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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo observar de que forma os cientistas políticos 

brasileiro  formulam  explicações  sobre  o  papel  do  Legislativo  na  produção  do 

orçamento,  no período de 2000 a 2006, analisando como ocorreu a incorporação de 

paradigmas  advindos  da  Ciência  Política  norte-americana,  notadamente  as  Teorias 

Positivas da Organização Legislativa, na criação desses modelos explicativos.

Moldado a partir de elementos fornecidos pelos paradigmas contemporâneos da 

Ciência Política, sobretudo o neo-institucionalismo e a Teoria da Escolha Racional, o 

conjunto de problematizações que trazemos envolve questões como: até que ponto os 

pressupostos,  as  hipóteses  relevantes,  as  teorias,  os  argumentos  e  os  modelos 

explicativos presentes na Ciência Política brasileira que trata do tema incorporam os 

modelos teóricos norte-americanos?

Constatando-se  a  existência  de  duas  linhagens  argumentativas  principais, 

enquadramos os trabalhos analisados em duas vertentes: distributivista e partidária. Foi 

a  partir  dessa  clivagem  que  procedemos  à  análise  dos  principais  pressupostos  e 

variáveis, bem como a forma de combiná-los, chegando a um quadro comparativo entre 

as duas versões, que demonstra divergências sobretudo no que diz respeito ao peso de 

elementos como a arena decisória e a eleitoral.

Os resultados mostram que,  apesar  da predominância  de estudos com o viés 

distributivista, os pesquisadores que trabalham na perspectiva partidária têm fornecido 

explicações mais abrangentes sobre os fenômenos ligados ao processo orçamentário na 

arena legislativa. Foi notória também a ausência de uma perspectiva integradora entre as 

duas vertentes, de modo que o debate sobre o tema é caracterizado pela rigidez teórica e 

conceitual.

Palavra-chave: ação legislativa; orçamento; Teorias Positivas; Ciência Política.
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ABSTRACT

This work aimed to observe in which way Brazilian political scientists, between 

2000  and  2006, explain  the  role  of  the  Legislative  in  budget  making  procedures, 

analyzing how American political  science's paradigms were incorporated, mainly the 

Positive Theories of Legislative Organization, to these explanatory models.

Developed  upon  elements  originated  from  the  contemporary  paradigms  of 

Political Science, especially new institutionalism anda rational choice theory, the set of 

problems we bring involves issues such as: how much do the assumptions,  relevant 

hypotheses, theories, arguments, and explanatory models of Brazilian Political Science 

incorporate the American theoretical models?

Verifying the existence of two main argumentative lines, we frame the analyzed 

works  in  two  streams  of  thought:  distributive  and  partisan.  From this  cleavage  we 

proceeded to the analysis of its main assumptions and variables, as well as the ways in 

which  they  were  combined,  generating  a  comparative  framework  between  both 

versions, which shows divergences especially in the importance of elements such as the 

decisory and electoral arenas.

The results show that, despite the predominance of studies using the distributive 

version,  researchers  who  work  with  the  partisan  perspective  have  offered  wider 

explanations about the phenomena related to the budgetary process on the legislative 

arena. It  is worth to note,  as well, the absence of an integrative perspective in both 

streams, characterizing the debate about this subject with a theoretical and conceptual 

rigidity.

Keywords: legislative action; budget; Positive Theories; Political Science.
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INTRODUÇÃO

O conflito entre os Poderes que constituem o sistema republicano, notadamente 

entre  as  esferas  representativas  legitimadas  pelo  voto  popular  –  o  Executivo  e  o 

Legislativo – é um dos temas fundantes da Ciência Política. Ainda antes de constituir-se 

como ciência nos moldes como hoje concebemos, o tema da divisão de poderes e das 

funções do Estado foi um dos que mais recebeu atenção dos estudiosos da política ao 

longo dos séculos.

A concepção de que o Poder Legislativo deveria constituir uma esfera isolada do 

Executivo foi em grande parte fundamentada na necessidade de haver um controle entre 

as diversas esferas do Estado, para se evitar abusos próprios da natureza humana e do 

exercício do poder.

As  idéias  de  Montesquieu  acerca  da  divisão  de  poderes,  por  exemplo, 

influenciaram toda uma tradição da Filosofia Política1 e tornaram-se praticamente um 

dogma na  ciência  constitucional  (Azambuja,  2001:  p.179).  A essência  da  teoria  de 

Montesquieu mostra a necessidade de, em uma República, se assegurar a existência de 

um poder que seja capaz de contrariar outro poder, ou seja, de se constituir um sistema 

de correlação de forças que expresse nas instituições políticas os arranjos existentes na 

sociedade (Albuquerque, 2002: p.120). 

Da mesma forma, a teoria liberal da separação dos poderes também é marcada 

por  essa  necessidade  de  se  constituir  um  sistema  de  contrapesos  entre  Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Aliás, a proclamação dos direitos e a divisão dos poderes são 
1 A delimitação entre os campos da Filosofia e da Ciência Política não é pacífica, mas hoje se reconhece 
uma linha demarcatória entre essas duas esferas do conhecimento.  Bobbio (2000) faz a distinção entre 
elas a partir de critérios por meio dos quais é possível definir uma ciência, quais sejam, as seguintes 
condições: a) princípio da verificação como critério de validação; b) a explicação como objetivo; c) a 
não-valoração  como  pressuposto  ético  (2000:  p.74).  Assim,  “Na  filosofia  política  como  teoria  do 
fundamento do Estado e, portanto, do dever de obediência política, a operação principal e caracterizadora 
não é a explicação, mas a justificação, entendendo-se por ´justificação´ a operação mediante a qual se 
qualifica um comportamento como sendo (moralmente) lícito ou ilícito, o que não pode ser feito senão 
remetendo-se a valores ou a regras dadas que, por sua vez, são expressões de valores” (Bobbio, 2000: 
p.75).
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os  dois  institutos  fundamentais  do  Estado  liberal  (Bobbio,  2000:  p.276).  Com esse 

sentido, a proposição fundamental da teoria madisoniana da democracia é: na ausência 

de controles externos, qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos tiranizará os demais 

(Cf. Dahl, 2003).

A sua definição de tirania  é justamente  a acumulação de todos os poderes - 

legislativo, executivo e judiciário - nas mesmas mãos (Dahl, 2003). Estabelecendo para 

cada ramo do Estado democrático um conjunto de responsabilidades e poderes, cria-se 

um sistema chamada de pessoas e contrapesos (checks and balances), que serve para 

prevenir  que  qualquer  um desses  ramos  se  torne  poderoso  demais  e,  portanto,  sem 

controle (Azevedo, 2001: p.21).

A premissa de evitar o acúmulo dos poderes nas mesmas mãos é um artigo de fé 

do credo político  americano,  demonstrando a  pujança  do  tema do  conflito  entre  os 

poderes na estruturação das democracias contemporâneas. Foi a partir daquela premissa 

que se constituiu toda a rede de controles e contrapesos constitucionais naquele país: 

eleitorados separados para eleger o presidente, senadores e deputados; o poder de veto 

presidencial;  um  congresso  bicameral;  o  controle  presidencial  sobre  nomeações, 

confirmações de senadores e, em parte, o federalismo.

Assim como a Constituição da maior parte das democracias contemporâneas, a 

Constituição brasileira traz normas que definem como o Poder Legislativo controla e 

fiscaliza os atos do Poder Executivo e alguns atos (administrativos) do Poder Judiciário. 

“São os freios e contrapesos que garantem a estabilidade do sistema, possibilitando que 

os Poderes funcionem com autonomia (vigiada) e independência (limitada), resultando 

harmônicos entre si” (Valadão, 2002: p.288). 

A  Ciência  Política  não  abandonou  essas  questões  levantadas  pela  Filosofia 

Política,  ainda  que  olhe  para  elas  com o  seu  viés  e  compromissos  epistemológicos 

próprios. É assim que cientistas sociais procuram apreender os mecanismos inerentes à 
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relação Executivo-Legislativo, o papel de cada um dos atores políticos e, sob a ótica do 

neo-institucionalismo, o papel das instituições e a sua influência no comportamento e 

nos resultados políticos.

Estudar a democracia na ótica da Ciência Política contemporânea significa, entre 

outras coisas, analisar as instituições que a compõem e a forma como elas se estruturam 

e interagem dentro de um determinado sistema político. É por isso que a influência do 

desenho institucional na estruturação da democracia passou a ser um dos temas centrais 

daquela ciência.

Fatores como a capacidade dos cidadãos de expressarem suas preferências, de 

exercerem  o  controle  sobre  os  governos  e  de  responsabilizá-los  (accountability),  a 

relação  de  equilíbrio  e  controle  entre  os  Poderes,  entre  outros,  são  essenciais  para 

determinar  o  arranjo  democrático,  entre  as  tantas  possibilidades  de  combinar  as 

características institucionais de um sistema político. 

O desenho institucional também gera impactos na produção do orçamento, visto 

como  um  dos  principais  mecanismos  da  relação  entre  os  Poderes  Executivo  e 

Legislativo. É por meio do orçamento que se define a agenda das políticas públicas – as 

metas, os contratos sociais, as ações políticas - e, portanto, as instituições orçamentárias, 

juntamente com as regras que as compõem, são decisivas para moldar a participação dos 

atores legislativos na produção dessa agenda. 

Por isso, diversos pesquisadores têm se voltado para os estudos orçamentários 

como  forma  de  compreender  alguns  aspectos  da  relação  Executivo-Legislativo  e, 

conseqüentemente, do funcionamento do sistema democrático. É necessário assinalar a 

importância da função de controle exercida pelo Poder Legislativo e, nesse contexto, a 

discussão sobre o projeto de lei orçamentária é um dos momentos em que a atividade 

legislativa  do  Congresso  Nacional  adquire  nítida  conotação  de  controle  do  Poder 

Executivo.
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A repetição  anual  da  discussão  do  orçamento  é  um momento  importante  da 

função de  controle  político,  “(...)  pois  submete  à  vigilância  parlamentar  a  realidade 

global do programa anual do Governo e oferece ocasião para um debate geral acerca das 

finalidades da ação do Executivo” (Cota, 2000: p.886 in Amaral Júnior, 2005, p:14).

Existem, no entanto, diversas formas de se olhar para o processo orçamentário. 

Partindo da noção de que esse processo se dá em um contexto de amarras institucionais 

- ou seja, que um conjunto complexo de regras define cada etapa do processo e o papel 

de cada ator envolvido – um dos caminhos profícuos para a apreensão dos mecanismos 

inerentes a esse processo é o traçado pelas chamadas teorias positivas da organização 

legislativa.

Surgidas nos Estados Unidos,  na década de 90, essas teorias  influenciaram e 

continuam influenciando sobremaneira a produção brasileira sobre o Poder Legislativo, 

que utilizou esses  modelos  advindos da literatura  norte-americana como um valioso 

instrumental de análise.

Isso  contribuiu  para  que  as  instituições  legislativas,  sobretudo  o  Congresso 

Nacional,  deixassem  de  ser  vistos  como  uma  variável  dependente  da  operação  do 

sistema  eleitoral  e  partidário.  “Perceber  a  maneira  como,  no  Congresso,  as  regras 

determinam a  ‘alocação  dos  recursos  e  a  distribuição  dos  direitos  parlamentares’  é 

decisivo para entender o comportamento dos congressistas” (Melo, 2004: p.35).

Os estudos realizados no Brasil,  ancorados  nas  teorias  positivas,  permitem a 

compreensão  acerca  do  papel  que  as  regras  formais  e  informais  desempenham nos 

conflitos gerados por demandas antagônicas, que é o cerne do processo decisório sobre 

políticas públicas,  e nos conflitos gerados pelas pressões para alocação dos recursos 

escassos – essência do processo orçamentário. 

O conjunto de problematizações que trazemos ao fazermos uma revisão crítica 

da produção brasileira acerca do papel do Legislativo no processo orçamentário envolve 
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questões como: até que ponto os pressupostos, as hipóteses relevantes, as teorias, os 

argumentos e os modelos explicativos presentes na ciência política brasileira que trata 

do tema incorporam os modelos teóricos norte-americanos?

Ou  melhor:  como  os  modelos  advindos  da  teoria  positiva  da  organização 

legislativa  norte-americana  influenciam  a  produção  sobre  o  tema  no  Brasil?  Nesse 

sentido, investigamos se essa suposta “transposição” tem sido capaz de dar conta da 

realidade brasileira e chegamos a um retrato da atual agenda de pesquisa da ciência 

política brasileira hoje sobre a atuação do Legislativo no processo orçamentário.

Trabalhando nessa perspectiva da influência da Ciência Política norte-americana 

nos  estudos  brasileiros2,  esta  investigação  se  insere  no  debate  corrente  para  tentar 

compreender como os cientistas políticos brasileiros que vêm trabalhando sobre o tema 

“orçamento”  aderem aos pressupostos  das  teorias  originais  e  os  adapta  para  o  caso 

brasileiro.  Ao  mesmo  tempo,  este  trabalho  constitui  uma  análise  da  produção  do 

conhecimento, um estudo sobre a problematização do orçamento no Brasil e, por fim, 

um estudo de caso sobre a ciência política brasileira.

Ao fazermos um trabalho focado na teoria, esperamos estar contribuindo para o 

avanço do conhecimento nesta área, na medida em que focalizamos simultaneamente o 

problema da escolha de teorias e a análise crítica da produção brasileira, seus resultados, 

especialmente  em termos  das  possíveis  inovações  produzidas  em relação  às  teorias 

originais.

Convém ressaltar que não se trata de uma revisão minuciosa da literatura, que 

extrapolaria  os  nossos  objetivos,  mas  o  que  pretendemos  é  focalizar  e,  de  maneira 

ambiciosa,  compreender  a  dinâmica  da  interação  de  paradigmas  na  ciência  política 

2 Este trabalho faz parte de um grupo de pesquisas sobre o Legislativo, iniciado no Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política da UFPE, a partir da disciplina de Estudos Legislativos, ministrada pelo 
prof.Flávio Rezende, no ano de 2005. Assim, temos como referência a dissertação de mestrado de Manoel 
Santos,  defendida  em  2006,  que  versa  justamente  sobre  as  teorias  da  organização  legislativa  e  as 
explicações sobre o Congresso Nacional (Cf. Santos, 2006).
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brasileira,  fornecendo subsídios  para a  realização de pesquisas empíricas  posteriores 

sobre o tema.

Não  se  trata,  portanto,  de  uma  dissertação  sobre  o  orçamento,  teorias  do 

orçamento ou de uma análise do processo orçamentário.  O orçamento é apenas um foco 

escolhido para analisar a ação e o comportamento legislativo, dada a emergência do 

tema no Brasil. Nosso objetivo é visualizar os grupos/autores que estão se debruçando 

sobre o tema, as explicações produzidas por eles, até mesmo como forma de observar 

que lacunas ainda existem na agenda de pesquisa sobre o tema no Brasil.

Assim,  no  primeiro  capítulo  apresentamos  um panorama da  Ciência  Política 

contemporânea, no que diz respeito aos estudos legislativos. As três versões do neo-

institucionalismo e as três vertentes das teorias positivas são apresentadas como forma 

de se situar as discussões atuais sobre a ação e o comportamento dos legisladores, bem 

como a produção dos resultados legislativos. Neste capítulo também situamos como a 

academia brasileira vem tratando do tema, introduzindo as discussões que permeiam os 

estudos nacionais sobre a organização legislativa.

No segundo capítulo, apresentamos a produção analisada neste trabalho, a partir 

das  questões  de  pesquisa,  filiações  teóricas,  visão  sobre  as  instituições,  hipóteses, 

variáveis explicativas e pressupostos. Apresentamos, ainda, um panorama dos estudos, 

que dividimos em dois grandes grupos: distributivista e partidário.

É  no  terceiro  capítulo  que  detalhamos  a  vertente  distributivista  do  processo 

orçamentário. Nele detalhamos as premissas comportamentais adotadas por este grupo, 

a forma como desenvolve o problema da coordenação, as variáveis explicativas – entre 

elas  as  emendas  parlamentares,  a  Comissão  do  Orçamento,  os  partidos  políticos,  o 

conflito  Executivo-Legislativo.  O capítulo  traz também as  principais  críticas  que  os 

cientistas políticos fazem a esse modelo explicativo.
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O quarto  e  último capítulo é  uma análise  da vertente  partidária  do processo 

orçamentário,  também  apresentando  as  premissas  comportamentais  e  as  variáveis 

explicativas, como emendas parlamentares e Comissão do Orçamento, mostrando como 

esta vertente se diferencia da distributivista na formulação das explicações. É por isso 

que  esta  seção  traz  um  quadro  que  sintetiza  as  duas  vertentes  em  perspectiva 

comparada.

Por  fim,  apresentamos  nossas  considerações  finais  na  conclusão,  apontando 

aspectos ainda não explorados pela agenda de pesquisa da Ciência Política brasileira 

sobre o tema.
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CAPÍTULO 1- A organização legislativa no contexto da Ciência 
Política contemporânea

Deslocando o foco da explicação sobre os fenômenos políticos das preferências 

dos atores para as instituições, a Ciência Política aderiu e, ao mesmo tempo, participou 

da gênese do neo-institucionalismo,  paradigma que hoje molda,  em grande parte,  as 

pesquisas nessa área.  Os estudos sobre a  organização legislativa impulsionaram,  em 

grande medida, esse salto da descrição para a explicação3.

E  foi  sob  a  influência  desse  paradigma  que  surgiram  as  chamadas  teorias 

positivas  da organização legislativa.  Por  isso,  para observamos a  forma  como essas 

teorias, provenientes da academia norte-americana, influenciam a produção brasileira 

acerca do papel do Legislativo na produção do orçamento, faz-se necessária uma breve 

revisão dos debates que moldam a Ciência Política contemporânea.

