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13. INSTITUIÇÕES POLÍTICAS 
NO BRASIL: DE CASO A TEORIA

Magna Inácio1

Marta Mendes da Rocha2

Introdução

Nos últimos trinta anos, o estudo das instituições políticas 
emergiu como uma das principais áreas da Ciência Política no Brasil, 
sendo a relação executivo-legislativo o eixo organizador dessa vasta 
produção. Os já clássicos estudos sobre a especificidade do presiden-
cialismo, reconfigurado na última transição democrática, deram os 
contornos do marco analítico da política brasileira, jogando luz sobre 
traços institucionais e atores políticos específicos (ABRANCHES, 
1988; FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999; AMORIM NETO, 2000). 

Uma noção genuína, “presidencialismo de coalizão”, cimentou 
a convergência dessas análises em relação ao arranjo institucional 
brasileiro, ainda que sob óticas distintas, e orientou um produtivo 
processamento de teorias institucionalistas para dar conta deste 
“caso”. O foco nessa prática, estruturalmente induzida, potenciali-
zou a construção de uma agenda pluritemática que permitiu avanços 
consideráveis no estudo da dinâmica entre os Poderes, da forma-
ção e gestão de gabinetes presidenciais, da organização interna do 
Legislativo, dos partidos legislativos e da produção legal no país.  

1  Doutora em Ciência Política pela UFMG. Professora do Departamento de Ciência Política e 
pesquisadora do Centro de Estudos Legislativos da UFMG

2  Doutora em Ciência Política pela UFMG. Professora do Departamento de Ciências Sociais da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Política 
Local (NEPOL/PPGCSO/UFJF).
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Focada nos incentivos e constrangimentos institucionais, essa 
linha de estudos identificou nas mudanças endógenas das preferên-
cias políticas um mecanismo-chave dos resultados que frustraram 
os prognósticos pessimistas acerca do sistema político brasileiro. 
Seguindo a agenda institucionalista de construção de modelos no 
nível micro do comportamento político (SHEPSLE; WEINGAST, 
1995; KREHBIEL, 1992), esses estudos alargaram a compreensão 
da macropolítica no Brasil, apoiada em extensa pesquisa empírica. 

A agenda recente, no entanto, tem apontado para hiatos na co-
nexão entre os níveis micro e macro da política que requerem trazer 
para o campo analítico um conjunto de second-order strategies dos ato-
res políticos até então pouco exploradas. O foco nessas estratégias 
tem contribuído para emergir no campo analítico uma diversidade 
maior de atores e instituições cujas interações moldam essa macro-
política e nos ajudam a entender a variação de seus resultados. 

O objetivo deste capítulo é, portanto, mapear a produção re-
cente sobre as instituições políticas no Brasil que teve na relação 
executivo-legislativo a sua base propulsora e mostrar como o estudo 
do caso brasileiro contribuiu para a renovação no âmbito das teorias 
sobre o funcionamento do presidencialismo e a lógica de formação 
de coalizões em diferentes contextos institucionais e políticos.

Indo além de um country-study: o estudo das 
instituições políticas no Brasil

A tríade de  temas, transição democrática-governabilidade-pre-
sidencialismo de coalizão, marcou, indubitavelmente, o campo de 
estudos sobre as instituições políticas no Brasil. Enquanto os dois 
primeiros foram basilares da agenda sobre presidencialismo compa-
rado, o terceiro demarcou a genuína contribuição teórica derivada 
da análise do caso brasileiro. As origens desse campo remontam ao 
debate acerca das escolhas institucionais implicadas na reconstitucio-
nalização da ordem política, nuançado por embates políticos e desa-
fios analíticos3. Na ocasião, as questões centrais giravam em torno 

3  Limongi et. al. (2016), recuperam a interconexão entre a dimensão política e analítica na formação 
deste campo de estudos. 
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de compreender os limites do arranjo político brasileiro, em relação 
aos traços institucionais remanescentes, e as potencialidades do seu 
redesenho pós-constitucional para processar, de forma estável, os 
conflitos em uma sociedade plural marcada por fortes desigualdades. 

Nesta seção discutimos as teorias e as abordagens que informa-
ram a construção desse campo de estudos. Teorias positivas sobre 
as instituições, fortemente orientadas para a construção de propo-
sições testáveis, catalisaram o interesse no estudo de casos particu-
lares. Essas se revelaram particularmente atrativas no contexto de 
consideráveis mudanças institucionais, passíveis de serem aborda-
das, ainda que tangencialmente, pela lógica de quase-experimentos4. 
Para apreender a fragmentação política e a instabilidade política, a 
trajetória da análise deslocou-se dos atributos do presidencialismo 
para a dinâmica da relação executivo-legislativo.

Como já amplamente discutido, o ponto de partida desse des-
locamento foi o amplo debate sobre o presidencialismo suscitado 
pelas teses do cientista político espanhol Juan Linz (1990). Segundo 
o autor, nesse sistema de separação de poderes – no qual Executivo 
e Legislativo possuem origens separadas e sobrevivência indepen-
dente (eleições separadas com mandato fixo) – a capacidade de 
realizar mudanças no status quo supõe uma cooperação pouco pro-
vável quando maiorias políticas diferentes controlam esses Poderes. 
Devido a esses atributos, o presidencialismo caracteriza-se, segundo 
Linz, pela ausência de incentivos à cooperação entre os Poderes e à 
construção de coalizões, tendendo a converter disputas políticas em 
conflitos institucionais. 

O caso brasileiro tornou-se naturalmente paradigmático na dis-
cussão desses alegados efeitos. O arranjo institucional, indutor de 
fragmentação política e de governos minoritários, mostrou-se um 
referente empírico profícuo para aqueles que buscaram apontar os 
confounders no diagnóstico Linziano e produzir hipóteses rivais. A 
guinada institucionalista no debate sobre o presidencialismo latino-
-americano teve como ponto de partida as macroinstituições, como 

4  Nesse cenário de mudanças institucionais, a atenção não recaiu sobre teorias da escolha institucional, 
mas sim na exploração dos efeitos das instituições ou equilíbrios estruturalmente induzidos. 
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o sistema de governo, visto por Linz como variável-chave para a 
instabilidade do regime democrático. Revisões subsequentes agre-
garam complexidade a esse debate, ampliando o campo analítico 
a partir dos efeitos gerados pelos sistemas eleitorais e partidários 
(MAINWARING, 1993a; 1993b; TSEBELIS, 1997). Os efeitos das 
regras eleitorais, do multipartidarismo, do federalismo e do bicame-
ralismo, combinados ao presidencialismo, tornaram-se o foco das 
investigações que tinham como problema central compreender os 
efeitos que a dispersão excessiva da autoridade política poderia cau-
sar sobre a estabilidade do regime e outros atributos importantes 
de uma democracia. Mais uma vez, a matriz radical de dispersão de 
poder, vista sob a ótica dessas macroinstituições, fez do Brasil um 
caso excepcional.  

