – durante uma etapa da periodização da cena 

política –, que representa de fato uma classe ou fração do bloco no poder do 

estágio de uma formação no qual essa etapa se situa. Inversamente, um acordo 

partidário pode ocultar uma luta intensa no campo das práticas políticas, basta 

mencionar o caso frequente de certos acordos exclusivamente eleitorais. 

(POULANTZAS, 1986, p. 246-247, grifo do autor). 

 

Francisco Farias esclarece essa perspectiva de Poulantzas da seguinte forma: 

 
A existência do bloco de classes e frações dominantes, ou seja, o bloco no 

poder, independe de acordo político explícito, já que se trata de uma 

comunidade de interesses cuja unidade é garantida pelo aparelho de Estado. 

Nessa direção, o bloco no poder é mais amplo que o conceito de aliança, no 

sentido de que diz respeito a uma mesma situação comum de segmentos que 

pertencem às classes dos proprietários dos meios sociais de produção. Trata-

se de uma condição comum de partícipes privilegiados da ordem social, o que 

faz que todos os segmentos das classes dominantes se unifiquem em torno de 

certos objetivos políticos gerais. (FARIAS, 2009, p. 93). 

 

Dessa forma, desde que não se confunda o bloco no poder com as coalizões partidárias 

sob o presidencialismo e desde que as relações partidárias não sejam tomadas como o exato 

correspondente das relações de classe, cabe aceitar a advertência de Marcus Ianoni de que a 

visão ampliada sobre o presidencialismo de coalizão permite melhor avaliar a legitimidade das 

políticas públicas elaboradas e implementadas no âmbito do presidencialismo de coalizão, com 

base numa permanente contraposição às coalizões sociais que conformam uma dada conjuntura 

nacional.  

Afinal, de acordo com essa linha de análise, a sociedade civil se organizaria como 

frações de classe para atuar sobre os agentes públicos com o fim de influenciar a definição e a 

execução de políticas públicas. Ou, com base nas considerações de Francisco Farias, o 

presidencialismo de coalizão canalizaria as políticas econômicas ou sociais estatais, que seriam 

os fatores de agregação das frações de classe dominante, na medida em que as frações de classe 

se articulariam para defender ou rejeitar as medidas governamentais. Assim, ainda segundo 

Farias, a hegemonia no interior do bloco no poder tem estreita relação com a prevalência 

sistemática na concessão de benefícios provenientes de tais políticas: a hegemonia ou a sua 

crise no interior do bloco no poder está relacionada, inclusive, com a capacidade de exercício 

de pressão sobre o aparelho de Estado.  

Daí, então, a relevância do estudo do presidencialismo de coalizão como uma estratégia 

possível da dinâmica do bloco no poder em busca da construção e permanência da sua 

hegemonia, numa conjuntura em que as contradições e os conflitos demarcam as políticas 

estatais. Tanto assim que Poulantzas ressalta que as classes e frações do bloco no poder 

participam da dominação política na medida em que integram o Estado, mas as contradições de 
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classe não estão de forma alguma ausentes do aparato estatal: as “contradições de classe 

constituem o Estado, presentes na sua ossatura material, e armam assim sua organização: a 

política do Estado é o efeito de seu funcionamento no seio do Estado”. (POULANTZAS, 2000, 

p. 135).  

A perspectiva poulantziana permite, então, visualizar os conflitos nos vários ramos ou 

aparelhos de Estado, de tal forma que um mero arranjo institucional como o presidencialismo 

de coalizão pode ser apenas um meio de organizar um equilíbrio instável de relações de força 

instaladas no Estado e nos seus órgãos, que constituem objeto de disputa por serem 

instrumentos que permitem o exercício da hegemonia por parte das classes e frações: 

 

Cada ramo ou aparelho de Estado, cada face, de alto a baixo, de cada um deles 

[...], cada patamar de cada um deles constitui muitas vezes a sede do poder, e 

o representante privilegiado, desta ou daquela fração do bloco no poder, ou de 

uma aliança conflitual de algumas dessas frações contra as outras, em suma a 

concentração-cristalização específica de tal ou qual interesse ou aliança de 

interesses particulares. Executivo e parlamento, exército, magistratura, 

diferentes ministérios, aparelhos regionais municipais e aparelho central, 

aparelhos ideológicos, eles mesmos divididos em circuitos, redes e trincheiras 

diferentes, representam, com frequência, conforme as diversas formações 

sociais, interesses absolutamente divergentes de cada um ou de alguns 

componentes do bloco no poder: grandes proprietários de terra [...], capital 

não-monopolista (e uma ou outra fração deste: comercial, industrial ou 

bancário), capital monopolista (e uma ou outra fração deste: capital 

monopolista com dominância bancária ou industrial), burguesia 

internacionalizada ou burguesia interna. (POULANTZAS, 2000, p. 135) 

 

Por isso é que Poulantzas (2000, p. 138-139, grifo do autor) percebe o Estado “como 

condensação material de uma relação de forças” ou “como um campo e um processo 

estratégicos”, em que a política estatal permeia os conflitos de forma estrategicamente 

calculada, “embora mais como resultante de uma coordenação conflitual de micropolíticas e 

táticas explícitas e divergentes que como formulação racional de um projeto global e coerente”. 

O presidencialismo de coalizão assumiria, então, seguindo o raciocínio de Poulantzas, uma das 

formas pelas quais poderia ser efetivada a coordenação dos conflitos no seio do Estado. 

Para além dessas contradições ou conflitos inseridos no Estado, a obra O Estado, o poder 

e o socialismo reafirma o caráter de unidade do poder do Estado, resultante da hegemonia de 

uma classe ou fração sobre as demais classes ou frações. Por isso é que se pode afirmar que o 

presidencialismo de coalizão constitui apenas um elemento no quadro mais amplo de 

hegemonização de uma classe ou fração, isto é, representa um aspecto do bloco no poder ou um 

elemento da constelação que contém a relação de forças de um dado contexto de 

desenvolvimento do capitalismo: 
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Não apenas essa hegemonia na relação de forças está presente no seio do 

Estado, mas, da mesma maneira que o bloco no poder só pode funcionar a 

longo prazo sob a hegemonia e direção de um de seus componentes que o 

unifique diante do inimigo de classe, o Estado reflete essa situação. Sua 

organização estratégica leva-o a funcionar sob a hegemonia de uma classe ou 

fração em seu próprio seio. O lugar privilegiado dessa classe ou fração é, ao 

mesmo tempo, um elemento constitutivo de sua hegemonia na constelação da 

relação de forças. (POULANTZAS, 2000, p. 139). 

 

Toda a discussão poulantziana deve ser prestigiada na medida em que possa iluminar o 

real-concreto e, para que esse objetivo seja alcançado de forma mais efetiva, não é um 

despropósito pensar o papel dos movimentos e partidos operários num cenário mais amplo. É 

o que nos permite Przeworski (1989), quando busca investigar as bases materiais do 

consentimento dirigido pela classe operária à dinâmica de acumulação do capital. Essa temática 

pode ser relacionada à construção da hegemonia no bloco no poder e, tanto quanto Poulantzas, 

Przeworski não ignora o Estado como campo estratégico conflitual entre classes.  

Segundo Przeworski, a experiência histórica revela que algumas das teses clássicas de 

Marx estavam equivocadas. Assim, por exemplo, o capitalismo sobreviveu sob condições 

democráticas e tendo passado por grandes crises econômicas; da mesma forma, o sufrágio 

universal não foi instrumentalizado para a abolição do capitalismo nem tampouco levou a 

burguesia a se refugiar sob regimes autocráticos. Daí que Gramsci teria procurado responder à 

questão de como o capitalismo perdura, sobrevivendo a crises econômicas, protegendo-se dos 

efeitos da exploração, garantindo a supremacia das regras das instituições capitalistas para 

dirimir conflitos e obtendo o consentimento ativo dos explorados. A resposta de Gramsci está 

fortemente baseada no papel da ideologia ou na construção da hegemonia das classes 

dominantes, que, de forma alguma, está descolada das condições materiais, que constituem a 

base sobre a qual a burguesia tece a sua hegemonia.  

Dessa análise desenvolvida por Gramsci, Przeworski enfatiza a necessidade de 

especificar as condições materiais da hegemonia, intimamente relacionadas à organização do 

sistema capitalista de produção, em que os capitalistas aparecem como os portadores dos 

interesses universais. Por conseguinte, os interesses dos demais segmentos sociais apresentam-

se como parciais e prejudiciais ao desenvolvimento futuro, tendo-se em vista que toda a 

sociedade é estruturalmente dependente dos capitalistas. Vale dizer que a questão que realmente 

importa para a construção da hegemonia de classe é que a apropriação do lucro pelos capitalistas 

é uma condição necessária para a realização futura dos interesses de qualquer grupo. O lucro 

apropriado privadamente serve como base de conflitos relativamente indeterminados referentes 

à realização de interesses materiais, ou seja, a incerteza é uma condição para a participação 
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política nas instituições democráticas. A democracia capitalista estrutura as atividades políticas 

na forma de participação política e reduz os conflitos a questões materiais de curto prazo ao 

mesmo tempo em que gera os conflitos sobre as questões materiais.  

Portanto, de acordo com Przeworski, que segue de perto os passos de Gramsci, o sistema 

hegemônico se organiza como uma democracia capitalista, onde há um compromisso de classe, 

segundo o qual os interesses dos capitalistas e dos assalariados organizados não podem ser 

violados além de limites específicos. Esse compromisso está baseado no fato de que os 

assalariados consentem com a organização capitalista da sociedade, por meio de um processo 

cognitivo e de um dado comportamento organizacional. Assim é que os assalariados agem nos 

limites do capitalismo para melhorar as suas próprias condições materiais. Contudo, o 

consentimento dado às relações sociais existentes é provisório e condicional, na medida em que 

os interesses materiais dos assalariados devem ser satisfeitos em algum grau. O lucro auferido 

no passado é decisivo para que se obtenha um nível mínimo de realização de interesses 

materiais como condição para a reprodução do consentimento. Mas é claro que a militância das 

organizações de assalariados também pode interferir na obtenção desse “nível mínimo”.  

Para Przeworski, a acumulação sem a ocorrência de conflitos distributivos é possível se 

o nível salarial resultante desses conflitos for, em cada conjuntura, pelo menos suficiente para 

reproduzir o consentimento dos assalariados economicamente não-militantes. Todavia, como a 

democracia comporta a incerteza que incrementa a participação, é possível a ocorrência de 

crises, mesmo diante de assalariados não-militantes. Vale dizer que os assalariados consentem 

com as relações capitalistas porque esperam que o lucro seja transformado em melhoria das 

suas condições de vida futura. Assim, a legitimação futura requer a acumulação no presente. 

Haverá crise se os salários caírem abaixo de um nível mínimo e/ou o lucro não puder reproduzir 

o consentimento. A democracia capitalista, afinal, requer a participação que expresse a redução 

das atividades políticas a questões materiais, que, sob o capitalismo, podem ser solucionadas 

de modo cooperativo. O que caracteriza a sociedade pós-industrial é a crescente independência 

dos resultados dos conflitos em relação às ações das massas. 

A tendência é a de que os assalariados se encontram em melhores condições materiais 

se evitarem as crises e colaborarem com a reprodução da acumulação do capital. Apenas com 

a transformação de todo o sistema de produção é que podem ser abolidas as condições para a 

hegemonia do capital. Portanto, ao lado do consentimento, não se deve esquecer a possibilidade 

do uso da força. A coerção é um elemento, normalmente latente e inerente ao consentimento. 

De acordo com Gramsci, é quando a hegemonia é ameaçada que as instituições revelam suas 
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funções coercivas e expressam suas distinções específicas. A força física monopolizada é 

mobilizada apenas quando outras linhas de defesa fracassam.  

As análises desenvolvidas por Poulantzas e Przeworski realçam a necessidade de os 

trabalhos sobre arranjos institucionais específicos não perderem a dimensão estrutural dos 

períodos de estabilidade e das crises. O papel dos trabalhadores diante desses períodos de 

estabilidade política e de crise institucional não deve ser menosprezado, especialmente quando 

um partido que tem origem no movimento operário ocupa o poder formal sem alcançar a 

hegemonia no bloco no poder.  

Além disso, a análise de Przeworski exige considerar as possibilidades e os limites com 

base nos quais a construção da hegemonia da classe operária precisa operar politicamente sob 

a lógica da acumulação do capital, aderindo a essa lógica e tendo como meta superá-la sem se 

deixar subverter e sem se deixar abater pelas pressões das classes dominantes. Esse desafio 

permanece válido mesmo diante de desenhos institucionais como o presidencialismo de 

coalizão, que está fundado em compromissos, marcados, ainda assim, por conflitos de classe, 

que não são percebidos nitidamente pelos assalariados como uma oportunidade para 

transcender a dinâmica da acumulação do capital. 
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3 O PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO DIANTE DO PATRIMONIALISMO 

  

 Diante da pluralidade de interpretações a respeito do presidencialismo de coalizão, um 

dos aspectos mais discutidos sobre esse desenho institucional no Brasil diz respeito à sua 

propensão a favorecer práticas patrimonialistas ou, pelo menos, à tendência que a mecânica 

peculiar de funcionamento do presidencialismo de coalizão apresentaria de “naturalizar” o 

patrimonialismo como estratégia aceitável de ação política.  

Como se viu no capítulo anterior, essa discussão está presente, notadamente no 

diagnóstico de que o espaço de manifestação do patrimonialismo é ampliado pela fragmentação 

partidária e pelo grande poder de agenda do Executivo. Dessa forma, a análise da estabilidade 

ou da instabilidade do presidencialismo de coalizão não foge à discussão sobre a força que os 

critérios ideológico-programáticos e a práxis patrimonialista exercem sobre a governabilidade. 

 

3.1 OS SENTIDOS DO “PATRIMONIALISMO” 

 

O sentido do “patrimonialismo” deve partir da obra Economia e sociedade, de Max 

Weber (1991). Num primeiro momento, Weber considera o patrimonialismo a partir da 

compreensão da “dominação tradicional”, como uma prática baseada no arbítrio, que iguala 

poderes de mando, direitos senhoriais e oportunidades econômicas privadas. Nesse ponto, 

Weber já admite que o patrimonialismo não assume uma configuração uniforme e perene, 

contudo pode dificultar o desenvolvimento do capitalismo ou do mercado pelo baixo teor de 

racionalidade que manifesta. Nesse caso, a racionalidade, tal como compreendida por Weber, é 

uma condição que garante o estabelecimento de estatutos formais, com validade previsível, com 

potencial para serem calculáveis e com propensão para a instauração de quadros de funcionários 

formalmente qualificados, que definem o “funcionalismo burocrático”. 

Segundo Weber (2004), o tipo ideal de funcionalismo patrimonial distingue-se do tipo 

ideal de funcionalismo burocrático. Vale dizer que a fixação da competência dos funcionários 

patrimoniais resulta da concorrência entre os seus respectivos interesses econômicos; portanto, 

a fixação de competências é impulsionada pelo tratamento do cargo como um direito pessoal, 

não limitado por direitos definidos e fundado no livre-arbítrio, no casuísmo ou no mero 

favoritismo. Não é o que ocorre no Estado burocrático, onde a fixação da competência dos 

funcionários resulta de interesses objetivamente fixados e decorre da especialização de funções, 

bem como do esforço para assegurar garantias jurídicas para os dominados, estando aí 

demarcada a diferença burocrática entre a esfera “privada” e a “oficial”. O funcionário 
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burocrático coloca-se sob a égide de ordens objetivas e impessoais. A diferença entre o cargo 

patrimonial e o burocrático manifesta-se na forma como são instituídos e administrados.   

Weber (2004) chega a definir os poderes daquilo que ele próprio chama de 

“patrimonialismo em geral”: tradição, privilégio, direito consuetudinário e precedente judicial 

– entretanto, sobre esses últimos aspectos, Weber entende que a interpretação subjetiva e 

imprevisível dos juízes constitui um componente do patrimonialismo. Diante desses elementos, 

Weber não vê incompatibilidades necessárias entre tais características e a economia capitalista, 

especialmente com o capitalismo politicamente orientado e com o grande comércio. 

O favorecimento ao capital privado, no contexto das associações patrimoniais, encontra-

se na dependência do grau de competição pelo poder entre as associações políticas, o que 

contribui para a concessão de privilégios para o capital privado que essas associações 

ambicionam. Outra circunstância que afeta a relação entre o capital privado e o patrimonialismo 

é a tendência patriarcal deste último. O patrimonialismo patriarcal, de acordo com Weber, 

implica o domínio das massas por um indivíduo: 

 
Não o herói, mas o príncipe "bondoso", é por toda parte o ideal glorificado na 

lenda das massas. Por isso, o patrimonialismo patriarcal tem que legitimar-se 

diante de si mesmo e dos súditos como protetor do "bem-estar" destes últimos. 

O "Estado providente" é a lenda do patrimonialismo, que não brota da livre 

camaradagem baseada no juramento de fidelidade, mas sim de uma relação 

autoritária entre pai e filhos: o "pai do povo" é o ideal dos Estados 

patrimoniais. Por isso, o patriarcalismo pode ser o portador de uma específica 

"política social", o que de fato aconteceu onde teve motivos suficientes para 

procurar a simpatia das massas. (WEBER, 2004, p. 321). 

 

A questão que subsiste é: como compatibilizar a visão weberiana entre capitalismo, 

patrimonialismo e patriarcalismo? A formulação dessa questão passa, inicialmente, pela 

posição weberiana segundo a qual o capitalismo industrial está baseado em empreendimentos 

produtivos e numa organização do trabalho voltada para a venda em grande escala, dependente 

da elaboração de cálculos precisos, na medida da intensidade do capital aplicado em 

investimentos e do capital fixo mobilizado. Continuidade, segurança, objetividade do 

funcionamento da ordem jurídica e racionalidade jurisdicional e administrativa também são 

requisitos do grande empreendimento industrial capitalista. (WEBER, 2004). 

Não há incoerência na teoria de Weber: é preciso apenas admitir que o uso da categoria 

“patrimonialismo” não é uniforme na sua obra, tendo sofrido alterações de conteúdo, no seu 

alcance e no seu uso histórico (CAMPANTE, 2003; SELL, 2016). O próprio Faoro (1993) 

reconheceu que o sentido do “patrimonialismo” não estava destinado a ser unívoco, pois que 
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admitiu a necessidade de adequação do conceito para ordens históricas com dinâmicas 

específicas. 

De igual modo, é preciso atentar para o fato de que o conceito de “patrimonialismo” não 

deve ser visto como uma manifestação de eurocentrismo a ser contrastado com o despotismo 

oriental, tido como uma perversão patrimonialista da burocracia racional-legal ocidental. Isso 

porque Weber adotou o termo “sultanismo” para designar o poder absoluto desligado da 

tradição; além disso, o “patrimonialismo” é um tipo-ideal e não uma categoria descritiva da 

realidade histórica e política oriental; e, afinal, o “patrimonialismo” não é utilizado por Weber 

como fenômeno oposto à burocracia, mas, sim, ao feudalismo. (SELL, 2016). 

Cabe também reconhecer que Weber realizou um movimento epistemológico de 

tipificação formal decrescente do patrimonialismo, em que a introdução de variáveis analíticas 

específicas originou subtipos concernentes a contextos históricos particulares. Daí a ocorrência 

de categorias nuançadas na obra da maturidade de Weber: “burocracia-patrimonial, 

patriarcalismo arbitrário, patrimonialismo dos senhores de terra, patrimonialismo 

hierocraticamente orientado, patrimonialismo político, patrimonialismo militar, 

patrimonialismo principesco, associação patrimonial, servidor patrimonial, etc.”. (SELL, 2016, 

p. 16). 