1. O neo-institucionalismo e as teorias positivas da organização legislativa

A literatura que versa sobre a organização legislativa apresenta três perspectivas 

distintas:  distributiva,  informacional  e  partidária.  Cada  uma  delas  utiliza  diferentes 

variáveis - bem como diferentes formas de combinar essas variáveis - para explicar o 

comportamento dos legisladores, o processo decisório e os resultados da organização 

legislativa. No entanto, essas três abordagens guardam alguns pressupostos em comum, 

como a premissa comportamental básica de que congressistas, como todo e qualquer 

indivíduo, têm seus interesses particulares e pautam suas decisões por esses mesmos 

interesses (Limongi, 1994: p.5).

Essa  confluência  de  pressupostos  decorre  justamente  do  fato  de  que  as  três 

3 Conforme os principais paradigmas em vigor na Ciência Política, o compromisso desse ramo da ciência 
é com a explicação e não com a descrição dos fenômenos. Para Elster (1994), por exemplo, a tarefa 
primordial das Ciências Sociais é elucidar e explicitar os mecanismos que causam os fenômenos sociais. 
Uma explicação deve ser capaz de reduzir fenômenos complexos a seus elementos constitutivos. Por isso 
é  que  uma  explicação  deve  buscar  os  micro-fundamentos  dos  fenômenos  sociais,  no  caso,  as  ações 
individuais.
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versões bebem na fonte do neo-institucionalismo. É por isso que, antes de adentrarmos 

em cada uma delas, traçaremos uma breve visão da organização legislativa sob o prisma 

do neo-institucionalismo e da escolha racional.

As teorias positivas das instituições legislativas têm como objetivo explicar por 

que os atores agem de uma determinada forma e quais as conseqüências disso (Shepsle; 

Weingast, 1994: p.154). Isso caracteriza uma forma de abordar os fenômenos políticos 

tipicamente neo-institucionalista.

Nesse  ponto,  vale  salientar  que  estamos  trabalhando  com  o  conceito  de 

paradigma elaborado por Thomas Kuhn (1998), para quem paradigmas são realizações 

científicas  universalmente  reconhecidas  por  um  determinado  tempo  e  que,  nesse 

período, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes 

de uma ciência.

Kuhn apresenta três dimensões dos paradigmas: a)  ontológica - que representa 

as  leis  explicitamente  declaradas  e  as  suposições  teóricas;  b)  epistemológica  - que 

seriam os padrões de explicação das leis fundamentais, aplicáveis a uma certa variedade 

de tipos de situações; e c) metodológica – que se refere à instrumentação e às técnicas 

necessárias para fazer com que as leis do paradigma possam ser aplicadas ao mundo real 

(Cf. Kuhn, 19984).

Assim, ainda que as existam diferentes versões do novo institucionalismo e que 

não  haja  sequer  um consenso  acerca  do  conceito  de  instituição,  conforme  assinala 

Immergut (1998)5, alguns elementos são comuns àqueles que buscam analisar de que 

4 KUHN, T. (1998). A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Editora Perspectiva.
5 Em sua revisão de literatura feita em 1994, Limongi assinala que o grupo a que se pode denominar de 
neo-institucionalistas  perdeu  a  sua  unidade  inicial,  tendo  hoje  em  comum,  sobretudo,  a  opção 
metodológica,  que é  pelo individualismo metodológico,  e que, por sinal,  essa opção não é exclusiva 
apenas  desse  grupo.  No  entanto,  a  origem  comum  os  identifica:  “o  movimento  foi  diretamente 
impulsionado e motivado pelos primeiros ataques desferidos pela teoria da escolha racional aos modelos 
explicativos  até  então  dominantes  na  Ciência  Política:  o  comportamentalismo  (behavioralism) e  o 
pluralismo”. Limongi  diz que alguns autores contemporâneos reclamam para si o título de autênticos 
representantes  do  novo  institucionalismo,  empunhando  a  bandeira  de  oposição  ao  individualismo 
metodológico (Cf. Limongi, 1994: p.3).
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forma as  instituições  afetam o  comportamento  dos  indivíduos,  apontada  por  Hall  e 

Taylor (2003) como a questão mais importantes de toda análise institucional.

É importante observar que essa forma de se olhar para os fenômenos sociais é 

completamente distinta da protagonizada por uma tradição da Ciência Social, sobretudo 

aquela calcada no determinismo, e do institucionalismo dominante na academia norte-

americana no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Senão, vejamos.

Para  o  determinismo  social,  instituições  não  são  variáveis  explicativas 

significativas.  Da  mesma  forma,  atores  individuais  não  são  considerados  unidades 

analíticas relevantes.  O foco deste modelo não é a explicação sobre a formação das 

preferências individuais, nem o problema da sua agregação.

O  determinismo  social  considera,  sim,  as  ações  políticas  como  previamente 

determinadas,  utilizando um padrão de  julgamento  a priori (Immergut,  1998).  Essa 

análise é feita, principalmente, por meio de modelos do tipo estímulo-resposta ou causa-

ação, em que A (anterior a B) causa B (Boudon, 1979).

Já  o  behaviorismo trabalha  com  um  padrão  de  julgamento  a  posteriori, 

considerando  que  o  comportamento  político  revela  as  preferências  dos  atores 

(Immergut,  1998).  Um  outro  pressuposto  desse  paradigma  é  que  as  preferências 

individuais  podem ser  perfeitamente  agregadas  em decisões  coletivas.  Considera-se, 

nesse  caso,  que  instituições  existem  com  o  propósito  de  acomodar  preferências 

individuais, já que a heterogeneidade delas não representaria nenhum problema maior 

para sua agregação.

O foco no comportamento observável, típico do  behaviorismo, foi o ponto de 

partida  para  o  neo-institucionalismo,  que,  no  entanto,  rejeita  a  observação  do 

comportamento como uma base segura e suficiente para a análise política (Immergut, 

op.cit, p.6). Além disso, os institucionalistas consideram relevante a diferença entre as 

preferências reais e as expressas, porque, para eles, as circunstâncias podem desviar as 
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escolhas (ibidem, pp. 6 e 7). 

O  grande  diferencial  do  grupo  a  que  se  chama  de  neo-institucionalista  diz 

respeito à forma como compreende a relação entre as instituições e o comportamento 

individual.  As  três  vertentes  do  neo-institucionalismo  (histórico,  sociológico  e  da 

escolha racional) concordam que as decisões não podem ser baseadas na agregação das 

preferências individuais (ibidem,, p.7). Quando se agrega preferências, na verdade, não 

se faz uma soma delas, mas, na verdade, se redesenha interesses. Ou seja: o consenso 

não representa uma agregação total.

Mesmo  havendo  diferentes  abordagens  dentro  da  perspectiva  neo-

institucionalista,  suas  três  principais  vertentes  têm como pressuposto  fundamental  a 

idéia de que as instituições norteiam a política: influenciam os resultados ao moldarem a 

identidade, o poder e a estratégia dos atores. Cada uma delas apresenta,  no entanto, 

explicações  próprias  sobre  como  se  constrói  essa  relação  entre  as  instituições  e  o 

comportamento dos atores políticos.

1.1. As três versões do neo-institucionalismo

Uma forma de se diferenciar as três perspectivas do novo institucionalismo é a 

partir  do  caráter  endógeno  ou  exógeno  das  preferências6.  Isso  significa  que  as 

preferências passam a ser o foco da análise, e não simplesmente tomadas como algo 

dado.  Um outro critério distintivo é a origem das instituições. A seguir, vamos mostrar 

resumidamente as principais características de cada uma delas.

1.1.1. Neo-institucionalismo histórico

Tanto a corrente histórica como a sociológica enfatizam que o ato de criação de 

6 Cf.  THELEN,  Katheleen;  STEINMO,  Sven.  Historical  institucionalism  in  comparative  politics.  In: 
STEINMO,  Sven;  THELEN,  Kathelen;  LONGSTRETH,  Frank  (org).  Structuring  politics:  historical 
institucionalism in comparative analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. p.1-32.
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uma  instituição  não  é  meramente  a  expressão  dos  objetivos  desejados  por  seus 

criadores, mas, além disso, revela a percepção de práticas, rotinas e procedimentos que 

são familiares e legítimos a esses atores (Melo, 2004: p.175).

A ação política segue, portanto, não só a lógica dos resultados, mas também a da 

adequação.  Isso  significa  que  as  instituições  não  funcionam  apenas  como 

constrangimentos  externos,  mas ajudam na compreensão do papel  de cada ator  que 

atuam nelas.

Mais  precisamente,  o  institucionalismo  histórico  baseia-se  na  concepção 

estruturo-funcionalista da comunidade política como sistema global composto de partes 

que  interagem  (Hall;  Taylor,  2003).  Apesar  de  aceitarem  essa  idéia,  os  neo-

institucionalistas históricos criticam a tendência a considerar as características sociais, 

psicológicas  ou  culturais  como  explicação  para  grande  parte  do  funcionamento  do 

sistema social.

Ao contrário. Para eles, a organização institucional da comunidade política é o 

principal fator estruturador do comportamento coletivo. Nesse sentido, o Estado deixa 

de ser um elemento neutro, meramente árbitro de interesses concorrentes, passando a ser 

um complexo de instituições capazes de estruturar a natureza e o resultado dos conflitos 

entre os grupos.

É assim que a definição de instituição, para esse grupo, envolve justamente as 

noções  de  procedimentos,  protocolos,  normas  e  convenções  oficiais  e  oficiosas 

inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da economia política. 

Para Hall e Taylor (2003), uma das grandes contribuições originais do institucionalismo 

histórico  foi  explicar  como  situações  políticas  podem  ser  determinadas  pelas 

instituições, combinadas com outros tipos de fatores, como as idéias.

O  institucionalismo  histórico  concede  também  muita  importância  ao  poder, 

prestando  atenção,  sobretudo,  à  sua  repartição  desigual  entre  os  grupos  sociais.  Os 
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indivíduos não têm a liberdade total  de firmar contratos;  as instituições  conferem a 

certos grupos ou interesses um acesso desproporcional ao processo de decisão. Essas 

forças são modificadas e têm diferentes impactos em diferentes locais e períodos, sendo 

que a sociedade é resultado de uma determinada trajetória percorrida (path-dependent  

analysis). 

1.1.2. Neo-institucionalismo sociológico

Para o neo-institucionalismo sociológico, que herdou conceitos e pressupostos 

da Teoria das Organizações, instituições compreendem não só regras, procedimentos e 

normas formais, mas também os sistemas de símbolos, os esquemas cognitivos e os 

modelos morais que fornecem padrões de significação norteadores da ação humana. É 

dessa forma que se rompe a dicotomia conceitual entre instituições e cultura. Ou seja, 

cultura passa a ser sinônimo de instituições,  como uma rede de hábitos,  símbolos e 

cenários que fornecem modelos de comportamento.

Assim, as instituições não influenciam apenas os cálculos estratégicos dos atores 

sociais,  mas agem sobre  suas preferências  mais  fundamentais.  Para  estabelecer  uma 

linha  de  ação,  o  indivíduo  utiliza  os  modelos  institucionais  disponíveis,  ao  mesmo 

tempo em que os confecciona (Hall; Taylor, 2003). 

Com  o  foco  nas  escolhas  feitas  por  atores  individuais  sob  condições  de 

interdependência,  isto  é,  na  ação  estratégica  de  atores  individuais,  o  neo-

institucionalismo da escolha racional oferece respostas distintas para a questão central 

que unifica as três vertentes sob a alcunha de novo institucionalismo, qual seja, de que 

modo os contextos institucionais afetam as preferências e as ações dos atores?

Levando  em  conta  que  grande  parte  das  respostas  oferecidas  pelo  neo-

institucionalismo  da  escolha  racional  a  essa  questão,  bem  como  ao  problema  da 

agregação  de  preferências,  surgiram  com  os  estudos  do  comportamento  dos 

congressistas  norte-americanos,  é  importante  nos  determos  em  alguns  de  seus 
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fundamentos, já que nosso objeto de estudo é a organização legislativa.

1.1.3. Neo-institucionalismo da escolha racional

As primeiras abordagens do neo-institucionalismo da escolha racional, a partir 

da qual derivam as principais correntes acerca da organização legislativa (distributiva, 

informacional e partidária), surgiram, de acordo com Hall e Taylor (2003), justamente 

com os estudos dos comportamentos no interior do Congresso americano.

A partir  dos  anos  70,  intensificaram-se  na  academia  americana  as  pesquisas 

sobre  as  instituições  legislativas,  levando  em  conta  os  paradoxos  apontados  pelo 

fenômeno das maiorias cíclicas, bem como dos conflitos e problemas de coordenação 

inerentes a uma instituição essencialmente coletiva, como a organização legislativa. 

Essas pesquisas procuraram confrontar  os resultados da instituição legislativa 

com o que versavam teoremas como o de Arrow (1963), Condocert e McKelvey (1976). 

Essencialmente, esses teoremas procuram demonstrar que um dos principais obstáculos 

à ação coletiva na vida social é a instabilidade. Para Condocert, um grupo de indivíduos 

racionais pode produzir coletivamente resultados irracionais. 

Ou seja: de um grupo de pessoas racionais que tem preferências completas e 

transitivas, não se pode esperar necessariamente um resultado coletivo da mesma forma. 

A regra majoritária produz ciclos, no sentido de que coalizões se formam e se desfazem 

na tentativa de agregar preferências, que são instáveis.

O  paradoxo  de  Condocert  tem  implicações  sobre  a  regra  majoritária:  ela 

geralmente é um excelente meio de conduzir negócios quando o número de indivíduos 

envolvidos é  pequeno e  quando o número de alternativas  à  disposição para escolha 

também é reduzido (Shepsle; Bonchek, 1997: p.53).

Mas a vida social e política é, na realidade, bem mais complexa e intrincada, 

envolvendo  contendas  sobre  como compartilhar  recursos.  A luta  tem como questão 

central como obter a distribuição mais favorável, compartilhando ganhos e benefícios 
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entre os atores envolvidos. 

O compartilhamento de custos e benefícios, definido como política distributiva,, 

é inerente às configurações dos ciclos majoritários (ibidem, p.59). Qualquer distribuição 

proposta  é passível  de emendas com diferentes maiorias  disputando vantagem sobre 

outras.  Resultados  finais  são  extremamente  sensíveis  a  outras  características 

institucionais das configurações da tomada de decisões do grupo.

Eles dependem, por exemplo,  do exercício do poder de agenda ou de outras 

características procedimentais. Enfim, em muitas classes de atividades políticas, a única 

forma  de  evitar  ciclos  de  preferências  é  impor  alguma  forma  de  restrição  anti-

majoritária (ibidem, p.59).

Essa é a essência do Teorema de Arrow (1963): a impossibilidade de se criar um 

arranjo institucional que produza um grupo de escolhas que satisfaça simultaneamente 

condições mínimas7 e agregue preferências completas e transitivas. Esse teorema tem 

diversas implicações.  Uma delas é a de que existe na vida social uma troca entre a 

racionalidade social e a concentração de poder. A outra é a de que os atores sociais 

tendem a agir estrategicamente, a fim de manipular o processo de tomada de decisões 

para evitar ciclos e obter vantagens.

Portanto, a partir dessas constatações, pode-se delimitar a perspectiva da escolha 

racional como aquela que analisa as escolhas feitas por atores racionais sob condições 

de interdependência (Immergut,  1998: p.13).  As instituições,  nesse caso, atuam para 

minimizar os custos de transação.

Nesse tipo de análise, está implícita a premissa do comportamento racional dos 
7 O  teorema  de  Arrow  tem  como  pressuposto  fundamental  a  racionalidade  –  os  indivíduos  têm 
preferências completas e transitivas. A essa assunção, ele acrescenta quatro condições: Universalidade – 
todos os indivíduos, de uma forma ou de outra, são capazes de ordenar suas preferências; O ótimo de 
Pareto – tem a ver com a unanimidade acerca de um ponto dentre um conjunto de preferências. É o ponto 
em que  as  condições  melhorariam  a  situação  de  todos  os  indivíduos  envolvidos;  Independência  de 
alternativas  irrelevantes  –  as  relações  que  se  preservam  são  as  que  verdadeiramente  importam.  As 
escolhas independem de fatores que variam em demasia; Ausência de um ditador – não existe qualquer 
membro do grupo cujas preferências ditem ou determinem as preferências do grupo, independente dos 
outros membros do grupo (Cf. Shepsle; Bonchek, 1997).
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indivíduos: as pessoas, dentro de certos limites, sabem o que querem ou quais são suas 

preferências;  são  capazes  de  ordená-las  hierarquicamente,  e  procuram  escolher  as 

alternativas de ação que são mais satisfatórias e compatíveis com seus objetivos (Rua, 

2000).

Em outras  palavras,  a  premissa  da  escolha  racional  é  que  o  comportamento 

coletivo pode ser explicado em termos de atores que procuram atingir seus objetivos e 

que  fazem isso de  maneira  racional,  mediante  a  escolha  dos  meios  adequados  para 

atingir esses fins. Esse seria o exercício da racionalidade8.

É preciso considerar, também, que os atores agem em determinados contextos. A 

teoria  da  utilidade  estuda  justamente  as  escolhas  dentro  de  contextos,  tratando 

basicamente da avaliação das preferências dos atores: o que o ator pode fazer que vá 

trazer a maior satisfação, com o menor custo.

Apesar  do  vigor  da  perspectiva  da  escolha  racional  na  Ciência  Política 

contemporânea,  diversos  autores  têm  apontado  os  limites  das  explicações  dessa 

vertente.  Elster  (1999)  assinala  alguns  problemas  inerentes  à  concepção  de  que  a 

sociedade é uma ordem emergente, que parte das interações da racionalidade individual. 

Para ele, as falhas de racionalidade (fraqueza de vontade, predomínio de paixões, por 

exemplo) que podem ocorrer com os indivíduos tornam-se muito mais problemáticas 

quando levadas ao plano da sociedade. 