Dois trabalhos seminais sinalizam o turning point da análise do sis-
tema político brasileiro em direção às microinstituições indutoras da 
sua dinâmica. De um lado, os trabalhos de Lamounier (1984, 1989) 
sintetizaram o diagnóstico acerca da disfuncionalidade do sistema 
brasileiro e a agenda de reformas necessárias para superá-la, ambos 
apoiados em argumentos institucionalistas acerca dos efeitos das re-
gras de competição eleitoral e de formação de governos. Reiterando 
o argumento linziano, Lamounier colocou em perspectiva a análise 
institucionalista dos resultados políticos a partir dos atores e pontos 
de vetos emergentes, uma das matrizes que marcou a produção sub-
sequente sobre o arranjo político brasileiro. De outro lado, Abranches 
(1989) contribuiu decididamente para reorientar o debate sobre o 
“dilema institucional” no Brasil a partir do foco na relação execu-
tivo-legislativo. Sem considerá-lo necessariamente disfuncional, mas 
ressaltando seus custos políticos elevados, Abranches singularizou o 
arranjo brasileiro como de “presidencialismo de coalizão”, situando 
nos componentes societários e institucionais desse arranjo as fontes 
dos problemas de barganha e agência política e os vetores potenciais 
de instabilidade. Problemas relacionados à formação de coalizões de 
governo e de distribuição de poderes de agenda e de veto entre os ato-
res institucionais e políticos reorientaram as agendas de pesquisa e seu 
diálogo com a produção internacional. Com isso, abriu-se caminho 
para uma excepcional produção em que o caso deu lugar a teorias.
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O problema sob a ótica dos veto players 

Os incentivos para a dispersão da autoridade e para a multipli-
cação dos chamados veto players também adviriam da operação das 
regras eleitorais. Segundo Ames (2001), os incentivos decorrentes 
do sistema proporcional de lista aberta seriam responsáveis pela fra-
queza dos partidos, seja na arena eleitoral, seja na arena parlamen-
tar. Os partidos seriam incapazes de exercer controle sobre seus 
membros e de estruturar de forma consistente e duradoura as pre-
ferências dos eleitores5. O resultado seriam campanhas fortemente 
personalizadas nas quais candidatos de um mesmo partido com-
petem entre si, investem na reputação pessoal em detrimento dos 
programas e rótulos partidários e, uma vez eleitos, comportam-se 
de forma individualista e  indisciplinada6. Segundo Ames, portanto, 
o sistema eleitoral – ao lado do presidencialismo e do federalismo – 
seria responsável pela multiplicação dos atores com poder de veto 
e pela dispersão da autoridade política com consequências danosas 
sobre a governabilidade. A incapacidade dos presidentes para faze-
rem avançar as reformas estruturais e para solucionar problemas 
como pobreza, corrupção, desigualdade social e a má qualidade dos 
serviços públicos seriam evidências a favor de seu diagnóstico.

A organização federativa figurava como outro traço problemá-
tico do ponto de vista da governabilidade. Desde o já citado artigo 
de Abranches, publicado em 1989, o federalismo era apontado como 
um dos traços institucionais que elevariam os custos para a formação 
de maiorias de apoio ao Executivo. Isso porque, segundo o autor, 
ele seria responsável por inserir, ao lado do elemento partidário, um 
elemento regional na formação das coalizões de governo. Em outras 
palavras, o federalismo, ao permitir a expressão institucional dos inte-
resses regionais, seria mais um elemento a multiplicar os atores com 
poder de veto no sistema brasileiro. Nesta interpretação, entendia-se 

5  Uma análise mais detalhada dos efeitos do sistema eleitoral e das características do sistema parti-
dário brasileiro – abordando a dimensão organizacional dos partidos, seu papel no recrutamento 
de candidatos, seus vínculos com o eleitorado, entre outros aspectos – pode ser encontrada nos 
Capítulos 2 e 12 desta coletânea. 

6  Diagnóstico semelhante sobre o sistema partidário brasileiro era oferecido por Mainwaring (2001).
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que a Constituição de 1988 havia assegurado significativo poder aos 
governos subnacionais. O Congresso Nacional era visto como uma 
arena para a manifestação de interesses regionais e locais, o que era 
proporcionado, em parte, pelo sistema eleitoral com coincidência en-
tre os distritos e os estados para a eleição dos deputados federais. 
Além disso, argumentava-se que os recursos controlados pelos gover-
nadores lhes assegurariam grande poder de influência sobre as banca-
das estaduais, às expensas dos partidos (ABRÚCIO, 1998). 

Dessa forma, para alguns analistas, a política nacional seguiria 
uma lógica estadual segundo a qual a lealdade às bases eleitorais locais 
prevaleceria sobre as preocupações nacionais e partidárias no com-
portamento dos parlamentares. Nesta interpretação, destacava-se a di-
ficuldade enfrentada pelo governo central para implementar legislação 
que pudesse atingir direta ou indiretamente os interesses dos estados e 
dos municípios ou que impusesse altos custos aos governos subnacio-
nais (SAMUELS, 2000; SAMUELS; MAINWARING, 2004). 

Ocorre que, a despeito dos prognósticos pessimistas e ao contrá-
rio do que se supunha e se alardeava, o arranjo institucional brasileiro 
não parecia tão disfuncional. O impedimento do primeiro presidente 
eleito pelo voto direto após a transição para a democracia não re-
sultou, como se poderia esperar, na desestabilização do regime e na 
abertura de um quadro de imprevisibilidade. Os acontecimentos que 
sucederam o evento, ao contrário, sugeriam que as instituições con-
solidadas em 1988 poderiam prover as condições necessárias para a 
governabilidade. Se as principais apostas eram na falência do regime 
e esta era explicada a partir de variáveis institucionais, as explicações 
para o “sucesso” passaram a se orientar, também, e sobretudo, pela 
dimensão das regras. A questão central passa a ser, portanto, a de 
explicar por que, a despeito de todas as expectativas ao contrário, o 
sistema mostrava-se funcional para a produção de decisões. 

Uma das respostas para essa funcionalidade surgiu de uma mu-
dança em relação ao foco da análise e às estratégias metodológicas. 
Até então, as principais proposições sobre o funcionamento do sis-
tema político brasileiro decorriam da consideração dos traços macro 
do arranjo institucional – presidencialismo, federalismo, representa-
ção proporcional e multipartidarismo – e de um exercício dedutivo 
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a respeito dos incentivos, dos tipos de interação e dos resultados 
prováveis de sua operação. 

A partir de meados dos anos 1990, com os trabalhos de 
Figueiredo e Limongi (1995, 1995a, 1999), observa-se uma níti-
da mudança de foco e estratégia analítica: as microinstituições, 
que remetiam à distribuição constitucional de prerrogativas entre 
Executivo e Legislativo e às variáveis internas ao Poder Legislativo, 
ganham relevo. É neste contexto que despontam, gradualmente, os 
estudos que tomavam como objeto de estudo – seja como variáveis 
independentes, seja como resultados a serem explicados – a estrutu-
ra e a organização legislativa, o sistema de comissões, a atuação das 
lideranças partidárias, a dinâmica e o perfil da produção legislativa, 
etc. A mudança de foco da dimensão macro para a micro também 
se justificava pelas novas prerrogativas constitucionais atribuídas ao 
Poder Executivo que despontavam como principais diferenças em 
relação ao arranjo praticado na República de 1946.

Os poderes de agenda como chave de 
explicação para a cooperação sob o 
presidencialismo

O Brasil, como caso, foi crucial para a terceira geração de estu-
dos sobre o presidencialismo, que buscou identificar os mecanismos 
indutores de equilíbrios ou escolhas sociais estabilizadoras do jogo 
político num ambiente institucional visto, até então, como propenso 
à paralisia e aos vetos mútuos. Informada por teorias positivas acer-
ca dos equilíbrios institucionalmente induzidos, a produção sobre 
o caso brasileiro adensou esse debate ao explorar as variações na 
distribuição desses poderes entre os órgãos do Estado e o papel 
pivotal do Executivo no processo decisório. A agenda sobre o pre-
sidencialismo de coalizão abriu um vetor analítico empiricamente 
sofisticado para converter o caso em teoria. 

De forma interessante, o debate acerca do presidencialismo de 
coalizão, como expressão desse equilíbrio institucional, centrou-se 
nos problemas de coordenação e de delegação entre os Poderes, mas 
apreendidos na arena congressual. A delegação de poderes aos líderes 
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partidários ocupou posição central nas teses focadas na solução dos 
problemas de ação coletiva dos partidos legislativos e seus impactos 
na coordenação interpartidária das coalizões majoritárias de governo.