Da mesma forma, o conceito de “patrimonialismo” não foi apropriado e aplicado da 

mesma maneira pelos intelectuais que tiveram papel de destaque no esforço de realizar a 

complexa tarefa de “interpretar o Brasil”, entre os quais pode-se nomear: Sérgio Buarque de 

Holanda, Raymundo Faoro, Simon Schwartzmann, Maria Sylvia do Carvalho Franco, Florestan 

Fernandes e Fernando Henrique Cardoso. Destaque-se que Raymundo Faoro está próximo do 

modelo organizacional desenvolvido pelo Weber tardio, compondo a tradição liberal-

institucionalista e concebendo o patrimonialismo como uma barreira que dificulta a 

institucionalização do liberalismo no Brasil. (SELL, 2016).  

Portanto, toda a crítica ao conceito de “patrimonialismo” deve levar em conta as 

variações encontradas na própria obra de Weber e na dos intelectuais por ele influenciados. As 

apropriações variadas da categoria do “patrimonialismo” não estão intrinsecamente 

equivocadas e nem são ilegítimas: “[...] eles representam apropriações e releituras conceituais 

que respondem à demandas e problemas teóricos e políticos de nosso tempo e de nossa realidade 

e, sob pena de uma ortodoxia infrutífera, são construções teóricas válidas”. (SELL, 2016, p. 

22). 

Nesse sentido, opondo-se a uma apropriação descontextualizada dos conceitos 

idealtípicos weberianos, Wanderley Guilherme dos Santos (2006) não descarta a existência das 
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práticas clientelistas no cenário político-institucional brasileiro e considera como sinônimas as 

categorias de “clientelismo”, “patrimonialismo” e “cartorialismo”. Contudo, enxerga um drama 

meramente retórico (mais que uma discussão com substância sociológica relevante) na atitude 

de esgrimir distinções entre “patriarcalismo”, “patrimonialismo” e toda a nomenclatura daí 

derivada: “prebendarismo”, “cartorialismo”, “credencialismo”, “clientelismo”, “paternalismo”, 

“mandonismo”, “coronelismo”, “localismo”. 

De acordo com Wanderley Guilherme dos Santos, o clientelismo leva à distribuição de 

espólios, com perda de racionalidade econômica, aquisição de valor no mercado de políticas 

distributivas, troca de benesses públicas por votos privados. A origem do clientelismo estaria 

na relação entre políticos desqualificados, eleitores venais e burocracia corrupta, que não 

excluiria o empresariado e as suas relações com os segmentos político e burocrático. Assim, o 

“apadrinhamento clientelístico” no preenchimento de cargos públicos seria uma oportunidade 

para favorecer grupos de interesse específicos, que, eventualmente, financiariam as campanhas 

eleitorais. Além disso, parte dos ganhos dos grupos de interesse organizados podem ser objeto 

de troca de favores com os políticos, que nomeiam os burocratas que conduzem o processo 

decisório. 

 

Em busca da moeda do voto ou da moeda em sentido estrito é que o grupo 

político faria a intermediação entre o aparelho de Estado e os grupos 

extragoverno (eleitores ou associações de negócios), enquanto os 

administradores, quando convocados, construiriam as pontes entre os centros 

decisórios da administração pública e os interesses que os políticos 

representam. (SANTOS, 2006, p. 176). 

 

Dessa forma, segundo Wanderley Guilherme dos Santos, o clientelismo implica uma política 

redistributiva de transferência de renda sem a contrapartida da criação de um dado produto ou, 

ainda, uma apropriação de riqueza criada pela sociedade sem que tenha havido contribuição 

para o esforço de produzir essa riqueza. Envolve interesses privados, políticos e burocratas e só 

se realiza quando há votos para serem comprados e há um Estado ou políticas governamentais 

à venda.  

Ocorre que Wanderley Guilherme dos Santos identifica diferentes loci e formas de 

manifestação do clientelismo – a parte centralizada do aparelho de Estado manifesta com maior 

visibilidade a forma mais perversa de clientelismo: a que assume uma forma concentrada. 

Portanto, Wanderley Guilherme dos Santos entende que a práxis patrimonialista não se aplica 

à totalidade do Estado brasileiro, porque a parte descentralizada do Estado funcionaria segundo 

critérios de eficiência e competência e com base na elevada qualificação técnica dos seus 

integrantes. Esses burocratas assumem, então, o papel de atores políticos relevantes porque 
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possuem elevado conhecimento técnico especializado; porque usufruem de maior liberdade (em 

correspondência com a maior autonomia financeira das instituições que dirigem); e porque têm 

garantias de permanência no cargo, o que, por sua vez, conferem a eles maiores recursos de 

poder. 

A “parte descentralizada do Estado” corresponde àquilo que Edson de Oliveira Nunes 

denomina de “insulamento burocrático”, isto é: 

 

[um] processo de proteção do núcleo técnico do Estado contra a interferência 

oriunda do público ou de outras organizações intermediárias. Ao núcleo 

técnico é atribuída a realização de objetivos específicos. O insulamento 

burocrático significa a redução do escopo da arena em que interesses e 

demandas populares podem desempenhar um papel. (NUNES, 2017, p. 54-

55). 

 

Esse processo não é completamente apolítico pois que implica, segundo Oliveira Nunes, 

alguma competição entre as agências por recursos alternativos, formação de coalizões com 

atores administrativos externos à arena administrativa e busca de apoio dos partidos políticos. 

De acordo com Nunes, o insulamento burocrático constituiu um encaminhamento alternativo à 

impossibilidade de o universalismo de procedimentos ser forte o suficiente para sobrepujar as 

práticas administrativas partidarizadas, contaminadas pela patronagem política. 

Quanto à forma mais deletéria de clientelismo, o “clientelismo concentrado” constitui a 

maior ameaça às poliarquias porque é um processo de corrupção inserido nas interações dos 

grandes grupos de interesse coordenados entre si com, por exemplo, as agências reguladoras. É 

a existência do clientelismo concentrado que leva Wanderley Guilherme dos Santos (2006) a 

classificar o Brasil como um país semioligarquizado e semipoliárquico, onde se configuram o 

perigo da captura das agências públicas e o risco do baixo índice de publicidade dos atos de 

importantes segmentos decisórios, em que a obtenção de lucro ocorre pela ausência de 

competição e a apropriação de renda se dá pela via da distribuição de privilégios. Dessa forma, 

a promiscuidade entre burocracias estatais e grupos privados seria a origem dos grupos 

predatórios (rent-seeking), comumente confundidos com grupos de interesse ou com grupos 

econômicos específicos. 

 

A maior parte dos benefícios, subsídios, gratificações especiais, direitos de 

cobrança de emolumentos, enfim, tudo que caracteriza um Estado cartorial, 

está ainda em grande parte presente em sistemas semioligárquicos, sem 

prejuízo do surgimento de novos grupos predatórios, característicos de 

sociedades industrializadas e de serviços. O Brasil é um deles. (SANTOS, 

2006, p. 267). 
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Nesse diapasão, Wanderley Guilherme dos Santos (2006) não foge da abordagem 

normativa: 

 

Em certos contextos é perfeitamente aceitável, e até recomendável, que os 

políticos desempenhem essa função de intermediários entre um Estado frígido 

e interesses vivos, embora não se deseje que a burocracia ultrapasse os limites 

de suas obrigações nem que favoreça a tomada de decisões contrárias ao 

interesse público. Espera-se dela que assessore com eficácia os legítimos 

grupos demandantes, por meios igualmente legítimos. (SANTOS, 2006, p. 

176). 

 

E, nesse mesmo sentido, assevera que as sociedades avançam na medida em que 

possuem 

 

[...] instituições políticas abertas à competição, apropriada legislação e valores 

cívicos capazes de servirem como filtros que reduzam os efeitos maléficos do 

atraso e da injustiça, e maximizem a eficácia do que é positivo. Se a história 

das sociedades hoje maduras e avançadas pode oferecer algum exemplo, este 

[...] se encontra [...] na capacidade de, ao garantir uma democracia sustentada, 

estimular a geração de homens públicos com virtú. (SANTOS, 2006, p. 268). 

 

Assim, a discussão teórica em torno do tema do “patrimonialismo” pode ser 

devidamente compatibilizada com as abordagens referentes ao rent-seeking, notadamente com 

a vertente analítica desenvolvida por Anne Krueger (1974). Segundo essa linha de análise, os 

mecanismos de rent-seeking fazem com que os recursos públicos sejam dissipados para fora do 

sistema produtivo, especialmente naqueles contextos em que o ambiente institucional é dotado 

de regras pouco rígidas e impessoais. Nesse cenário, há estímulo à competição por cargos que 

dão acesso a recursos públicos que, por sua vez, podem ser utilizados tanto para promover o 

enriquecimento pessoal de agentes públicos e privados, quanto como fator de atribuição de 

privilégios a setores específicos. E, tais efeitos perniciosos, aumentam os custos para a 

sociedade.  

Daí que, contemporaneamente, o cientista social e político Fernando Haddad reconhece 

o que ele próprio denomina de “patrimonialismo brasileiro”, equiparando-o ao crony 

capitalism, o capitalismo clientelista ou de compadrio, e ao antirrepublicanismo. Inclusive, 

reconheceu que a melhor descrição do patrimonialismo está na obra Os donos do poder, de 

Raymundo Faoro, para quem, segundo o próprio Fernando Haddad, o patrimonialismo 

brasileiro não é incompatível com o capitalismo, constituindo um modelo arcaico que 

sobreviveu à modernização. (HADDAD, 2017b, p. 35). 

Segundo Fernando Haddad, a categoria do “patrimonialismo” permanece válida e 

eficaz; tanto assim que subestimar o patrimonialismo teria sido um dos grandes equívocos 
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cometidos pelo PT, que não fez avançar as reformas “nas estruturas do estado patrimonialista”. 

Fernando Haddad entende que o PT e a sua militância oxigenaram a máquina pública até o 

ponto em que órgãos de controle e fiscalização como a Controladoria-Geral da União, a Polícia 

Federal e o Ministério Público Federal tiveram maior espaço de atuação. Contudo, para 

Fernando Haddad, as práticas patrimonialistas se fixaram naqueles espaços onde “o poder 

político encontra o poder econômico: as estatais, federais e estaduais, as agências reguladoras, 

o Banco Central etc. E na Petrobras, que [...] administra, de fato, um ativo estratégico para o 

desenvolvimento nacional”. (HADDAD, 2017b, p. 36). 

De fato, Fernando Haddad reconhece que o patrimonialismo pode sofrer variações em 

sua configuração histórica, não estando restrito a modelos de desenvolvimento mais estatistas 

ou menos estatistas: “é muito possível existir patrimonialismo de tipo ‘liberal’, sem 

desenvolvimentismo [tanto quanto] é possível um certo arranjo desenvolvimentista de natureza 

não patrimonialista”. (HADDAD, 2017a, p.32).  

É a mesma posição assumida pelo também cientista social Paulo Delgado, em prefácio 

escrito no ano de 2010: 

 

O patrimonialismo é um sistema. Aceita ser governado pela esquerda, direita, 

centro. É civil ou militar, e recusa ser presidido por lógica diversa. Fixa os 

objetivos do Estado na busca do prestígio e mandonismo do governante da 

ocasião, e não no realismo ou vocação estratégica dos interesses da nação. É 

um expediente do poder. Produziu no inconsciente coletivo dos governantes e 

seus partidos a dissociação entre representação política e interesse público. E 

é assim que o cidadão, contaminado pela prevalência do interesse individual 

sobre o interesse público, vê o governante: um despachante de luxo. Aí 

também encontra-se a raiz da governabilidade, institucionalidade e 

popularidade dos líderes e suas gestões temporárias. Oferecem aos 

conservadores o pior da nação e aos progressistas o pior da sua noção de 

progresso. (DELGADO, 2017, p. 14). 

 

Além de não deixar dúvida quanto à sua adesão às teses de Raymundo Faoro, Fernando 

Haddad abre uma fértil perspectiva para a análise da relação entre o arranjo do presidencialismo 

de coalizão e o patrimonialismo ao atribuir o incremento do patrimonialismo ao financiamento 

privado das campanhas políticas e ao sistema eleitoral de coligações proporcionais, que 

imporiam importantes desafios para o presidente conseguir formar coalizões. (HADDAD, 

2017a, p. 32). Daí a possibilidade de a corrupção ser um dos termos da atual equação política: 

 

[...] há um equívoco ao se falar de corrupção sistêmica ou de lobby no Brasil. 

A corrupção no país é mais do que sistêmica, ela é o corolário de nosso 

patrimonialismo. Afirmar que a corrupção, aqui, é sistêmica pode passar a 

impressão de que seria possível um patrimonialismo incorrupto. Da mesma 

forma com o lobby. Não há lobby no patrimonialismo. Na verdade, o lobby 
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devidamente regulamentado seria até um avanço diante do que temos. O lobby 

pressupõe pelo menos dois lados, se não uma mesa quadrada, pelo menos um 

balcão. No patrimonialismo, o poder político e o poder econômico – “os donos 

do poder”, na definição de Faoro – sentam-se a uma mesa redonda. Não se 

distinguem os lados. Em um contexto como esse, não há vítimas, a não ser os 

que não estão à mesa; há negócios. (HADDAD, 2017b, p. 36). 

 

 Ocorre que, em artigo publicado em 2002 (portanto, antes da chegada do PT ao poder), 

Fernando Haddad definiu o “patrimonialismo moderno” como um fundamento do antigo PFL 

(atual DEM) e baseado na “percepção socialmente motivada de que, nas condições brasileiras 

[...], a posse do aparato estatal (a Sudam, a Sudene, o BNDES, o controle ativo e passivo das 

concessões etc.) é fonte garantida de renda”. (HADDAD, 2002). 

Além disso, chegou a diagnosticar que o  

 

pefelismo só se tornará impossível quando a sociedade conseguir acabar com 

a essência empírica do patrimonialismo, ou seja, quando o Estado e os 

cidadãos se tornarem repúblicos. O pefelista será impossível porque sua 

consciência carecerá de objeto. Se quiser ter um grande destino, essa deverá 

ser a tarefa histórica do PT. (HADDAD, 2002). 

 

Para Fernando Haddad, até então (2002), o apogeu do patrimonialismo tinha sido o 

processo de privatizações, que evidenciou o verdadeiro objetivo dos concessionários: renda ou 

mais-valia sem risco. Além disso, os concessionários adquiriram suas respectivas concessões 

por meio de dinheiro emprestado com juros subsidiados por instituições financeiras públicas: 

“Somente sob o tucanato, que converte todas as relações regionais em relações nacionais 

externas, podiam-se suplantar os interesses oligárquicos pelo patrimonialismo genérico”. 

(HADDAD, 2002). 

 Desse contexto e da análise de Faoro é que Fernando Haddad deriva a sua noção de 

“Estado patrimonial moderno”:  

 
Se o Estado brasileiro não é um Estado-nação que se completou, ele é um 

Estado-concessão plenamente constituído; no Brasil, todos os setores 

dinâmicos da economia se organizam como concessões, das rádios e tevês aos 

bancos, passando por toda a infraestrutura do país. Mesmo o capital produtivo 

internacional que queira explorar os serviços concedidos tem que se submeter 

à intermediação do Estado, que exerce desde sempre sua peculiar soberania. 

(HADDAD, 2003)  

 

Para Fernando Haddad (2003), a questão política mais profunda é a republicana, que 

precisa ser resolvida com mudanças no regime de concessões de tal forma que alterem as 

“estruturas excludentes de poder” e impeçam um “patrimonialismo social-democrata” – 
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certamente, Fernando Haddad identificava o “patrimonialismo social-democrata” com o projeto 

do PSDB, que liderou o processo de privatizações na década de 1990.  

A rigor, a posição de Fernando Haddad também não se distancia da compreensão 

clássica weberiana, que, afinal, pode ser sintetizada da seguinte forma: 

 
[...] os fundamentos personalistas do poder, a falta de uma esfera pública 

contraposta à privada, a racionalidade subjetiva e casuística do sistema 

jurídico, a irracionalidade do sistema fiscal, a não-profissionalização e a 

tendência intrínseca à corrupção do quadro administrativo, tudo isso contribui 

para tornar a eficiência governamental altamente problemática no 

patrimonialismo, especialmente em comparação à eficiência técnica e 

administrativa que Weber vê em um sistema de poder racional-legal-

burocrático. E como tal eficiência é um dos atributos básicos do capitalismo 

moderno, todos esses fatores mencionados funcionam, também, como um 

obstáculo à constituição deste em sociedades patrimoniais. (CAMPANTE, 

1993, p. 161). 

 

Dessa forma, cabe revisitar o sentido do patrimonialismo em Raymundo Faoro, 

entendendo que decorreu de uma apropriação possível e legítima dessa categoria weberiana e 

que, ao ser operacionalizada para realizar uma interpretação do Brasil, carregou condicionantes 

de um determinado contexto, cujos desafios Faoro buscou superar. Nem por isso, como 

Fernando Haddad e Paulo Delgado deixam claro, a sua compreensão do patrimonialismo é 

inválida ou ineficaz. 

 

3.2 A VALIDADE E A EFICÁCIA DO CONCEITO DE PATRIMONIALISMO EM 

RAYMUNDO FAORO 

 

Ao ter publicado, com apenas 33 anos de idade, a obra Os donos do poder, em 1958, 

Raymundo Faoro havia assimilado, entre outros, os conceitos de “patrimonialismo” e de 

“estamento” afastando-se dos pressupostos do marxismo e, mesmo, de uma filiação mecânica 

e automática a Max Weber, apesar de ter manifestado uma linha de pensamento que tangenciou 

em muitos aspectos a obra desse pensador alemão.  

Faoro examinou as raízes portuguesas da história do Brasil e elaborou, a partir daí, uma 

análise profunda sobre a identidade brasileira que permanece atual, inclusive num ponto que é 

um dos mais sensíveis para o tema referente à relação entre as esferas pública e privada. 

O cenário apresentado por Faoro revela um Brasil tradicionalmente pouco republicano, 

comandado por elites políticas pouco afeitas a se dedicar à boa gestão dos assuntos públicos e 

mais preocupadas em gerir os negócios particulares como uma extensão da esfera estatal. 

Negando ao mundo português um caráter feudal e a ele atribuindo um caráter patrimonial, Faoro 
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identifica as raízes da excessiva e ineficiente presença do Estado na realidade social e 

econômica: 

 

Patrimonial e não feudal o mundo português, cujos ecos soam no mundo 

brasileiro atual, as relações entre o homem e o poder são de outra feição, bem 

como de outra índole a natureza da ordem econômica, ainda hoje persistente, 

obstinadamente persistente. Na sua falta, o soberano e o súdito não se sentem 

vinculados à noção de relações contratuais, que ditam limites ao príncipe e, 

no outro lado, asseguram o direito de resistência, se ultrapassadas as fronteiras 

de comando. Dominante o patrimonialismo, uma ordem burocrática, com o 

soberano sobreposto ao cidadão, na qualidade de chefe para funcionário, 

tomará relevo a expressão. Além disso, o capitalismo, dirigido pelo Estado, 

impedindo a autonomia da empresa, ganhará substância, anulando as esferas 

das liberdades públicas, fundadas sobre as liberdades econômicas, de livre 

contrato, livre concorrência, livre profissão, opostas, todas, aos monopólios e 

concessões reais. (FAORO, 1987, p. 17-18). 