Conforme o autor, o oportunismo, por exemplo, oferece uma explicação geral 

para  diferenciar  a  sociedade  dos  indivíduos.  Isso  porque  quando  os  indivíduos  se 

entregam ao oportunismo, visando favorecer seus interesses pessoais, não é possível se 

ter certeza de que o resultado agregado corresponda ao modelo de racionalidade política 
8 De  acordo  com  Ferejohn  e  Pasquino  (2001),  o  conceito  de  racionalidade  empregado 
contemporaneamente na ciência social (tanto nas teorias positivas quanto nas normativas) é um conceito 
de racionalidade mínima,  denominada  pelos  autores de racionalidade  instrumental.  “Empregamos um 
conceito mínimo de ação racional: convencionalmente, um ato racional é um ato que foi escolhido porque 
está entre os melhores atos disponíveis  para o agente,  dadas as suas crenças e os seus desejos.  Atos 
racionais  maximizam preferências  ou  desejos,  dadas  determinadas  crenças”  (Cf.  Ferejohn;  Pasquino, 
2001: p. 07).
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do ator unitário. Ou seja: não se pode ter certeza de que o comportamento agregado vai 

gerar resultados racionais.

Os impasses acerca da própria definição de racionalidade e de sua aplicação na 

formulação das explicações acerca dos fenômenos sociais permanecem na ordem do dia 

na agenda de pesquisa das Ciências Sociais. Ferejohn e Pasquino (2001) oferecem um 

conceito mínimo de ação racional, afirmando que um ato racional é aquele escolhido 

porque está entre os melhores atos disponíveis para o agente, diante de suas crenças e 

desejos. São aqueles que maximizam preferências ou desejos, a partir de determinadas 

crenças. No entanto, advertem os autores:

“As evidências experimentais existentes em grande abundância sugerem que 
as pessoas se desviam sistematicamente das predições da teoria da escolha 
racional. Ainda assim, mesmo não agindo racionalmente, as pessoas tendem 
a reconhecer a força normativa da racionalidade, e isso influencia as suas 
ações – que se aproximam ao menos um pouco daquilo que as criaturas de 
racionalidade ideal fariam nas mesmas circunstâncias” (Ferejohn; Pasquino: 
2001, p.6).

Dessa forma, a escolha racional não pode ser entendida como uma teoria geral 

da  ação,  considerando  que  a  ação  nem  sempre  é  instrumental.  Mas  ela  fornece 

explicações satisfatórias para importantes classes de fenômenos (Boudon, 1998).

1.2. As primeiras gerações de estudos sobre a organização legislativa

Com as questões levantadas pelo Teorema de Arrow e McKelvey, a forma de 

trabalhar dos cientistas políticos - inferindo resultados coletivos a partir das preferências 

individuais – foi alterada, levantando-se novas questões para a agenda de pesquisa dos 

novos institucionalistas. Entre essas questões desponta: qual a origem da estabilidade 

das decisões sociais?

Sob a influência desses teoremas e em alguma medida procurando responder aos 

desafios impostos por eles, os estudos legislativos ganharam densidade teórica a partir 

da década de 80, com destaque para o estudo do processo decisório no interior do Poder 
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Legislativo (Limongi, 1994). Foi então que mudou o olhar com o qual os cientistas 

políticos observavam a arena legislativa, percebendo-se que variáveis como as regras do 

jogo eram decisivas para construir resultados estáveis.

Em outras  palavras,  as  instituições  que  organizam  o  processo  decisório  são 

responsáveis  pela  estabilidade  das  decisões  e  influenciam  os  resultados  políticos 

substantivos. Esse é o núcleo das chamadas teorias positivas da organização legislativa:

“Nesse  processo  de  ‘adensamento’  institucional,  traços  relevantes  da 
estrutura  e  do  processo  legislativo  (comitês,  partidos  e  regras  de 
procedimento)  e  aspectos  informais  do  policy  making –  relações 
estabelecidas entre os líderes e os demais membros dos partidos – passaram 
a ganhar papel de destaque” (Melo, 2004: p.32).

Partindo da premissa de que os legisladores buscam assegurar a sua reeleição, as 

três  vertentes  das  teorias  positivas  sobre  a  organização  legislativa  (distributiva, 

informacional e partidária) combinam de formas distintas variáveis institucionais e até 

mesmo  fatores  históricos.  Segundo  a  classificação  de  Hall  e  Taylor  (2003),  esses 

autores  se  enquadrariam  na  vertente  institucionalista  vinculada  à  teoria  da  escolha 

racional, conforme descrito anteriormente neste capítulo.

Esses autores sintetizam da seguinte forma os traços básicos da literatura norte-

americana acerca do comportamento legislativo:

a) Pressuposto comportamental: os atores agem movidos exclusivamente pelo cálculo 

instrumental, com base em preferências hierarquizadas a priori da ação política;

b)  Concepção  da  política:  série  de  dilemas  de  ação  coletiva.  Isso  implica  que  a 

coordenação  do  processo  legislativo  é  uma  questão-chave,  de  forma  a  se  evitar 

resultados subótimos;

c) Resultados políticos: são conseqüências da interação estratégica, que dependem do 

desenho  institucional.  “As  instituições  afetam  o  cálculo  do  ator,  e,  portanto,  os 

resultados,  na  medida  em que  determinam  o  tempo  e  a  seqüência  das  alternativas 
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possíveis, bem como estabelecem mecanismos capazes de premiar a cooperação e punir 

a deserção, o que, ao fim e ao cabo, torna mais previsível o comportamento do conjunto 

dos agentes” (Hall; Taylor: 2003, p.33).

d) Instituições como objetos da ação: são criadas pelos atores para a consecução dos 

seus objetivos e duram enquanto cumprem esse propósito.

1.2.1. As versões distributiva, informacional e partidária

A partir de agora, vamos nos deter um pouco mais sobre cada uma das vertentes 

das teorias positivas, de forma a ressaltar que elementos dessas teorias são utilizados 

pelos  pesquisadores  brasileiros  que  têm como  objeto  central  de  análise  a  ação  e  a 

organização legislativa.

1.2.1.1. A vertente distributivista

A perspectiva distributiva descreve a organização legislativa como um corpo de 

escolha coletiva cujo principal objetivo é a alocação de benefícios políticos. Na arena 

legislativa, os legisladores competem por bens escassos e buscam maximizar os ganhos 

através da alocação de políticas e recursos em seus distritos eleitorais. Nesse sentido, o 

voto é a principal maneira pela qual os benefícios são alocados.

Segundo os teóricos dessa perspectiva, os legisladores têm fortes incentivos para 

buscar benefícios de interesse especial de seus eleitores, uma vez que são submetidos 

periodicamente ao processo eleitoral (Mayhew; Fiorina apud Shepsle; Weingast, 1994, 

p.1549). Isso levaria à perseguição de políticas clientelistas (pork barrel).

Os modelos distributivos de política definem que os políticos adentram na arena 

legislativa com os mais variados propósitos, que derivam em parte da conexão eleitoral; 

em parte das noções pessoais que possuem de bens e políticas públicos; em parte de sua 
9 Shepsle,  Kenneth  A.  &  Weingast,  B.  R.  (1994)  Positive  Theories  of  Congressional  Institutions. 
Legislative Studies Quartely, XIX, pp. 149-179.
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ambição institucional e até mesmo da influência de outros atores. A conseqüência dessa 

heterogeneidade  de  propósitos  é  que  nenhuma  perspectiva  de  uso  da  autoridade 

legislativa é compartilhada por legisladores suficientes para se tornar decisiva (ibidem, 

p.154).

O ambiente para se obter distribuição favorável das políticas (ou dos benefícios 

delas) torna-se, portanto, altamente competitivo. Nesse sentido, a lógica da troca e da 

cooperação é uma solução aparente para esse problema: os membros da organização 

legislativa precisam fazer transações, alianças, e atuar em logrolling10 para obter sucesso 

em seus intentos de maximização (ibidem, p.152).

Uma das características das legislaturas democráticas é, portanto, a oportunidade 

de maximizar a utilidade dos legisladores através dos ganhos de troca (Krehbiel, 1992, 

p.3). No entanto, surge um outro problema: o de se realizar transações sustentáveis e 

evitar os ciclos. Os teóricos distributivistas desde cedo se depararam com o fato de que 

não há uma melhor transação que uma coalizão decisiva possa suportar.

Uma solução institucional para esse problema é, segundo Shepsle e Weingast, 

institucional, e passa pelo aumento do tempo de vida dessas transações. Ou seja: ao 

invés de negociarem votos transação a transação, os legisladores poderiam negociar a 

troca de influência de uma maneira mais geral (Shepsle;  Weingast,  1994, p.155).  A 

alternativa para buscar estabilidade dentro da organização legislativa seria, portanto, o 

equilíbrio induzido por estruturas (SIE)11.
10 O  logrolling  é uma forma de acordo estabelecido entre os atores para que consigam a aprovação de 
políticas de seu interesse. Esse acordo se baseia na troca de votos entre os legisladores, levando um a 
votar na política de interesse do outro, desde que não lhe seja prejudicial, para garantir que a recíproca 
seja verdadeira (Cf. Weingast e Marshall, 1988).
11 Existem  duas  maneiras  principais  de  se  explicar,  dentro  das  teorias  da  organização  legislativa  o 
equilíbrio entre os atores: o induzido por estruturas (SIE) ou a partir de ações descentralizadas, que são os 
modelos de teoria dos jogos. O primeiro deles parte do pressuposto de que o comportamento legislativo é 
sincero  (não-estratégico)  nas  diversas  etapas  do  processo  de  tomada  de  decisões.  Nesse  sentido,  o 
equilíbrio é uma conseqüência das preferências geograficamente localizadas e as instituições atuam como 
uma espécie de mecanismo estruturador, que garante os ganhos, ou seja, as instituições são vistas como 
determinadoras do processo legislativo. Já para a teoria dos jogos, o equilíbrio é definido explicitamente 
em termos do comportamento estratégico dos atores durante o processo de tomada de decisão. Pressupõe-
se que indivíduos aderem a estratégias não-cooperativas e possuem iguais chances de colher benefícios 
distributivos,  estando  cada  um  à  mercê  da  sua  própria  performance  e  do  seu  poder  de  barganha, 
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A constituição de um sistema de comitês seria uma forma de institucionalizar e 

dar  maior  durabilidade  a  essas  transações.  É com esse  propósito  que a  organização 

legislativa estabelece comitês  com jurisdições especializadas,  para formular  políticas 

específicas. “Este sistema permite aos membros exercerem influência desproporcional 

na formulação e implementação de políticas importantes para seus interesses eleitorais e 

provê uma variedade de oportunidades para obter crédito político” (ibidem, p.156).

Algumas limitações dessa perspectiva foram sendo apontadas por novas teorias. 

A principal  delas  contestava  a  concepção dos  comitês  como meramente  agentes  de 

alocação  de  políticas.  Ao  invés  disso,  concebia-os  como  agentes  da  produção 

legislativa,  ou  seja,  servindo  como  corpos  especializados  que  coletam  e  revelam 

informações na relação entre as políticas públicas e os resultados sociais.

Esse é o cerne da segunda perspectiva acerca da organização legislativa: a da 

racionalidade informacional.

1.2.1.2. A vertente informacional

Essa  perspectiva  molda  as  explicações  a  partir  de  elementos  endógenos  à 

organização  legislativa.  Assim,  a  teoria  informacional,  cujo  teórico  de  principal 

expressão é Keith Krehbiel, dá grande ênfase ao processo legislativo e, dentro dele, ao 

papel  dos  comitês  como  depositários  de  especialização  (expertise).  Duas  premissas 

principais dão sustentação a essa teoria.  A primeira delas é o postulado majoritário, 

segundo o qual todas as escolhas legislativas são feitas por maiorias.

Como os  resultados  políticos  derivam tanto  das  preferências  individuais  dos 

atores como das instituições, que condicionam, em certa medida, as escolhas, só têm 

sustentação dentro da organização legislativa as instituições preferidas pela maioria.

A segunda premissa da teoria  informacional  é  o  postulado da incerteza,  que 

assegura: os legisladores não sabem precisamente a relação que existe entre as escolhas 

demovendo restrições institucionais (Cf. Baron e Ferejohn, 1989).
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feitas (as políticas) e os resultados produzidos.  Isso implica que,  um legislador bem 

informado, fará escolhas distintas daquele que não tiver acesso à informação. 

A combinação desses dois postulados estabelece que, dentro da arena legislativa, 

existem  incentivos  institucionais  para  se  capturar  as  eficiências  da  informação 

prospectiva (ibidem,, p.159). Eis, portanto, a importância do sistema de comitês, como 

depositários de informação e especialização. 

A perspectiva distributiva tinha uma visão mais limitada dos comitês. Alguns 

teóricos os viam como fonte de seu poder o fato de atuarem como agenda setters na sua 

respectiva jurisdição, sendo, portanto, capazes de executar as políticas. As proposições 

não apenas têm origem nos comitês, mas eles - dotados do poder de conferência das 

políticas - podem reformular essas proposições, de acordo com a sua vontade (Shepsle; 

Weingast, 1987, p.85).

Esses  autores  apontam  para  a  existência  de  um  sistema  de  referência  e 

reciprocidade inerente aos comitês, que fazem acordo para a aprovação das políticas 

desejadas dentro de uma determinada jurisdição.

A  perspectiva  da  racionalidade  informacional  vai  mais  além.  Krehbiel,  por 

exemplo, aponta não apenas os benefícios coletivos da policy expertise produzida, mas 

também o  uso  estratégico  da  informação  pelos  indivíduos  e  pelos  próprios  comitês 

(Krehbiel, 1997, p.5). Assim como a vertente distributiva, a perspectiva informacional é 

individualista (centra no indivíduo), mas introduz a noção de policy expertise como um 

potencial bem coletivo.

O  foco  dessa  vertente  é  a  escolha  de  regras  e  procedimentos  que  provejam 

incentivos para os indivíduos desenvolverem especialização em sua jurisdição própria e 

dividirem informação política relevante com os demais legisladores, incluindo aqueles 

com os quais têm interesses distributivos competitivos.
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Os  partidos  políticos  não  são,  na  visão  dessas  duas  vertentes  teóricas 

(distributiva  e  informacional),  variáveis  decisivas  na  explicação  da  organização 

legislativa e do comportamento dos legisladores.  Por outro lado, eles ocupam um papel 

central na terceira vertente teórica das teorias positivas do Legislativo, que é justamente 

a partidária.

1.2.1.3. A vertente partidária

Ao se fazer uma retrospectiva histórica das teorias positivas sobre a organização 

legislativa, é possível perceber, no início dos anos 90, o surgimento de questões ligadas 

aos limites das explicações vigentes até então.

Pesquisadores como Kiewiet, Cox e McCubbins passaram a resgatar o papel das 

organizações partidárias no legislativo, a partir de questionamentos como: os partidos 

podem  ser  tomados  como  variável  explicativa  para  a  compreensão  da  organização 

legislativa?  Se  positivo,  de  que  forma  eles  influenciam  a  organização  dentro  do 

Congresso? Como eles interagem com a estrutura dos comitês? Como os partidos têm 

afetado a produção das políticas públicas? 

As análises partidárias passaram a buscar novas formas de explicar as tentativas 

de superação de dilemas coletivos com os quais os atores políticos se defrontam na 

arena legislativa. Nesse sentido, a lógica institucional permanece; o foco, no entanto, 

passa para os partidos políticos como meios de prover a maximização das preferências 

dos legisladores (Shepsle; Weingast, 1994, p.162). 

Vejamos como se deu essa mudança de foco. A principal maneira encontrada 

para explicar a atuação dos partidos dentro da organização legislativa surgiu da hipótese 

da delegação de poderes dos legisladores aos partidos políticos, criada por Kiewiet e 

McCubbins  (1991).  Essa  hipótese  centra-se na relação principal-agente  subjacente  à 

relação entre os agentes políticos e os partidos aos quais pertencem. 
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Muitos pesquisadores anteriormente defenderam que essa delegação era feita, 

com vistas à reeleição, aos comitês do Congresso, já que esses eram vistos como atores 

centrais da organização legislativa.  Outras hipóteses nessa mesma linha defendiam a 

existência  de  uma  inevitável  delegação  das  funções  legislativas  ao  presidente  e  à 

burocracia, também com base nos propósitos de reeleição, gerada pela própria estrutura 

do Congresso (ibidem, p.2).

Alguns  autores  defendem  que  o  Congresso,  ou  qualquer  outra  assembléia 

representativa,  é  incapaz  de  formular  políticas  que  vão  de  encontro  aos  complexos 

problemas existentes no mundo moderno e,  portanto,  a  delegação a essas instâncias 

(comitês,  burocracia  ou a outros Poderes)  seria  inevitável  e levaria à abdicação dos 

partidos de ocuparem o papel central da elaboração das políticas.

A matriz partidária surgiu justamente em contestação à hipótese da abdicação, 

defendendo que grande parte da autoridade de formular as políticas tem sido delegada 

aos partidos pelos seus membros que atuam nos comitês. Para Kiewiet e McCubbins, é 

perfeitamente possível que se delegue autoridade a outros e, mesmo assim, se alcance os 

resultados  desejados  (ibidem,  p.3).  Agindo  como  coalizões  processuais,  os  partidos 

passam a ser a figura central do processo de elaboração das políticas, enquanto que esse 

poder fica disperso no sistema de comitês. A refutação da hipótese da abdicação, em 

suma, concentra-se no pressuposto majoritário: o partido majoritário no Congresso é 

capaz de obter qualquer resultado desejado por ele.

Na perspectiva das correntes que têm como base a teoria da escolha racional, o 

poder  dos  partidos  na  arena  legislativa  –  seja  na  forma  de  coalizões  de  plenário, 

coalizões  procedimentais  ou  coalizões  condicionalmente  ativas  –  parece  difícil  de 

explicar  (Cox;  McCubbins,  1993,  p.5).  Qualquer  visão dos  partidos como coalizões 

confronta com os modelos espaciais de voto e os teoremas da instabilidade e do caos. 
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Muitos  desconsideram,  inclusive,  a  própria  existência  de  partidos  políticos 

verdadeiros, no sentido de serem um grupo que pode forçar seus membros a votarem em 

prol das soluções defendidas pelo partido para os problemas da sociedade. “Temos um 

sistema no qual cada eleito oficial é seu próprio partido e livre para estabelecer sua 

própria  plataforma  partidária”  (Yoder,  1990,  apud  Cox;  McCubbins,  1993,  p.6).  A 

lógica que imperaria na arena legislativa seria “cada um por si”.