Um dos marcos dessa nova agenda, os trabalhos de Figueiredo 
e Limongi, destacaram as bases partidárias da cooperação entre 
Executivo e Legislativo, engendradas pela distribuição de poderes 
de agenda e veto asseguradas aos líderes partidários e ao presidente. 
Eles mostraram que, ao contrário do que se supunha, os presidentes 
brasileiros tinham grande sucesso na implementação de sua agenda 
e dominavam a produção legislativa. Os parlamentares se compor-
tavam de forma disciplinada (seguindo, na grande maioria dos casos, 
a orientação das lideranças) e previsível. Mais que isso, o comporta-
mento dos parlamentares nas votações permitia posicionar os parti-
dos coerentemente em um continuum ideológico (1999, p. 75).  

Num diálogo crítico com as teses centradas nos atores com po-
der de veto7, Figueiredo e Limongi argumentaram pela centralidade 
dos poderes de agenda delegados ao Executivo na conformação do 
processo decisório numa direção que, no mínimo, reduz o valor es-
tratégico dos poderes de veto8. O Congresso não teria, portanto, 
uma agenda institucional de veto à agenda do Executivo (1999, p. 
9); ao contrário, os ganhos da cooperação entre poderes seriam de-
monstrados pelo voto disciplinado das coalizões de governo, visto 
como “a melhor estratégia para a obtenção de recursos visando a 
retornos eleitorais” (1999, p. 23).  

Essas análises colocaram em foco as implicações de uma cadeia 
de delegação de poderes de agenda mais ampla do que inicialmen-
te destacada pelos modelos formais, em geral, centrados na arena 
congressual. Destacando o caráter racional e condicional da delega-
ção de poderes ao Executivo (CAREY; SHUGART, 1998; HUBER, 

7  Nesse momento, um dos principais proponentes, Tsebelis (1997), buscava demonstrar como 
diferentes traços e combinações institucionais impactavam o número de veto players em um sistema 
e, como, combinado com variáveis posicionais, os diferentes arranjos impactavam a capacidade de 
os agentes políticos realizarem mudanças no status quo.

8  No caso brasileiro, enfatizava-se os poderes e recursos assegurados ao presidente pela Constituição 
de 1988 – iniciativa exclusiva em certas áreas de políticas, veto total e parcial, emitir decretos com 
força de lei, monopólio orçamentário – e que alteraram drasticamente o equilíbrio entre os poderes 
em relação, por exemplo, à experiência da República de 1946 (SANTOS, 1997; 2003).
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1996), Figueiredo e Limongi buscaram demonstrar como os pre-
sidentes brasileiros mobilizaram tais poderes para forjar e prote-
ger maiorias parlamentares dos custos decisórios, por exemplo, por 
meio do poder de decreto via medidas provisórias. 

O redirecionamento do debate, dos efeitos da multiplicação dos 
veto players para a dimensão do agenda setting foi fundamental para 
uma contribuição original dos estudos institucionalistas no Brasil. A 
nova geração de estudos se esforçou em argumentar que as relações 
entre os Poderes Executivo e Legislativo não deveriam ser, neces-
sariamente, pensadas na chave do conflito, equiparando-se separa-
ção de poderes a conflito entre os poderes. Como afirma Limongi 
(2006), até então as relações entre os Poder Executivo e o Legislativo 
eram pensadas “a partir de uma perspectiva vertical, assumindo-se 
que estes poderes têm vontades divergentes e, em última instân-
cia, inconciliáveis” (p. 241). Com efeito, diversos estudos mostra-
vam que determinadas regras e procedimentos decisórios poderiam 
produzir incentivos à cooperação entre os poderes (SHUGART; 
CAREY, 1992; CAREY; SHUGART 1998), remetendo, novamente, 
à dimensão da formação da agenda. Segundo Limongi et. al. (2016) 
o questionamento de que a relação entre os poderes não era neces-
sariamente conflitiva teria se convertido, então, na “base da contri-
buição original da ciência política nacional à literatura comparada” 
(s.p.). Dessa forma, ao enfatizar os elementos que incentivavam a 
integração e a cooperação entre os poderes, diluíam-se as rígidas 
fronteiras que separavam o presidencialsimo e o parlamentarismo. 

O foco nos poderes de agenda também permitiu problematizar 
as teses sobre o efeito da organização federativa sobre a governa-
bilidade. Uma interpretação alternativa à proposta por Abrúcio e 
Samuels que salientavam o peso dos interesses regionais no proces-
so decisório em nível nacional foi oferecida por Cheibub, Figueiredo 
e Limongi (2009), Arretche e Rodden, (2004) e Arretche (2012), 
entre outros. Novamente o argumento central foi o de que a des-
peito dos traços do arranjo institucional brasileiro que multiplicam 
os pontos de veto, outros mecanismos institucionais que remetem 
ao poder de agenda do presidente e dos líderes partidários mini-
mizavam os efeitos centrípetos daquelas regras. A análise do com-
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portamento dos deputados em decisões que impunham perdas aos 
governos subnacionais e reduziam a autonomia dos estados não in-
dicava que as lealdades locais e regionais prevaleciam sobre as orien-
tações dos partidos nacionais ou sobre as preferências do presidente 
(CHEIBUB; FIGUEIREDO; LIMONGI, 2009). 

Os estudos de Arretche sobre o federalismo brasileiro e seu 
impacto sobre a formulação e a implementação de políticas públi-
cas também problematizam a tese de que as instituições federativas 
instituídas pela Constituição de 1988 implicariam em um governo 
central fraco com consequentes problemas de eficiência e efetivida-
de. O argumento da autora é o de que estados federativos variam no 
que se refere à distribuição de competências ou autoridade jurisdi-
cional sobre políticas e no “modo como as instituições federativas 
interagem com as demais instituições do sistema político” (2012, p. 
14). Analisando decisões em torno de propostas legislativas que afe-
tavam os interesses das unidades constituintes, a autora conclui que 
prevaleceu a orientação partidária e a posição dos parlamentares em 
relação ao governo no lugar de interesses particularistas liderados 
pelos governadores. Dessa forma, Arretche chama a atenção para 
os mecanismos institucionais que “permitem aos governos centrais 
obter a cooperação dos governos subnacionais para realizar políticas 
de interesse comum”, mecanismos que não estão necessariamente 
associados a estados federativos ou unitários (2012, p. 28). Segundo 
a autora, a variedade de federalismo adotada no Brasil o aproximaria 
das federações centralizadas europeias. Se, de um lado, os governos 
subnacionais possuem importante participação nos gastos e atuação 
na execução de políticas públicas centrais para os cidadãos, por ou-
tro, o governo central conta com recursos institucionais para coor-
denar as ações dos governos subnacionais e influenciar a agenda e 
as políticas das unidades constituintes.

Como sabemos, as teses sobre a preponderância do Executivo 
dominaram a agenda sobre o presidencialismo de coalizão no caso 
do Brasil e, apesar da centralidade dada ao presidente, concentra-
ram-se nos problemas de delegação configurados na arena congres-
sual. Presidente e líderes partidários foram destacados como atores 
pivotais na superação desses problemas que, num contexto de go-
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verno de coalizão, referem-se a dilemas de coordenação fortemente 
imbricados nos níveis intra e interpartidários. Assim, essa preponde-
rância, no caso brasileiro, resultava de uma variante mais complexa 
de cartel legislativo9 dado que, de um lado, decorre da capacidade 
do presidente em “controlar a agenda – o timing e o conteúdo – dos 
trabalhos legislativos” (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p. 11), 
mas também de regras de organização internas do Legislativo, que 
regulavam a distribuição de direitos e recursos parlamentares e cen-
tralizavam o processo decisório em torno dos líderes partidários. 