 

Nesse sentido, o patrimonialismo implica que o governante adota um procedimento 

autoritário e centralizador sobre os governados, assume o papel do senhor de um território e das 

atividades econômicas, torna a relação política fundamentalmente uma composição de caráter 

patriarcal e sufoca os requisitos que propiciam o dinamismo econômico e o desenvolvimento 

social: 

 

A atividade industrial, quando emerge, decorre de estímulos, favores, 

privilégios, sem que a empresa individual, baseada racionalmente no cálculo, 

incólume às intervenções governamentais, ganhe incremento autônomo. 

Comanda-a um impulso comercial e uma finalidade especulativa, alheadores 

das liberdades econômicas, sobre as quais assenta a revolução industrial. Daí 

se geram consequências econômicas e efeitos políticos que se prolongam no 

século XX, nos nossos dias. (FAORO, 1987, p. 22). 

 

Ainda assim, há um aparelhamento do Estado, inclusive para que seja possível gerir as 

atividades econômicas, com base em princípios jurídicos sistemáticos e devidamente 

racionalizados. Ressalte-se que tal operação conforma o estamento, uma camada que é, 

sobretudo, social, com atribuições políticas, e que não deve ser entendido como “classe social”, 

tal como numa simplista perspectiva de análise marxiana, em que o grupo que comanda o 

Estado constituiria um mero comitê executivo dos interesses da burguesia. O estamento é um 

produto de sociedades onde não vigora a economia de mercado ou onde não há vigência dos 

princípios liberais e é constituído por indivíduos que buscam afirmar, com base numa pauta de 

convenções e não exatamente nas leis, um distanciamento social e distinções espirituais. A 

organização estamental cria mecanismos exclusivistas para a apropriação de atividades 

lucrativas e de cargos públicos, com o auxílio do Direito, que contribui para o enrijecimento 

das convenções sociais que atingem negativamente o mercado livre, porque permite a 
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apropriação estamental e, portanto, neoaristocrática, e não democrática, das atividades 

econômicas e políticas: 

 

O estamento político [...] constitui sempre uma comunidade, embora amorfa: 

os seus membros pensam e agem conscientes de pertencer a um mesmo grupo, 

a um círculo elevado, qualificado para o exercício do poder. A situação 

estamental, a marca do indivíduo que aspira aos privilégios do grupo, se fixa 

no prestígio da camada, na honra social que ela infunde sobre toda a 

sociedade. Esta consideração social apura, filtra e sublima um modo ou estilo 

de vida; reconhece, como próprias, certas maneiras de educação e projeta 

prestígio sobre a pessoa que a ele pertence; não raro hereditariamente. Para 

incorporar-se a ele, não há a distinção entre o rico e o pobre, o proprietário e 

o homem sem bens. Ao contrário da classe, no estamento não vinga a 

igualdade das pessoas – o estamento é, na realidade, um grupo de membros 

cuja elevação se calca na desigualdade social. (FAORO, 1987, p. 46). 

 

Resultou desse cenário uma burguesia altamente dependente do Estado (afidalgada), 

pouco ousada e apegada a valores que mais negavam do que motivavam os negócios e o 

trabalho manual e honesto. Resultou também um direito voltado para elaborar regras 

casuísticas; para garantir a centralização do poder e definir a organização política na sua 

estrutura administrativa, e que deixa para o segundo plano os direitos civil, penal e processual: 

 

[...] somente onde uma comunidade, um grupo, uma classe pode subsistir sem 

a interferência do príncipe se consolidou o direito como categoria inviolável 

ao arbítrio do Estado. Fora daí, numa estrutura de predomínio absoluto das 

interferências estatais, a realidade jurídica será sempre uma sombra do poder 

político, altaneiro, incontrastável, ameaçador. As atividades econômicas, os 

interesses, os contratos não se reduzem, dentro desse contexto social, ao 

ganho, ao lucro e às vantagens materiais. Tudo se subordina à glória, à honra, 

ao incremento dos valores que o estamento corporifica, atolado na cobiça mas 

com a cabeça nas nuvens. (FAORO, 1987, p. 67). 

 

O patrimonialismo assume a feição de uma organização política fechada sobre si mesma 

do qual resulta o estamento, num contexto de apropriação privada dos cargos e orçamento 

públicos. O modelo de governo daí decorrente é o comandado pelo líder carismático, 

personalista e patriarcal, orientador do capitalismo (mesmo do capitalismo moderno), tutor das 

massas e dos investidores, tidos como sócios menores, incapazes e desastrosos. O governante 

se serve do estamento para conformar um governo de minoria, que exerce o poder em nome 

próprio; mas não se deve confundir o estamento com a classe dirigente, na medida em que é o 

estamento que concentra as energias políticas e se serve da elite, como também define, 

caracteriza e impulsiona a própria elite. 

 

O governo tudo sabe, administra e provê. Ele faz a opinião, distribui a riqueza 

e qualifica os opulentos. O súdito, turvado com a rocha que lhe rouba o sol e 

as iniciativas, tudo espera da administração pública, nas suas dificuldades 
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grandes e pequenas, confiando, nas horas e agonia, no milagre saído das 

câmaras do paço ou dos ministérios. Esse perigoso complexo psicológico 

inibe, há séculos, o povo, certo de que o Estado não é ele, mas uma entidade 

maior, abstrata e soberana [...] Um aparente paradoxo: o Estado, entidade 

alheia ao povo, superior e insondável, friamente tutelador, resistente à 

nacionalização, gera o sentimento de que ele tudo pode e o indivíduo quase 

nada é. O ideal, utopicamente liberal, que afirma o domínio, a fiscalização e a 

apropriação da soberania de baixo para cima, base do regime democrático, 

esse ideal não perece, não obstante sua impotência. (FAORO, 1987, p. 393-

394). 

 

O estudo de Faoro alcançou até o fim do primeiro governo Vargas (1930-1945) e 

constatou a força do capitalismo politicamente orientado na formação do Brasil. De acordo com 

a análise de Faoro, a realidade brasileira teria renegado os princípios mais básicos do 

republicanismo, especialmente por força da apropriação das atividades econômicas pelos 

agentes estatais e do domínio patrimonialista e estamental exercido sobre a sociedade. 

 

3.2.1 O “patrimonialismo de Faoro” é um espantalho teórico? 

  

Uma das críticas dirigidas à abordagem de Raymundo Faoro sobre o patrimonialismo 

foi formulada pelo sociólogo Jessé Souza (2008, 2015), que tenta avaliar a capacidade do 

aparato conceitual weberiano para distorcer, conservar o status quo e simplificar a compreensão 

da realidade. Entende Jessé Souza que uma equívoca apropriação de conceitos e teses 

weberianos (como a que teria ocorrido na obra de Faoro) promove uma espécie de velado 

“racismo culturalista”, fruto de um deslumbramento basbaque e infantil diante da eventual 

superioridade qualitativa, essencial, das sociedades do Atlântico Norte em relação às sociedades 

atrasadas da periferia. Segundo Jessé Souza, Faoro compõe a parte da inteligência brasileira 

que simplifica ainda mais a oposição, que teria sido identificada por Sérgio Buarque de 

Holanda, entre o Estado patrimonialista, corrupto, e o mercado virtuoso. 

 Para realizar o objetivo a que se propôs, Jessé Souza trabalhou com base na identificação 

de dualismos simplistas que teriam orientado direita ou indiretamente a formulação das obras 

por ele analisadas; dualismos tais como: confiança/racionalidade x corrupção/afeto, Estado x 

mercado, corruptos x honestos, ciência x religião, sociedades avançadas do centro x sociedades 

atrasadas da periferia, ciência conservadora x ciência crítica, liberalismo conservador x 

liberalismo progressista. Contudo, Jessé Souza incorpora, de fato, um dualismo fundamental 

para justificar e divulgar a sua própria obra: tolos x sabichões. 

 Na verdade, Jessé Souza (2000, p 180) desenvolveu uma tese elaborada em obra 

anterior, na qual Faoro é inserido na tradição de uma “sociologia brasileira do 
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patrimonialismo”, que adota a crença liberal clássica de que a presença do Estado sufoca a 

vitalidade da sociedade. Ao mesmo tempo em que considera Faoro o historiador oficial do 

liberalismo conservador brasileiro, Jessé Souza (2008, 2015) acusa o autor de Os donos do 

poder de adotar uma perspectiva ahistórica e conceitualmente frágil em aspectos decisivos da 

sua análise.  

Ocorre que Faoro não concebe o Estado como uma entidade metafísica ou ahistórica; 

muito pelo contrário: o Estado ao qual Faoro se refere está historicamente situado numa 

dinâmica que foge a quaisquer determinismos e admite a contingência como um elemento a ser 

considerado na análise sociológica. Basta verificar as vastas notas em Os donos do poder para 

constatar a preocupação de Faoro com as evidências documentais e historiográficas que 

embasam as suas teses (inclusive, há, nessas notas, a apresentação de posicionamentos contra 

os quais se insurge o próprio Faoro). 

 Em Os donos do poder não há qualquer dramatização dualista entre um “Estado 

corrupto” e um “mercado virtuoso” – isso porque, em Faoro, Estado e mercado têm, ambos, a 

capacidade de exercer uma influência mútua, em que, por exemplo, os vícios estatais fortalecem 

os vícios do mercado que, por sua vez, têm a capacidade de robustecer os vícios do Estado. Os 

conceitos de “patrimonialismo” e de “estamento” não param em pé se não forem entendidos a 

partir de uma imbricação dinâmica, mas não determinista, entre Estado e mercado, ambos com 

vícios e virtudes peculiares reciprocamente influenciáveis e devidamente contextualizados 

historicamente por Faoro. 

Ora, em Faoro, o conceito de “estamento” é a própria negação da simplificação no 

processo de inteligibilidade da realidade brasileira, na medida em que expressa, em si mesmo, 

as graves contradições e conflitos entre agentes políticos, econômicos, valores e projetos de 

sociedade – o estamento é uma organização específica que busca, inclusive, garantir a 

perpetuação de privilégios contra outros agentes sociais (que não necessariamente têm intenção 

de ou força para romper com modelos de prática política, porque, afinal, podem simplesmente 

ter a pretensão de substituir os agentes políticos e econômicos detentores do poder, mantendo 

as mesmas práticas políticas patrimonialistas). 

É frágil a crítica elaborada por Jessé Souza referente ao suposto weberianismo 

defeituoso expresso na obra Os donos do poder. O professor Jessé Souza (2015, p. 50) 

certamente não se inclui naquilo que ele próprio denomina de “o ‘panteão de vacas sagradas’ 

acima da crítica e do bem e do mal” e, inclusive por isso, não há, em si mesma, qualquer erro 

científico, incompletude ou fracasso epistemológico na rejeição da perspectiva analítica com a 

qual ele se identifica. São, portanto, válidos e eficazes os conceitos de “patrimonialismo” e 
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“estamento” desenvolvidos por Faoro em Os donos do poder; vale dizer: tais conceitos podem 

ser efetivamente operacionalizados ou instrumentalizados para a análise da realidade brasileira 

contemporânea.  

 

3.3 AS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS E ECONÔMICAS: ENTRE A INCLUSÃO E O 

EXTRATIVISMO 

 

Com base no conceito de “patrimonialismo” de Weber e posteriormente desenvolvido 

por Faoro, deve-se admitir que a instrumentalização desse conceito não se presta a 

simplificações para o entendimento da interação das instituições políticas tradicionais, 

especialmente no que se refere à relação entre o Executivo e Legislativo e ao processo de 

formulação e de implementação das políticas públicas. Nesses dois âmbitos, é particularmente 

evidente a competição entre partidos e parlamentares por cargos no Executivo, que, 

necessariamente, não implica uma deterioração da qualidade da democracia. Práticas 

patrimonialistas, afinal, são compatíveis com variações nos modelos de ocupação do espaço 

público pelos atores políticos, manifestando, dessa forma, a complexidade da arena política, do 

processo decisório e, subjacente a isso, a difícil tarefa de constituir e gerir coalizões. 

Há, de fato, de acordo com Mariana Batista (2014), importantes aspectos a serem 

considerados para medir a complexidade da coalizão, inclusive os que dizem respeito ao 

número de ministérios e de órgãos com status ministerial, bem como ao grau de 

heterogeneidade das coalizões governativas, que podem implicar a existência de mais interesses 

e demandas na arena política e maiores custos de transação no processo decisório.  Nesse 

sentido, importa considerar a distância ideológica entre os partidos da coalizão e importa 

reconhecer o número de atores envolvidos no processo decisório. 

Para confirmar esse dado, Mariana Batista (2014) reconhece que os atores dos governos 

de coalizão podem ser office-seeking, policy-seeking ou ainda, policy-oriented. O modelo 

office-seeking é comumente associado a governos em que os ministérios e outros cargos 

comissionados são bens a serem consumidos em si mesmos; o modelo policy-seeking indica 

que os atores perseguem determinadas preferências políticas no governo; e o modelo policy-

oriented considera que os políticos podem instrumentalizar a busca pela consecução de políticas 

para alcançar sucesso eleitoral. Os políticos buscam cargos para influenciar políticas, de tal 

forma que possam alcançar sucesso eleitoral por meio do controle do orçamento e da legislação, 

bem como da implementação de projetos em áreas eleitoralmente relevantes. Como o Executivo 

exerce forte controle sobre a alocação de recursos e sobre a implementação de políticas, os 
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ministérios são um importante foco de influência política. Ou seja, não são apenas os interesses 

individualistas e oportunistas dos parlamentares que ocupam cargos no Executivo que 

determinam a condução do processo decisório. Há afinidades ideológicas e programáticas na 

distribuição de benefícios e posições no governo que interferem positivamente na formulação 

e implementação de políticas públicas. Portanto, a complexidade persiste nesse campo. 

Para ilustrar esse aspecto, Mariana Batista (2014) observa que os ministérios setoriais 

possuem efetivo poder de agenda na formulação de leis, mas é a Casa Civil que representa o 

papel de monitorar e examinar as iniciativas legislativas dos ministérios. Nota-se claramente 

que o poder dos ministérios não é absoluto e que a influência ministerial sobre a formulação da 

agenda legislativa é diretamente proporcional à proximidade de preferências com o presidente. 

Ressalte-se também que o controle exercido pela Casa Civil aumenta na proporção da distância 

ideológica entre os ministros e a agenda do partido do presidente. Portanto, a inclusão de 

partidos no ministério não garante, por si só, a influência sobre o governo. 

E no que se refere à alocação dos recursos orçamentários, a influência exercida pelos 

partidos da coalizão é maior do que na tarefa de formular a agenda legislativa. A capacidade 

para direcionar recursos para os Estados governados pelos partidos da coalizão é diretamente 

proporcional à proximidade ideológica com o partido do presidente. Isso significa que o 

presidente e os partidos da coalizão compartilham o governo também quanto à alocação de 

recursos, sendo que o presidente tende a controlar o governo e delegar decisões para os partidos 

com preferências mais próximas. Assim, a alocação de orçamento é mais compartilhada que a 

formulação da agenda legislativa, o que pode indicar um efeito da dinâmica específica do 

presidencialismo de coalizão. (BATISTA, 2014). 

Nesse sentido, o processo decisório não é determinado pelos interesses patrimonialistas 

dos atores políticos, como se não houvesse possibilidade para uma relação não predatória entre 

as esferas pública e privada. Não é demais lembrar os amplos ganhos sociais provenientes do 

contrato social da redemocratização, a serem tratados no capitulo 4. Por óbvio, o 

presidencialismo de coalizão não está imune às práticas patrimonialistas; mas é preciso retomar 

o conceito de patrimonialismo e compatibilizá-lo com os efeitos deletérios da sobrevivência de 

instituições políticas e econômicas extrativistas, tal como concebido por Daron Acemoglu e 

James Robinson (2012).  

Jessé Souza (2015) acerta quando chama a atenção dos cientistas para a importância da 

dimensão institucional do mundo social. Todavia, deve-se adotar a perspectiva de análise 

desenvolvida no trabalho de Acemoglu e Robinson (2012), que cria condições para a tessitura 
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de uma fértil relação entre a concepção de patrimonialismo de Raymundo Faoro e o 

presidencialismo de coalizão no Brasil. 

 Segundo os autores de Por que as nações fracassam é preciso explicar as causas das 

desigualdades entre as nações rejeitando preliminarmente três hipóteses: a do determinismo 

geográfico, a da ignorância e a cultural. Dada a discussão precedente, vale a pena demonstrar 

como os autores rejeitam essa última hipótese: 

 

Será que a hipótese cultural é útil para compreender a desigualdade mundial? 

Sim e não. Sim, no sentido de que as normas sociais, que são relacionadas à 

cultura, exercem profunda influência e podem ser difíceis de mudar – além de, 

por vezes, darem sustentação às diferenças institucionais que [...] são o que 

explica as desigualdades mundiais. Em sua maior parte, porém, não, à medida 

que os aspectos culturais que se costuma enfatizar – religião, ética nacional, 

valores africanos ou latinos – não têm importância para entendermos como 

chegamos até aqui e por que as desigualdades do mundo persistem. Outros 

aspectos, como até que ponto as pessoas confiam umas nas outras ou são 

capazes de colaborar, são importantes, mas constituem basicamente um 

resultado das instituições, não causas independentes. (ACEMOGLU; 

ROBINSON, 2012, p. 45). 

 

 Examinando detidamente o percurso histórico de nações dos cinco continentes, 

Acemoglu e Robinson consideram dois tipos básicos de instituições em estreita relação: as 

econômicas e as políticas, que podem assumir uma configuração extrativista ou inclusiva. 

 As “instituições políticas inclusivas” são as suficientemente centralizadas e pluralistas. 

Se não houver apenas uma dessas características, haverá, então, “instituições políticas 

extrativistas”, que, por sua vez, tendem a concentrar poder nas mãos de uma elite, que extorque 

recursos do restante da sociedade. As instituições políticas inclusivas buscam dificultar a 

usurpação do poder por parte de um ditador, facção governista ou mesmo por um presidente 

bem-intencionado; além disso, sacramentam a noção de estado de direito, o princípio da 

igualdade de todos perante a lei e perante o sistema político. Ademais, visam o fortalecimento 

e a racionalização dos direitos de propriedade, o aprimoramento constante dos mercados 

financeiros, o enfraquecimento dos monopólios, o desenvolvimento de uma infraestrutura 

eficiente e a expansão da indústria. 

As “instituições econômicas inclusivas” são as que favorecem a participação da grande 

massa da população nas atividades econômicas, em que os indivíduos têm oportunidades reais 

de usar os próprios talentos e habilidades num ambiente de liberdade de escolha. Tais 

características implicam um contexto em que há segurança para a propriedade privada, uma 

ordem jurídica imparcial, bom nível de competição econômica e serviços públicos que 

contribuem para uma boa qualidade de relações sociais e negociais entre os cidadãos. As 
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instituições econômicas inclusivas tendem a incentivar a atividade econômica e o aumento da 

produtividade e a criar as condições para novos investimentos, aumento da produtividade, 

inovações tecnológicas e para a expansão da educação. 