Os  autores  da  corrente  partidária  tentam  conciliar  a  abordagem  tradicional 

acerca dos partidos – que os concebe como unidades analíticas, mas esbarra na questão 

da heterogeneidade de preferências – com a da escolha racional. É assim que os partidos 

passam a ser o foco das explicações institucionais da organização legislativa, concebida 

em essência como um espaço de atores coletivos e não individuais.

Um outro aspecto enfocado pela teoria partidária para demonstrar a força dos 

partidos  como  atores  coletivos  é  o  seu  poder  de  servir  como  instrumento  para  os 

legisladores  atingirem seus  objetivos.  No contexto dos  múltiplos  problemas  como a 

não-cooperação espontânea entre os legisladores,  os partidos provêm os meios pelos 

quais  os  ganhos  de  cooperação  podem  ser  assegurados  (Shepsle;  Weingast,  1994, 

p.162).

1.3. Os estudos legislativos no Brasil 

Uma  vez  apresentados  os  pilares  de  sustentação  das  teorias  positivas  da 

organização legislativa,  convém adentramos na discussão sobre a influência do novo 

institucionalismo nos estudos legislativos no Brasil.

Partindo da premissa de que a tradição das teorias positivas norte-americanas 

teve  um peso  decisivo  na  Ciência  Política  brasileira  sobre  o  Legislativo,  conforme 

aponta Santos (2006)12, este trabalho trilha o caminho da produção nacional acerca do 

12 Cf. SANTOS, Manoel Leonardo W.D. (2006). As Teorias Positivas da Organização Legislativa e as  
Explicações  sobre  o  Congresso  Nacional.  Dissertação  (Mestrado  em  Ciência  Política)  –  Centro  de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE.
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papel daquele Poder na produção do orçamento, levando em conta o seguinte panorama:

i) O processo decisório aparece como variável explicativa relevante (p.108);

iii)  Influência  marcante  da escolha  racional,  do novo institucionalismo e das 

teorias positivas sobre o legislativo norte-americano:

“O primeiro  pressuposto,  o  da  ação  racional  sob  o  constrangimento  das 
instituições  permeia  boa  parte  da produção brasileira  e,  quando não está 
explicitamente  assumido  pelos  pesquisadores,  está,  de  forma  indelével, 
considerado implicitamente nas suas análises” (Santos, 2006: p.116).

O debate entre as diversas correntes do neo-institucionalismo também é trazido 

pelos pesquisadores brasileiros, com as devidas adaptações para o contexto nacional:

“Assim, tomadas de uma maneira mais geral, não há qualquer absurdo em 
afirmar que o que vemos aqui nada mais é do que um debate, aplicado ao 
caso do Brasil, entre as diferentes formas de como o institucionalismo da 
escolha  racional  e  o  institucionalismo  histórico  encaram  a  mudança 
institucional” (ibidem, p.122).

O autor aponta, ainda, a influência das teorias positivas norte-americanas nos 

trabalhos produzidos no Brasil, ressaltando que não foi possível identificar um padrão 

rigidamente seguido por um grupo de pesquisadores, tratando-se não propriamente de 

uma  incorporação  de  um  modelo  explicativo  em  sua  totalidade,  mas  do  teste  de 

hipóteses advindas das teorias norte-americanas.

iii)  Adoção  da  premissa  da  reeleição.  Ainda  que  com contornos  distintos,  a 

premissa  de  Mayhew  (1974)  aparece  de  forma  marcante  na  produção  brasileira, 

conforme Santos. É importante assinalar que duas hipóteses são apontadas pelo autor 

como preponderantes. A primeira delas diz que a distribuição de recursos e benefícios 

geograficamente localizados determina a reeleição. Ou seja: os aspectos políticos locais 

são  decisivos  na  alocação  dos  recursos  e  benefícios  e,  portanto,  na  renovação  do 

mandato parlamentar. 

Já  uma  segunda  hipótese  assumida  por  uma  parcela  dos  pesquisadores 

brasileiros é: os aspectos da política nacional é que são relevantes para determinar a 

39



reeleição, que guarda uma relação direta com a atuação do parlamentar em assuntos não 

restritos ao seu reduto eleitoral.

Santos (2006) pontua que

“Diante de tal controvérsia sobre se parlamentares brasileiros buscam ou não 
a reeleição, a resposta é sim, mas há que se considerar que a reeleição aqui 
está muito mais relacionada a uma proposição maior,  a da sobrevivência 
política,  do que propriamente ao cargo de deputado, como é nos Estados 
Unidos. Portanto, a premissa da reeleição deve ser entendida no Brasil de 
forma relativizada” (ibidem, p.125).

iv)  Influência  de  pressupostos  distributivistas.  Olhando  para  as  comissões 

legislativas  como  instituições  que  minimizam  os  custos  de  transação,  o  viés 

distributivista tem marcado os estudos legislativos, com destaque para três aspectos: as 

comissões  parlamentares,  a  política  orçamentária  e  os  outputs legislativos  (ibidem, 

p.129).

No entanto, com o respaldo da própria vertente partidária das teorias positivas 

norte-americanas, e com a instauração de uma linha de pesquisa com esse viés aqui no 

Brasil,  a  partir  de  autores  como  Figueiredo  e  Limongi,  diversos  estudos  têm 

demonstrado que o Legislativo não necessariamente se caracteriza como um mercado de 

trocas.

A partir desse panorama brevemente traçado, é possível sintetizar que

“Como se vê, as teorias positivas sobre o congresso norte-americano, que na 
verdade representam a nascente  do institucionalismo da escolha  racional, 
influenciaram sobremaneira a produção brasileira e ofereceram uma ampla 
gama  de  problematizações  que  foram  criticamente  assumidas  pelos 
pesquisadores do Congresso Nacional. Grosso modo, é possível identificar 
um  cisma  entre  explicações  ancoradas  na  versão  partidária  e  outras 
informadas por proposições da natureza distributivista” (ibidem, p.178).

1.4. A ação legislativa na produção do orçamento

Conforme  pudemos  constatar,  em  grande  parte  as  explicações  sobre  o 

Legislativo brasileiro estão pautadas nos modelos advindos da Ciência Política norte-

americana. Tomando essa influência como um dado, olhamos para a participação dos 
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atores legislativos na produção do orçamento sob o viés das teorias positivas.

Isso significa a incorporação do pressuposto de que “as escolhas orçamentárias 

refletem um processo decisório em que distintos  atores  – burocratas,  parlamentares, 

grupos privados de interesse, etc – atuam estrategicamente com vistas a maximizar os 

seus interesses” (Rezende; Cunha, 2002, p.64).

O ponto inicial da análise sobre o tema do papel do Legislativo na produção do 

orçamento é que esse processo se dá em um contexto de amarras institucionais. Em 

outras palavras, é um conjunto complexo de regras que definem cada etapa do processo 

e o papel de cada ator envolvido.

Assim, uma questão que se impõe é: de que maneira os pressupostos próprios de 

cada  uma  das  vertentes  das  teorias  positivas  foram  incorporados  às  explicações 

produzidas sobre a participação do Legislativo no processo orçamentário? Vale salientar 

que a complexidade da instituição orçamentária exige da Ciência Política um esforço 

para a compreensão dos mecanismos subjacentes ao processo de alocação de recursos 

via orçamento e ao papel de cada um dos atores integrantes.

Nosso objetivo,  a partir  de agora,  é perceber de que forma os pesquisadores 

brasileiros têm feito essas análises e a que conclusões eles têm chegado.

É  importante  observar  que  são  possíveis  diversas  visões  acerca  do  próprio 

orçamento e a escolha de uma delas é decisiva na moldagem das explicações. Algumas 

dessas visões são: (1) o orçamento é um instrumento de controle das finanças públicas; 

(2) o orçamento é um mecanismo de alocação de recursos e mensuração das ações de 

governo; (3) o orçamento é um veículo para a realização da política de atendimento de 

demandas localizadas (ibidem, p.12)13. Essas visões podem, também, ser combinadas na 

produção das explicações.

13 Schick (1966) escreveu que, dependendo das condições de um dado tempo histórico, a visão sobre o 
orçamento tende a enfatizar controle das finanças, aperfeiçoamento gerencial  ou planejamento.  Rubin 
(1996), escrevendo trinta anos depois,  sugeriu dois enfoques adicionais:  priorização e  accountability. 
Nenhum desses dois enfoques são únicos em qualquer estágio de governo (Cf. Tyer; Willand, 1997).

41



As explicações sobre o processo de produção do orçamento via teorias positivas 

abrange  três  aspectos:  (1)  olhar  para  as  regras  e  instituições  que  favorecem 

determinados  resultados,  procurando apreender  que  tipos  de  equilíbrios  essas  regras 

produzem; (2) as condições em que essas regras e instituições são criadas (os contextos 

econômicos influenciam decisivamente o comportamento dos legisladores na criação 

das regras que regem o processo orçamentário); (3) o caráter vulnerável dessas regras e 

instituições, dado que os incentivos para perpetuá-las são conjunturais.

A  partir  de  agora,  vamos  nos  deter  na  produção  brasileira  acerca  da  ação 

legislativa  na  produção  orçamentária,  observando  como  os  elementos  das  teorias 

positivas norte-americanas foram incorporados às explicações, bem como cada um dos 

aspectos acima descritos foram moldados na construção dos modelos teóricos aqui no 

Brasil.
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CAPÍTULO 2 – A ação legislativa no processo orçamentário: a 
produção da Ciência Política brasileira

Uma vez expostos os principais modelos explicativos construídos pela Ciência 

Política norte-americana acerca da organização e da ação do atores políticos na arena 

legislativa, adentramos a partir de agora na análise da produção nacional sobre o mesmo 

tema,  com o  objetivo  de  visualizar  de  que  forma  os  pesquisadores  brasileiros  têm 

estudado esse fenômeno.

Esta análise abarcou a produção brasileira nos últimos seis anos (2000-2006), 

utilizando a questão do papel do Legislativo no processo orçamentário como um foco de 

investigação  sobre  a  possível  incorporação  de  paradigmas  advindos  da  academia 

americana nas análises sobre a ação do legislativo no Brasil.

A pesquisa buscou contemplar as publicações contidas nos principais periódicos 

brasileiros na área de estudos em questão. O levantamento da literatura seguiu alguns 

critérios:

a) Prioridade para os artigos científicos – por serem considerados a parte mais 

amplamente  avaliada  e  debatida  pela  comunidade  científica  e,  portanto,  a  produção 

relevante do conhecimento.

b) Publicação em periódicos relevantes – um dos critérios de relevância para a 

produção científica é certamente a qualidade e o reconhecimento dos veículos em que 

são publicados.  Com base nisso, a nossa pesquisa abrangeu os principais  periódicos 

nacionais (disponíveis em portais como Scielo e  Periódicos Capes), entre eles Revista 

Dados,  Revista  Brasileira  de  Ciências  Sociais,  Lua  Nova,  Boletim  Informativo 

Bibliográfico – ANPOCS, Revista de Sociologia e Política,  Revista Opinião Pública 
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(Publicação  do  Centro  de  Estudos  de  Opinião  Publica  da  Universidade  Estadual  de 

Campinas), Novos Estudos Cebrap, entre outros14.

c)  Produção recente –  além da necessidade de se delimitar  o período a ser 

estudado,  conforme exigência  para  elaboração  de  um projeto  de  pesquisa15,  vem se 

constatando  no  Brasil  um  aumento  significativo  de  trabalhos  na  área  de  estudos 

Legislativos16 e, por isso, entendemos que o período focado (de 2000 a 2006) é capaz de 

demonstrar  a  atualidade  das  discussões  e  os  enfoques  escolhidos  pela  comunidade 

científica para analisar a instituição legislativa. 

d)  Foco  na  atuação  dos  legisladores  no  processo  orçamentário –  foram 

excluídos  da  análise  os  trabalhos  versando  sobre  o  orçamento  sem  o  foco  no 

comportamento, ações e escolhas dos legisladores. Assim, não foram analisados, por 

exemplo, os estudos sobre orçamento como instrumento de accountability e orçamento 

participativo.

Depois  de  demonstrados  os  critérios  que  balizaram  a  pesquisa  em  tela, 

passaremos a expor os resultados, abrindo as discussões sobre o foco que desejamos 

atingir, qual seja, como a Ciência Política brasileira vem analisando a ação legislativa 

na produção do orçamento?

2.1. A literatura nacional sobre o Legislativo e o orçamento

Conforme os critérios acima expostos, chegamos ao seguinte quadro, composto 

por 14 trabalhos:

14 Conferir no anexo desta dissertação o levantamento bibliográfico completo desta pesquisa.
15 Alguns critérios são utilizados quando se pretende fazer uma revisão de literatura, como é o caso desta 
pesquisa.  Conforme Luna (2003),  um desses  parâmetros  é  a  freqüência  de  pesquisas  na  área.  “Se  a 
literatura for abundante, com publicações regulares, é possível que o material dos últimos 4 ou 5 anos seja 
suficiente para compor um quadro de referência para o problema” (Luna, 2003: p.93). O que fundamenta 
esse critério é justamente a suposição de cumulatividade do conhecimento, ou seja, com a regularidade de 
publicações, os resultados mais antigos vão sendo incorporados à literatura recente. Um outro critério diz 
respeito  à  disponibilidade  de  artigos  de  revisões,  que  indicam  artigos  ou  pesquisas  particularmente 
importantes, podendo, portanto, indicar os caminhos para pesquisas posteriores (Cf. Luna, 2003).
16 Cf.  Santos, 2006.
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Quadro 1 - A produção brasileira sobre o papel do Legislativo na produção do 
orçamento.

Autor Título (Referência)
AMES, Barry17 (2003).  Procedimentos,  partidos  e  negociações  num  Legislativo 

fragmentado. In: BARRY, Ames.  Os entraves da Democracia no  
Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV.

ARRETCHE, M; RODDEN, J. (2004).  Política  Distributiva  na  Federação:  Estratégias  Eleitorais, 
Barganhas  Legislativas  e  Coalizões  de  Governo.  Dados, Rio  de 
Janeiro, vol.47, nº 3.

FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. (2000).  Executivo  e  Legislativo  na  Formulação  e  Execução  do 
Orçamento  Federal.  Trabalho  apresentado  na  reunião  anual  da 
Associação Brasileira de Ciência Política – ABCP, São Paulo.

FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. (2002).  Incentivos  eleitorais,  Partidos  e  Política  Orçamentária. 
Dados, Rio de Janeiro, vol.45, nº 2.

FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F.. (2001).  Planejamento  e  Políticas  na  Elaboração  e  Execução 
Orçamentária:  relações  Executivo-Legislativo.  Relatório  Final  de 
Pesquisa, CEBRAP/IPEA.

FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. (2005).  Processo  Orçamentário  e  Comportamento  Legislativo: 
Emendas  Individuais,  Apoio  ao  Executivo  e  Programas  de 
Governo. Dados, Rio de Janeiro, vol.48, nº 4.

FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. (2003).  O Legislativo e a Âncora Fiscal.  In: REZENDE. F. e A. 
Cunha  (orgs.).  O  Orçamento  e  a  Transição  de  Poder. Rio  de 
Janeiro: Editora FGV.

REZENDE, F.; CUNHA, A. (orgs). (2002).  Contribuintes  e  cidadãos:  Compreendendo  o  orçamento 
federal. Programa de Estudos Fiscais. Rio de Janeiro: Editora FGV.

REZENDE, F.; CUNHA, A. (orgs). (2003).  O  Orçamento  Público  e  a  Transição  de  Poder.  Rio  de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Editora.

LEMOS, L. B. de S. (2001).  O  Congresso  Brasileiro  e  a  Distribuição  de  Benefícios 
Sociais  no  Período  1988-1994:  Uma  Análise  Distributivista. 
Dados, Rio de Janeiro, vol. 44, nº 3.

PEREIRA, C. e MUELLER, B. (2002).  Comportamento  Estratégico  em  Presidencialismo  de 
Coalizão: As Relações entre Executivo e Legislativo na Elaboração 
do Orçamento Brasileiro. Rio de Janeiro, Dados,, vol.45, nº 2.

PEREIRA, C. e MUELLER, B. (2004).  The  Cost  Oof  Governing:  Strategic  Behavior  of  the 
President  and  Legislators  in  Brazil’s  Budgetary  Process. 
Comparative Political Studies, vol. 37, n° 7.

SCHNEIDER, A. (2005).  Conflito  Político  e  Instituições  Orçamentárias: 
Aprofundando  a  Democracia  no  Brasil.  Revista  de  Sociologia  e 
Política, Curitiba, nº 24.

SOUZA, C. (2003). Federalismo e Conflitos Distributivos: Disputa dos Estados 
por  Recursos  Orçamentários  Federais.  Dados,  ,Rio  de  Janeiro, 
vol.46, nº 2.

Fonte: elaboração da autora.

Como  é  possível  visualizar  a  partir  do  quadro  acima,  não  se  trata  de  uma 

produção extensa,  considerando que o período pesquisado é  de seis  anos.  Na nossa 

17 Neste caso, abrimos uma exceção para este trabalho de Ames, que se trata de uma seção do livro Os 
entraves da democracia no Brasil.  A escolha por incluir esta publicação se deu a partir da constatação de 
que se trata  de uma obra  central  nesta  área de estudos,  afinal  foi  citada  por quase  todos os autores 
pesquisados.
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interpretação,  isso  se  dá  porque  este  é  apenas  um  dos  sub-campos  dos  estudos 

legislativos no Brasil,  além do fato de que nossa pesquisa tem como foco um ponto 

muito específico da temática: o papel do Legislativo na produção do orçamento.