Os estudos sobre as relações entre Executivo e Legislativo, ainda 
nos anos 1990, marcaram a produção acadêmica no campo das insti-
tuições políticas, dando origem a um rico debate sobre as variáveis e 
mecanismos que concorriam para a produção da governabilidade. Tal 
perspectiva abriu uma ampla avenida de estudos que identificaram, 
em boa medida como explicações concorrentes, diferentes soluções 
institucionais para os problemas de coordenação e de delegação na 
arena congressual sob a lógica do presidencialismo de coalizão. 

Uma geração profícua de pesquisas acerca dos efeitos dos po-
deres de agenda reservados ao presidente e aos líderes partidários 
destacou diferentes mecanismos para lidar, do lado da oferta, com 
as expectativas de ganhos da cooperação: a centralização decisória 
em torno da Mesa Diretora e do Colégio de Líderes. De forma ge-
ral, tais estudos apontaram a alocação de “property rights”, decor-
rente dessa estrutura centralizada, como base do poder de agenda 
dos  líderes partidários e do governo e a consequente cartelização 
do processo legislativo: controle do acesso a cargos e do fluxo das 
proposições legislativas (pedido de urgência), resultando no esvazia-
mento das comissões parlamentares e na dominância do plenário 
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999). Diversas análises detalharam 
a operação e os efeitos dessas microinstituições, incluindo a conso-
lidação de partidos legislativos como centro gravitacional da com-
petição política (NICOLAU, 2000; SANTOS, 2003; MELO, 2004; 
MELO E CÂMARA, 2012; LIMONGI; GUARNIERI, 2014). 

9  O conceito de cartel legislativo se refere ao controle de recursos parlamentares e dos cargos 
estratégicos dentro da estrutura de autoridade da Assembleia pelo partido ou pela coalizão 
majoritária, de forma a assegurar o poder de agenda e veto da agenda e processos legislativos. 
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Estudos mais recentes, no entanto, têm explorado as complexida-
des das redes de delegação intra e interpartidárias, assim como en-
tre governo e oposições, com foco em problemas informacionais 
(SANTOS; ALMEIDA, 2011) e de coordenação (HIROI; RENNÓ, 
2014; INÁCIO; RESENDE, 2015) entre mandantes e agentes e nas 
mudanças institucionais impulsionadas por eles (ALMEIDA, 2018). 

Problemas relativos ao lado da demanda ou ganhos de coopera-
ção por parte dos legisladores motivaram estudos focados na lógica 
distributiva subjacente ao presidencialismo de coalizão.  Os trabalhos 
de Pereira e Mueller (2002, 2003) e Pereira e Rennó (2003; 2007) en-
fatizaram o poder orçamentário do Executivo como variável central 
para formar e manter as maiorias no Legislativo. Segundo os autores, 
além da cessão de cargos no gabinete, orientada partidariamente, o 
Executivo se valeria da liberação estratégica de emendas orçamentá-
rias para parlamentares individuais. Dessa forma, contemplariam as 
motivações básicas dos legisladores em levar recursos concentrados 
para as suas bases eleitorais. Em seus estudos, os autores analisam 
o processo de elaboração do orçamento no Brasil e mostram que a 
despeito do poder de agenda do Executivo – por meio do conjunto 
de regras e procedimentos que regulam o processo – os legisladores 
são capazes de propor e aprovar um grande número de emendas 
ao orçamento anual. Para os autores, essa dinâmica revela uma es-
tratégia do Executivo que “abre mão de usar os recursos institucio-
nais e as informações de que dispõe para impedir a modificação do 
seu projeto” e “incentiva a apresentação de emendas” (PEREIRA;  
MUELLER, 2002, p. 295), de modo a se utilizar, posteriormente, de 
sua execução “como instrumento de controle dos membros de sua 
coalizão nas votações no Congresso” (Idem, p. 271). 

Enfatizando os poderes de agenda do Executivo – com foco 
no processo orçamentário – os autores acrescentam um elemento 
à explicação de Figueiredo e Limongi, destacando as estratégias ad 
hoc utilizadas pelo presidente como instrumentos de barganha para 
manter o apoio de uma maioria no Congresso10. A decisão sobre a 

10  O estudo de Pereira e Mueller (2002) se insere nos debates sobre o impacto de diferentes arranjos 
institucionais, em termos de dispersão da autoridade política, número de partidos e formato do 
gabinete sobre o déficit orçamentário.
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execução das emendas parlamentares funcionaria como forma de 
recompensas para os parlamentares leais, punição para os oposito-
res e, mais importante, teriam impacto efetivo sobre as chances de 
reeleição dos deputados (PEREIRA; RENNÓ, 2003; 2007). Para 
os autores, portanto, um dos componentes decisivos para explicar 
o sucesso e a dominância legislativa do Executivo e sua capacida-
de de obter cooperação do Congresso seria o processo de execu-
ção das emendas individuais e coletivas dos deputados (PEREIRA; 
RENNÓ, 2007, p. 671)11. Salientam, portanto, os impactos das po-
líticas distributivas do presidente, pela via orçamentária, para for-
jar e coordenar maiorias legislativas (PEREIRA;  MULLER, 2002; 
ALSTON; MULLER, 2005; PEREIRA; RENNÓ, 2007) e na mo-
bilização dos atores subnacionais (SAMUELS, 2003). Em trabalho 
mais recente, Baião, Couto e Jucá (2018) também salientaram a im-
portância das emendas individuais como moeda de troca na rela-
ção entre os poderes, lançando luzes sobre a coordenação partidária 
envolvendo ministros, líderes partidários, parlamentares e prefeitos.

Ainda sob a ótica da demanda, estudos sobre lobbying têm colo-
cado em perspectiva as redes de influência forjadas por grupos de 
interesses no Legislativo e Executivo, a partir dos incentivos insti-
tucionais e oportunidades disponíveis nessas arenas para a interme-
diação de interesses particularistas e setoriais (MANCUSO, 2004; 
SANTOS, 2011; SANTOS et al, 2015; SANTOS et al, 2017). Com 
foco no financiamento de campanhas e no comportamento parla-
mentar, essas pesquisas têm alargado, analiticamente, o campo de 
estudo das conexões entre as arenas eleitoral e parlamentar ao abor-
darem essas redes de influência a partir de efeitos específicos das 
áreas de policy, do perfil das demandas setoriais e/ou de grupo e dos 
estágios do processo legislativo.  

Diferenças à parte, a análise acerca da distribuição de poderes 
de agenda e veto entre atores políticos e institucionais, a partir do 

11  As interpretações que enfatizam a importância das emendas orçamentárias como moeda de troca 
na construção e na manutenção de maiorias de apoio ao presidente devem considerar as mudanças 
constitucionais recentes que reduziram a discricionaridade do Executivo em relação à execução das 
emendas orçamentárias, introduzindo o chamado orçamento impositivo. Ver EC n. 86 de 17 de 
março de 2015 e a EC n. 100 de 26 de junho de 2019. 
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caso brasileiro, ofereceu oportunidades excepcionais de aperfeiçoa-
mento de teorias recentes sobre instituições políticas democráticas, 
elevando a acurácia de seus modelos analíticos a partir de evidências 
ou proposições derivadas desse amplo debate. 