As “instituições econômicas extrativistas” têm, basicamente, a finalidade de extrair 

renda e riqueza de um segmento da sociedade para benefício de outro, tanto quanto as 

instituições políticas extrativistas tendem a criar mecanismos para concentrar poder nas mãos 

de uma elite extorsionária. 

Segundo Acemoglu e Robinson, mesmo considerando-se que os rumos da história não 

estão previamente estabelecidos, a configuração das instituições políticas e econômicas, em 

geral, surge com base em importantes conflitos entre elites que resistem a mudanças contra 

outros segmentos sociais que pretendem mudar um dado modelo vigente de práticas políticas e 

econômicas. Dessa forma, a convivência de instituições políticas inclusivas com instituições 

econômicas extrativistas gera graves instabilidades que dificultam um desenvolvimento social 

que seja sustentado. Por decorrência lógica, também é gravemente instável a situação inversa, 

em que ocorre a convivência de instituições políticas extrativistas com instituições econômicas 

inclusivas. 

Por isso, inclusive, a inteligibilidade da esfera política implica o exame do processo 

decisório, do comportamento dos agentes políticos e das razões pelas quais as decisões políticas 

são formuladas. A análise econômica não pode ignorar a esfera política porque é a resolução de 

problemas políticos básicos que interfere radicalmente nos índices de desenvolvimento 

socioeconômico. 

De que forma, então, o resultado das reflexões elaboradas por Acemoglu e Robinson 

concerne à dinâmica do presidencialismo de coalizão no Brasil e se articula à discussão sobre 

o patrimonialismo? Uma possibilidade de resposta encontra-se num recente trabalho de Marcos 

Lisboa e Zeina Latif (2013), em que são estabelecidas relações entre o desenvolvimento 

econômico e a democracia e com base no qual é possível estender os conceitos de instituições 

políticas e econômicas inclusivas e extrativistas. 

Desde já, é possível estabelecer uma conexão entre o extrativismo das instituições e as 

práticas patrimonialistas, conformada por alguns elementos decisivos: baixo grau de segurança 

jurídica e de competição econômica por força de altas doses de intervenção estatal na economia, 

baixa qualidade dos serviços públicos e reduzida eficiência do setor de infraestrutura, baixo 

índice de produtividade e de inovação tecnológica, fraca base educacional, e tendência de 

privilegiar segmentos sociais específicos em detrimento de outros. Tais características 

favorecem fortemente a diluição das normas que eventualmente buscam preservar a 
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especificidade da esfera pública e da esfera privada, de tal forma que uma elite predatória (ou 

“extorsionária”) tende a se utilizar do acesso aos recursos públicos para favorecer interesses 

privados próprios ou de terceiros. 

Todavia, de acordo com Lisboa e Latif, não se pode atribuir uma relação direta e 

necessária entre tamanho do Estado e eficiência econômica ou entre o grau de intervenção 

estatal na economia e desenvolvimento econômico ou qualidade da democracia. Os agentes 

políticos no Brasil tendem a aceitar a tese de que o essencial para garantir investimentos e o 

crescimento econômico é a intervenção econômica do Estado, conduzida por meio de políticas 

públicas implementadas por agências governamentais. Assim é que, tomando como base o 

termo rent-seeking para designar a prática, muitas vezes não transparente, de privilegiar grupos 

específicos, pode-se melhor sopesar o quanto essa intervenção econômica do Estado contribui 

para a constituição de segmentos privilegiados, para a captura de agências públicas por minorias 

organizadas (reverse capture) e para determinar o quanto a implementação de políticas públicas 

levam à constituição de grupos de interesses específicos. 

Ainda de acordo com Lisboa e Latif, a dificuldade para dimensionar o impacto político 

e o custo social das diversas modalidades de intervenções governamentais decorre da sua 

natureza difusa e, quase sempre, pouco transparente, apesar de gerarem benefícios bem 

tangíveis para os grupos que são escolhidos para serem destinatários de privilégios. Destaque-

se que, nesse processo, a oferta de privilégios e benesses (rent-seeking) pelo Estado não passa 

pelos mecanismos institucionalizados de representação e de deliberação política mais ampla. 

Daí é que, de forma pouco transparente, são viabilizados o complexo sistema de impostos e 

transferências, regras e isenções, subsídios (inclusive no mercado de crédito), controles de 

preços, protecionismos, alocações obrigatórias de recursos, definição de barreira comerciais. 

Claro está que essas modalidades constituem expressões de rent-seeking quando não integram 

de forma transparente o orçamento federal e constituem causa de importantes distorções que 

geram elevados custos sociais. 

Vale dizer que as práticas patrimonialistas não encontram correspondência com as 

melhores regras de funcionamento da democracia. Mesmo sabendo-se que os regimes 

democráticos demandam mais tempo de negociação, a experiência histórica demonstra que a 

construção de instituições democráticas sólidas garante desempenhos econômicos mais 

consistentes ou sustentáveis com menores custos sociais.  

Ocorre que não é possível, como alerta Campante (1993), dar um salto automático do 

“patrimonialismo faoriano” para a satanização do Estado, já que a desejável “modernização” 

do Estado não tem uma via apenas. Cabe, inclusive, reconhecer que a “modernidade” pode ser 
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um rótulo para encobrir práticas patrimonialistas: Faoro argumenta no sentido de evidenciar 

que ocorre “uma modernização do país, que se opõe à verdadeira modernidade e a recobre – na 

primeira, o benefício é auferido apenas pelos setores dominantes; na segunda é que ocorre [...] 

uma revitalização de toda a sociedade, revitalização ausente e/ou tolhida no Brasil”. 

(CAMPANTE, 1993).  

A reflexão desenvolvida por Faoro repercute ainda hoje nas considerações a respeito do 

papel do Estado na melhoria das instituições democráticas, associada às políticas voltadas para 

a inclusão e o desenvolvimento social. O fato é que a relação entre o Estado, a democracia, o 

mercado e o desenvolvimento social não assumem uma configuração predeterminada e fatal – 

daí que a obra de Faoro não deve ser instrumentalizada nem para recusar definitivamente o 

relevante papel social que o Estado pode exercer, nem para exaltar o papel do mercado como 

fator superior ou exclusivo de desenvolvimento.  

Nesse sentido, a relação entre as instituições políticas, econômicas e sociais não 

assumem uma configuração única. Para ilustrar essa asserção, pode-se lançar mão de dados que 

mostram que há grande diversidade na distribuição da relação entre, por exemplo, democracia 

e renda, ainda que se possa observar que os países mais ricos tendem a apresentar regimes 

democráticos consolidados, enquanto países mais distantes da fronteira tecnológica apresentam 

maior diversidade de regimes políticos. Mesmo no Brasil, não se encontra uma correlação 

absoluta entre democracia e crescimento econômico. (ZEINA; LATIF, 2013, p. 5-7). E, além 

disso, não se pode menosprezar que “[...] o desenvolvimento da América Latina e, em especial, 

do Brasil, entre os anos 1960 e 1990, evidenciou ser possível o aprofundamento do capitalismo, 

uma maior integração ao mercado internacional e a extensão das relações capitalistas para o 

campo.” (SPINELLI, 2014, p. 42). 

 

Gráfico 3.3.1 – Sistema político versus PIB per capita (US$ PPP*, média 2008-2012) 

 
Fonte: FMI. Ranking de Democracia Global apud LISBOA; LATIF, p. 6. 
* Purchasing power parity (Paridade do poder de compra) 

Brasil 
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Gráfico 3.3.2 – Brasil: crescimento do PIB per capita versus sistema político 

 
Fonte: IPEA, IBGE apud LISBOA; LATIF, p. 7. 

 

A partir dessas observações, pode-se inferir que as instituições não podem ser analisadas 

de uma perspectiva meramente formal, ou seja, a existência de instituições democráticas não 

implica necessariamente maior ou menor predominância de práticas patrimonialistas; mas a 

qualidade das regras de funcionamento das instituições importam: tendem a ser menores as 

chances de as práticas patrimonialistas prevalecerem onde maior for a transparência e mais 

eficientes forem os mecanismos de fiscalização e de controle (bem como de punição pelos 

desvios em relação ao uso dos recursos públicos) e onde as instituições estão menos sujeitas a 

rupturas. 

 Nesse sentido, o desenho institucional do presidencialismo de coalizão, que 

acompanhou o processo de consolidação das instituições formais de democracia no Brasil, não 

implica necessariamente uma degradação patrimonialista dessa mesma democracia. Ademais, 

os avanços sociais que já ocorreram, desde 1988, autorizam afirmar que ainda há insuficiências 

importantes a serem superadas e que reformas nas regras institucionais de funcionamento do 

presidencialismo de coalizão podem ser eficazes para incrementar o contrato social da 

redemocratização. 
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4 O CONTRATO SOCIAL DA REDEMOCRATIZAÇÃO: SUPORTE E DESAFIO DO 

PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO 

 

4.1 O SOCIAL-DESENVOLVIMENTISMO OU A INCLUSÃO DISSIPATIVA 

 

O “contrato social da redemocratização” é uma expressão cunhada pelo economista 

Samuel Pessôa (2011), que denota a política de valorização do salário mínimo (tal como 

demonstrada no Gráfico 4.1.1), bem como a elevação das transferências de renda através dos 

programas sociais do governo federal. Tomando-se como referência o valor do salário mínimo, 

que atinge direta e indiretamente um número muito maior de pessoas, no período compreendido 

entre 2003 e 2017, percebe-se uma valorização total de 77,01%, mas com linha de tendência 

em declínio. 

 

 
Fonte: DIEESE, 2017. 

Organização do autor. 

 

Esse contrato social contribuiu efetivamente para a elevação do bem-estar material da 

população e para a redução das desigualdades sociais. Tais efeitos, por óbvio, melhoraram a 

qualidade do tecido social e afetaram positivamente o funcionamento da democracia. Mas há 

desafios importantes para o aprimoramento do contrato social da redemocratização, que 
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remetem às manifestações de junho de 2013 e às suas reivindicações difusas, que incluíam, no 

seu início, a melhoria dos serviços públicos urbanos, notadamente o de transporte. 

Samuel Pessôa (2011) demonstra que há, de fato, evidentes e sérios problemas no setor 

de infraestrutura do país, apesar dos importantes progressos no âmbito privado, derivados do 

aumento da renda das classes C e D. É possível inferir, então, que esse descompasso promove 

um crescimento da demanda por melhorias mais intensas e rápidas nos espaços públicos, 

também por causa do aumento e da melhoria progressiva no grau de escolaridade da população. 

Assim, há desequilíbrios endógenos no contrato social, visto que a baixa capacidade de 

poupança interna se encontra associada à baixa velocidade de acumulação de infraestrutura 

urbana, especialmente nas regiões metropolitanas. Some-se a esses fatores, como um limite 

externo, a necessidade de poupança externa para financiar tais investimentos. Ainda assim, com 

todas as dificuldades para incrementar os investimentos de forma consistente, permanente e 

intensa, têm ocorrido avanços nos indicadores de PIB per capita: 

 

  Fonte: IBGE, 2017a. 

Organização do autor.  
* Com base nos dados preliminares de Contas Nacionais Trimestrais. 

 

A correlação entre os avanços verificados nos indicadores do PIB per capita e o ritmo 

de reajuste do salário mínimo, no período compreendido entre 2010 e 2016, permite avaliar que 

há limitações importantes no processo de consolidação do contrato social da redemocratização. 

Ressalve-se que o exame de uma variável econômica de forma isolada não permite uma 

visualização mais completa dessas limitações. Fato é que a amplitude do reajuste do salário 

mínimo ao longo do tempo tende a sofrer restrições de outros indicadores econômicos, como 
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os de inflação, por exemplo. Ainda assim, é possível verificar que a tendência de declínio do 

reajuste do salário mínimo, entre 2010 e 2016, não implicou a diminuição do PIB per capita:  

 

 
Fonte: IBGE, 2017a. 

Organização do autor 

 

Ademais, Samuel Pessôa (2012) aponta outros limites para a continuidade do contrato 

social da redemocratização, tais como a impossibilidade de elevação da carga tributária e de a 

demanda ou a absorção não mais poder liderar o modelo econômico, bem como a ineficiência 

do microgerenciamento da política econômica. Entende, todavia, que o presidencialismo de 

coalizão deve ser aperfeiçoado, e não peremptoriamente suprimido, porque, afinal, contribuiu 

decisivamente para promover a estabilização econômica e várias reformas institucionais (e 

constitucionais), bem como para atravessar momentos de crise e transições de natureza política.  

O próprio contrato social da redemocratização, segundo Samuel Pessôa (2012), foi 

firmado e consolidado num ambiente político marcado pelo presidencialismo de coalizão: num 

primeiro momento, de 1990 até 2005, as políticas públicas foram financiadas por meio de 

elevação da carga tributária; em um segundo momento, de 2005 até 2012, houve expansão do 

crédito e crescimento de renda das classes menos favorecidas.  

Nessa linha de entendimento de que o presidencialismo de coalizão no Brasil, 

efetivamente, não impediu ganhos sociais significativos há que se reconhecer que a 

redistribuição de riquezas e oportunidades altera os próprios termos do contrato social e tende 
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a provocar mudanças nas correlações de força e de exercício de poder nas sociedades, o que, 

eventualmente, leva a conflitos sociais de diferentes proporções e intensidades. Por isso, novos 

contratos sociais podem assumir configurações diversas daquelas inicialmente projetadas ou 

desejadas e afetar o sistema de crenças estabelecido.  

Assim é que o Brasil implementou o contrato social concomitantemente a uma mudança 

no sistema de crenças, processo que também pode ser denominado de “inclusão dissipativa”, 

de acordo com Lee Alston et al. (2012). É um processo que vem ocorrendo com conflitos e 

alguma desordem, de forma mais abrupta que gradual, com distorções e ineficiências; contudo, 

vem proporcionando uma relevante diminuição da pobreza e da desigualdade e uma melhoria 

dos índices de crescimento econômico e de bem-estar. A dimensão exata do quantum de 

inclusão e do quantum de dissipação (ou de perda de renda provocada por ineficiências) ainda 

não pode ser adequadamente definida porque todos esse processo requer tempo para ser mais 

precisamente avaliado – frise-se, segundo Lee Alston et al., que a dissipação tende a ser 

inicialmente mais evidente que a inclusão.  

As medidas de inclusão social do Brasil envolvem despesas diretas com programas 

sociais como o Bolsa Família e instituições indiretamente redistributivas como a legislação 

trabalhista e a política de valorização do salário mínimo. Considerando-se o período posterior 

a 1985, exemplos de medidas de inclusão dissipativa adotadas no Brasil são a reforma agrária; 

a criação de instituições participativas em conselhos, na elaboração de orçamentos públicos e 

de planos diretores municipais, em níveis local, estadual e federal e envolvendo várias áreas de 

interesse, tais como educação, saúde, meio ambiente, habitação, bacias hidrográficas, política 

urbana, esportes, cultura e igualdade racial e de gênero. Se os mecanismos de participação 

popular no processo decisório podem levar a atrasos e à burocratização e não garantir a 

elaboração de políticas eficientes, de outro lado há ganhos importantes em termos de 

transparência e de responsabilidade política, componentes importantes do sistema de crenças 

que sustenta a inclusão dissipativa:  

 
The key element in dissipative inclusion is the existence of some force pushing 

for inclusion that is capable to match and overcome the formidable forces that 

naturally resist redistribution. In Brazil the force is the overarching belief in 

social inclusion. If this belief were not strongly rooted and infused in the 

country’s lifeblood, from the Constitution to the culture, the judiciary, the 

press, the educational system, and the political parties, the policies aimed at 

achieving openness, empowerment and inclusion would be in vain. Any 

country trying to achieve these same goals motivated by some less powerful 

force would fail in the face of strong resistance. In this sense the Brazilian 

experience may not be replicable because beliefs cannot be manufactured, but 
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it is useful for understanding the circumstances in which social contracts 

change. (ALSTON, 2012, p. 25-26). 

 

O desenho institucional estabelecido no período pós-1988 favoreceu o incremento de 

novos mecanismos de participação popular na formulação, implementação e controle das 

políticas públicas, especialmente por meio de conferências, consultas públicas, orçamentos 

participativos, conselhos de participação e da possibilidade de elaboração de leis de iniciativa 

popular. Contribuiu para essa nova realidade a maior exigência de transparência na gestão 

pública e maior inclusão democrática de cidadãos no processo decisório. (IPEA, 2010): 

 
Tabela 4.1.1 - Número de associações civis criadas, por períodos: média anual 

 

Período Associações civis 

1981-1990 6.439 

1991-2000 14.026 

2001-2005 17.833 

Fonte: IPEA, 2010, p. 19. 

 

Daí a importância de recuperar as reflexões de Marcos Nobre (2013) a respeito do 

pemedebismo, pois que permite diagnosticar que o processo de redemocratização do Brasil, na 

década de 1980, expressou o confronto entre, de um lado, as forças sociais mais ativas da 

sociedade, que se mobilizaram com mais ênfase contra a desigualdade social e, de outro lado, 

as forças mobilizadas com o objetivo de controlar a velocidade e a amplitude das medidas 

voltadas para o combate à desigualdade. Essa tensão gerou o “progressismo” como ideologia 

oficial de uma transição branda para a democracia, controlada pela ditadura e pactuada pelas 

classes sociais dominantes. 

Todo esse processo, segundo Marcos Nobre (2013), resultou em que a estabilização 

econômico-política do Real, a centralização dos instrumentos de política na esfera federal e a 

elevação da dívida pública contribuíram para que o velho pemedebismo da década de 1980 

fosse substituído por um novo pemedebismo enquanto expressão de um novo pacto político. 

Foi, então, após o Plano Real, que o novo pemedebismo passou a ter outros instrumentos para 

blindar o sistema político contra a pressão de forças de transformação social, mas a lógica de 

formação de superblocos de apoio ao governo permaneceu em funcionamento. Apesar de toda 

essa blindagem, houve a possibilidade de fazer avançar o social-desenvolvimentismo, que vem, 

de fato, ocorrendo no processo de redemocratização. O social-desenvolvimentismo significa, 

então, contemplar a estratégia de trazer, para o centro da arena política como ponto de disputa 

fundamental, a questão distributiva, bem como o combate à devastação do meio ambiente e às 
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práticas corruptas. Os dados estatísticos permitem dimensionar adequadamente os aspectos 

mais decisivos do social-desenvolvimentismo. 

 Claro está que os índices que, por exemplo, medem a pobreza padecem de imperfeições, 

mas, ainda assim, podem fornecer parâmetros confiáveis para o desenvolvimento de políticas 

públicas e são passíveis de aprimoramentos contínuos. (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 

2006). Por outro lado, sem esse arcabouço estatístico não se poderia constatar que houve êxito 

na adequação de programas de proteção social a contextos locais e no desenvolvimento de 

programas de transferência de renda (como o Bolsa Família); bem como na percepção de que 

sindicatos, partidos políticos, organizações de mulheres e outras entidades coletivas dão 

visibilidade, poder de reivindicação, e oportunidades de inserção social para segmentos sociais 

cada vez mais amplos. (PNUD, 2015). 

Daí também ser apropriado incorporar à análise o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), que pode ser classificado como “muito elevado”, “elevado”, “médio”, “baixo”. O Brasil 

encontra-se entre os países de desenvolvimento humano “elevado”, ocupando a 79ª posição 

entre 188 países. (UNDP, 2016, p. 203).  