Isso não significa, no entanto, que não se trata de uma produção relevante. Neste 

ponto nos ancoramos nas constatações feitas por Santos (2006), entre elas a de que o 

processo orçamentário  é  um sub-campo razoavelmente  bem consolidado  na Ciência 

Política brasileira, sobretudo se comparado, por exemplo, aos estudos acerca do sistema 

de comissões.

A tabela acima também nos mostra que não há uma diversidade significativa de 

autores  se  debruçando  sobre  o  tema.  Como  se  poderá  verificar  adiante,  é  possível 

agrupar esses autores em dois grupos distintos: um que segue uma linha distributivista, 

assumindo  grande  parte  dos  pressupostos  da  vertente  distributivista  das  Teorias 

Positivas  da  Organização  Legislativa,  e  outro  que  busca  contradizer  alguns  desses 

preceitos, construindo explicações mais pautadas em elementos da corrente partidária 

daquelas teorias.

As explicações formuladas por cada um desses grupos se moldam a partir de 

distintos pressupostos, hipóteses, variáveis, bem como de formas distintas de combinar 

esses  elementos18.  Vale  salientar,  no  entanto,  que  os  dois  grupos  se  ancoram  no 

paradigma  neo-institucionalista,  que  é  a  base  das  Teorias  Positivas,  conforme 

demonstramos  no  capítulo  anterior.  Portanto,  é  de  se  esperar  que  elas  conservem 

elementos  comuns,  sobretudo  os  pressupostos  mais  elementares  acerca  do 

comportamento dos atores políticos.

18 Falamos aqui em explicações seguindo critérios pertinentes contemporaneamente nas Ciências Sociais, 
conforme  propõe  Van  Evera  (1997).  Segundo ele,  as  explicações  são  compostas  de  leis  causais  ou 
hipóteses, que, por sua vez, são constituídas por variáveis dependentes e independentes. Ainda de acordo 
com o autor, a explicação é a lei causal que conecta a causa ao fenômeno causado, mostrando por que a 
causação ocorre. Assim, ao compor uma explicação, o cientista social está articulando variáveis (Cf. Van 
Evera, 1997).
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E o que faz, então, com que esses grupos sigam caminhos distintos, a ponto de 

formularem explicações tão discordantes acerca do mesmo fenômeno? Essa indagação 

foi o ponto de partida da nossa análise e acreditamos que as respostas a esse fato podem 

ser encontradas a partir de um olhar crítico acerca dos elementos que compõem essas 

explicações. Esse será, dessa maneira, o nosso caminho a partir de agora.

2.2. As explicações sobre a ação legislativa no processo orçamentário brasileiro

Nesta  seção,  vamos  mostrar  os  elementos  utilizados  pelos  pesquisadores 

brasileiros na formulação das explicações acerca do papel do legislativo no processo 

orçamentário. Convém, mais uma vez, ressaltar que não estamos nos debruçando sobre 

as teorias orçamentárias,  ou seja, nosso objeto de estudo não é o orçamento público 

brasileiro, e sim as teorias que versam sobre a ação legislativa no caso específico do 

processo orçamentário, como forma de iluminar a análise sobre como a Ciência Política 

vem teorizando acerca da organização e da ação legislativa.

Iniciamos nossa investigação a partir do questionamento: o que os pesquisadores 

brasileiros  estão  buscando  saber  a  respeito  da  ação  legislativa  na  produção  do 

orçamento? É o que pretendemos visualizar na próxima seção. 

2.2.1. Questões de pesquisa

Existem diversas formas de se olhar para o processo orçamentário,  conforme 

citamos no capítulo anterior. Enumerando apenas algumas dessas maneiras, ele pode ser 

tomado como um mecanismo de  controle  das  finanças  públicas  por  parte  dos  dois 

Poderes envolvidos em seu processo de elaboração; pode ser concebido, também, como 

um mecanismo de alocação de recursos e mensuração das ações de governo por parte do 

Legislativo; e pode ser visto, ainda, como um veículo para que se atender demandas 

localizadas de grupos e regiões (Rezende; Cunha, 2002: p.12).
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A  adoção  de  um  desses  pontos  de  vista  tem  influência  no  conjunto  de 

preocupações que o pesquisador levanta acerca do fenômeno. No caso brasileiro,  os 

cientistas  políticos  assumiram majoritariamente  os  dois  últimos  postulados  em suas 

investigações, ainda que nuances do primeiro apareçam em alguns dos estudos. 

Pressupondo que ação dos legisladores no jogo orçamentário se processa dentro 

de  um  desses  parâmetros  acima  expostos,  ao  menos  na  maioria  das  pesquisas 

analisadas, surgem as indagações: o que os pesquisadores brasileiros desejam apreender 

sobre  a  atuação  dos  parlamentares  no  processo  orçamentário?  Que  fenômenos  eles 

consideram relevante estudar como forma de interpretar o comportamento legislativo? 

Que  respostas  os  cientistas  políticos  brasileiros  buscam ao olhar  para  este  caso  do 

Legislativo em ação?

Os resultados deste levantamento estão expostos no quadro a seguir:

Quadro 2 – Questões de Pesquisa da Ciência Política brasileira sobre o processo 
orçamentário.

Questões de Pesquisa Ocorrências por autores
Preferências  alocativas  dos  legisladores:  a  distribuição  dos 
recursos  orçamentários  via  Legislativo  é  agregada  (busca 
beneficiar  grupos,  indivíduos  ou  localidades  geográficas)  ou 
difusa  (para  toda  a  sociedade)?  Essas  preferências  estão 
associadas à afiliação partidária ou à região geográfica de onde 
provêm?

Lemos (2001); Figueiredo 
e Limongi.  (2002, 2005); 
Pereira  e  Mueller  (2002, 
2004); Souza (2003).

Orçamento  como  indicador  democrático:  qual  o  grau  de 
democracia existente no processo orçamentário? Por que alguns 
estados caminham no sentido de ter um orçamento democrático 
enquanto outros não o fazem?

Schneider (2005).

Federalismo:  por  que  e  como  o  federalismo  influencia  a 
negociação  dos  recursos  federais  pelas  bancadas  estaduais  no 
âmbito da CMO19? Como essas bancadas processam e negociam 
as emendas ao orçamento federal naquela comissão?

Souza (2003); Arretche e 
Rodden (2004).

Desenho  institucional:  qual  a  influência  do  desenho 
institucional no processo orçamentário?

Pereira e Mueller (2002).

Processo orçamentário: de que forma os parlamentares usam a 
prerrogativa congressual de emendar o orçamento? Que tipo de 
emendas eles propõem e com que intuito? Como os legisladores 
atuam  na  CMO?  Qual  o  papel  dos  relatores  e  dos  líderes 
partidários?

Figueiredo  e  Limongi. 
(2002,  2005);  Pereira  e 
Mueller  (2002,  2004); 
Souza  (2003);  Ames 
(2003).

Relação Executivo-Legislativo: que conflitos emergem entre os Figueiredo  e  Limongi. 

19 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.
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dois Poderes no processo orçamentário? Executivo e Legislativo 
têm agendas conflitantes? 

(2002,  2005);  Pereira  e 
Mueller (2002, 2004).

As  regras  orçamentárias:  como  as  regras  orçamentárias 
influenciam os resultados (as alocações) da ação legislativa? O 
que motiva as escolhas dos parlamentares sobre as regras que 
regem o processo orçamentário?

Figueiredo  e  Limongi. 
(2002, 2005).

Sistema  eleitoral:  qual  a  relação  existente  entre  o  sistema 
eleitoral  e  o  processo  orçamentário?  Que  reflexos  a  ação 
legislativa no processo orçamentário tem na arena eleitoral?

Figueiredo  e  Limongi. 
(2002,  2005);  Pereira  e 
Mueller  (2002,  2004); 
Ames (2003).

Fonte: elaboração da autora.

Como a seleção de estudos para esta pesquisa teve como um dos critérios o foco 

na atuação dos legisladores no processo orçamentário, era de se esperar que entre as 

principais questões de pesquisa estivessem justamente as preferências alocativas dos 

legisladores,  a  forma  como  os  parlamentares  utilizam  prerrogativa  institucional  de 

emendar o orçamento (questão, aliás, intrinsecamente relacionada com a anterior), as 

relações de troca que se estabelecem com o Executivo no processo orçamentário e a 

escolha sobre as regras que regem esse processo.

A  conexão  eleitoral  existente  entre  a  atuação  parlamentar  no  decorrer  da 

elaboração  e  execução  do  orçamento  também  se  faz  muito  presente  na  agenda  de 

pesquisa dos cientistas políticos do Brasil. Isso não é à toa. Conforme discutiremos mais 

cautelosamente  adiante,  isso  se  dá  justamente  porque  uma das  linhas  investigativas 

deste sub-campo dos estudos legislativos é a distributivista, que adota o sistema eleitoral 

como uma variável relevante.

A influência do desenho institucional também é um dos pontos estudados pelos 

autores brasileiros, ainda que isso nem sempre seja colocado explicitamente como uma 

questão de pesquisa. Mas o fato é que os estudos analisados em sua maioria tomam 

como  relevante  linha  investigativa  sobre  a  distribuição  geográfica  dos  recursos 

orçamentários  que,  por  sua  vez,  está  intrinsecamente  ligada  ao  desenho  federalista 

brasileiro, o que, aliás, já foi ressaltado por Sales (2006) e Santos (2006).
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As investigações sobre o peso das regras orçamentárias nas escolhas legislativas 

e, mais do que isso, sobre o que move os legisladores a adotarem essas normas (afinal, a 

eles cabe a definição sobre as regras que regem o processo orçamentário), podem ser 

consideradas a questão de pesquisa mais presente nos estudos analisados. Não à toa, a 

nosso ver.

Como já tivemos a oportunidade de afirmar, esses trabalhos são formulados em 

sua  maioria  a  partir  das  Teorias  Positivas  da  Organização  Legislativas  e,  portanto, 

adotam como paradigma o neo-institucionalismo. Isso explicaria, em nossa opinião, a 

presença marcante das instituições nesta agenda de pesquisa. Na próxima seção, vamos 

mostrar  quais  os  principais  vieses  teóricos  assumidos  pelos  cientistas  políticos  cuja 

produção foi analisada em nosso estudo.

2.2.2. Filiações teóricas

Considerando que os trabalhos analisados nesta pesquisa se filiam ao paradigma 

neo-institucionalista, é importante assinalar que cada um deles utiliza de forma própria 

os elementos desse paradigma, assumindo alguns de seus pressupostos, desconsiderando 

outros  e,  em  muitos  casos,  combinando  pressupostos  das  três  versões  do  neo-

institucionalismo (histórico, sociológico e da escolha racional).

A análise dessa “filiação teórica” foi feita, em grande parte, levando em conta o 

que os próprios pesquisadores assumiram como elementos que guiaram a formulação 

das hipóteses e explicações em seus trabalhos. Assim, é possível visualizar o seguinte 

panorama:

2.2.2.1. Visão sobre as instituições

Conforme  demonstrado  no  capítulo  anterior,  não  existe  uma  definição  geral 

sobre o que é o neo-institucionalismo20. Um ponto decisivo, comum às três vertentes, é a 
20 Cf.  LIMONGI,  Fernando. O Novo Institucionalismo e os Estudos Legislativos:  A Literatura Norte-
Americana Recente. Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, n° 37, 1° 
semestre de 1994, pp.1-100.
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assunção de que congressistas,  como todo e  qualquer indivíduo,  têm seus interesses 

particulares e pautam suas decisões por esses mesmos interesses. Esses pressupostos 

guiam os trabalhos analisados nesta pesquisa.

Esses artigos, em sua maioria, concebem o neo-institucionalismo como o estudo 

do papel das instituições e dos processos de institucionalização na intermediação de 

interesses e nos processos de ação coletiva (Souza, 2003: p.346).

Alguns autores ressaltam o processo de interação entre os atores e as instituições 

políticas. Ames (2003), por exemplo, entende que 

“as instituições têm vida própria e são mais do que pretendiam os atores que 
as  criaram.  Mas  não  surgem  do  nada;  são  criadas  por  pessoas.  Se  as 
instituições são produtos de criação de criação consciente, por que não tratá-
las simplesmente como agentes de seus criadores?” (Ames, 2003: p.23).

O mesmo autor  assume,  também,  que as  instituições  são  path dependent:  “a 

conseqüência de pequenos acontecimentos e circunstâncias fortuitas pode determinar 

soluções que, ao adquirirem primazia, nos levam a um determinado caminho” (ibidem). 

Já outros pesquisadores, como Celina Souza, fazem a opção por uma moldura 

teórica que toma objetivos, estratégias e preferências como algo a ser explicado e isso, 

segundo afirma, tem a vantagem de situar essas questões dentro de um contexto maior, 

que ultrapassa as formulações baseadas unicamente no comportamento auto-interessado 

dos atores:

“As instituições  não são apenas  uma outra variável  e  não  é  suficiente  o 
reconhecimento  de  que  elas  ‘contam’.  Ao  tentar  entender  como  as 
instituições moldam não apenas as estratégias dos atores, mas também seus 
objetivos, e como são mediadas as relações de cooperação e conflito, busca-
se  iluminar  os  estudos  sobre  as  instituições  políticas  nacionais”  (Souza, 
2003: p.377).

Ao  admitir  que  trabalha  com  uma  versão  “branda”  da  Teoria  da  Escolha 

Racional,  Ames (2003) também revela não aceitar  as preferências como dadas.  Isso 

porque ele considerada que simplesmente supor preferências é uma forma de limitar a 

visão sobre os fenômenos. Idéia, lideranças e acontecimentos fortuitos podem repercutir 
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não só nas preferências dos atores, mas também no modo como pensam as próprias 

instituições políticas.

O peso das regras na definição dos resultados da ação legislativa é considerado 

por grande parte dos estudiosos. Trata-se de uma visão segundo a qual os resultados 

políticos são conseqüências da interação estratégica dos atores, que agem dentro de uma 

determinada moldura institucional. Em outras palavras, as regras importam:

“As  instituições  afetam  o  cálculo  do  ator,  e  portanto  os  resultados,  na 
medida  em  que  determinam  o  tempo  e  a  seqüência  das  alternativas 
possíveis,  bem  como  estabelecem  mecanismos  capazes  de  premiar  a 
cooperação e punir a deserção, o que, ao fim e ao cabo, torna mais previsível 
o comportamento do conjunto dos agentes” (Melo, 2004: p.33). 

Figueiredo e Limongi (2002) também reproduzem o bordão neo-institucionalista 

que leva em conta o peso das regras nos resultados políticos. Para eles, a capacidade de 

um parlamentar  aprovar  políticas  de  sua preferência  depende  da organização  ou  da 

estrutura do processo decisório  e,  mais  especificamente,  da distribuição dos  direitos 

parlamentares.

De forma sintética, podemos esboçar que há uma tendência à preponderância da 

Teoria  da  Escolha  Racional  em sua  vertente  distributivista:  como grande  parte  dos 

trabalhos segue a  vertente  distributivista  das  Teorias  Positivas  do Legislativo,  como 

mostraremos  adiante,  é  possível  afirmar  que  a  Teoria  da  Escolha  Racional  também 

representa  o  paradigma  dominante  nos  estudos  da  ação  legislativa  no  processo 

orçamentário brasileiro.

A  seguir,  analisaremos  de  forma  mais  detalhada  cada  explicação  formulada 

sobre a ação legislativa no processo orçamentário, levando em conta a concepção de 

instituições que molda essas interpretações.
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2.2.3. Hipóteses

As questões de pesquisas apresentadas no  item 2.2.1. deste trabalho serviram 

como ponto de partida para visualizarmos na produção brasileira sobre a atuação dos 

legisladores no processo orçamentário  as principais  hipóteses que são testadas pelos 

pesquisadores.

Mais  uma  vez,  ficou  clara  a  clivagem existente  entre  os  cientistas  políticos 

brasileiros no que diz respeito a esse campo de investigação. É possível notar que um 

grupo  busca  corroborar  a  hipótese  central  da  vertente  distributivista:  o  processo 

orçamentário  representa  uma das  formas  de  os  parlamentares  direcionarem recursos 

para os seus distritos eleitorais, com vistas à reeleição.

Por outro lado, um outro grupo de pesquisadores busca confrontar as hipóteses 

distributivistas mostrando que a atuação individual não é o caminho para o alcance dos 

resultados  legislativos,  que  é  em essência  uma arena  de  decisões  coletivas  em que 

predominam atores coletivos para os quais os legisladores individuais delegam poderes. 

Com  o  processo  orçamentário  não  seria  diferente:  ele  é  moldado  por  esses  atores 

coletivos,  no  caso  os  partidos  políticos,  como  forma  de  atender  às  preferências 

individuais dos parlamentares.

As implicações dessas hipóteses para cada um dos campos investigativos que 

podemos identificar – o distributivista e o com tendências partidárias – serão exploradas 

nos  itens  subseqüentes  deste  trabalho.  No  momento,  é  pertinente  expor  quais  as 

principais  hipóteses  trabalhadas  pelos  cientistas  políticos  brasileiros  para  este  caso 

específico de ação legislativa, qual seja, a formulação do orçamento.

É importante ressaltar que no quadro apresentado a seguir, estão enumeradas as 

hipóteses apresentadas nos estudos, com as referências dos autores que trabalham com 

elas, seja buscando corroborá-las ou confrontá-las. Ou seja: quando fazemos referência 

ao  autor  ao  lado  da  hipótese  apresentada,  não  implica  dizer  que  esse  autor 
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necessariamente  corrobora  essa  hipótese.  Em  muitos  casos,  como  em Figueiredo  e 

Limongi (2002, 2005), algumas delas são apresentadas justamente com o objetivo de 

confrontá-las.

Quadro 3 – Hipóteses dos estudos brasileiros sobre a ação legislativa no processo 
orçamentário.