Cabinet studies: a montagem e a manutenção 
dos gabinetes sob o presidencialismo

Um importante ponto de inflexão nos estudos sobre as relações 
Executivo-Legislativo refere-se à dinâmica de formação de maiorias 
políticas por meio de coalizões, rota para a superação da fragmenta-
ção política sistêmica12. Análises sobre a formação dos governos no 
país e a sua capacidade operativa decorrente dessa maioria forjada 
por alianças multipartidárias sustentaram que o presidencialismo 
praticado no Brasil não deveria ser tratado como “significativamente 
diverso dos governos de coalizão praticados sob regimes parlamen-
taristas” na Europa, pois aqui, tal como lá, o modelo se orienta-
ria pela mesma lógica na qual “partidos organizam e garantem o 
apoio ao Executivo” (LIMONGI, 2006, p. 250). Com efeito, uma 
das principais contribuições da Ciência Política brasileira, pela via da 
abordagem institucionalista, foi mostrar a viabilidade das coalizões 
também sob o presidencialismo. Os estudos sobre as coalizões de 
governo no Brasil mostraram que os presidentes tenderam a formar 
coalizões majoritárias e estas forneceram bases estáveis de apoio 
para a implementação de sua agenda. 

Os estudos seminais de Amorim Neto (1998; 2002) sobre os 
gabinetes presidenciais de coalizão destacaram o contexto estra-
tégico em que presidentes, apoiados em poderes de nomeação, e 
partidos, atraídos pela participação no Executivo, reconfiguram es-
trategicamente as condições de governabilidade no país. A despeito 
de reconhecer que os governos de coalizão eram frequentes sob o 

12  Abranches, no final da década de 1980, já destacava a frequência dos governos de coalizão no 
parlamentarismo, aspecto posteriormente destacado no contexto do presidencialismo (CHEIBUB; 
PRZEWORSKI; SAIEGH, 2002). Anastasia, Melo e Santos (2004) mostram que, durante a década 
de 1990, na América do Sul, apenas a Argentina não montou governos de coalizão. Estes foram 
observados na Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai.
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presidencialismo e o parlamentarismo e que, em ambos os siste-
mas, se orientavam por uma mesma lógica geral, um conjunto de 
estudos buscou examinar as variações em termos das estratégias de 
montagem dos gabinetes e suas implicações sobre a estabilidade e 
o processo de produção de políticas públicas. Aqui se destacam, 
principalmente, os estudos de Amorim Neto (2000, 2006) que argu-
menta que o perfil do gabinete impacta a capacidade de coordena-
ção do Executivo. Além disso, para o autor, as próprias escolhas do 
Executivo quanto às estratégias para aprovar sua agenda deveriam 
ser compreendidas à luz da moldura institucional. 

Dessa forma, o caso brasileiro passou a ser estudado com o 
interesse de verificar se gabinetes presidenciais e multipartidários 
poderiam funcionar como as coalizões em países parlamentaristas, 
apresentando alto grau de disciplina partidária e provendo uma base 
segura para a aprovação da agenda do Executivo13. Observou-se que 
os parlamentares filiados aos partidos formalmente vinculados ao 
governo votavam com seus líderes. De modo que era possível dizer 
que a coalizão ministerial correspondia a uma coalizão legislativa. A 
proporcionalidade entre o peso parlamentar e a recompensa minis-
terial, mensurada como taxa de coalescência do gabinete, foi identifi-
cada como mecanismo-chave na construção de maiorias legislativas 
disciplinadas, base do sucesso legislativo do governo. Quanto mais 
proporcional essa distribuição, mais satisfeitos estariam os membros 
da coalizão, menos prováveis seriam as disputas internas e menores 
os custos de gerir a coalizão (AMORIM NETO, 2002). Entretanto, 
as variações entre sistemas de governos confirmam que os presiden-
tes menos constrangidos institucionalmente formam gabinetes me-
nos proporcionais e com maior participação de técnicos (AMORIM 
NETO; SAMUELS, 2010).

O papel da agência presidencial, voltada para a formação e a 
persistência de uma maioria legislativa forjada a partir de recursos 
controlados pelo Executivo, conduziu a qualificações importantes 
quanto à operação de cartéis legislativos e seus efeitos estabilizado-

13  Para Amorim Neto (2000) apenas poderiam ser considerados governos de coalizão aqueles que 
incluem pelo menos dois partidos e exibem “um alto grau de proporcionalidade entre a cota 
ministerial dos partidos e seu peso parlamentar” (2000, p. 480).  
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res no processo de tomada de decisões14. Se, por um lado, uma coa-
lizão majoritária e com potencial de cartelizar o processo legislativo 
torna-se viável nesse contexto, de outro, isso implica uma coorde-
nação dessa aliança mais custosa, dentro e entre Poderes. Oscilações 
no funcionamento do cartel legislativo refletem as escolhas estra-
tégicas do presidente a respeito de como construir e manter uma 
coalizão. A alocação proporcional, ou não, dos portfólios ministe-
riais não esgota tais escolhas na medida em que a participação no 
Executivo abre outras oportunidades estratégicas para os membros 
do gabinete, com impactos potenciais na esfera congressual. Por 
exemplo, Amorim Neto et al. (2003) argumentam que o poder de 
veto assegurado aos partidos pelo Presidente na formação da agen-
da de governo dentro do Executivo é uma condição para coalescer 
uma maioria capaz de cartelizar a produção legislativa. Assim, estra-
tégias presidenciais de como governar tornam variáveis o patamar 
de sucesso legislativo do Executivo, a despeito da relativa estabilida-
de do arranjo institucional.

A atenção dada aos gabinetes presidenciais brasileiros, como 
country-study ou em perspectiva comparada, estabeleceu bases analíti-
cas e empíricas cruciais para apreender a dinâmica do presidencialis-
mo de coalizão. Como desdobramento, sua agenda de pesquisa tem 
transitado do foco exclusivo nos gabinetes, tomados como unidade, 
para análises que exploram as variações no seu interior. Como será 
discutido a seguir, tal movimento tem contribuído para reunir evi-
dências em diferentes níveis de análise e identificar variações da po-
lítica de coalizão entre e dentro dos gabinetes. Nessa linha, análises 
têm especificado os problemas de agência do presidente por portfó-
lio ministerial, área de política ou partido político, avançando a com-
preensão dos microfundamentos do presidencialismo de coalizão.

14  Segundo esta teoria (COX; MCCUBBINS, 1993), desenvolvida no contexto dos estudos sobre a 
US House, o partido majoritário carteliza o processo legislativo no interior da casa, monopolizando 
as posições e cargos investidos de poder de agenda com lideranças que atuam como agentes do 
partido. A centralização do poder de agenda combinado a um sistema de distribuição de punições 
e recompensas incentiva esses agentes a servir aos interesses coletivos do partido ou da coalizão.
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Desempacotando a relação executivo-
legislativo: mapeando gaps analíticos e 
desafios metodológicos

O debate acerca do funcionamento dos governos de coalizão 
adensou a análise sobre as instituições políticas no Brasil, iluminando 
os gaps da vasta literatura sobre o tema. As implicações dessa prática 
de governo, apoiada em ampla rede de delegação, permaneciam 
inexploradas. O foco na relação entre Poderes elucidava pouco sobre 
as conexões entre as dinâmicas internas do Executivo e do Legislativo. 
De forma impressionante, uma rica produção que iluminou o impacto 
dos poderes do Presidente sobre o processo decisório não adentrou 
as portas do poder Executivo. Nessa seção, nós abordaremos novas 
pesquisas que têm colocado essas lacunas em perspectiva. 

Em um balanço recente sobre os estudos relativos ao presiden-
cialismo de coalizão no Brasil,  Amorim Neto (2018, p. 3) ressaltou:

More recently, the president’s cabinet and its supporting 
inter-party coalitions began to be, so to speak, thoroughly 
disassembled, by means of  vigorous research agendas on de-
legation patterns from the chief  executive to ministers, sub-
cabinet appointments, the intra-coalition coordination role 
of  key ministries located within the presidential palace, the 
relative political value of  each portfolio, and how ministers, 
individually considered, implement their policy programs.