Importa para a nossa análise a evolução desse índice a partir do final da década de 1980, 

como meio para avaliar o avanço do social-desenvolvimentismo pós-1985, de tal forma que 

seja possível dimensionar o quanto a questão distributiva foi mais bem equacionada no período, 

por força da maior centralidade que assumiu na arena política: 

 

 
Fonte: RELATÓRIO..., 2017. 
* O IDH varia de 0 a 1: quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. 

Organização do autor. 
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Considere-se também que, entre 1990 e 2015, ocorreu um aumento de 9,4 anos na 

expectativa de vida; de 31,6% na renda; de 3 anos na expectativa de anos de estudo das crianças 

que ingressam na escola com a idade apropriada; e de 4 anos na média de anos de estudos dos 

adultos com mais de 25 anos. (RELATÓRIO..., 2017). Por todos esses aspectos tem havido 

avanços nos índices de IDH: 

 
Tabela 4.1.2 - Média anual de crescimento do IDH (%) 

 

1990–2000 1,15 

2000–2010 0,55 

2010–2015 0,83 

Total do período 1990-2015 0,85 

Fonte: UNDP, 2016, p. 203. 

 

Chama atenção no Relatório de Desenvolvimento Humano 2016 o Índice de Pobreza 

Multidimensional, correspondente a uma porcentagem da população multidimensionalmente 

pobre em relação à intensidade de privações; vale dizer que deve ser superada a abordagem 

unidimensional da pobreza (que considera apenas a renda como medida de bem-estar), para 

incluir outras variáveis como, por exemplo, educação, saúde, violência e desigualdade de 

gênero.  

Dessa perspectiva decorrem os Índices de Pobreza Humana (IPMs), desenvolvidos pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) a partir de 2010. O IPM é 

definido segundo dez indicadores com o mesmo peso para cada uma de suas três dimensões: 

saúde, educação e padrão de vida. Os indicadores da saúde são o índice de mortalidade infantil 

e a nutrição; na dimensão da educação contam os anos de escolaridade e o número de crianças 

matriculadas; e para a dimensão do padrão de vida, concorrem o acesso à eletricidade, à água 

potável limpa, a saneamento apropriado, a combustível para cozinhar, a uma casa com 

pavimento de terra, e, não tendo carro, à propriedade, no máximo, de dois dentre os seguintes 

bens: bicicleta, mota, rádio, frigorifico, telefone e televisão. (CEsA, [2011?]). 

São Índices de Pobreza Humana: “População em quase pobreza multidimensional” 

(com risco de sofrer privações múltiplas, ou seja, as pessoas com uma pontuação de privações 

de 20-33%); “População em situação de pobreza grave” (pessoas com uma pontuação de 

privações de 50% ou mais); “População que vive abaixo do limiar nacional de pobreza” (o 

limiar de pobreza considerado adequado a um país pelas suas próprias autoridades); “População 

abaixo da linha internacional de pobreza” (US$ 1,90 – em termos de PPC ou Paridade de Poder 

de Compra, por dia). (UNDP, 2016). 
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Tabela 4.1.3 - Índice de pobreza multidimensional: Brasil 

 

População em pobreza multidimensional Contagem de pessoas: 4.994.000 

Intensidade da privação: 40% 

População em quase pobreza multidimensional 6,7% 

População em pobreza multidimensional grave 0,3% 

População que vive abaixo do limiar de pobreza Limiar nacional de pobreza: 7,4% 

US$ 1,90 em PPC por dia: 3,7% 

Fonte: UNDP, 2016, p. 218. 

 

Há, reconheça-se, sérios problemas a serem minorados: o Brasil é o 3º país que mais 

perde posições no IDH ajustado à desigualdade e o 4º pior país da América Latina e Caribe no 

índice de concentração de renda (Coeficiente de Gini – 2010 a 2015). Além disso, o IDH revela 

que as mulheres apresentam melhor desempenho educacional e longevidade, mas os homens 

possuem um indicador de renda mais alto, de 66,2%. No âmbito da desigualdade de gênero (que 

envolve saúde reprodutiva, empoderamento e atividade econômica) o Brasil encontra-se na 

metade mais mal avaliada entre 159 países, ocupando a 92ª posição. (RELATÓRIO..., 2017; 

UNDP, 2016). 

De resto, o próprio Tesouro Nacional reconhece que houve queda do índice de Gini em 

10%, no período compreendido entre 2002 e 2013, mas que ainda está num nível 

comparativamente elevado em relação ao grupo de países mais desenvolvidos e aos demais 

países emergentes. Ameniza tal constatação o fato de o gasto social do governo com 

transferências diretas ter triplicado entre 2002 e 2014, sendo a proporção do nível de pobreza, 

em 2014, o equivalente a cerca de um terço do valor encontrado em 2002. (BRASIL, [2016?]). 

Nesse sentido, com a queda da inflação após o Plano Real, o tema da desigualdade social 

passou para o centro da agenda política e o social-desenvolvimentismo foi impulsionado pela 

mudança de patamar da política e do debate público – o controle da inflação passou a ser visto 

como pré-requisito para a construção do projeto social-desenvolvimentista. É um novo modelo 

de sociedade que se cristalizou especialmente a partir do governo Lula, e que, mesmo assim, 

não ficou imune ao pemedebismo, de acordo com Marcos Nobre (2013).  

Esse “novo modelo de sociedade” impõe uma consideração séria a respeito do tema da 

dívida pública, o que implica acatar os fatos de que a dívida pública afeta a sociedade e de que 

a agenda política reflete direta ou indiretamente os efeitos da dívida pública. Por óbvio, o tema 

da dívida pública não deve sofrer simplificações abusivas, tais como a equiparação de seus 

impactos com os da dívida doméstica; tampouco deve-se desqualificar o debate em torno da 

sustentabilidade da dívida pública como um tema que apenas deve interessar aos partidários do 

neoliberalismo.  Isso porque o sistema de crenças da sociedade incorporou a percepção de que 
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o endividamento público tem potencial para colocar em risco a segurança econômica de 

consumidores e investidores, ainda mais num país como o Brasil, que viu a Dívida Bruta do 

Governo Geral (DBGG – o principal indicador do endividamento público), crescer de 51,3% 

para 72,5% do PIB, entre 2013 e 2016. (SOUZA JÚNIOR; SANTOS, 2017, p. 7, 9). 

Dessa forma, a posição de Marcos Nobre é corroborada por Lee Alston et al. (2012), 

que afirmam a importância da ação dos determinantes políticos, demográficos, institucionais e 

comportamentais (e não apenas econômicos) para a compreensão dos diversos processos de 

redistribuição de riqueza nas sociedades. Salientam esses autores a importância decisiva das 

crenças na definição dos termos do contrato social, mesmo admitindo a fluidez do conceito de 

“crença”. Daí que os autores buscam compreender as mudanças no contrato social no Brasil, a 

partir da redemocratização, em correspondência com as mudanças no sistema de crenças do 

brasileiro, sendo que tal mudança no contrato social implica considerar o nível de equilíbrio 

entre desigualdade e redistribuição da riqueza. 

De fato, a crença do brasileiro incorporou a noção da responsabilidade fiscal, decorrente 

da clara percepção dos malefícios da inflação dos anos 1980 e do início da década de 1990. 

Assim, o brasileiro assimilou a agenda do combate à inflação como objetivo primordial, 

adotando a premissa da inclusão social fiscalmente sustentável como base para o novo contrato 

social instituído pela própria Constituição de 1988. (ALSTON, 2012). 

O chamado “déficit de cidadania” no Brasil vem sendo reduzido desde a 

redemocratização, mas enfrenta sérias resistências, inclusive provenientes do próprio arranjo 

conservador do presidencialismo de coalizão. Ainda assim, foi no âmbito do presidencialismo 

de coalizão que ocorreram avanços sociais importantes, que não excluíram a formação de um 

sistema de crenças compatível com o crescimento econômico sustentável e o desenvolvimento 

de instituições políticas e econômicas inclusivas. 

É verdade que alguns dados estatísticos podem variar em função de mudanças ou ajustes 

metodológicos nos cálculos, especialmente nos que estão baseados em índices de renda. 

Contudo, esses dados não devem ser sumariamente descartados, pois que permitem constatar 

que, sob a vigência do presidencialismo de coalizão, desde o fim dos anos 1980, houve avanços 

importantes nos indicadores sociais do país. 

 Noutro sentido, uma coalizão política pode ser duramente afetada se mal gerir os 

condicionantes que foram elevados ao patamar das prioridades pelo sistema de crenças que 

mobiliza a agenda dos movimentos sociais. Num contexto em que o tecido social vem obtendo 

importantes conquistas e a democracia amplia os seus mecanismos de inclusão, não se pode 
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menosprezar os efeitos de um descolamento entre o presidencialismo de coalizão e o 

incremento quantitativo e qualitativo das demandas sociais. 

O desenho institucional “presidencialismo de coalizão” não impede, por si só, os 

avanços sociais e a estabilidade política, mas cabe dominar os principais aspectos da sua 

mecânica peculiar, da sua sintaxe e semântica específicas, cujos componentes devem ser 

operacionalizados de forma articulada pelos agentes políticos. Vale dizer que a integração dos 

elementos decisivos de uma eventual crise centrífuga do presidencialismo de coalizão, nos 

termos postos por Abranches ([2014]), compõem um movimento específico que os atores 

políticos devem bem compreender e dominar. Dentre tais elementos destacam-se o papel de 

novas e tradicionais lideranças das esferas política, econômica e social capazes de exercerem 

forte contestação ao governo; bem como o impacto dos indicadores de inflação, de emprego, e 

de desempenho econômico. 

O presidencialismo de coalizão consistiu num ambiente institucional que proporcionou 

condições concretas para avanços sociais e para o fortalecimento do tecido social, baseado no 

controle da inflação e do déficit fiscal. Os atores políticos é que tendem a ser diretamente 

responsabilizados pela sociedade caso ocorram descontinuidades nesses avanços e nesse 

processo de fortalecimento. 

 

4.2 CRISE DE GOVERNABILIDADE NO PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO: O 

IMPEACHMENT DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF 

  

É importante relembrar a abordagem de Abranches ([20114]) – já explicada no item 2.1 

– a respeito dos limites em que pode se encontrar o presidencialismo de coalizão – aquele em 

que há alta capacidade de governança e aquele em que há crise de governabilidade. O contraste 

entre esses dois contextos permite entender a mecânica de funcionamento do presidencialismo 

de coalizão e o seu imbricamento com o contexto social e econômico mais amplo. Assim, fica 

mais bem esclarecido que aquilo que pode ser chamado de “a gramática” do presidencialismo 

de coalizão não se esgota no seu aspecto institucional, nos seus aspectos de organização legal 

ou formal e na explicitação das funções das suas instituições políticas. 

 A “fase centrípeta” do presidencialismo de coalizão implica um contexto em que há 

estabilidade política e em que o presidente efetivamente detém o controle, com baixo custo, 

sobre uma coalizão estável, produtiva e coesa. Isso num ambiente em que não se verificam 

crises no tecido social e nos índices de desempenho econômico. 
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Infográfico 4.2.1 – Fase centrípeta: alta capacidade de governança 

 
Fonte: ABRANCHES, [2014]. 

  

A “fase centrífuga” do presidencialismo de coalizão expressa um contexto oposto ao da 

“fase centrípeta”: 

 

Infográfico 4.2.2 – Fase centrífuga: crise de governança 

 
Fonte: ABRANCHES, [2014]. 
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 Tomando-se como base o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, é possível 

compreender a força institucional e a lógica do presidencialismo de coalizão, desde que não 

sejam esquecidos os contextos social e econômico, na medida da ênfase promovida por 

Abranches ([2014]). Nesse sentido, a análise aqui desenvolvida considera apenas o período 

compreendido entre janeiro de 2015 (posse da presidente no seu segundo mandato) até agosto 

de 2016 (quando ocorreu o impeachment de Dilma Rousseff). Não se pode esquecer que, no 

processo do impeachment, a presidente foi afastada para julgamento em maio de 2016, quando 

a chefia do Executivo foi assumida pelo vice-presidente Michel Temer. 

 Também não se pretende aqui esgotar a complexidade do processo do impeachment, 

cujos aspectos jurídicos não são irrelevantes. Pretende-se apenas ressaltar que esse processo 

estava intimamente relacionado a questões que transcendiam o universo jurídico e que foi 

afetado tanto pelo peculiar desenho institucional do presidencialismo de coalizão quanto pelas 

condições socioeconômicas mais amplas. Da mesma forma, o presidencialismo de coalizão é 

fortemente afetado pelo ambiente socioeconômico e por condicionantes político-jurídicos. 

Ao tomar posse no seu segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff nomeou 39 

ministros pertencentes a 10 partidos diferentes: os 39 ministérios foram distribuídos entre PT, 

PMDB, PRB, PR, PP, PCdoB, PROS, PSD, PDT e PTB.  

Chama a atenção o fato de a área econômica ser conduzida por três ministros sem 

filiação partidária: Joaquim Levy (Fazenda), Nelson Barbosa (Planejamento, Orçamento e 

Gestão) e Alexandre Tombini (Banco Central). Note-se que o ministro da Fazenda, Joaquim 

Levy, não tinha afinidade ideológica com o PT e não era defensor da linha econômica com a 

qual a candidata Dilma Rousseff se apresentou aos eleitores na campanha presidencial de 2014. 

(BARROCAL, 2015a). Ocupando um ministério estratégico, Joaquim Levy não acrescentou 

apoio ao governo Dilma Rousseff e não contribuiu para ampliar a coesão de sua base 

parlamentar – nesse caso, houve um policy switch que muito contribuiu para o enfraquecimento 

do Executivo. 

Sobre esse aspecto, cabe discutir uma dificuldade enfrentada pelos cientistas políticos, 

que diz respeito à possibilidade de ser encontrada uma fórmula capaz de medir o valor dos 

ministérios diante da montagem de um governo que tenha por base uma coalizão político-

partidária. Mariana Batista (2017) encara esse debate propondo uma medida articulada em três 

dimensões: a da política, a do ministério e a do orçamento. O resultado de sua análise indica 

claramente uma variação significativa de importância para cada uma das dimensões apontadas, 

ou seja, um ministério pode ter pouca importância numa dimensão e maior relevância noutra.  
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Organização do autor 

 

Mariana Batista (2017) recupera a Lei de Gamson, que estabelece um princípio de 

proporcionalidade segundo o qual importa o número ou a proporção de ministérios que cada 

partido da coalizão recebe num dado governo. Assim, a Lei de Gamson trata da relação 

proporcional entre a distribuição de ministérios para os partidos e o tamanho da bancada 

parlamentar de cada um desses partidos que integram uma dada coalizão. O pressuposto de 

Gamson é que uma coalizão representa um uso comum de recursos a serem utilizados para 

alcançar certos resultados: cada partido político integrante da coalizão recebe ministérios como 

recompensa por contribuir com uma dada quantidade de assentos legislativos ou de recursos 

para a formação do governo. Daí que é preciso entender o ministério como um cargo ou ativo 

instrumentalizável para o alcance de metas políticas ou para influenciar políticas ou, ainda, para 

a obtenção de votos nas eleições.  

Isso implica que cada um dos ministérios é avaliado diferentemente: alguns ministérios 

são mais relevantes que outros e podem ter um peso específico para partidos específicos. Logo, 
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a proporcionalidade a que se refere a Lei de Gamson não deve envolver apenas uma apreciação 

matemática ou quantitativa, porque os partidos políticos tendem a defender posições políticas 

diferentes e a se importar com diferentes problemas lidando diferentemente com cada um deles. 

Por isso, o cálculo de proporcionalidade deve admitir a heterogeneidade da recompensa 

destinada aos partidos que compõem a coalizão. O trabalho empírico levado adiante por 

Mariana Batista (2017) permite concluir que o Ministério da Fazenda é mais saliente que o 

Ministério da Pesca e Aquicultura; todavia, para o Partido Verde, por exemplo, ocupar o 

Ministério da Pesca e Aquicultura pode ser mais importante que ocupar o Ministério da 

Fazenda. 

Não se deve perder de vista essa discussão quando se pretende compreender uma crise 

de governabilidade. Tal discussão pode complementar devidamente as considerações teóricas 

desenvolvidas por Abranches ([2014]) e ressalta a importância decisiva da gestão do 

presidencialismo de coalizão. Esse debate pode ajudar a interpretar porque, onze meses após a 

posse de Dilma Rousseff, em 2 de dezembro de 2015, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente 

da Câmara dos Deputados, acatou oficialmente o pedido de impeachment da presidente, 

formulado por Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaína Conceição Paschoal. 

Ocorre que, em 17 de julho de 2015, Eduardo Cunha havia declarado sua oposição ao PT e ao 

governo Dilma Rousseff. (BARROCAL, 2015b). 

A presidente foi denunciada “por suposta abertura de créditos suplementares por 

decretos presidenciais, sem autorização do Congresso Nacional (Constituição Federal, art. 85, 

VI e art. 167, V; e Lei nº 1.079, de 1950, art.10, item 4 e art. 11, item II); e [por] contratação 

ilegal de operações de crédito (Lei nº 1.079, de 1950, art. 11, item 3)”. (BRASIL, 2016d). 

Em 8 de dezembro de 2015, a Câmara dos Deputados formou a Comissão Especial para 

analisar o pedido de impeachment aceito por Eduardo Cunha: a Chapa 2 – Unindo o Brasil, da 

oposição, venceu a eleição com o apoio de 272 deputados. A Chapa 1, apoiada pelo governo, 

obteve 199 votos. (CÂMARA..., 2015).  

O número de deputados no Gráfico 4.2.2 inclui os titulares e os suplentes que formaram 

as Chapas 1 e 2, porque esse procedimento permite revelar o grau do apoio e da oposição ou 

dissidência com o qual a presidente lidava já no início da tramitação do processo de 

impeachment. A coluna referente à Comissão Especial de Impeachment inclui apenas os 

titulares (o número de suplentes é o mesmo que o de titulares para cada um dos partidos). 

Apenas o PSL tinha representantes no plenário, mas não tinha nenhum membro na Comissão 

Especial. 
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Em virtude de recurso interposto pelo PCdoB, em 17 de dezembro de 2015, o Supremo 

Tribunal Federal alterou o rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

estabelecendo: i) a anulação da eleição da Chapa 2; ii) que a Comissão Especial deveria ser 

formada por deputados indicados pelos líderes dos partidos e eleita por votação aberta; iii) que 

o Senado teria poder para rejeitar o processo, mesmo diante de autorização dada pela Câmara 

dos Deputados; e iv- que a presidente não teria direito à defesa prévia diante da Comissão 

Especial. (BRASIL, 2016g). Diante disso, a Comissão Especial do Impeachment foi definida 

em 17 de março de 2016. 

 

    
Fonte: (CÂMARA..., 2015; PLENÁRIO..., 2016) 
Organização do autor 

 

Em 11 de abril de 2016, o parecer do relator Jovair Arantes (PTB), favorável à 

admissibilidade do inquérito, foi aprovado com 38 votos (o relatório obteve 27 votos 

contrários): 
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   Fonte: GARCIA; CALGARO, 2016. 

   Organização do autor 

. 