Questões de pesquisa Hipóteses

Preferências alocativas 
dos legisladores

I. A prática legislativa tende a concentrar benefícios em indivíduos 
ou  grupos  organizados  e  nas  localidades  geográficas  que 
correspondem aos distritos  eleitorais  dos  parlamentares  (Lemos, 
2001).
II.  Os recursos são destinados preferencialmente para as regiões 
em que os líderes partidários sabem que têm forte apoio (Arretche 
e Rodden, 2004).
III. Uma estratégia alternativa seria a escolha de distritos eleitorais 
para  onde os  recursos  seriam preferencialmente destinados  pela 
existência de um número expressivo de eleitores indecisos (idem, 
2004).

Orçamento como 
indicador democrático

I.  É  possível  aprofundar  a  democracia  por  meio  do  processo 
orçamentário; contudo, a maioria dos titulares do Poder Executivo 
monopoliza  a  capacidade  institucional,  política  e  técnica  para 
desempenhar  um  papel  poderoso  no  complexo  processo  de 
administração dos recursos públicos (Schneider, 2005).

Federalismo

I. Existe no Brasil uma divisão dos recursos nacionais/federais que 
funciona  de forma a  manter  o equilíbrio federativo do país  e  a 
acomodar  demandas  conflitantes  em um país  com alto  grau  de 
heterogeneidade regional (Souza, 2003).
II.  O desenho do federalismo brasileiro não incorporou, desde a 
sua  origem, a  busca  por  uma maior  equalização  fiscal  entre  as 
unidades federativas, de modo que os congressistas podem montar 
estratégias para aumentar a cota de recursos nacionais para os seus 
estados (Souza, 2003).
III.  As  regiões  economicamente  menos  desenvolvidas  são  mais 
beneficiadas  pelos  recursos  orçamentários  federais,  já  que  são 
sobre-representadas no Congresso Nacional (Souza, 2003).

Desenho institucional
I.  Países  governados  por  coalizões  multipartidárias  geralmente 
apresentam níveis elevados de déficit público, se comparados com 
sistemas governados por partidos majoritários (Pereira e Mueller, 
2002).

Processo orçamentário

I. A prerrogativa de apresentar emendas individuais ao orçamento 
é  uma  oportunidade  para  que  os  parlamentares  expressem suas 
prioridades  em  relação  às  políticas  públicas  (Figueiredo  e 
Limongi, 2002).
II. As emendas individuais são instrumentos por meio dos quais os 
interesses especiais dos eleitores são atendidos, com a expectativa 
de  que  esses  benefícios  se  revertam  em  votos  para  os 
parlamentares (Figueiredo e Limongi, 2002).
III. As emendas bloqueiam as possibilidades de ações universais e 
nacionais,  fortalecendo  as  tendências  ao  fisiologismo,  ao 
clientelismo e aos interesses individuais dos parlamentares (Souza, 
2003).
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IV.  As  emendas  individuais  são  apenas  uma  das  formas  pelas 
quais os congressistas alteram a proposta orçamentária preparada 
pelo Executivo e a menos importante delas (Figueiredo e Limongi, 
2005).
V.  Partidos  e  líderes  partidários  ocupam  um  papel  central  no 
processo orçamentário (Figueiredo e Limongi, 2002).
VI.  Existe  uma  reciprocidade  na  aprovação  de  programas 
distributivos entre parlamentares. Quanto mais colegiadas e aberta 
for  a  decisão  sobre  o  orçamento,  maior  é  o  déficit  e  mais 
ineficiente será o orçamento (Pereira e Mueller, 2002).

Relação
Executivo-Legislativo

I. Executivo  e  Legislativo  mantêm  uma relação  de  permanente 
barganha no processo orçamentário: o primeiro deseja obter apoio 
no Congresso e os legisladores  buscam o atendimento imediato 
dos interesses de suas clientelas eleitorais. Assim, o Executivo é 
forçado a barganhar com cada um dos parlamentares a cada nova 
medida que introduz (Pereira e Mueller, 2002).
II.  O  Executivo  permite  deliberadamente  que  os  parlamentares 
façam emendas  ao orçamento  a  fim de usar  estrategicamente  a 
apropriação destas como mecanismo para coordenar e disciplinar a 
sua coalizão no Congresso (Pereira e Mueller, 2002).
III. A participação final dos parlamentares na alocação de recursos 
é bastante heterogênea,  e essa heterogeneidade é decorrente das 
decisões tomadas pelo Poder Executivo ao contingenciar ou liberar 
os recursos aprovados (Figueiredo e Limongi, 2005).
IV. A lógica da alocação e execução dos recursos orçamentários se 
dá por uma relação de complementaridade entre os Poderes e não 
por  uma  distribuição  localista  desses  recursos  (Figueiredo  e 
Limongi, 2002).

As regras orçamentárias

I. As regras formais do processo orçamentário são pouco eficazes 
para a equalização fiscal, abrindo espaço para que, por meio das 
regras  informais,  os  parlamentares  busquem mais  recursos  para 
seus estados (Souza, 2003).
II.  As  normas  e  os  procedimentos  do  processo  orçamentário 
brasileiro atual impedem que o Executivo corra riscos de ter sua 
proposta alterada contra a sua vontade. As regras salvaguardam o 
Executivo  das  possíveis  mudanças  produzidas  pelo  Legislativo 
(Pereira e Mueller, 2002).

Sistema eleitoral

I. A participação do Legislativo no processo orçamentário segue 
uma estratégia eleitoral. A conexão com os eleitores depende da 
aprovação  e  execução  de  emendas  orçamentárias  (Figueiredo  e 
Limongi, 2005).
II. Não só a arena eleitoral é levada em consideração na ação do 
legislativo,  mas  também  –  e  talvez  principalmente  –  a  arena 
decisória (Figueiredo e Limongi, 2002).
III.  As regras  eleitorais  brasileiras geram partidos  formados  por 
parlamentares de vocação individualista (Ames, 2003).

Fonte: elaboração da autora.

A partir desse conjunto de hipóteses, é possível visualizar as variáveis utilizadas 

pelos  pesquisadores  para  compor  suas  explicações.  E,  olhando para  essas  variáveis, 

mais  uma  vez  fica  explícita  a  clivagem  que  origina  os  dois  grandes  grupos  de 
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explicações ou as duas vertentes explicativas acerca  da ação legislativa no processo 

orçamentário.

As  variáveis  escolhidas,  bem  como  a  forma  de  combiná-las,  as  hipóteses 

formuladas e, principalmente, os mecanismos causais desenhados por cada um dos dois 

grupos, serão explorados a partir da próxima seção.

2.3. Variáveis explicativas: distinguindo as principais vertentes

Os eixos teóricos que orientam o debate brasileiro, a partir das referências da 

Ciência  Política  norte-americana,  mais  especificamente  das  Teorias  Positivas  da 

Organização Legislativa, seguem basicamente duas linhas de explicação distintas, como 

estamos procurando demonstrar até o momento.

Sim, mas a esta altura convém questionar: o que distingue esses dois grupos de 

explicações? A partir de quais critérios é possível fazer essa diferenciação? Em nossa 

pesquisa,  elegemos  como  critério  para  essa  distinção  os  próprios  elementos  que 

compõem as explicações formuladas pelos pesquisadores brasileiros.

Isso porque acreditamos que a escolha de pressupostos distintos, o peso dado a 

cada  uma  das  variáveis  de  que  se  pode  fazer  uso  para  explicar  o  fenômeno,  a 

combinação  de  pressupostos  para  a  formulação  de  hipóteses,  são  responsáveis  pela 

produção de explicações distintas. O que tentamos alcançar foi justamente os elementos 

que compõem essas explicações acerca do caso específico da atuação parlamentar no 

processo orçamentário.

Voltando à  nossa  questão de pesquisa  inicial,  entendemos que dissecando as 

explicações,  podemos perceber  como os  cientistas  políticos  brasileiros  vêem a  ação 

legislativa. Nosso propósito é este: lançar luz sobre a visão da organização e da ação 

legislativa, a partir do foco sobre o processo orçamentário.
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Para isso, nos apoiamos na concepção de Elster (1994), para quem a explicação 

nas  Ciências  Sociais,  como  em  qualquer  outra  ciência,  deve  ser  capaz  de  reduzir 

fenômenos complexos a seus elementos constitutivos, no caso as ações individuais. De 

acordo  com  o  autor,  explicar  é  explicitar  os  mecanismos  causais.  “Explicar  por 

mecanismos significa mostrar, em toda a sua riqueza e complexidade, a cadeia causal 

que faz a mediação entre explanans e explanandum” (Elster, 1994: p.8).

Supomos  também  que  a  forma  de  articular  variáveis  leva  à  elucidação  de 

mecanismos  causais  de  maneira  distinta.  Com base  nesses  preceitos,  procedemos  à 

análise que julgamos ser capaz de fornecer  uma radiografia das principais  vertentes 

acerca do nosso objeto de estudo.

2.3.1. Pressupostos

A primeira forma de distinguir os dois eixos do debate sobre o Legislativo e o 

orçamento é olhando para os pressupostos que cada um deles assume. Eis o que foi 

constatado: 

Quadro 4 – Principais pressupostos dos estudos brasileiros sobre a ação legislativa 
no processo orçamentário.

Vertente Distributivista Vertente Partidária

Comportament
o dos 

legisladores

Os  parlamentares  pautam  a  sua 
atuação no Congresso para satisfazer 
seus interesses individuais imediatos. 
Para  isso,  buscam  favorecer  suas 
bases  eleitorais  com  vistas  à 
reeleição.

Não  pautam  sua  atuação  pura  e 
simplesmente  por  interesses 
individuais.  As  preferências 
individuais  podem ser  agregadas  em 
posicionamentos partidários, por meio 
da atuação dos líderes.
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Partidos e 
liderança 
partidária

Os partidos são fracos tanto na arena 
eleitoral  como  na  arena  decisória. 
Assim,  a liderança dos partidos tem 
escasso controle sobre seus filiados e 
muitos deputados, livres das coerções 
exercidas  pelo  partido,  passam  boa 
parte do tempo cavando nomeações e 
projetos  de  interesse  específico  de 
seus redutos eleitorais.

Partidos podem até ser fracos na arena 
eleitoral,  mas têm um peso relevante 
na arena intra-legislativa, uma vez que 
os  legisladores  delegam aos  partidos 
seus  poderes  como  forma  de  obter 
ganhos  coletivos.  Os  líderes 
partidários  dispõem  de  outros 
mecanismos  para  disciplinar  os 
parlamentares  e,  portanto,  não  só  a 
arena  eleitoral  deve  ser  levada  em 
consideração, mas também – e talvez 
principalmente – a arena decisória. 

Ação 
Legislativa

A atividade do Congresso  brasileiro 
se  volta  com  demasiada  freqüência 
para  protelar  a  legislação  até  que  o 
Executivo  atenda  aos  pedidos 
particularistas de pequenos grupos de 
deputados.  Dessa  forma,  o  processo 
orçamentário representa um momento 
privilegiado para a atuação individual 
do parlamentar,  que troca seu apoio 
aos  projetos  do  Executivo  pela 
aprovação de emendas ao orçamento 
que  favoreçam  seus  redutos 
eleitorais.

Existe  um  mecanismo  de 
complementaridade entre a maioria do 
Legislativo  e  o  Executivo,  por  meio 
da atuação dos partidos e dos líderes 
partidários.  Dispositivos 
constitucionais  e  legais  garantem  a 
primazia do Executivo,  fazendo com 
que  preserve  sua  proposta 
orçamentária.  Além do mais,  normas 
congressuais  neutralizam  a  atuação 
parlamentar individual.

Fonte: elaboração da autora.

É  possível  perceber  a  coincidência  desses  pressupostos  com  aqueles 

preconizados  pelas  Teorias  Positivas  da  Organização  Legislativa,  a  que  fizemos 

referência no capítulo 1 desta dissertação. Isso nos permitiu fazer esta distinção entre 

distributivistas e partidários, ainda, é claro, que alguns pesquisadores procurem fazer a 

importação desses pressupostos com a devida cautela, que leva em conta, entre outras 

coisas,  a  distinção  entre  o  desenho institucional  dos  dois  países  (Estados  Unidos  e 

Brasil).

Olhando para esses pressupostos, podemos inferir o conjunto de variáveis que 

cada uma dessas vertentes vai utilizar para a formulação de suas explicações. Mas antes 

de partirmos para essa próxima etapa, convém fazermos algumas ressalvas sobre um 

dos pressupostos mais gerais dos estudos legislativos que têm como paradigma o neo-

institucionalismo: a premissa da reeleição. É o que faremos na seção a seguir.
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2.3.1.1. A premissa da reeleição

O pressuposto de Mayhew (1974), segundo o qual a preferência número um de 

todo agente político é se reeleger, é, de alguma forma, incorporado pelas três versões 

das  Teorias  Positivas  da  Organização  Legislativa.  Agora,  enquanto  para  a  versão 

distributivista é tomado como um postulado,  nas outras ele é incorporado como um 

pressuposto (Santos, 2006).

No que isso implica? Segundo Santos, implica que, na versão distributivista, o 

objetivo da reeleição é visto como resultado imediato da produção de políticas e da 

negociação na arena decisória do Congresso. Ou seja, é algo a ser validado no âmbito da 

própria teoria. Já para as outras duas vertentes – informacional e partidária - a premissa 

de  Mayhew  é  tomada  como  pressuposto,  quer  dizer,  é  algo  presumido  acerca  do 

comportamento dos legisladores.

O  que  desejamos  salientar  é  que  a  forma  como  cada  uma  dessas  vertentes 

incorpora esse pressuposto tem implicações para a formulação das explicações sobre a 

ação  legislativa.  Ames  (2003),  por  exemplo,  não  coloca  a  reeleição  como  a  meta 

principal dos parlamentares: “os deputados “se preocupam, em primeiro lugar, com suas 

finanças particulares, em segundo lugar, com a reeleição, e num remoto terceiro lugar, 

com as políticas públicas” (Ames, 2003: p.21).

As  baixas  taxas  de  reeleição  verificadas  no  Brasil21,  comparando-se  com os 

Estados Unidos,  geram problemas para a  incorporação da premissa de Mayhew aos 

estudos  legislativos  nacionais.  Diversos  autores,  que  defendem  pontos  de  vistas 

distintos no debate  acerca da organização legislativa,  fazem ressalvas  quanto a  esse 

pressuposto.

Por um lado, Ames (2003), adepto da vertente distributivista, postula que, como 

as taxas de reeleição no caso brasileiro são muito baixas, talvez seja irracional para os 

21 Cf. Ames, 2003; Figueiredo e Limongi, 2002.
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deputados  concentrarem  todas  as  suas  energias  na  tentativa  de  buscar  renovar  seu 

mandato (idem, p.182). Segundo ele, para muitos deputados brasileiros, especialmente 

os  que vêm de regiões pobres,  a  política  é  uma atividade  rendosa,  por  isso  muitos 

buscam maximizar  sua renda tendo como horizonte  toda a sua carreira,  que não se 

restringe apenas ao Legislativo.

Figueiredo  e  Limongi  (2002),  mais  adeptos  da  versão  partidária  e,  portanto, 

posicionados no pólo oposto do debate, concordam com Ames no que diz respeito ao 

contraste entre a premissa de Mayhew e as taxas de reeleição verificadas no Brasil. 

Segundo  eles,  as  baixas  taxas  podem  ser  consideradas  mais  um  obstáculo  para  a 

afirmação da tese do voto pessoal, já que os deputados têm pouco controle sobre sua 

sorte  eleitoral  e  receber  votos  pessoais  não  lhes  garante  a  reeleição  (Figueiredo; 

Limongi, 2002: p.312).

Em suma, a forma como a premissa da reeleição é incorporada às explicações da 

atuação do Legislativo no processo orçamentário é um dos pontos que marca o debate 

entre distributivistas e partidários.

2.3.2. Variáveis

Após analisar os principais pressupostos assumidos por cada uma das vertentes, 

passaremos a observar o conjunto de variáveis de que elas fazem uso para elucidar os 

mecanismos causais próprios do fenômeno em estudo.

Em linhas gerais, a nossa pesquisa chegou ao seguinte panorama:

Quadros 5 – Principais variáveis utilizadas nos estudos sobre a ação legislativa no 
processo orçamentário.

Tipo Variáveis

Endógenas

Arena decisória Processo orçamentário
- Sistema Partidário 
- Liderança Partidária

- Comissão Mista de Orçamento
- Relator-Geral
-  Emendas  ao  Orçamento 
(individuais e coletivas)
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Exógenas
- Sistema Eleitoral
- Relação com o Executivo
- Desenho Federalista

Fonte: elaboração da autora.

Na  verdade,  as  duas  vertentes  não  se  distinguem  pelo  tipo  de  variáveis 

escolhidas para explicar o fenômeno, e sim pelo peso que atribuem a cada uma delas. 

Por  exemplo,  Figueiredo  e  Limongi  (2002),  ao  enfatizarem  o  papel  da  liderança 

partidária na agregação das preferências individuais, procuram demonstrar que a arena 

decisória é fundamental para a compreensão da ação legislativa, muito mais do que a 

arena eleitoral.

Nas palavras dos autores, “por mais que a arena eleitoral forneça incentivos para 

a  atuação  parlamentar,  eles  não  podem  ser  considerados  separados  das  demais 

instituições, em especial as que regulam o processo decisório” (Figueiredo; Limongi, 

2002: p.313).

Por outro lado, a conexão eleitoral desponta como uma das principais variáveis 

da vertente distributivista. Isso pode ser notado em trabalhos como o de Ames (2003), 

para quem as regras eleitorais brasileiras geram partidos formados por parlamentares de 

vocação individualista. “Mesmo os parlamentares que têm votação concentrada – cujos 

eleitores  fazem mais  pressão por benefícios  locais  –  têm poucas razões para apoiar 

partidos nos quais a liderança obriga todo mundo a votar da mesma maneira” (Ames, 

2003: p.183).