Essas análises têm colocado em perspectiva a gestão do 
Executivo em gabinetes multipartidários, num esforço nada trivial 
de articulação de proposições empíricas relativas ao funcionamen-
to deste Poder em sistemas de separação de poderes e à dinâmi-
ca de gabinetes multipartidários. Desconstruindo a visão canônica 
do Executivo como um ator unitário ou com menos problemas de 
coordenação (INÁCIO, 2019), esses estudos revelam as microinsti-
tuições que viabilizam o presidencialismo de coalizão.

Seguindo a literatura sobre coalizões de governo, as novas pesqui-
sas concentram-se no gerenciamento dos gabinetes multipartidários, 
com foco na dinâmica intraexecutivo. Conflitos e problemas de coor-
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denação dentro do Executivo atestam a complexidade da rede de dele-
gação em gabinetes multipartidários. Do ponto de vista analítico, esses 
estudos demonstraram que os dilemas de ação coletiva das coalizões 
não se limitam à unidade ou à disciplina de seus membros na arena 
congressual ou aos recursos adscritos aos mesmos no jogo parlamen-
tar. Desvendar a conformação dessas bases potenciais de conflito, den-
tro do Executivo, tem se mostrado crucial para entender a operação e 
o desempenho da coalizão nas diferentes arenas institucionais.  

Um ponto crítico refere-se aos recursos que o presidente dispõe 
para formar e liderar tal rede de delegação. Raile, Pereira e Power 
(2011) propõem uma abordagem mais ampla do conjunto de recur-
sos disponíveis ao Executivo, ou seja, a Executive toolbox. Esta inclui 
poderes de agenda, de nomeação, orçamentários, clientelismo e tro-
ca de favores e facultaria ao presidente perseguir objetivos distintos 
a partir de diferentes ferramentas.

Uma linha promissora de estudos tem demonstrado que o re-
pertório de poderes do presidente e, consequentemente, as estraté-
gias disponíveis ao mesmo vão além daqueles até então priorizados 
nos estudos sobre o executive toolbox no Brasil. Eles exploram as com-
plementaridades ou o reforço mútuo entre os poderes legislativos e 
administrativos do presidente. Embora de longa tradição na área de 
estudos presidenciais da ciência política norte-americana (MOE, 1985; 
2009), esse vetor de criação de poder por parte do presidente passou 
a receber atenção na análise do caso brasileiro apenas recentemente. 

Um número crescente de estudos tem analisado a formação da 
agenda legislativa dos governos no interior do Executivo. O foco 
desses estudos recai sobre a influência dos partidos/ministros na 
formulação dessa agenda, vis-à-vis o presidente, buscando mapear o 
processo intraexecutivo de tomada de decisão e seus efeitos na con-
formação ou manutenção da maioria política de apoio ao governo 
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 2009; GAYLORD; RENNÓ, 2015; 
RENNÓ; WOJCIK, 2015; BATISTA, 2013, 2014). Restrita, até en-
tão, ao número de ministérios sob controle dos partidos, a análise 
dessa influência dos partidos tem explorado as assimetrias de poder 
relacionadas à centralidade dessas áreas de políticas na estrutura do 
Executivo e na agenda de governo. Exemplo disso são análises fo-
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cadas nas redes interministeriais de cooperação entre os partidos na 
negociação de agendas setoriais e de barganha com a presidência no 
processo de elaboração legislativa e de decisão orçamentária.   

As análises acerca dos problemas de delegação das coalizões 
de governo não se limitam ao Executivo. Ao contrário, a avaliação 
dos seus impactos no processo legislativo tem buscado explorar as 
conexões entre as duas arenas, Executivo e Legislativo. Análises so-
bre a revisão legislativa da agenda do governo, notadamente com 
foco na atividade de emendamento das proposições do Executivo, 
têm aprofundado a compreensão acerca das barganhas legislativas 
entre presidente, ministros e partidos a partir dos seus movimen-
tos sequenciais ao longo dessas arenas (FREITAS, 2016; INÁCIO; 
RESENDE, 2015; BATISTA, 2013). Tal alargamento analítico 
inclui a abordagem dos problemas de delegação e das diferentes 
condições de barganha da agenda legislativa dentro do arranjo bica-
meral no Brasil (ARAÚJO, 2014).

Noutra direção, estudos têm destacado as estratégias presiden-
ciais para antecipar e superar conflitos e problemas de coordena-
ção intracoalizão dentro do Executivo. Poderes administrativos do 
presidente ganham atenção, colocando em evidência as estratégias 
voltadas para expandir o poder presidencial para além dos poderes 
legislativos e de nomeação ministerial. Novas pesquisas apontam para 
os efeitos institucionais do presidencialismo de coalizão decorrentes 
de estratégias de realocação jurisdicional e de pessoal entre agências 
do Executivo. Análises sobre o redesenho estratégico da Presidência 
chamam a atenção para a base organizacional do poder presidencial, 
forjada a partir de movimentos de centralização de tarefas e recursos 
nas mãos do presidente e seu staff  (INÁCIO, 2006; 2012; INÁCIO; 
LLANOS, 2016; LAMEIRÃO, 2015). Outra fonte de poder adminis-
trativo destacada são os decretos presidenciais – regulamentares e au-
tônomos – na esfera executiva, até então relativamente negligenciados 
pelas análises sobre o unilateralismo presidencial (INÁCIO; NEVES, 
2018). Tais estudos buscam analisar os links entre as mudanças orga-
nizacionais da Presidência e os problemas de coordenação e custos de 
transação decorrentes da política de coalizão. 
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Na medida em que tais problemas de delegação ganham centra-
lidade, a dinâmica interpartidária e o problema do controle político 
dentro do Executivo têm mobilizado novas pesquisas. Evidências 
do mixed-motive game que anima a participação dos partidos no gabi-
nete, mas que coloca partidos e ministros sobre a pressão cruzada 
do presidente e das suas redes eleitoral-partidárias, são reunidas por 
estudos que apontam os dilemas e os vieses da delegação de poder 
aos membros do gabinete. 

Para além da alocação proporcional de portfólios, como pilar do 
alinhamento e disciplina partidária, novos estudos têm demonstrado 
a complexidade do gerenciamento do gabinete e o uso intensivo de 
estratégias administrativas para distribuir recompensas compatíveis 
às demandas dos partidos e minar riscos de oportunismo por par-
te deles (PEREIRA; BERTHOLINI, 2016). Isso tem contribuído 
para avanços consideráveis nas análises acerca das expectativas dos 
partidos na equação relativa à alocação de portfólios, como novas 
medidas multidimensionais do valor ou saliência dos ministérios sob 
a ótica dos partidos – incluindo orçamento, pessoal e influência na 
área de política – ou dos presidentes (BATISTA, 2013, 2014). Mais 
acuradas, essas medidas das expectativas de recompensa ministerial 
permitem análises mais exaustivas das condições de alinhamento da 
coalizão no Executivo e Legislativo, incluindo variações nas posições 
dos partidos de acordo com a área de política e a centralidade do 
ministério na estrutura do Executivo e na agenda presidencial. Para 
isso, a mensuração das preferências políticas dos parlamentares, as-
sim como das distâncias ideológicas entre os partidos e o governo, 
tem possibilitado refinar a análise dos microfundamentos desse ali-
nhamento (POWER; ZUCCO, 2012; MELO; CÂMARA, 2012).   