Em 17 de abril de 2016, o plenário da Câmara dos Deputados autorizou a abertura do 

inquérito, sem entrar no mérito das acusações contra a presidente. Dentre os 513 deputados 

federais, eram necessários 342 votos para a abertura do inquérito, que, afinal, foi autorizada por 

367 deputados. Houve 137 votos contrários, 7 abstenções (3 do PR, 3 do PP e 1 do PDT) e 2 

ausências (1 do PMDB e 1 do PR). A presidente Dilma Rousseff precisava de 172 votos para 

impedir que o processo de impeachment fosse examinado no Senado. 
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Fonte: IMPEACHMENT..., 2016b. 

Organização do autor. 

 

Com base na Denúncia (DEN) nº 1/2016, a Câmara dos Deputados autorizou o Senado 

a instaurar o processo de impeachment. (BRASIL, 2016d). Assim, em 25 de abril de 2016, foi 

eleita a Comissão do Senado, composta de 21 senadores para examinar o processo do 

impeachment da presidente Dilma Rousseff. O “Bloco Maioria” (PMDB e PR) preencheu 5 

vagas, o “Bloco Social-Democrata” (PSDB, DEM e PV) preencheu 4 vagas; o “Bloco 

Parlamentar da Resistência Democrática” (PDT, PT) preencheu 4 vagas; o “Bloco Parlamentar 

Socialismo e Democracia” (PSB, PPS, PCdoB e REDE) preencheu 3 vagas; o “Bloco 

Parlamentar Democracia Progressista” (PP e PSD) preencheu 3 vagas; e o “Bloco Moderador” 

(PTB, PR, PSC, PRB e PTC) preencheu 2 vagas. (BRASIL, [2016c]).  

Em 6 de maio de 2016, a Comissão Especial do Impeachment aprovou a instauração do 

processo de impeachment, com 15 votos favoráveis e 5 contrários.  
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Tabela 4.2.4 - Composição partidária da Comissão Especial do Impeachment no Senado e votos 

na Comissão (6 de maio de 2016) 

 

Partidos 
Comissão Especial 

do Impeachment 

Votos favoráveis à 

instauração do 

processo 

Votos contrários à 

instauração do 

processo 

PMDB 4 3 ̶ 

PT 3 ̶ 3 

PDT 1 ̶ 1 

PSDB 3 3 ̶ 

DEM 1 1 ̶ 

PSB 2 2 ̶ 

PC do B 1 ̶ 1 

PP 2 2 ̶ 

PSD 1 1 ̶ 

PR 2 2 ̶ 

PTB 1 1 ̶ 

Fonte: BRASIL, [2016c]; COMISSÃO, 2016. 

Organização do autor. 

 

Em 12 de maio de 2016, o plenário do Senado confirmou a abertura do processo de 

impeachment, com 55 votos favoráveis ao impeachment e 22 votos contrários: dessa forma, 

Dilma Rousseff foi afastada temporariamente da presidência e o vice-presidente, Michel Temer, 

passou a ser o presidente interino. Os senadores Eduardo Braga (PMDB-AM) e Jader Barbalho 

(PMDB-PA) faltaram à sessão de votação; o presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-

AL) se absteve de votar; e Pedro Chaves (PSC-MS), suplente de Delcídio Amaral (PT-MS), 

não havia assumido. (SAIBA..., 2016). 

 

Tabela 4.2.5 - Votação pela abertura do processo do impeachment no plenário do Senado (12 de 

maio de 2016) 

 

         (continua) 

Partidos 
Votos favoráveis ao 

impeachment 

Votos contrários ao 

impeachment 

PMDB 13 2 

PT 0 11 

PDT 2 1 

PSDB 11 0 

DEM 4 0 

PSB 5 2 

PC do B 0 1 

PP 6 0 

PR 4 0 

PTB 1 2 

PPS 1 0 

PRB 1 0 

PSC 1 0 
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Tabela 4.2.5 - Votação pela abertura do processo do impeachment no plenário do Senado (12 de 

maio de 2016) 

 

        (conclusão) 

Partidos 
Votos favoráveis ao 

impeachment 

Votos contrários ao 

impeachment 

PSD 3 1 

PV 1 0 

PTC 1 0 

REDE 0 1 

Sem partido 1 

(José Reguffe - DF) 

1 

(Walter Pinheiro - BA) 

Fonte: SAIBA..., 2016. 

Organização do autor. 

 

Diante desse resultado, em 23 de maio de 2016, o Senado iniciou a fase da Pronúncia 

com os trabalhos da Comissão Especial do Impeachment. Note-se que, em 28 de junho de 2016, 

a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) substituiu o senador José Pimentel (PT-CE) na Comissão 

Especial e votou contra a admissibilidade do julgamento de impeachment.  

Em 4 de agosto de 2016, a Comissão Especial do Impeachment aprovou o relatório do 

senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) por 14 favoráveis e 5 contrários: dessa forma, foi 

autorizado o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff e foram encerrados os trabalhos 

da Comissão Especial. O senador Wellington Fagundes (PR-MT), que foi vice-líder do governo 

Dilma no Senado, não participou da votação, mas, na fase anterior, havia votado 

favoravelmente à instauração do processo de impeachment. 

 

Tabela 4.2.6 - Votação pela recomendação do julgamento da presidente (4 de agosto de 2016) 

 

Partidos 
Comissão Especial 

do Impeachment 

Votos favoráveis ao 

julgamento 

Votos contrários ao 

julgamento 

1. PMDB 5 3 1 

2. PT 2 0 2 

3. PDT 1 0 1 

4. PSDB 3 3 0 

5. DEM 1 1 0 

6. PSB 2 2 0 

7. PCdoB 1 0 1 

8. PP 2 2 0 

9. PSD 1 1 0 

10. PR 2 1 0 

11. PTB 1 1 0 

Fonte: IMPEACHMENT…, 2016a. 

Organização do autor. 

 

A fase de Pronúncia foi concluída no Senado no dia 10 de agosto, quando o plenário 

aprovou o parecer da Comissão Especial do Impeachment, pela continuidade do processo contra 
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a presidente afastada Dilma Rousseff por crimes de responsabilidade. Por 59 votos a 21, os 

senadores decidiram julgar Dilma Rousseff. O presidente do Senado, Renan Calheiros, não 

votou. (IMPEACHMENT..., 2016a). Note-se que, em junho de 2016, Walter Pinheiro (sem 

partido-BA) licenciou-se do mandato de senador para assumir a Secretaria da Educação da 

Bahia, no governo de Rui Costa (PT); em seu lugar assumiu o suplente Roberto Muniz (PP-

BA), único senador do PP a votar contra a continuidade do processo de impeachment. 

 

Tabela 4.2.7 - Votação pela continuidade do processo do impeachment no plenário do Senado (10 

de agosto de 2016) 

 

Partidos 
Votos favoráveis à 

continuidade 

Votos contrários à 

continuidade 

PMDB 16 2 

PT ̶ 10 

PDT 2 1 

PSDB 11 ̶ 

DEM 4 ̶ 

PSB 5 2 

PCdoB ̶ 1 

PP 6 1 

PR 4 ̶ 

PTB 1 2 

PPS 1 ̶ 

PRB 1 ̶ 

PSC 2 ̶ 

PSD 3 1 

PV 1 ̶ 

PTC 1 ̶ 

REDE ̶ 1 

Sem partido 1 

(José Reguffe - DF) 
̶ 

Fonte: JADE, 2016. 

Organização do autor. 

 

Em 31 de agosto de 2016 foi cassado o mandato da presidente afastada Dilma Rousseff, 

com 61 votos a favor e 20 contrários. Num conjunto de 81 senadores, eram necessários 27 votos 

no Senado para a presidente evitar o impeachment. Note-se que, dessa vez, Renan Calheiros, 

presidente do Senado, votou pelo impeachment e que Telmário Mota (PDT-RR) também votou 

pelo impeachment, apesar de, na sessão do dia 10 de agosto, ter votado contra a continuidade 

do processo de impeachment. 
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Fonte: GARCIA, 2016. 

Organização do autor. 

 

Por força de um requerimento do PT, o Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que 

presidia a sessão de votação do impeachment, deferiu o pedido de Destaque de Votação em 

Separado referente à questão da possibilidade de Dilma Rousseff permanecer habilitada para o 

exercício das funções públicas pelo prazo de oito anos. (BRASIL, 2016e, p. 634-643). 

O próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, manifestou apoio explícito ao 

requerimento do PT: 

 

Afastar a Presidente da República é constitucional. Pode-se afastar na forma 

da Constituição e da democracia? Pode, mas não é da Constituição inabilitar 

a Presidente da República como consequência do seu afastamento; não, essa 

decisão terá que ser tomada aqui, pelo Plenário do Senado Federal. E, no 

Nordeste, costumam dizer uma coisa com a qual eu não concordo: “Além da 

queda, coice”. Nós não podemos deixar de julgar, nós temos que julgar, mas 

nós não podemos ser maus, desumanos.   

O meu voto é contrário à inabilitação. (BRASIL, 2016e, p. 658). 

 

Dessa forma, na mesma sessão do dia 31 de agosto de 2016 também foi decidido que 

Dilma Rousseff manteria o direito de exercer cargos públicos, com 42 votos contrários, 36 

favoráveis e 3 abstenções – eram necessários 27 votos para Dilma Rousseff manter esse direito. 

 

0

5

10

15

20

25

P
M

D
B

P
T

P
D

T

P
S

D
B

D
E

M

P
S

B

P
C

d
o

B P
P

P
R

P
T

B

P
P

S

P
R

B

P
S

C

P
S

D

P
V

P
T

C

R
E

D
E

P
R

O
S

S
em

 p
ar

ti
d
o

N
ú

m
er

o
 t

o
ta

l

Partidos políticos

Gráfico 4.2.5 -Votação do impeachment no plenário do Senado 

(31 de agosto de 2016)
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Fonte: GARCIA, 2016. 

Organização do autor. 

 

O impeachment da presidente Dilma Rousseff permite recuperar, em certa medida, a 

advertência de Poulantzas (vistas no item 2.6), de que uma coalizão de partidos não equivale 

ao “bloco no poder”, um conceito muito mais amplo e que reúne maiores complexidades que o 

de “aliança” ou de “apoio”. De outro lado, a análise da dimensão das relações entre classes ou 

de luta de classes no estágio do capitalismo brasileiro e sua manifestação no seio do Estado 

transcende em muito a mera operacionalização do modelo de presidencialismo desenvolvido 

por Abranches para o contexto do impeachment da presidente Dilma Rousseff.  

Ainda assim, a ocupação do poder formal pelo PT não implicou necessariamente que a 

esquerda exercia o poder real a partir das instituições do Estado – a análise poulantziana 

autoriza a formulação da hipótese de que a crise do governo Dilma Rousseff decorreu também 

do fato de a esquerda não ter conseguido exercer o poder real, de não ter havido propriamente 

uma efetiva ocupação do poder real pelo PT – a hegemonia continuou a ser exercida pelas 

classes ou frações tradicionais, cujas permutas entre os poderes real e formal se revelaram 

suficientemente eficazes para que a esquerda deixasse de exercer também o poder formal.  

Outra hipótese a ser considerada com base nas categorias de Poulantzas diz respeito à 

possibilidade de as coalizões organizadas pelo governo Dilma, numa conjuntura de deterioração 

econômica e de operações judiciais desfavoráveis às principais lideranças do PT, terem tornado 

ainda mais instável o equilíbrio das relações de forças instaladas no Estado e em seus órgãos, 
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Gráfico 4.2.6 - Votação pela habilitação de Dilma Rousseff para o 

exercício de cargos públicos (31 de agosto de 2016)
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de tal forma que o bloco no poder reafirmou a sua força específica, por meio de intensificação 

de pressões sobre o aparelho de Estado, ocupando-o como aquilo que ele é: um campo 

estratégico, onde ocorrem avanços e recuos, continuidades e rupturas. Ademais, sobre esse 

aspecto do Estado como campo estratégico conflitual, não se pode perder de vista como, 

concretamente, o PT lidou com a ocupação do poder formal. Um encaminhamento para tal 

discussão foi apontado, no campo da esquerda, por Ruy Fausto. 

Ruy Fausto (2016) reconhece que houve “certo laxismo” por parte dos governos petistas 

ou “um sistema deliberado de poder e de administração pública que era errado” – tais erros não 

estariam na “aliança de classes” que o PT teria firmado, mas, sim, no “uso abusivo da máquina 

do Estado em benefício do partido e de particulares ligados a ele”, o que tornou patológica a 

prática petista. Tais práticas, segundo Ruy Fausto, incluem, entre outras ilegalidades, a 

corrupção de deputados, o desvio de dinheiro público e a venda de cargos públicos.  

Claro está que Ruy Fausto (2016, 2017) aponta os relevantes avanços sociais 

promovidos pelos governos petistas, incluindo-se aí, a consolidação da independência da 

Polícia Federal e do Ministério Público. Todavia, Ruy Fausto (2016) vê o impeachment como 

resultado dos impasses a que o próprio PT lançou a esquerda brasileira, de alianças que 

rearticularam a relação de forças a favor da direita (e que não excluíram agentes do sistema 

judicial), como resultante “da crise do populismo sui generis petista” e de um cenário 

desfavorável no plano econômico mundial, que atingiu o preço das commodities. Ademais, Ruy 

Fausto (2016) entende que os eventuais abusos de agentes do Ministério Público no combate à 

corrupção não anulam a pertinência, em linhas gerais, das acusações de corrupção formuladas 

pelo sistema judicial contra os agentes públicos. 

Por fim, Ruy Fausto reconhece que a presidente Dilma Rousseff: 

 

Não tem, politicamente, a mesma habilidade [de Lula] para conciliar 

contrários, negociando com uns e outros. A presidente, assim, se tornou vítima 

da crise. Diante do arrefecimento da economia, ela hesitou entre três modelos 

– que poderíamos chamar o “social”, o “desenvolvimentista” e o “liberal”. 

Passou de um a outro. Chegou mesmo a tentar combinar todos eles, o que em 

si não é condenável, só que trabalhando mal no plano da cúpula 

governamental, do Legislativo e das direções partidárias. Tampouco se 

mostrou capaz de explicar às suas bases e à opinião pública o sentido das 

mudanças de rota. (FAUSTO, 2016). 

 

 Serão examinados a seguir outros aspectos da governabilidade do governo Dilma, o 

cenário econômico interno do processo de impeachment e os principais movimentos do sistema 

judicial no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. 
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4.2.1 Crise de governabilidade e contexto econômico 

  

Em janeiro de 2015, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) 

apontou uma inflação de 7,14% para os 12 meses anteriores, sendo que o ano de 2015 terminou 

com uma inflação de 10,67% e o ano de 2014 apresentou uma inflação de 6,41%. Considerando 

o mês de junho de 2016, o IPCA acumulado em 12 meses foi de 8,98%. (IBGE, 2017b, p. 17; 

IPEA, 2016). Ocorre que a meta para a inflação nos anos de 2015 e de 2016 foi fixada pelo 

Banco Central em 4,5%, com intervalo de tolerância entre 2,5% e 6,5%. (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2013, 2014). 

Se os índices de inflação não eram nada favoráveis para o governo Dilma Rousseff, os 

indicadores de ocupação não estavam melhores, considerando: 

• a Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo IBGE, que apontam que os índices de 

desocupação do segundo mandato do governo Dilma Rousseff oscilaram de 5,30% 

em janeiro de 2015 para 8,20% em fevereiro de 2016. (IBGE, 2015, 2016a). 

• a síntese dos indicadores para o ano de 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad Contínua), do IBGE, que constata que, em 2015, o índice de 

desocupação foi de 9,6%, representando um crescimento de 2,7% em relação a 2014. 

(IBGE, 2016b). Segundo o IBGE, no trimestre março-abril-maio de 2016, o índice 

de desocupação era de 11,2%. (IBGE, 2016c, p. 3). 

• o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do 

Trabalho, em maio de 2016, mês do afastamento da presidente Dilma Rousseff, que 

indica a eliminação de 72.615 empregos celetistas, o que correspondeu a uma 

retração de 0,18% no número de trabalhadores assalariados com carteira assinada, 

em relação ao mês de abril do mesmo ano. Os dados do CAGED, acumulados do ano 

de 2016, revelaram um decréscimo de 448.101 empregos ou -1.13%; enquanto os 

dados dos 12 meses anteriores apontaram uma redução de 1.781.906 postos de 

trabalho, o que correspondeu a um declínio de 4,34% no número de empregados com 

carteira assinada. (BRASIL, 2016b). 

 A deterioração do cenário econômico foi evidenciada pelos dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que mostraram que a variação trimestral do PIB real 

entre janeiro de 2015 e maio de 2016 não foram positivos, em relação ao mesmo período do 

ano anterior. 
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Tabela 4.2.1.1 – PIB real: frequência trimestral 

 

Ano/trimestre PIB real (em %) 

2015 T1 -1,78 

2015 T2 -2,96 

2015 T3 -4,53 

2015 T4 -5,76 

2016 T1 -5,43 

2016 T2 -3,58 

Fonte: IPEADATA, 2017 

 

Dessa forma, a política monetária do período aqui analisado refletiu uma situação 

macroeconômica que combinou recessão com inflação alta e resistente e que contou com 

elevados índices da Taxa Selic (a taxa básica de juros da economia), definida pelo Banco 

Central: 

 

Tabela 4.2.1.2 – Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) 

                                                       

Período de vigência % a.a. 

04/12/2014 - 21/01/2015 11,65 

22/01/2015 - 04/03/2015 12,15 

05/03/2015 - 29/04/2015 12,65 

30/04/2015 - 03/06/2015 13,15 

04/06/2015 - 29/07/2015 13,65 

30/07/2015 - 02/09/2015 14,15 

03/09/2015 - 21/10/2015 14,15 

22/10/2015 - 25/11/2015 14,15 

26/11/2015 - 20/01/2016 14,15 

21/01/2016 - 02/03/2016 14,15 

03/03/2016 - 27/04/2016 14,15 

28/04/2016 - 08/06/2016 14,15 

     Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017 

 

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) totalizou, em dezembro de 2015, R$ 4.927,5 

bilhões, equivalente a 66,5% do PIB; e, em junho de 2016, essa dívida já totalizava R$ 4.130,8 

bilhões, equivalente a 68,5% do PIB. Em dezembro de 2015, a Dívida Líquida do Governo 

Geral totalizou R$ 2.272,2 bilhões, equivalente a 38,5% do PIB; e, em junho de 2016, a Dívida 

Líquida totalizou R$ 2.627,1 bilhões, equivalente a 43,6% do PIB. (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2016, p. 14-15).  

Todo esse aumento do endividamento do governo não contribuiu para a melhoria dos 

indicadores macroeconômicos, notadamente dos índices de inflação e emprego, nem tampouco 

redundaram num impulso consistente e prolongado aos investimentos em infraestrutura dos 

quais o país muito carecia. 
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4.2.2 O presidencialismo de coalizão e os condicionantes político-jurídicos da crise 

 

Em janeiro de 2015, o Caso Lava Jato realizou a sua 8ª fase; até a votação do 

impeachment, em 31 de agosto de 2016, foram realizadas mais 25 operações. Nesse período, 

três partidos políticos integravam o núcleo das investigações realizadas pela Lava Jato: o PT, o 

PMDB e o PP, considerando que o início da Lava Jato, em 2014, estava relacionado ao desvio 

de recursos da Petrobras, notadamente da sua Área Internacional, da Diretoria de Serviços e da 

Diretoria de Abastecimento. Além da Petrobras, entre 2015 e agosto de 2016, foram objeto de 

operações a Eletronuclear e o Ministério do Planejamento. (BRASIL, 2017a). 