Mas isso não quer dizer que o sistema eleitoral seja a única variável relevante 

nas análises distributivistas. Em nossa pesquisa, constatamos que a relação com o Poder 

Executivo também é tomada como uma variável explicativa fundamental, como atestam 

Pereira  e  Mueller  (2002):  “retirando  o  foco  dos  incentivos  provenientes  das  regras 

eleitorais,  tem  sido  relativamente  barato  para  o  governo  manter  disciplinada  sua 

coalizão no Congresso (Pereira; Mueller, 2002: p.267).
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As variáveis endógenas não são desconsideradas pelos distributivistas. Acontece 

que,  para  eles,  a  organização  interna  do  Congresso  é  de  tal  forma  que  propicia  o 

atendimento  das  demandas  eleitorais.  O  sistema  de  comissões,  por  exemplo, 

monopoliza a proposição de matérias e é composto por membros cuja sorte eleitoral está 

diretamente relacionada à provisão de benefícios de cunho clientelista em sua jurisdição 

(Limongi, 1994). É nesse contexto que se interpreta a ação legislativa na produção do 

orçamento.

Um  outro  aspecto  a  ser  considerado  na  distinção  entre  distributivistas  e 

partidários diz respeito à consideração sobre as preferências dos legisladores: se elas são 

endógenas ou exógenas à instituição legislativa. Para o primeiro grupo, as preferências 

são  geograficamente  localizadas  e,  portanto,  exógenas  à  estrutura  legislativa.  Já  os 

pesquisadores  considerados  aqui  como  adeptos  da  vertente  partidária  tomam  as 

preferências  como  moldadas  em  certa  medida  pelas  instituições  endógenas  da 

organização legislativa.

Esse  é,  certamente,  um  dos  pontos  mais  controversos  do  debate  entre  os 

seguidores  da  vertente  distributivista  e  partidária  e  será  amplamente  discutido  nos 

capítulos seguintes deste trabalho.

2.4. Panorama dos estudos: distributivistas e partidários

Para finalizar esta seção, consideramos pertinente apresentar um panorama dos 

trabalhos considerados em nossa pesquisa, classificados de acordo com os elementos 

expostos nas seções anteriores.

 Dessa  forma,  agrupamos  os  trabalhos  em  duas  categorias  principais: 

distributivista  e  partidária.  Uma terceira  categoria  emerge  congregando  apenas  duas 

pesquisas, que não se enquadram em nenhuma das duas ou combinam muitos elementos 

das demais vertentes.
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Os trabalhos ficaram assim divididos:

Quadro  6  –  As  vertentes  dos  estudos  brasileiros  sobre  a  ação  legislativa  no 
processo orçamentário.

Vertente Distributivista Vertente Partidária
Ames (2003)
Lemos (2001)
Pereira e Mueller (2002; 2004)

Figueiredo e Limongi (2002; 2005)
Rezende e Cunha (2002: 2003)
Arretche e Rodden (2004)

Fonte: elaboração da autora.

No trabalho intitulado “Conflito político e instituições orçamentárias: aprofundando a 

democracia  no Brasil”,  Aaron Schneider (2005) analisa o processo orçamentário como 

expressão do grau de democracia.  As principais questões de pesquisa que ele busca 

investigar são: que condições levam ao aprofundamento democrático? Qual o grau de 

democracia existente no processo orçamentário.

Assim,  ele  centra  a  análise  em macro  atores,  buscando elucidar  as  possíveis 

relações  existentes  entre  as  instituições  orçamentárias  e  o  grau  de  democracia.  Sua 

análise  parte  de  dois  parâmetros  do  processo  orçamentário:  1.  Orçamento  como 

controle: capacidade de definir exatamente qual será o tamanho do governo e de que 

maneiras ele participará da economia (problema do tamanho do Estado) . 2. Orçamento 

como legitimação: o orçamento é visto como uma ferramenta para alcançar os objetivos 

da  sociedade  ao  longo  do  tempo,  ajudando  a  equilibrar  as  ações  do  governo  e  os 

resultados de política desejados.

Partindo do pressuposto de que é possível aprofundar a democracia por meio do 

processo orçamentário - a depender da escolha dos atores acerca das regras que vão 

moldar  esse  processo,  bem como da escolha  de um dos modelos normativos  acima 

sugeridos  -  o  autor  mostra  como  resultado  de  sua  investigação  que  no  Brasil,  há 

evidências de uma crescente afirmação do Poder Legislativo e de práticas democráticas 

em  algumas  regiões,  que  refletem  processos  mais  amplos  de  aprofundamento 
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democrático. Já em outros estados, prevalecem práticas autocráticas. Ou seja: há uma 

variação do nível de democracia nos estados (Cf. Schneider, 2005).

As variáveis explicativas utilizadas pelo pesquisador são o conflito político e a 

realidade  local.  Para  ele,  a  realidade  local  influencia  no  grau  de  conflito  político 

existente, de forma que os líderes estaduais que enfrentam os conflitos mais sérios se 

abrem à formulação de instituições políticas mais democráticas. Em contraste, líderes 

que  enfrentam  conflitos  políticos  limitados  simplesmente  preservam  instituições 

autocráticas que herdaram de períodos anteriores de governo militar.

Como se pode observar, apesar de tratar do processo orçamentário, esse trabalho 

foge  do  enfoque  desta  pesquisa,  pois  não  se  concentra  em elementos  endógenos  à 

organização legislativa e, portanto, não formula explicações acerca do comportamento 

parlamentar na elaboração do orçamento. É por isso que não o classificamos no quadro 

acima. 

Já o trabalho de Celina Souza (2003) também não foi enquadrado nem como 

distributivista nem como partidário, porque a autora não se posiciona claramente em 

nenhuma das duas vertentes. Na verdade, a autora faz uma série de críticas a alguns dos 

pressupostos distributivistas,  como a visão de que as emendas parlamentares servem 

como políticas  pork  barrel,  além de  tomar  objetivos,  estratégias  e  preferências  dos 

atores como algo a ser explicado22,  mas não incorpora o partido como uma variável 

relevante  na  explicação  sobre  o  fenômeno da  distribuição  de  recursos  via  processo 

orçamentário.

É justamente por isso que não a enquadramos em nenhuma das vertentes, porque 

o fato de a autora tecer críticas a pressupostos e hipóteses distributivistas não a leva a 

promover uma explicação típica da versão partidária.

22 As críticas da autora aos pressupostos distributivistas serão detalhadas nos caps.3 e 4 desta dissertação.
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Nos próximos capítulos, vamos olhar mais detalhadamente para cada uma das 

vertentes, fazendo a comparação entre as explicações formuladas por elas.
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CAPÍTULO 3 – A vertente distributivista acerca da ação 
legislativa na produção do orçamento

Em grande  parte  importando  pressupostos  e  explicações  da  academia  norte-

americana, a vertente distributivista da organização e da ação legislativa parte de um 

pressuposto comportamental básico: o de que os legisladores atuam visando à satisfação 

de seus interesses eleitorais individuais e imediatos. 

Este  tipo de  análise  adotou a  noção de  que  as  instituições  brasileiras  geram 

incentivos para que os agentes políticos ajam voltados para seus interesses pessoais, 

patrocinando políticas que atendam primordialmente ao seu auto-interesse. No processo 

orçamentário, o comportamento não seria diferente.

O  processo  de  elaboração  do  orçamento,  nesse  sentido,  constituiria  uma 

oportunidade  privilegiada  para  que  os  legisladores  possam  atender  às  demandas 

particulares de seus eleitores. Isso porque, conforme a concepção distributivista, existe 

no processo orçamentário  uma disputa pela alocação dos recursos,  que se configura 

tanto dentro da arena legislativa – envolvendo a escolha dos membros da Comissão de 

Orçamento,  o  seu  presidente  (e  demais  cargos  hierárquicos),  os  relatores,  etc  –  e 

também o conflito entre o Executivo e o Legislativo.

Nosso objetivo, a partir de agora, é mostrar como os autores brasileiros explicam 

a ação legislativa no processo orçamentário, sob o viés da vertente distributivista das 

Teorias Positivas da Organização Legislativa, apresentando hipóteses e argumentos que 

dão sustentação à tese do voto pessoal. Conforme apresentamos no capítulo anterior, os 

autores que trabalham com essa perspectiva no caso brasileiro são Ames (2003); Lemos 

(2001) e Pereira e Mueller (2002; 2004). É olhando para os seus artigos que vamos 

destrinchar as explicações distributivistas da ação legislativa na produção do orçamento.
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3.1.1. Premissas comportamentais

Conforme  assinalamos  anteriormente,  um  ponto  central  das  teorias 

distributivistas  é  que  elas  presumem  que  as  preferências  dos  legisladores  são 

geograficamente localizadas e, portanto, exógenas à estrutura institucional.

 Especificamente  em  relação  à  produção  do  orçamento,  os  distributivistas 

concebem  que  legisladores  e  grupos  de  interesse  envolvidos  no  jogo  orçamentário 

buscam a alocação de recursos em seus distritos eleitorais (Santos, 1997).

A relação  estabelecida  é:  o  objetivo  da  reeleição  se  torna  mais  fácil  de  ser 

atingido quando o parlamentar concentra benefícios em eleitorados específicos (Lemos, 

2001).  Por  trás  disso,  está  a  idéia  da  paroquialidade  dos  políticos  brasileiros, 

caracterizada por esta  afirmativa de Ames (2003):  “os deputados se preocupam, em 

primeiro lugar, com suas finanças particulares, em segundo lugar, com a reeleição, e 

num remoto terceiro lugar, com as políticas públicas” (Ames, 2003: p.21).

A partir dessa afirmação, fica claro que predomina a concepção segundo a qual 

os parlamentares são praticamente indiferentes às políticas de âmbito nacional. Seu foco 

é estritamente local, em políticas clientelistas (pork barrel23).

Conforme veremos mais  adiante,  esse  pressuposto tem implicações  na forma 

como  os  distributivistas  concebem  a  atuação  dos  partidos  políticos,  esses  sim,  a 

princípio  detentores  de  um conteúdo  programático,  assim  como o  Poder  Executivo 

possui uma agenda clara das políticas públicas que deseja implantar.

Esse  comportamento  dos  legisladores,  moldado  a  partir  das  preferências 

eleitorais, marcaria todas as etapas do processo orçamentário, desde a proposição das 

23 Pode se caracterizar uma política pork-barrel como aquela que apresenta os seguintes elementos: 1) os 
benefícios são direcionados a um eleitorado geograficamente bem definido, pequeno o suficiente para que 
um parlamentar sozinho seja reconhecido como o seu benfeitor;  2) os benefícios são alocados de tal 
forma que o eleitorado acredite que o parlamentar teve responsabilidade direta nisso; 3) os custos do 
projeto são largamente difusos ou não são percebidos pelo contribuinte (Cf. Ellwood, J.; Patashnick, E. 
apud Santos, 1997: p.96).
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emendas, até a execução orçamentária, extrapolando para outras instâncias da atuação 

parlamentar, como a própria composição da coalizão de governo.

Diante desse quadro, não se poderia esperar resultados estáveis da organização 

legislativa.  Nosso  estudo  tem  como  foco  justamente  a  compreensão  de  como  os 

pesquisadores  formulam  explicações  sobre  a  produção  de  políticas  por  parte  do 

Legislativo,  cujos atores agem conforme as assunções acima expostas.  Afinal,  como 

músicos tão preocupados com o próprio desempenho são capazes de juntos executarem 

com tanta sintonia uma peça?

3.1.2. O problema da coordenação

Uma vez que a ênfase das teorias distributivistas recai sobre a distribuição dos 

recursos,  sendo  os  indivíduos  descritos  como  atores  estratégicos  orientados  por 

preferências eleitorais dentro de uma arena competitiva, os teóricos dessa vertente se 

deparam  com  um  problema  clássico  das  Ciências  Sociais:  o  da  agregação  de 

preferências. Ou seja, são desafiados a responder à questão: de que forma é possível 

transformar preferências individuais em decisões coletivas?

Pois bem, na ótica dos distributivistas, o caminho encontrado pelos legisladores 

a fim de concretizar suas propostas individuais é o da adesão a uma lógica de troca e 

cooperação,  pois,  como  atores  racionais,  percebem  que,  sozinhos,  não  conseguirão 

alcançar os resultados desejados individualmente (Shepsle e Weingast, 1994; Shepsle, 

1978).

A necessidade  de  agregação de  preferências  segue  a  lógica  da  ação coletiva 

concebida por Olson (1965), para quem os incentivos e coerções são responsáveis pela 

ação  coletiva,  principalmente  se  falamos  de  grandes  grupos.  Segundo  ele,  se  cada 

legislador procura obter benefícios para seus distritos e se a consecução desses objetivos 

depende  da  forma  como os  demais  atores  venham a  se  comportar,  só  restam duas 
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opções: ou o legislador adere à opção cooperativa, ou ele é considerado irracional (ou 

pelo menos não conseguirá obter os benefícios desejados no processo distributivo).

A  própria  origem  das  instituições  legislativas,  de  acordo  com  as  Teorias 

Positivas, seria um produto da instabilidade das preferências individuais e dos contratos 

políticos  (logrolling),  que  levariam os  legisladores  a  firmarem  regras  institucionais 

capazes  de  incorporar  e  estabilizar  acordos  e  garantir  ganhos  comuns  (Weingast  e 

Marshall, 1988).

As regras que regem a organização legislativa – e o processo orçamentário, mais 

especificamente – são responsáveis, portanto, por restringir a ação individual e prover 

incentivos  à  coordenação  das  ações  parlamentares.  É  por  isso  que,  seguindo  os 

caminhos traçados pelo neo-institucionalismo24, os pesquisadores brasileiros definem o 

comportamento  parlamentar  e  as  instituições  orçamentárias,  procurando  responder  à 

questão:  diante  da escassez dos  recursos  orçamentários,  e  das  intensas disputas  que 

surgem entre os legisladores, que regras regulam a competição entre os parlamentares 

em torno da alocação desses recursos? (Figueiredo; Limongi, 2003).

3.1.3. O desenho institucional e as instituições orçamentárias

O  que  nos  interessa  a  partir  de  agora  é  analisar  como  os  pesquisadores 

brasileiros concebem as instituições  orçamentárias  e mais especificamente a atuação 

parlamentar na definição dos recursos do orçamento, concentrando-nos nos elementos 

que eles utilizam das Teorias Positivas e das concepções expostas nas seções acima.

Em primeiro lugar, é preciso observar que a regras do processo orçamentário 

conferem uma dinâmica seqüencial que se repete anualmente e pressupõe determinado 

padrão  de  interação  entre  o  Executivo  e  o  Legislativo,  a  partir  do  desenho  das 

instituições políticas nacionais.

24 Aqui nos referimos ao neo-institucionalismo como o estudo do papel das instituições e dos processos de 
institucionalização na intermediação de interesses e nos processos de ação coletiva (Souza, 2003).
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Para os distributivistas, embora os legisladores tenham um papel limitado nesse 

processo,  sua  atuação  tem  importantes  conseqüências  eleitorais  para  a  sua  carreira 

política  (Pereira  e  Mueller,  2004).  De  acordo  com  esses  autores,  predominaria  no 

processo orçamentário a norma do universalismo, compreendida como a reciprocidade 

na distribuição dos programas entre os legisladores:

“Quanto mais colegiada for a decisão sobre o orçamento, maior o déficit e 
mais  ineficiente  será  o  orçamento.  Isso implica  que os  gastos  crescem à 
medida que aumenta o número de legisladores e de partidos envolvidos no 
processo orçamentário” (Pereira; Mueller, 2004: p.782).

É importante observar que a produção do orçamento se processa em um contexto 

institucional mais amplo, que envolve diversos atores e instituições. Logo, a maneira 

como as instituições  que compõem o sistema político são desenhadas,  bem como a 

forma como elas interagem, influenciam nos resultados orçamentários produzidos.

Alguns  pesquisadores,  como  Ames  (2001),  argumentam  que  dois  traços  do 

sistema político brasileiro são decisivos na modelagem do processo orçamentário:  o 

sistema eleitoral e o presidencialismo de coalizão. Esses fatores seriam responsáveis por 

elevar os  custos  da governabilidade25 e,  portanto,  teriam reflexos nas  trocas entre o 

Executivo e o Legislativo, como ocorre na produção do orçamento.

Em outras palavras, o desenho institucional brasileiro dificultaria a aprovação 

das políticas desejadas pelo governo, que se vê obrigado a barganhar com os membros 

do Congresso para levar adiante o seu programa, num sintoma claro da “fraqueza” das 

instituições políticas nacionais. Para o autor:

“Infelizmente,  mesmo  depois  de  uma  farta  distribuição  de  verbas  e 
nomeações, tudo o que a maioria dos presidentes pode esperar do Congresso 
–  talvez  o  máximo  a  que  presidentes  podem  aspirar  –  é  uma  anuência 
limitada, e não uma participação ativa no processo legislativo” (Ames, 2003: 
p.19).

25 Ames (2003) concebe que a governabilidade engloba dois processos políticos: “o primeiro diz respeito 
à eficiência dos poderes Legislativo e Executivo de um país na elaboração de programas de políticas 
públicas;  o  segundo relaciona-se  com a  capacidade  do  governo  para  levar  a  cabo  esses  programas” 
(Ames, 2003: pp.15 e 16).
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A  aprovação  de  legislações  relevantes  estaria  prejudicada  diante  de  um 

Congresso voltado para o atendimento das demandas particularistas dos deputados. Isso 

elevaria o custo para se governar.

Utilizando essa  hipótese  como base  de suas  investigações,  Pereira  e  Mueller 

tentam mostrar que as emendas parlamentares à proposta orçamentária representam, de 

fato, o principal mecanismo de troca entre o Executivo e a sua coalizão de apoio no 

Congresso, mas que, retirando o foco dos incentivos provenientes das regras eleitorais, 

tem  sido  relativamente  barato  para  o  governo  manter  disciplinada  a  sua  coalizão 

parlamentar. Ou seja: o custo da governabilidade, em termos de gastos orçamentários, 

tem sido muito baixo quando comparado com outras despesas  do governo (Pereira; 

Mueller, 2002: p.267).