De outro lado, uma nova agenda tem explorado as estratégias 
de mitigação dos riscos de oportunismo ministerial, notadamente 
por meio das políticas administrativas de nomeação política no nível 
infraministerial. Tal perspectiva jogou luz sobre o uso desse tipo de 
recurso, tradicionalmente associado à patronagem na política bra-
sileira. De forma diversa, análises, ainda incipientes, buscam iden-
tificar as condições que levam o presidente a politizar as agências, 
forjando watchdogs intraexecutivo, principalmente para o controle de 
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ministros partidários (PRAÇA et al., 2011; PEREIRA et al., 2015) 
e, com menor ênfase, das burocracias (OLIVIERI, 2007; VIEIRA, 
2013). De forma importante, tais estudos demonstram que os níveis 
de politização variam por ministérios ou agências, seja em termos da 
regulação de estoque de cargos de nomeação política (INÁCIO et 
al., 2018) ou da rotatividade nesses cargos (LOPEZ, 2015; LOPEZ; 
PRAÇA, 2015; PRAÇA; FREITAS; HOEPERS, 2012), sendo essas 
variações associadas às mudanças na coalizão de governo. O impac-
to dessa politização na profissionalização das burocracias públicas 
tem ganhado crescente atenção, desvelando diferentes problemas 
de delegação e agência sob a ótica desses atores (LOUREIRO; 
ABRÚCIO, 1999; CAVALCANTI E CARVALHO, 2017; BORGES; 
COELHO, 2015; LOPEZ; BUGARIN; BUGARIN, 2015).

Esses estudos confirmam que a politização ou a nomeação po-
lítica da alta burocracia é uma microinstituição decisiva na acomo-
dação da coalizão dentro do Executivo na medida em que confere 
flexibilidade à formação do seu comando político. Importa notar 
que as regras que regulam tais nomeações derivam do poder admi-
nistrativo do presidente de definir a estrutura interna do Executivo, 
mediante leis e decretos autônomos, que o habilita inclusive a 
compartilhar, ou não, tal poder com os ministros. Entretanto, há 
consideráveis lacunas, conceituais e analíticas, na compreensão das 
nomeações políticas como um meio de promover a patronagem, em 
benefício do presidente ou dos partidos, ou como um mecanismo 
de monitoramento e controle do comando político e burocrático. 
Essas lacunas são ainda mais importantes no tocante aos efeitos 
da politização das agências do Executivo relativamente às políticas 
públicas e à gestão governamental.

Tais efeitos têm sido abordados pelos recentes estudos sobre as 
decisões alocativas de recursos públicos discricionários alinhadas à 
promoção de vínculos políticos entre partidos, governantes e elei-
tores, genericamente tratadas como distributive politics. Os estudos na 
área buscam compreender os critérios que informam a alocação de 
recursos discricionários, os vieses que operariam no processo aloca-
tivo, o papel de cada um dos atores envolvidos no processo e suas 
consequências em termos de desenvolvimento socioeconômico de 
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estados e municípios e do ponto de vista da competição eleitoral 
(BROLLO; NANNICINI, 2012; NUNES, 2013; BUENO, 2018; 
MEIRELES, 2019; BERTHOLINI; PEREIRA; RENNÓ, 2018). 
Por tomarem como objeto de investigação recursos sobre os quais 
o governo pode decidir de forma discricionária, as pesquisas na área 
enfatizam um tipo específico de política – as não programáticas – 
nas quais políticos e partidos angariam votos, dos core supporters ou 
swing voters, e apoio por meio da distribuição de recursos públicos.

A principal contribuição desses trabalhos tem sido a de iluminar 
dinâmicas complexas de relacionamento e coordenação vertical en-
tre atores e instituições situados em diferentes esferas, tema que dia-
loga diretamente com o das relações entre Executivo e Legislativo e 
do comportamento legislativo já que lança luzes sobre um aspecto 
central de sua atividade representativa. Se o processo político, em 
grande medida, diz respeito a “quem ganha o que e quando”, re-
constituir as teias complexas dos processos de alocação de recursos 
é uma tarefa crucial. As novas agendas inovam ao ligar tais teias à 
dinâmica de formação dos governos multipartidários e aos desafios 
colocados à construção de alianças em bases nacionais. A atenção 
à dinâmica interpartidária no Executivo Federal e às redes de apoio 
dos governantes, partidos e burocracias públicas ao longo das estru-
turas federativas inova de forma importante essas agendas.  

De forma geral, a proliferação de estudos com foco no 
Executivo, a partir de uma variedade de problemas analíticos, tem 
contribuído para a especificação de modelos causais mais robustos 
nas análises sobre o arranjo institucional brasileiro. Se por um lado, 
a centralidade da relação Executivo-Legislativo persiste, por outro, 
essa passou a ser explorada a partir de uma visão mais integrada dos 
diversos componentes do que, inicialmente, foi sua riqueza como 
“caso”. Mais importante, tal expansão é conduzida a partir de uma 
rica e sofisticada interlocução com diferentes matrizes teóricas e a 
partir de um crescente exercício de análise comparada.

Vale a pena destacar que, se por um lado, o estudo das relações 
entre Executivo e Legislativo permaneceu como country study no ní-
vel nacional, por outro, embasou uma série de investigações no nível 
subnacional, focada na relação entre governadores e assembleias es-
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taduais. Estas, embora não tenham recebido a mesma atenção reser-
vada à dinâmica governativa no nível nacional, puderam se beneficiar 
das evidências e avanços produzidos pelos estudos institucionalistas, 
agora, em uma perspectiva comparada. Paradoxalmente, a homoge-
neidade institucional brasileira – as constituições estaduais promul-
gadas um ano após a Constituição Federal dotaram os governadores 
de poderes de agenda e de veto semelhantes aos do presidente, com 
exceção do dispositivo da medida provisória, disponível apenas para 
meia dúzia de governadores – induzia a um deslocamento do foco, 
das variáveis institucionais para as políticas e organizacionais. Ao 
mesmo tempo, ofereciam condições interessantes para explorar as 
conexões entre fatores institucionais e variáveis outras que reme-
tiam ao contexto da competição político-eleitoral.

Um impulso nessa direção foi dado por diversos trabalhos que 
reavaliaram a aplicabilidade da tese do ultrapresidencialismo esta-
dual (ABRUCIO, 1998).  Orientados pela agenda institucionalista 
e por meio de estudos de caso e pesquisas comparadas, essas pes-
quisas produziram novas evidências de variações na produção le-
gislativa e nas interações entre os Poderes nos estados (SANTOS, 
2001; SANTOS; ANASTASIA, 2016; TOMIO; RICCI, 2018)15. As 
principais contribuições desses trabalhos foi mostrar que, a despei-
to da homogeneidade institucional, diferenças entre os estados no 
tocante ao sistema partidário, à agenda política, ao grau e às ca-
racterísticas da competição eleitoral, entre outros fatores, pode-
riam induzir a diferentes dinâmicas de interação entre os poderes. 
Assim, por exemplo, enquanto alguns estados se aproximam mais 
da tese do ultrapresidencialismo descrita por Abrúcio (ABRÚCIO; 
TEIXEIRA; COSTA, 2001; DOMINGUES, 2001), em outros, as 
assembleias apresentavam capacidade mais autônoma de influir no 
processo legislativo com uma relação mais equilibrada entre os po-
deres (ANASTASIA, 2001; SANTOS, 2001). 