Nessas fases, foram investigados e presos os diretores da Petrobras Nestor Cerveró, 

Renato Duque e Jorge Luiz Zelada; o lobista Zwi Skornicki; os marqueteiros João Santana e 

Mônica Moura; o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto; Silvio Pereira, secretário do PT; e João 

Claudio Genu, tesoureiro do PP. Também foram atingidos os políticos José Dirceu (PT), André 

Vargas (PT – primeiro político a ser condenado no âmbito do Caso Lava Jato), Pedro Corrêa 

(PP), Luiz Argôlo (SD) e Gim Argello (PTB). Entre os empresários, foram afetados pela Lava 

Jato o presidente da Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht; o presidente da Andrade Gutierrez, 

Otávio Marques de Azevedo; executivos da Camargo Correa; e Ronan Maria Pinto. (BRASIL, 

2017a). 

As 33 operações realizadas pela força-tarefa da Lava Jato entre janeiro de 2015 e agosto 

de 2016 contribuíram intensamente para o desgaste político da presidente Dilma Rousseff. 

Assim é que protestos contra a presidente, pedindo a sua renúncia ou o impeachment, tomaram 

várias cidades do país, com destaque para as manifestações dos dias 16 de agosto de 2015 e de 

13 de março de 2016. (MANIFESTAÇÕES..., 2015; ADESÃO..., 2016). Esse último protesto 

chegou a ser classificado como a maior manifestação política popular da história do país. 

Saliente-se que, antes, em 4 de março de 2016, a 24ª fase da Lava Jato, a Alethéia, colheu 

depoimento do ex-presidente Lula, conduzido coercitivamente sob a justificativa de que era 

preciso evitar tumultos e garantir a segurança do ex-presidente, o que gerou críticas severas ao 

juiz Sérgio Moro, o titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. (LEGALIDADE..., 2016). 

 Apenas três dias após o protesto de 13 de março, foram divulgadas gravações de 

conversas telefônicas entre a presidente Dilma Rousseff e Lula, interceptadas pela Polícia 

Federal a pedido do juiz Sérgio Moro, que teria entendido que Dilma estaria nomeando Lula 

como ministro chefe da Casa Civil para que este obtivesse o foro por prerrogativa de função e 

não fosse julgado na primeira instância, mais precisamente na 13ª Vara de Justiça de Curitiba. 

Apesar de duramente criticada por especialistas do mundo jurídico, a divulgação dessas 
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gravações tornou a situação da presidente Dilma ainda mais difícil, colocando o governo na 

defensiva diante de intensas pressões provenientes da imprensa e de movimentos oposicionistas 

organizados. (GRAMPOS..., 2016).  

O juiz Sérgio Moro reconheceu ter cometido um erro ao divulgar essas conversas 

interceptadas, mas não vislumbrou “maiores problemas no ocorrido”. (BRASIL, 2016a). 

Entretanto, a presidente Dilma Rousseff sofreu, com esse “ocorrido”, mais um grande desgaste 

político. Piorando a sua situação, em 18 de março, o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento de Mandado de Segurança impetrado pelo PSDB (houve ainda 

outro Mandado de Segurança impetrado pelo PPS, com o mesmo objeto), decidiu liminarmente 

suspender a eficácia da nomeação de Lula para o cargo de ministro e reafirmou a competência 

da justiça em primeira instância nos procedimentos criminais relativos ao ex-presidente. 

(BRASIL, 2016f).  

Ocorre que, apenas em 13 de junho, o Ministro Teori Zavascki, relator no Supremo 

Tribunal Federal do Caso Lava Jato, declarou a nulidade probatória do conteúdo das conversas 

telefônicas, por estarem maculadas pelo vício da usurpação de competência, pelo levantamento 

inapropriado do sigilo e pelo fato de as conversas terem sido gravadas após a determinação da 

interrupção das escutas. (BRASIL, 2016h). 

A última operação da Lava Jato antes do afastamento da presidente Dilma Rousseff, em 

12 de maio de 2016, foi a correspondente à 28ª fase – “vitória de Pirro”, em 12 de abril de 2016; 

portanto, exatamente um mês antes do afastamento da presidente Dilma Rousseff. (BRASIL, 

2017a). 

Em todo esse contexto marcado pela Operação Lava Jato e pelo processo do 

impeachment merece consideração a tese da aparente neutralidade das instituições legais e 

parlamentares do Estado brasileiro. Isso porque não houve consenso entre os advogados e 

juristas sobre a validade desse processo, o que reforça a tese de que o aparato jurídico e o 

sistema judicial do Estado não estão imbuídos de uma espécie de neutralidade axiológica 

congênita. Ocorre que essa ausência de “neutralidade” diante de conflitos de interesse 

específicos é o que explica as controvérsias que envolvem advogados, juízes e ministros de 

Tribunais, bem como os membros do Ministério Público – afinal, o Direito está assentado sobre 

o debate como meio para a resolução dos conflitos, em que os recursos judiciais, inclusive, 

constituem elementos importantes para a definição do teor das sentenças prolatadas e dos 

acórdãos proferidos. 

Assim, foram elaborados pareceres e realizadas manifestações que procuraram 

demonstrar erros formais na abertura do processo de impeachment, como também negar tanto 
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o cometimento de crime de responsabilidade por parte da presidente da República como a 

possibilidade de que o governo Dilma Rousseff tenha posto a Constituição em risco permanente 

e grave (TAVARES; PRADO, 2015). Outrossim, destaca-se a alegação de que não houve dolo 

por parte da presidente, requisito necessário para a configuração do crime de responsabilidade 

que não teria sido evidenciado pelos autores da peça que deu início ao processo de impeachment 

e pelos demais acusadores da presidente no decurso do processo. (CUNHA, 2015). 

Nesse mesmo sentido, o professor de Direito Financeiro da UERJ, Dr. Ricardo Lodi 

Ribeiro (2015), bem sintetizou os argumentos contrários à admissibilidade de processo para a 

apuração de crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff: as “pedaladas fiscais” 

não seriam operações financeiras e, por isso, não se enquadrariam nas vedações estabelecidas 

na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000); a violação 

da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituiria violação de lei orçamentária, sendo que não 

haveria previsão constitucional para o enquadramento de violação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal como crime de responsabilidade; os atos ilícitos atribuídos à presidente teriam sido 

efetivados no período anterior ao início do seu mandato; a abertura de créditos suplementares 

teria ocorrido com base em previsão legal; os procedimentos imputados ao governo Dilma 

Rousseff estariam amparados pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União; a 

modificação dos critérios de interpretação das leis financeiras com efeitos retroativos afetaria 

negativamente a segurança jurídica e a democracia; e, finalmente, a eventual violação à lei do 

orçamento deveria ser sopesada com outros princípios orçamentários, tais como o da 

continuidade do serviço público e o da previsão de riscos de bancarrota estatal. 

Ademais, alguns membros do Ministério Público entenderam, enfaticamente, que “a 

deliberação positiva do impeachment constituiu-se em ato de flagrante ilegalidade por significar 

conclusão desmotivada, assim arbitrária, assentada em ilações opinativas que, obviamente, 

carecem de demonstração límpida e clara”. Da mesma forma, a Associação Juízes para a 

Democracia se posicionou contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff: 

 
Não se admite, em uma democracia plena, degenere-se o processo de 

impedimento em verdadeiro terceiro turno, uma sanção em busca de um 

culpado, uma pena na busca ávida por um pretexto que a legitime 

formalmente. 

A distorção e a flexibilização dos graves e excepcionais requisitos para o 

processo de impeachment, de forma a que, com base em fundamentos 

meramente retóricos, alcancem as aspirações de grupos interessados em tomar 

o poder, constituem, em si mesmas, manobras que ofendem a Constituição e 

abrem perigosíssima via de acesso a práticas antidemocráticas e, por isso, 

autoritárias; um indesejável primeiro passo de retrocessos no árduo processo 

de consolidação de democracia, pelo qual tanto se lutou, iniciado com a 
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promulgação da Constituição Federal de 1988. (JUÍZES PARA A 

DEMOCRACIA, 2016). 

 

 Contra o processo de impeachment e os seus efeitos, a ex-presidente Dilma Rousseff 

impetrou dois Mandados de Segurança, os de nº 34.371 e nº 34.441: no primeiro, o impetrado 

foi o presidente do Supremo Tribunal Federal na qualidade de presidente do Senado Federal e, 

no segundo, os impetrados foram os presidentes do Senado Federal e do Supremo Tribunal 

Federal. Em setembro de 2017, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot (BRASIL, 

2017b, 2017c), proferiu pareceres sobre esses dois Mandados de Segurança, defendendo a 

regularidade do processo de impeachment e rejeitando a possibilidade de o Tribunal determinar 

o retorno de Dilma Rousseff à presidência da República. 

Dessa forma, somando-se o contexto econômico e os condicionantes político-jurídicos 

do período aqui analisado, pode-se melhor compreender a progressiva perda de popularidade 

da presidente, demonstrada nas sondagens realizadas pelo CNI-IBOPE e pelo DATAFOLHA, 

entre fevereiro de 2015 e abril de 2016: 

 

 
 

Fonte: Sistema Indústria, 2016. 

Organização do autor. 
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Fonte: DATAFOLHA. 

Organização do autor. 

 

Carlos Pereira (2017) constata que, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, 

houve uma queda nos custos totais de governabilidade e que, de outro lado, o PT foi 

desproporcionalmente recompensado em comparação com os demais parceiros da coalizão. Já 

no final do primeiro mandato da presidente, verificou-se uma queda acentuada na capacidade 

de aprovação de medidas legislativas e, por conseguinte, uma perda do poder de agenda da 

presidente no Legislativo. 

 De acordo com Carlos Pereira (2017), a presidente Dilma Rousseff montou coalizões 

amplas e heterogêneas, com importantes incompatibilidades ideológicas em relação ao próprio 

partido da presidente. No segundo mandato, manteve-se elevada, apesar de ter sido menor que 

no primeiro mandato, a heterogeneidade média da coalizão montada pela presidente Dilma 

Rousseff – Carlos Pereira (2017) vê aí uma clara tentativa de sobrevivência política, 

ressalvando que o multipartidarismo não leva, necessariamente, à montagem de coalizões 

ideologicamente mais heterogêneas ou mais custosas.  

 Com base no Índice de Coalescência desenvolvido por Octavio Amorim Neto, Carlos 

Pereira (2017) reconhece que a presidente Dilma Rousseff tentou, no segundo mandato, melhor 

compartilhar o poder com os aliados e equilibrar as preferências dos membros da coalizão e do 

Parlamento, o que lhe permitiu reduzir os custos de gestão da coalizão, mas não o suficiente 

para impedir o avanço do processo de impeachment. 
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 Fato é que a gerência da coalizão impacta tanto os custos da governabilidade quanto a 

dinâmica do próprio Legislativo, interferindo, por exemplo, na eleição da presidência da 

Câmara dos Deputados, que exerce um relevante papel no controle da agenda legislativa. Carlos 

Pereira (2017) entende, sobre esse aspecto, que, por exemplo, a vitória e a atuação de Eduardo 

Cunha como presidente da Câmara foram mais um resultado da gestão da coalizão realizada 

pelo PT do que um sintoma de disfuncionalidades do presidencialismo de coalizão ou mesmo 

consequências da personalidade do ex-deputado. O impeachment da presidente Dilma Rousseff 

teria resultado do distanciamento entre o PT e os seus aliados, que buscaram alternativas para 

aumentar o seu próprio poder de barganha e de influência na distribuição de poder e de recursos.  

Dessa forma, os limites do presidencialismo de coalizão estão localizados na dinâmica 

da governabilidade desse peculiar desenho institucional. A análise da condução ou da gestão 

do presidencialismo é importante para dimensionar o quanto as coalizões formadas sob o 

presidencialismo são capazes de resistir à implementação de práticas políticas que fogem da 

lógica específica que vem se consolidado por décadas (pelo menos, desde a Constituição de 

1988) – como já diagnosticou Fabiano Santos (2003), o presidencialismo de coalizão “deitou 

raízes” na democracia brasileira, foi nela “naturalizado”, é altamente democrático, mas é 

complexo e de difícil manejo. 

 Nesse contexto, pode-se identificar duas orientações seguidas pelos partidos políticos 

no Brasil: a programática e a patrimonialista. Contudo, não cabe avaliar o presidencialismo de 

coalizão como fundado apenas na troca de cargos e verbas por votos no parlamento; segundo 

Fabiano Santos (2003), as políticas públicas também interessam aos partidos políticos e, por 

isso, devem integrar a equação que explica a governabilidade no presidencialismo de coalizão. 

Ocorre que aí surge um desafio importante posto pela gestão do presidencialismo de 

coalizão: são muito elevados tanto os benefícios de integrar o governo quanto os custos de 

negociação da agenda política com os grandes partidos. De um lado, os partidos integram a 

coalizão por causa do poder de nomear e demitir, de reter e liberar recursos orçamentários, e de 

definir o conteúdo e o timing da agenda governamental; noutra perspectiva, a montagem de 

grandes coalizões depende da importância da alocação de recursos orçamentários. (SANTOS, 

2003). 

Assim, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff resultou da recusa dos 

partidos políticos em integrar um governo que não conseguia cobrir os custos de transação com 

os membros da coalizão e nem tampouco reunia recursos para implementar as políticas públicas 

que também são garantidoras da estabilidade e da coesão das coalizões governamentais. Ou 

seja: o custo de integrar a coalizão governamental liderada pela presidente Dilma Rousseff se 
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tornou muito elevado e a perspectiva da ascensão de um novo líder de uma nova coalizão 

governamental fez com que uma base aliada se formasse em torno do vice-presidente Michel 

Temer, do PMDB. E, além disso, é preciso contar com um fato que Barry Ames (2003) destaca: 

os ministros nem sempre têm os mesmos interesses do presidente, apesar de serem 

intermediários decisivos entre o chefe do Executivo e o Legislativo.  

E Amorim Neto (2006), nesse campo, adverte para o grau de complexidade que o 

presidencialismo de coalizão pode alcançar: como o presidente não depende da confiança 

parlamentar para permanecer no cargo, a formação do ministério não tem que seguir a norma 

da proporcionalidade, segundo a qual a distribuição de pastas ministeriais deve ser proporcional 

ao tamanho legislativo dos partidos que integram a coalizão. 

 Claro que Amorim Neto e Tafner (2002) reconhecem que, no plano ideal, as coalizões 

deveriam estar fundadas em acordos programáticos, mas, na prática, as coalizões 

governamentais se formam por meio da partilha de ministérios. Só que, no Brasil, a partilha de 

ministérios nem sempre segue a regra da proporcionalidade, porque os presidentes podem 

nomear livremente os seus ministros. Isso pode afetar a estabilidade institucional, que pode ser 

medida com base no índice de coalescência ministerial: quanto maior a correspondência entre 

o peso parlamentar dos partidos e a sua representação ministerial, maior será a disciplina 

legislativa dos partidos que compõem o ministério. 

A “orientação patrimonialista” dos partidos políticos brasileiros não garante a 

manutenção de coalizões governamentais e nem a estabilidade institucional mesmo que, por 

exemplo, o índice de coalescência ministerial seja elevado – há que se considerar também a 

agenda do governo e a disciplina partidária e a complexa tarefa de manejar as instituições 

próprias do presidencialismo de coalizão. Portanto, a implementação dos casos de pork barrel 

e patronagem (para recuperar as expressões utilizadas por Barry Ames, vistas no item 2.3.5) 

não são condições necessárias para a garantia da efetividade do processo decisório e mesmo 

para o incremento do contrato social da redemocratização. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presidencialismo de coalizão, como um específico desenho institucional, exerce 

impacto sobre o desenvolvimento socioeconômico do país. As conquistas alcançadas pelo 

contrato social da redemocratização, definido com base nas inovações introduzidas pela 

Constituição de 1988, dependeram da forma como se estrutura e se organiza o presidencialismo 

de coalizão. Não são poucas as razões para diagnosticar que o presidencialismo de coalizão 

pode ser aperfeiçoado, especialmente diante da sobrevivência de práticas patrimonialistas, tidas 

como deletérias para um adequado e eficiente funcionamento da burocracia estatal e para um 

consistente e sustentável desenvolvimento socioeconômico, que, de fato, não prescinde da 

relação entre as esferas privada e pública. 

 Sobre esse aspecto, é possível afirmar que a Constituição de 1988, ao criar os 

mecanismos definidores do presidencialismo de coalizão, não reforçou práticas patrimonialistas 

existentes e tampouco inovou a constelação dessas práticas. Entende-se aqui que o 

presidencialismo de coalizão não levou a retrocessos institucionais e, dotado de uma específica 

lógica ou gramática – para retomar a expressão cara a Edson de Oliveira Nunes (2017) – 

propiciou, inclusive, as condições para a consolidação da democracia, processo que vem 

ocorrendo initerruptamente desde meados da década de 1980. 

Foram examinadas duas perspectivas analíticas fundamentais, segundo as quais i- o 

presidencialismo de coalizão reforça práticas governamentais de natureza patrimonialista, e ii- 

o presidencialismo de coalizão contribuiu positivamente para a consolidação do processo de 

redemocratização e para que ocorressem avanços importantes no campo das políticas sociais. 

Resulta do exame da literatura sobre o presidencialismo de coalizão que não há elementos 

intrínsecos que tornem esse arranjo institucional mais propenso a gerar práticas patrimonialistas 

– observa-se, inclusive, um robusto aprimoramento das instituições e dos mecanismos de 

controle dos agentes públicos, por parte do sistema judicial, verificado exatamente sob o 

presidencialismo de coalizão, a partir de seus órgãos de decisão específicos e com base nos 

acordos que lhe dão sustentação. De outro lado, sob o presidencialismo de coalizão, desde, pelo 

menos, 1988, está sendo consolidada a democracia e vêm ocorrendo relevantes avanços no 

campo social, tais como: aumento da renda média dos brasileiros, diminuição da desigualdade 

social, maior escolaridade, maior expectativa de vida e condições mais favoráveis para a 

afirmação da igualdade de gênero. Assim, o presidencialismo de coalizão não está condenado 

a tornar um Brasil um país de instituições políticas e econômicas extrativistas e nem é uma 

manifestação desse tipo de instituição. 
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No cenário de uma democracia consociativa, de acordo com o modelo desenvolvido por 

Arend Lijphart (2008), a chamada “lógica do presidencialismo de coalizão” implica considerar 

que há competição entre os partidos para maximizar o controle de cargos, como forma de os 

políticos obterem os recursos necessários para conquistar votos, implementar os seus próprios 

projetos políticos ou os programas partidários. Implica também levar em conta o poder de 

agenda do presidente, que condiciona o seu movimento para consolidar o apoio da coalizão que 

lhe dá sustentação ou buscar mais acordos com a oposição. Então, o chefe do Executivo precisa 

cooptar partidos, com base em negociação e em critérios de recrutamento que proporcionem 

uma disciplina legislativa mínima no parlamento.  

Ao montar o ministério, o presidente sinaliza uma forma específica de atuar, bem como 

o campo dos interesses que tentará satisfazer, o que impacta diretamente a sua relação com o 

Poder Legislativo. Todavia, não há que se falar num rigor matemático para determinar a 

proporção de partidos da coalizão que devem ocupar cargos e integrar ministérios, mas é 

possível concluir que, quanto maior for a proporcionalidade entre a distribuição de postos na 

burocracia e o peso relativo dos partidos da coalizão, mais estáveis tenderão a ser as relações 

entre o Executivo e o Legislativo. O compartilhamento de poder entre o Executivo e o 

Legislativo passa, portanto, pela distribuição de cargos e ministérios, mas isso não leva, 

necessariamente, às práticas patrimonialistas; na verdade, pode constituir a melhor estratégia 

para a execução de políticas públicas relevantes. 

 Assim, os avanços socioeconômicos que ocorreram no país são inegáveis, não foram 

alcançados sem percalços e, em alguns momentos, foram acompanhados por crises políticas 

e/ou econômicas. Restam demandas a serem atendidas, especialmente no que se refere aos 

serviços públicos mais básicos; tais demandas vêm se acumulando e se adensando e, sob o 

presidencialismo de coalizão, nada indica que não seja possível atendê-las. A análise da 

mecânica do presidencialismo de coalizão permite concluir que a formação das coalizões e a 

busca pela governabilidade podem ser instrumentos para garantir que sejam estabelecidas 

melhores condições estratégicas para o desenvolvimento do país. 

 Por óbvio, não há como avaliar se o Brasil estaria muito melhor caso tivesse adotado 

qualquer outro desenho institucional, considerando-se a trajetória histórica do Brasil, bem como 

o seu específico contexto político, econômico e social. Qualquer tentativa nesse sentido, seria 

um exercício retórico. Daí a importância de levar em conta a realidade especifica do país e as 

suas peculiares características institucionais, mesmo que sejam operacionalizadas categorias 

sociológicas surgidas e desenvolvidas em outros países. 
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 Dessa forma, deve-se admitir que a categoria de “patrimonialismo” é válida e eficaz 

para a análise das instituições políticas do país, na medida em que interfere no desempenho das 

suas instituições e tem implicações sobre o atendimento das demandas sociais mais básicas. A 

esfera “da” política é continuamente enriquecida pela “vida ordinária das instituições”, no dizer 

de Rosanvallon; por isso não é um despropósito identificar uma conexão entre a necessidade de 

incrementar o contrato social da redemocratização e o substrato institucional que torne possível 

a consecução desse incremento num contexto político democraticamente consolidado. Daí a 

importância de ter analisado as práticas que podem afetar negativamente essa conexão. 

 É relevante discutir a questão de uma possível crise da democracia representativa; no 

entanto, essa abordagem não foi realizada porque exigiria, inclusive, uma análise do sistema 

eleitoral no Brasil, o que fugiria aos objetivos desta pesquisa. Fato é que o exame do 

presidencialismo de coalizão pode fundamentar posições que veem uma baixa propensão à 

ampliação da legitimidade política de partidos e instituições e que o parlamentarismo, por 

exemplo, seria a melhor alternativa para conferir maior legitimidade para as instituições 

tradicionais da política. O presidencialismo de coalizão não assume uma única configuração 

possível e, por isso, o período pós-1988 foi utilizado como marco temporal para esta pesquisa. 

Não foi realizado um estudo comparado, em que fosse levado em conta o presidencialismo do 

Brasil e as coalizões de outras realidades políticas, porque, afinal, esse procedimento também 

extrapolaria em muito o escopo da pesquisa.  

 Ainda assim, uma análise sobre o presidencialismo de coalizão não poderia deixar de 

lado os aspectos concernentes à interação do processo decisório, das políticas públicas, da 

burocracia estatal, da governabilidade e do comportamento dos atores políticos. Por isso, não 

se pode tomar isoladamente nenhum desses aspectos como o centro de uma investigação, mas 

deve-se demonstrar que o presidencialismo de coalizão depende não apenas do seu específico 

desenho institucional, mas também depende do comportamento dos atores políticos. Daí que o 

processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foi examinado para que se pudesse 

verificar o quanto o presidencialismo de coalizão possui uma lógica estabelecida, que, ao ser 

ignorada, pode levar a períodos de crise que, por sua vez, podem provocar graves efeitos 

políticos.  

Tal constatação não inviabiliza a compreensão de que o processo político é dinâmico, 

não está fundado em mecanismos fixos e lineares e que, portanto, mudanças nas regras do jogo 

institucional possam ser bem encaminhadas – nesse sentido, servem como exemplos a recente 

reforma das regras de financiamento de campanha, que pode levar a um aprimoramento da 

representação política; bem como o debate sobre as atribuições das duas casas do Congresso e 
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sobre a distribuição de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, esse 

diagnóstico também implica que a governabilidade pode ser incrementada por reformas 

institucionais no contexto do presidencialismo de coalizão – a questão que subsiste é se as 

reformas possíveis exigem um ritmo e condições que são dadas institucionalmente pelo próprio 

presidencialismo de coalizão. Vale dizer, então, que não há elementos para negar que seja 

factível reformar o sistema político e econômico por meio da subversão da lógica do 

presidencialismo de coalizão e tampouco deve-se negar definitivamente que seja possível 

reformar o presidencialismo de coalizão, por meio da sua própria lógica de funcionamento, para 

ampliar a governabilidade. Esse é um grande “dilema institucional” que o processo de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff permitiu revelar. 

A tese desenvolvida por Sérgio Abranches no final da década de 1980 foi, desde então, 

por ele mesmo aprimorada e permanece gerando desdobramentos férteis para a realização de 

pesquisas referentes ao cenário institucional do país. Alguns desses desdobramentos teóricos 

realizados por Abranches puderam ser operacionalizados para entender como a lógica de 

funcionamento do presidencialismo de coalizão se sobrepôs à tentativa de o governo da 

presidente Dilma Rousseff orientar-se por outra forma de conduzir a administração do Estado 

e os conflitos de interesse na arena decisória. O exame do presidencialismo de coalizão requer 

a sua confrontação com o contexto econômico e com a esfera judicial, que vem ganhando 

proeminência na arena decisória, inclusive definindo, em grande medida, os encaminhamentos 

da agenda política e, cada vez mais, atuando como árbitro nas disputas entre os Poderes. 

Ao lado do fortalecimento desses mecanismos de checks and balances, a formação de 

um ministério revela-se ainda decisiva para a sinalização que o chefe do Executivo dirige ao 

Parlamento, ao apontar diretivas concernentes ao tipo e às condições do relacionamento com as 

demais instituições. Esse é um dado relevante que, juntamente com o exame da literatura 

referente ao tema, permite à Dissertação concluir que o presidencialismo de coalizão não é 

ineficaz em si mesmo, isto é, não cria obstáculos intransponíveis para a governabilidade e a 

estabilidade. Não obstante, as lideranças políticas podem encontrar mais (ou menos) dificuldade 

para garantir a governabilidade, a depender das habilidades dessas lideranças para gerir a 

coalizão de acordo com a sua mecânica específica ou, de outra maneira, instrumentalizar essa 

mecânica para aperfeiçoar o próprio sistema político e econômico. (BATISTA, 2013, 2014, 

2017). 

A boa governança, tal como definida por Fukuyama (2013), admite a possibilidade de 

que um Estado patrimonial seja mais eficiente que um Estado meritocrático, mas não elimina a 

presunção de que o Estado de direito democrático reúne elementos mais bem definidos para o 
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desenrolar estável do processo decisório, com maior propensão para assegurar a previsibilidade 

da formulação e da implementação de políticas públicas, bem como para permitir mecanismos 

mais eficientes de controle e responsabilização dos agentes políticos. A governabilidade, 

portanto, está intimamente relacionada ao desafio do aprimoramento contínuo do contrato 

social da redemocratização. 

Não há elementos para concluir que a lógica, a mecânica ou a gramática do 

presidencialismo de coalizão imponha a adoção de práticas patrimonialistas tanto para permitir 

a governabilidade quanto para possibilitar a continuidade da implementação do contrato social 

da redemocratização. Então, a discussão a respeito do conceito de “patrimonialismo” revelou 

que essa categoria permanece válida e eficaz, a despeito da complexidade da sua utilização até 

mesmo na matriz weberiana. A importância dessa discussão reside no fato de que o tema 

referente à qualidade das instituições requer uma apreciação da conexão entre as esferas privada 

e pública e de como essa articulação pode levar a um maior desenvolvimento social com 

crescimento econômico. A “inclusividade das instituições”, para usar a terminologia de 

Acemoglu e Robinson (2012), traduz as condições que identificam como a qualidade das 

instituições encontra forte dependência da concretização dos princípios do Estado de direito, 

especialmente o sistema de liberdades civis e políticas, a transparência do setor público, a força 

dos mecanismos de controle e de responsabilização dos agentes do Estado, e a igualdade de 

tratamento dos cidadãos perante o sistema judicial. 

Quanto mais distantes das características definidoras dessa “inclusividade”, maiores são 

as possibilidades de as instituições estarem sujeitas às práticas patrimonialistas e, por 

decorrência, são também maiores as oportunidades para que as interações humanas estejam 

pautadas por incertezas, num contexto de frágil estruturação do cotidiano e em que a rede 

complexa de restrições geradas pelas instituições não leva a uma maior estabilidade e eficiência 

ao sistema político. Dessa forma, mudanças estruturais no presidencialismo de coalizão podem 

trazer a oposição de grupos que se consolidaram no poder com base nas regras desse específico 

desenho institucional e, de outro lado, podem afetar negativamente a manutenção da eficiência 

possível na resolução dos conflitos de interesse próprios da arena decisória.  

As deficiências do presidencialismo de coalizão não são um resultado do 

patrimonialismo, dado que não se pode afirmar que o patrimonialismo seja um ingrediente 

intrínseco à mecânica do presidencialismo de coalizão. O processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff revela que a sustentação do chefe do Executivo pode ruir 

independentemente da adoção de práticas patrimonialistas e que, sob o presidencialismo de 

coalizão, a própria tentativa de adoção de tais práticas pode agudizar a crise política e atingir 
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severamente o chefe do Executivo, de acordo com as regras institucionais peculiares ao 

presidencialismo de coalizão e não a este contrárias. 

Por isso, a discussão em torno do presidencialismo de coalizão não elimina o exame do 

problema a respeito da possibilidade de haver um viés conservador no projeto de manter ou 

ampliar o papel do Poder Executivo como órgão demiurgo que assume, por exemplo, as tarefas 

de ser o maior nomeador para cargos em comissão e o maior contratador das empresas privadas. 

Não seria insensato afirmar que a existência de um “presidencialismo imperial” no Brasil seria 

incompatível com o aprimoramento das instituições políticas, dificultaria o necessário e 

saudável mecanismo de checks and balances e tenderia a dificultar o desenvolvimento 

sustentável do país. 

Não há que se falar em “abuso de poder” por parte do presidente. O Executivo exerce 

um relativo papel centrífugo no sistema político, mas, sendo competitivo o ambiente político, 

a delegação de poderes ao Executivo pode ser controlada de forma bastante efetiva e as 

tentativas de abuso de poder podem ser eficazmente coibidas. Isso porque são eficazes os 

poderes também delegados a instituições autônomas e de checks and balances. Por isso, não 

está correto avaliar que, no Brasil, o presidente consegue manejar unilateralmente a coalizão 

que o apoia. (FREITAS, 2016; MELO, 2017). 

 Além disso, a formação de coalizões implica a existência de governos de maiorias 

coordenadas, que, por si mesmos, não inibem o exercício do contraditório e da competição 

política nos termos do regime democrático. Daí que o presidencialismo de coalizão no Brasil 

não é um arranjo autoritário, mas realiza um projeto político posto na própria Constituição de 

1988 de incluir mais atores políticos no processo decisório. Então, não é possível afirmar que 

o presidencialismo de coalizão degrada esse projeto ou que, fatalmente, institucionaliza as 

práticas patrimonialistas na arena política. (FREITAS, 2016). 

Não resta dúvida de que o patrimonialismo já não detém a exata configuração apontada 

por Raymundo Faoro: a captura do Estado por grandes corporações econômicas de alcance 

global é um dos aspectos que alimentam as práticas patrimonialistas que, por isso, 

contemporaneamente, assumem marcas distintas daquelas identificadas com o modelo agrário-

patriarcal-ibérico. E, nesse sentido, a relação hodierna entre as esferas pública e privada não 

adquire uma dimensão diferente apenas no que tange ao tamanho dos agentes públicos e 

privados que entram em relação patrimonialista; mas ocorre também uma alteração de métodos 

de apropriação do Estado pelo mercado, num movimento orgânico, em que não se verifica uma 

dicotomização maniqueísta de Estado e mercado, mas uma simbiose em que o mercado também 

pode ser instrumentalizado para favorecer grupos políticos específicos. 
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Não é possível admitir que o patrimonialismo seja inerente ou exclusivo dos países de 

raízes ibéricas, muito menos que ocorra apenas no Brasil, estando ausente de outras realidades 

políticas. Entretanto, a análise de Faoro deve ser reconhecida como um fértil ponto de partida 

analítico, nunca como um acabado ou definitivo “ponto de chegada” da compreensão das 

relações entre o Estado e o mercado no Brasil. Afinal, ao longo do tempo, as práticas 

patrimonialistas assumem formas diversas, adotam métodos originais e produzem efeitos 

peculiares.  

O desprezo pelas discussões sobre o equilíbrio orçamentário e fiscal não deve servir 

como estratégia para escamotear práticas (ainda vigentes) que carregam a marca do 

patrimonialismo, tais como: protecionismos, intervenções econômicas parciais, discricionárias 

e localizadas, e favorecimento de agentes privados por meio de subsídios. O setor público pode 

exercer um papel decisivo no apoio ao desenvolvimento e não há como confundir essa 

atribuição estatal com o patrimonialismo, isto é, não se está a afirmar que qualquer forma de 

intervenção pública é deletéria, mas o desenvolvimento social tende a sofrer prejuízos num 

ambiente institucional que não tenha regras claras, estáveis, impessoais e universais (num 

sentido weberiano e compatível com as ideias de Douglass North) que traspassem tanto o 

fortalecimento dos mercados quanto a resolução de conflitos sociais e políticos, bem como o 

fundamental processo de diminuição do déficit de cidadania. 

Disso resulta que o patrimonialismo não é um ingrediente decisivo do presidencialismo 

de coalizão, não é um elemento indispensável para que a formação de coalizões governamentais 

constitua um instrumento que proporcione desenvolvimento social e crescimento econômico. 

A gestão do presidencialismo de coalizão num ambiente institucional estável, dotado de regras 

claras e impessoais, é o que mais importa e as instituições de controle governamental, o próprio 

sistema de checks and balances e a liberdade de imprensa podem garantir que o 

presidencialismo de coalizão seja, inclusive, um fator de enfraquecimento das práticas 

patrimonialistas. 

 Ocorre que a consolidação de instituições políticas inclusivas é, nitidamente, um 

processo em andamento no Brasil, sendo que essas instituições tendem a se firmar como um 

princípio ordenador de promoção da responsabilização e de controle democrático sobre o 

Estado. Isso implica a concomitante aceitação de um desenho institucional que não seja 

concentrador de poder. Fato é que tal concentração, especificamente, não ocorre por força do 

presidencialismo de coalizão, que, no Brasil, reúne mecanismos para gerir e atenuar as tensões 

político-institucionais. Assim, não se está a negar os efeitos positivos da possibilidade de haver 

aperfeiçoamentos do presidencialismo de coalizão, com base nos quais seriam asseguradas, por 
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exemplo, maior agregação de interesses, redução do clientelismo e maior eficácia decisória da 

máquina pública.  

Está claro que, atualmente, vigora o princípio da necessária participação das minorias 

no debate público e nas instituições políticas, entendido como a determinação de que todos 

devem ter reconhecida a liberdade de participação, a possiblidade de todos serem ouvidos, de 

que todos os interesses sejam considerados. Fato é que entre as questões candentes que derivam 

do exame minucioso da relação entre o presidencialismo de coalizão e o funcionamento das 

instituições jurídico-políticas impõe-se a que avalia que a exacerbação da representação das 

minorias amplia clivagens políticas que agravam a fragmentação política, mas que não 

condenam o presidencialismo de coalizão ao fracasso ou a uma permanente crise de 

governabilidade. 

É preciso compreender o presidencialismo de coalizão num quadro complexo de 

ampliação e diversificação de demandas sociais, correspondentes a mudanças profundas na 

tessitura das estruturas sociais e econômicas de dimensões globais. Nesse contexto, o Brasil 

expressa uma configuração socioeconômica em que o presidencialismo de coalizão constitui 

um desenho institucional que é capaz de promover os princípios políticos liberais e, ao mesmo 

tempo, de promover a redução do déficit de cidadania. A partir daí, deve-se reconhecer o papel 

da arena jurídico-política como espaço garantidor da sobrevivência da democracia, das 

liberdades fundamentais, da supressão do arbítrio por parte dos órgãos do Estado, enfim, do 

aprimoramento das instituições políticas e econômicas no sentido da “inclusão”. 

Nesse processo de “inclusão”, a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo vem 

sendo atingida pela ação do sistema judicial, que vem assumindo um protagonismo na cena 

política e, com isso, pondo em evidência novas possibilidades e limites para o funcionamento 

e a análise do presidencialismo de coalizão. Fato é que, na literatura sobre o presidencialismo 

de coalizão, constata-se facilmente uma ausência da atuação política do sistema judicial, sendo 

que, atualmente, já não é possível ignorar o papel do sistema judicial como fator de mediação 

entre as instituições políticas. Nesse sistema está incluído o Ministério Público, o Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, as demais instâncias da Justiça, o Tribunal de 

Contas da União (TCU), a Controladoria Geral da União, o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, a Polícia Federal, as Comissões Parlamentares de Inquérito e a Receita Federal. 

Todos esses órgãos vêm aprimorando a sua atuação em rede, de tal forma que o 

presidencialismo de coalizão encontra um anteparo progressivamente mais eficiente no sentido 

de mediar os conflitos institucionais e de minar as práticas patrimonialistas ainda vigentes. 
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Se, por um lado, o sistema judicial exerce a sua legítima função de, inclusive, evitar o 

arbítrio do Executivo (que, de fato, pelos termos da Constituição de 1988, tem elevado poder 

de agenda), por outro lado, o sistema judicial atua politicamente quando defende medidas que 

interferem sobremaneira nos mecanismos estabelecidos de exercício do poder; busca legitimar 

os próprios interesses ou projetos por meio da obtenção de apoio para além da esfera 

estritamente burocrática, pauta a sua atuação pelas reações da opinião pública e dos agentes 

políticos; e até mesmo elabora políticas públicas com o objetivo de combater a corrupção e a 

impunidade, agindo, para tanto, nas instâncias decisórias de negociação política e de 

convencimento. 

A competição política no Brasil, forçosamente, incorporou as ações do sistema judicial 

na equação que define o cálculo eleitoral, a dinâmica partidária e a busca por legitimidade 

política. Há um desafio a ser enfrentado: o grande poder de agenda do Executivo vem sendo 

confrontado com o poder de agenda que o sistema judicial vem exercendo. E a compreensão do 

presidencialismo de coalizão ainda não incorporou devidamente o sistema judicial para definir, 

por exemplo, como aprimorar os mecanismos de accountability direcionados para o sistema 

judicial, que ainda tem garantido para si alto grau de discricionariedade. Essa é uma 

possibilidade de pesquisa aberta pela própria dinâmica do presidencialismo de coalizão que, 

afinal, não é inerentemente um desenho patrimonialista e propiciou efetivamente condições 

para que ocorressem avanços sociais importantes num ambiente institucionalmente 

democrático. 
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