15  Um volume considerável de trabalhos foi produzido a partir de três ondas (2007, 2008, 2012) da 
Pesquisa “Trajetórias, perfis e padrões de interação de legisladores estaduais em doze unidades da 
Federação”, realizada pelo Centro de Estudos Legislativos da Universidade Federal de Minas Gerais 
(CEL-UFMG). Por limite de espaço, esses trabalhos não serão destacados individualmente.
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Em geral, a tendência dessa produção foi no sentido de salien-
tar que, apesar da vigência das mesmas regras eleitorais, os estados 
brasileiros apresentam características diferentes no que se refere ao 
grau de competição eleitoral, fragmentação parlamentar e, logo, nos 
padrões de relacionamento entre Executivo e Legislativo (CASTRO 
et al., 2009; MELO, 2011; MELO; PEREIRA; SOUZA, 2014). Em 
outras palavras, o arranjo político-institucional nos estados não favo-
rece uma única lógica de atuação de governadores e parlamentares, 
havendo, sob certas condições, espaço para a atuação independen-
te e de oposição dos parlamentares (INÁCIO; AMARAL, 2013). 
Da mesma forma, a adesão ao governo deveria ser compreendida 
a partir de diversos fatores, estratégias e recursos, com espaço para 
a ação partidária coordenada e o cálculo individual (NUNES, 2013; 
SILAME, 2016). Características do contexto – grau de instituciona-
lização do sistema partidário e estabilidade da competição – e das 
assembleias – grau de modernização – também deveriam ser con-
sideradas para se compreender o comportamento dos deputados 
estaduais, se mais individualista ou partidário e, logo, as relações 
entre Executivo e Legislativo (MELO, 2015; ANASTASIA, 2001; 
ROCHA; COSTA, 2018).

Em um trabalho de fôlego, Tomio e Ricci (2012) analisaram 
a produção legislativa em doze assembleias estaduais de 1999 a 
2006, concluindo que não é possível compreender a partir de uma 
única lógica as relações entre Executivo e Legislativo nos estados. 
Mostram, também, que a clivagem governo e oposição e as diferen-
tes configurações partidárias são importantes para se compreender 
as variações observadas entre os estados.

Em conjunto, os estudos sobre o processo legislativo estadual e 
sobre as relações entre Executivo e Legislativo nos estados proble-
matizam a tese do pacto homologatório e da subserviência das as-
sembleias aos governadores. Eles mostram, de forma contundente, 
variações entre os estados e ao longo do tempo e o papel que variá-
veis do contexto – sobretudo as relacionadas à configuração dos sis-
temas partidários e da competição política estadual – desempenham 
na produção das variações observadas. Sua contribuição foi mos-
trar que os cálculos dos legisladores e do governador são afetados, 
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conjuntamente, pelos incentivos do sistema eleitoral, pelos atributos 
individuais e por outras variáveis, organizacionais e políticas, dando 
origem a diferentes configurações em termos de estabilidade/insta-
bilidade e cooperação/conflito na relação entre os poderes.

Em relação às lacunas e agendas em aberto na área dos estudos 
institucionalistas, destacamos a necessidade de integração das insti-
tuições judiciais e seus atores nas análises sobre o funcionamento do 
presidencialismo de coalizão. O advento na Nova República e o novo 
marco jurídico e político inaugurado com a Constituição de 1988 im-
pulsionou uma rica agenda de pesquisa articulando os temas da polí-
tica e da justiça. O tema da judicialização da política adquiriu relevo, 
sendo objeto de diferentes abordagens, tratamento metodológico e 
esforços interpretativos. Enfatizou-se o papel do Supremo Tribunal 
Federal (STF) no controle de constitucionalidade, na solução de di-
versos tipos de controvérsias de grande impacto social e sua atuação 
em relação a temas sobre os quais o Executivo e o Legislativo pare-
ciam omissos (TAYLOR; DA ROS, 2008). Destacou-se, também, o 
protagonismo do Ministério Público, sua reconfiguração institucio-
nal, sua atuação na defesa e na normatização de direitos coletivos e 
seus impactos em termos de acesso à Justiça no Brasil (ARANTES, 
2007; KERCHE, 2018). De modo geral, o tom desses estudos foi o 
de sublinhar a centralidade do Judiciário para arbitrar conflitos entre 
o Estado e a sociedade e entre os poderes do Estado, o crescente 
alargamento da esfera judicial e a atuação cada vez mais intensa e sig-
nificativa das instituições judiciais no decision-making e na formulação 
e implementação de políticas públicas16.

Essa rica agenda se desenvolveu paralelamente aos intensos de-
bates sobre as relações Executivo-Legislativo no Brasil e o funciona-
mento do presidencialismo de coalizão. Apesar disso, foram poucos 
os esforços sistemáticos de conexão entre os campos. De um lado, as 
instituições judiciais não receberam a importância devida nas análises 
das relações entre Executivo e Legislativo; de outro, os avanços e con-
clusões aportados pelos estudiosos do presidencialismo de coalizão 

16  O Capítulo 5 desta coletânea apresenta um estado da arte atualizado dos estudos produzidos na 
Ciência Política sobre o STF e a jurisdição constitucional.
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não foram suficientemente incorporados aos estudos sobre o Poder 
Judiciário. De fato, como afirmam Koerner e Tomio no Capítulo 5 
deste volume, “as pesquisas sobre o STF realizadas na área de es-
tudos sobre o direito e o Judiciário têm dialogado pouco com as 
realizadas sobre as instituições representativas, os partidos políticos 
e a federação” (p. 213). O mesmo pode ser dito sobre os estudos 
sobre o presidencialismo de coalizão que, por sua vez, tenderam a ex-
cluir o Judiciário da análise por considerá-lo “externo à dinâmica das 
coalizões políticas” ou como “instituição de controle ou accountability 
sobre os atores políticos” (p. 214). Os acontecimentos mais recentes 
relacionados à Operação Lava-Jato e à controversa atuação de juízes, 
procuradores e ministros do Supremo Tribunal Federal mostram o 
quão urgente é a necessidade de uma maior integração entre as duas 
áreas e de análises que incorporem de forma sistemática atores e 
instituições dos três poderes de modo a fornecer uma compreensão 
mais global sobre o funcionamento de nosso sistema político.

Considerações finais  

O capítulo discutiu o processo ao longo do qual as pesquisas 
sobre as instituições políticas brasileiras se descolaram dos limites 
de um country-study para aportar contribuições analíticas e teóricas 
à produção sobre o tema. Mais do que contribuições isoladas, essa 
trajetória refletiu o adensamento do debate sobre o “problema” ins-
titucional brasileiro a partir do mapeamento e preenchimento de 
lacunas das diferentes gerações de estudos sobre o tema. Sob essa 
ótica, refletiu a confluência produtiva de preocupações políticas no 
contexto da redemocratização após a ditatura militar e do movimen-
to de institucionalização da Ciência Política no país. É flagrantemen-
te visível a evolução do debate ao longo dos Encontros da Anpocs 
e, posteriormente, da ABCP, e o crescente engajamento desses espe-
cialistas em redes nacionais e internacionais de pesquisa.

Um ponto central desenvolvido neste capítulo é que a transmu-
tação do caso em teorias inovadoras deveu-se à centralidade dada à 
relação Executivo-Legislativo, a partir do diálogo sistemático com di-
ferentes matrizes teóricas. Mais do que produzir evidência, os testes, 
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a partir do caso brasileiro, de modelos centrados nas decisões con-
gressuais ou na formação de coalizões governamentais, resultaram 
em revisões amplas desses modelos. Certamente, a produção sobre o 
presidencialismo de coalizão é emblemática desse movimento.

Mas essa centralidade da relação executivo-legislativo resultou 
em lacunas importantes para se compreender, de forma ampla e 
integrada, a dinâmica dessas instituições. Talvez a mais notável te-
nha sido a excessiva ênfase na produção legislativa e na dinâmica 
congressual paralelamente ao relativo silêncio sobre o executivo por 
trás das suas portas. 

Uma vez que a lógica da delegação entre poderes é o pilar das 
análises sobre a relação Executivo-Legislativo, a reconstituição des-
sa rede de delegação no interior das mesmas é um passo crucial. 
Amplamente discutida na arena congressual, o transbordamento 
dessa rede no interior do Executivo, governos subnacionais e mes-
mo Judiciário é objeto recente das análises sobre as instituições po-
líticas. Nesse sentido, persiste promissora a trajetória das pesquisas 
empíricas analiticamente orientadas. 
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