No quadro abaixo, sintetizamos as principais linhas argumentativas dos autores 

distributivistas:

Quadro 7 – Convergências e divergências na ótica distributivista

Ames Pereira e Mueller
Hipótese O processo orçamentário estabelece uma relação de barganha entre Executivo e 

Legislativo.  O  governo  barganha  com  os  legisladores  a  aprovação  da  sua 
agenda  de  políticas  públicas  por  meio  das  emendas  propostas  pelos 
parlamentares ao orçamento.

Explicações A  aprovação  de  legislações 
relevantes  é  prejudicada  diante  de 
um  Congresso  voltado  para  o 
atendimento  das  demandas 
particularistas  dos  deputados.  Isso 
eleva o custo para se governar.

O custo da governabilidade,  em termos 
de gastos orçamentários, tem sido muito 
baixo  quando  comparado  com  outras 
despesas do governo.

Fonte: elaboração da autora.

De  que  forma  eles  chegam  a  essas  conclusões?  Olhando  para  as  variáveis 

explicativas e para a maneira como os pesquisadores as articulam, é possível encontrar 

as  respostas  e  ter  uma  visão  clara  de  como eles  concebem a  ação  parlamentar  no 

processo orçamentário.
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3.2. Variáveis explicativas

Sabendo  que,  por  meio  da  articulação  de  variáveis,  os  cientistas  políticos 

concebem as explicações acerca da organização e da ação legislativa, apresentamos nas 

próximas  seções  a  visão  dos  autores  acerca  desses  elementos,  procurando  também 

comparar o caminho trilhado em cada artigo analisado.

É importante  observar  que,  para a  vertente  distributivista,  o  sistema eleitoral 

ocupa uma posição central nas explicações, afinal é a partir dele que são modeladas as 

preferências  dos  atores  legislativos.  Assim,  as  demais  variáveis  (emendas 

parlamentares, partidos, Comissão Mista de Orçamento) são analisadas em grande parte 

a partir do seu vínculo eleitoral.

Uma outra  variável  relevante  são os  poderes  presidenciais  (Pereira;  Mueller, 

2004). De acordo com esses autores:

“De fato, as regras eleitorais promovem incentivos para que os políticos se 
comportem individualmente, ao passo que as regras internas do Congresso, 
os poderes presidenciais para legislar, e a centralização dos benefícios pelo 
presidente tornam o comportamento parlamentar extremamente dependente 
da lealdade ao partido e às preferências presidenciais” (ibidem, p. 785).

As emendas parlamentares,  analisadas na próxima seção, são concebidas, por 

exemplo,  como um importante  elo  entre  as  regras  centralizadas  do  Congresso  e  os 

incentivos eleitorais descentralizados (ibidem, p.786). É o que discutiremos a seguir.

3.2.1. Emendas parlamentares

De acordo com o sistema legal  vigente,  a  participação dos parlamentares  no 

processo  orçamentário  acontece  de  duas  maneiras:  pela  apresentação  de  emendas 

individuais e de emendas coletivas26. As primeiras recebem grande atenção por parte 

26 A Constituição estabelece que as emendas ao orçamento só podem ser apresentadas pelo Legislativo se 
forem identificadas previamente as receitas correspondentes. Com a aprovação da Resolução n° 2/1995, o 
Congresso se viu obrigado a repensar a sua participação no processo orçamentário. Aos parlamentares 
cabe a participação no orçamento por meio de dois tipos de emendas: as individuais e as coletivas. Cada 
parlamentar pode apresentar, no máximo, 20 emendas à proposta do orçamento. Também se institui a 
regra de distribuição uniforme dos recursos para as emendas individuais. Já as emendas coletivas podem 
ser  apresentadas  pelas  comissões  da  Câmara  e  do  Senado,  bem  como  pelas  bancadas  regionais  e 
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dos pesquisadores, porque representam a forma mais direta de participação individual 

dos parlamentares no processo orçamentário.

É justamente  por  isso  que  a  vertente  distributivista  dá  tanta  atenção  a  essas 

emendas, destacando-as como o mecanismo explicativo principal desse processo – e, 

portanto, em certa medida, da organização legislativa -, até mesmo considerando-as o 

mais importante mecanismo utilizado pelo Executivo para negociar com a sua coalizão 

de apoio no Congresso (Pereira; Mueller, 2004).

Assim,  a  vertente  distributivista  concebe  as  emendas  parlamentares  como 

“engrenagens centrais de um complexo sistema de trocas de apoio, que garantiria, na 

arena legislativa,  o apoio da base do governo ao Executivo e, na arena eleitoral,  os 

recursos  que  os  deputados  carreariam  para  as  suas  bases  eleitorais”  (Figueiredo; 

Limongi, 2005: pp.737 e 738).

Seguindo essa  linha de  argumentação,  pesquisadores  como Alston  e  Mueller 

(2005) apontam que presidentes têm mais incentivos eleitorais do que os membros do 

Congresso  para  se  preocupar  com  o  crescimento  econômico,  as  oportunidades 

econômicas,  distribuição  de  renda  e  estabilização  dos  preços.  Já  os  membros  do 

Congresso  geralmente  se  ocupam da  redistribuição  de  ganhos  e  recursos  com seus 

distritos eleitorais. Dadas as diferenças de preferências e os poderes relativos de cada 

uma dessas esferas, o Executivo e o Legislativo se beneficiam explorando os ganhos de 

troca.

E de que forma se estabeleceria esta troca? Sobretudo por meio das emendas 

parlamentares individuais. O raciocínio é o seguinte: as emendas individuais são tidas 

como os mecanismos equivalentes ao sistema de comissões do Congresso Americano, 

isto é, são instrumentos por meio dos quais os interesses especiais dos eleitores são 

estaduais. No caso das emendas de bancada estadual, estabeleceu-se que devem ser aprovadas por três 
quartos  dos  deputados  e  senadores  que  compõem a  bancada  da  respectiva  unidade  da  Federação  e 
acompanhadas de ata das reuniões da bancada. Posteriormente, com a Resolução n° 1/2001, reduziu-se 
para  2/3 o quorum requerido para a apresentação dessas emendas.
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atendidos,  com a expectativa de que esses benefícios se revertam em votos para os 

parlamentares autores das emendas.

Executivo e Legislativo manteriam, dessa forma, uma relação de permanente 

barganha no processo orçamentário: o primeiro deseja obter apoio no Congresso e os 

legisladores buscam o atendimento imediato dos interesses de suas clientelas eleitorais. 

Assim, o Executivo seria forçado a barganhar com cada um dos parlamentares a cada 

nova medida que introduz.

Ou seja: existe, de acordo com essa concepção, uma correlação positiva entre o 

apoio à agenda do Executivo e a liberação de recursos propostos pelos parlamentares 

via emendas. Uma conseqüência direta dessa relação seria a propensão para se sacrificar 

as políticas nacionais em nome das locais e particularistas, ratificando o pressuposto da 

vertente  distributivista,  que  concebe  o  comportamento  dos  parlamentares  como 

essencialmente clientelista e paroquialista, como já assinalamos anteriormente.

O fato de, ao longo dos últimos anos, o Congresso vir restringindo a quantidade 

de emendas individuais e o teto que elas podem atingir27 tem sido interpretado como 

uma evidência de que as emendas são usadas pelos parlamentares para beneficiar seus 

redutos eleitorais. 

Buscando responder à questão “que tipos de condições eleitorais influenciam no 

sucesso  das  emendas?”,  Ames  (2003)  realizou  um  estudo  empírico  para  medir  a 

probabilidade de uma emenda ser aprovada por um membro de um determinado partido 

político.  Em  outras  palavras,  ele  buscou  avaliar  a  influência  da  variável  “partido 

político” na aprovação das emendas parlamentares.

Partindo da hipótese de que o partido exerce pouca influência nesse caso, o autor 

constrói a seguinte relação causal: o número de emendas apresentadas por um partido e 

27A partir de 1995, o regulamento interno da Comissão Mista do Orçamento – CMO definiu os tetos para 
as emendas individuais,  fixando tanto o número máximo de emendas a  serem apresentadas por cada 
parlamentar,  como também o  valor  total  máximo para  as  emendas  aprovadas  por  cada  parlamentar. 
Assim, quanto a esse aspecto, não há distinção entre os parlamentares. 
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o sucesso em aprová-las estão relacionados com o tipo de base eleitoral. Segundo ele, 

bases eleitorais mais fragmentadas são menos controláveis (como é o caso das bases 

urbanas) e, portanto, são menos suscetíveis à prática do fisiologismo, concebido como a 

distribuição dos recursos visando rendimentos eleitorais. Ele conclui que partidos com 

bases eleitorais  urbanas têm menos sucesso na distribuição de recursos via emendas 

parlamentares (Cf. Ames, 2003).

Duas coisas ficam claras nessa explicação formulada pelo autor: 1. Os partidos 

são meros instrumentos dos parlamentares para a obtenção dos resultados desejados (no 

caso, o retorno eleitoral); 2. O mecanismo de distribuição de recursos se sobrepõe às 

demais  variáveis  –  partidos  e  comissões,  por  exemplo,  os  quais  trabalham em prol 

daquele mecanismo.

A confirmação da hipótese de que a distribuição dos recursos via emendas visa à 

obtenção de retorno eleitoral também foi alvo dos estudos de Ames, que buscou avaliar 

qual a probabilidade de um município ser objeto de uma emenda parlamentar. Partindo 

do  pressuposto  de  que  as  características  dos  municípios  criam  condições  que 

desestimulam ou incentivam os  deputados  a  investir  politicamente  na  aprovação  de 

emendas para fins clientelistas, o cientista político utilizou, mais uma vez, o sistema 

eleitoral como variável explicativa.

Um dos resultados obtido por Ames foi que os deputados submetem emendas 

destinadas aos municípios que obtêm maior proporção de sua votação total: “O político 

se empenha mais pelas comunidades que contribuem com 25% da totalidade de sua 

votação e se esforça menos em prol das comunidades que lhe dão menos de 2% dos 

votos” (Ames, 2003: p.290). Ou seja: os políticos investem mais esforços em favor de 

comunidades que domina. E isso por uma razão simples: “Onde o político domina, ele 

tem condições de reivindicar crédito pelos benefícios” (idem).
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Pereira  e  Mueller  (2002;  2004),  assim como os  demais autores  considerados 

neste estudo como distributivistas, também fornecem explicações semelhantes acerca da 

proposição de emendas parlamentares. E, como veremos adiante, eles confirmam que o 

Executivo tem preponderância no processo orçamentário.

Mas  não  é  porque  centram  a  sua  atenção  nas  emendas  individuais  que  os 

pesquisadores  da  corrente  distributivista  desprezam  as  emendas  coletivas.  Essas, 

segundo Pereira e Mueller (2002), têm mais chances de aprovação porque têm o apoio 

não só de indivíduos e sim de um grupo que chegou a um acordo coletivo. No entanto, 

isso não limita a importância das emendas individuais.

Pelo contrário. Os pesquisadores entendem que as emendas coletivas são uma 

forma de alocar  interesses  individuais,  também,  que ganharia  força  porque elas  são 

apoiados por um grupo e não apenas por um parlamentar isolado. Para isso, prevalecem 

acordos informais entre os congressistas:

“Não é raro que parlamentares entrem em acordo com políticos nos estados 
e  municípios  para  propor  emendas  individuais  –  conhecidas  como 
‘rachadinhas’ – disfarçadas de coletivas, pois consistem na apresentação de 
emendas  genéricas  ao  orçamento,  sem indicação do município  onde será 
aplicado  o  recurso.  Depois  de  aprovada  a  emenda,  entretanto,  os 
parlamentares enviam para o ministério responsável pela obra uma lista de 
municípios que deverão ser contemplados na hora da liberação da verba” 
(Pereira e Mueller, 2002: p.272).

Uma melhor compreensão sobre o funcionamento das emendas parlamentares 

pode  ser  possível  com  uma  análise  de  outra  variável  relevante  do  processo 

orçamentário:  a  Comissão  Mista  de  Planos,  Orçamentos  Públicos  e  Fiscalização  do 

Congresso Nacional (CMPOF). É nela que nos deteremos a partir da próxima seção.

3.2.2. Comissão de Orçamento

A  participação  dos  legisladores  no  processo  orçamentário  se  dá 

predominantemente no âmbito da Comissão de Orçamento. Assim, a CMPOF distingue-

se, ao longo do processo orçamentário, como a grande arena de convergência e disputa 
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de diversos e variados interesses em torno da distribuição dos recursos públicos. “É para 

a CMO que todos os interesses acabam por confluir, sendo processados e convertidos na 

LOA28, principal output do processo orçamentário” (Santos, 1997: p.99).

Os parlamentares que têm um maior poder de influência nesta comissão obtêm 

mais chances de lograr êxito em seus intentos distributivistas. Impera, portanto, nessa 

instância a lógica da capacidade de influenciar na alocação dos recursos.

A indicação dos membros desta comissão é objeto de intensa disputa entre os 

partidos e  entre os parlamentares  integrantes de uma bancada,  já  que existe  a  clara 

percepção de que a participação na comissão é uma forma importante de influenciar a 

destinação de recursos para seus redutos eleitorais. Assim, “É no âmbito da CMO que 

os  diversos  interesses  são  barganhados  e  compatibilizados,  num típico  processo  de 

conversão  eastoniano, tendo como  output  o acordo de alocação de recursos públicos, 

expresso na Lei Orçamentária Anual” (Santos, 1997: p.95).

Como se comportam, na visão distributivista, os membros desta comissão? A 

partir dos pressupostos e hipóteses apresentados, é possível inferir que, uma vez que a 

Comissão  de  Orçamento  tem um papel  preponderante  na  alocação  dos  recursos,  os 

parlamentares com maior poder de influência nessa arena, têm mais êxito nos intentos 

distributivistas. Para Ames, os membros da Comissão do Orçamento procuram ajudar 

seus conterrâneos, assim como também há lealdade e cooperação dentro dos partidos, 

com fins eleitorais (Ames, 2003: p.292).

Pereira e Mueller (2002; 2004) são um pouco mais sutis na análise de atores 

coletivos  como  a  Comissão  de  Orçamento  e  os  partidos  políticos.  Eles  formulam 

algumas explicações que procuram mostrar que o Executivo, ao mesmo tempo em que 

permite a apresentação de emendas pelos parlamentares,  mantém o controle sobre o 

processo de execução do orçamento, de modo a evitar conseqüências indesejáveis. Uma 

28 Lei Orçamentária Anual.
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das estratégias  utilizadas  pelo  Executivo,  nesse  sentido,  é  justamente  a  escolha  dos 

membros da Comissão Mista de Orçamento.

As nomeações para os cargos desta comissão são feitas pelos líderes partidários, 

respeitando o tamanho de cada legenda no Congresso. É assim que se pode garantir que 

a proposta orçamentária aprovada pelo Legislativo não será tão divergente do projeto 

inicial do Executivo.

As posições hierárquicas dentro da CMPOF também influenciam os resultados 

do processo de emendas, lembrando que as nomeações para esses cargos são feitas pelos 

líderes  partidários.  A  forma  de  interpretar  a  atuação  dos  partidos  no  processo 

orçamentário é, aliás, o grande diferencial entre as vertentes distributivista e partidária. 

É por isso que vamos analisar  na próxima seção de que forma os adeptos da visão 

distributivista formulam suas explicações acerca dos partidos políticos na produção do 

orçamento.

3.2.3. Os partidos políticos

Como demonstramos até o momento, as explicações distributivistas acerca da 

atuação dos legisladores no processo orçamentário centram-se na atuação individual. 

Atores coletivos são interpretados como instrumentos para que os legisladores atinjam 

seus objetivos individuais de maximização dos ganhos eleitorais. 

Grande parte  dos incentivos  para essa atuação individual  na arena legislativa 

provém das regras eleitorais, que geram, na interpretação dos seguidores dessa vertente, 

partidos  formados  por  parlamentares  de  vocação  individualista.  Ames  (2003),  por 

exemplo, vê na fraqueza do sistema partidário uma das razões por que as instituições 

brasileiras são tão ineficazes.

Segundo ele, a liderança dos partidos tem escasso controle sobre seus filiados e 

muitos deputados, talvez a maioria, passam boa parte do tempo cavando nomeações e 

78



projetos  de  interesse  específico  de  seus  redutos  eleitorais:  “No  Brasil,  os  partidos 

raramente se congregam em torno de questões de interesse nacional e, em conseqüência, 

o Congresso quase nunca investe seriamente nos problemas econômicos e sociais mais 

graves” (Ames, 2003: p.21).

Pereira  e  Mueller  tratam de forma mais  detalhada a  questão dos partidos na 

arena  legislativa.  Pois  bem,  em  seu  artigo  de  2002,  esses  autores  já  procuravam 

demonstrar que o orçamento aprovado por uma coalizão é maior do que o orçamento 

esperado de  um partido majoritário  no Congresso  (Pereira;  Mueller,  2002:  p.266)29. 

Nesta  forma de interpretar  o  processo orçamentário,  está  implícito  que o Executivo 

dispõe  de  instrumentos  para  controlar  o  processo  e  um  desses  instrumentos  são 

justamente os partidos políticos.

Naquele trabalho, os pesquisadores ressaltaram, ainda, a importância dos líderes 

partidários,  que  não  só  indicam  os  membros  para  a  comissão,  como  também  têm 

considerável influência na escolha do presidente e dos vice-presidentes:

“Dada a importância desses cargos, as prerrogativas dos líderes partidários 
na composição da comissão representam (...) um importante instrumento de 
controle do processo de elaboração do orçamento, assim como um meio de 
recompensar ou punir seus membros” (ibidem, p.271).

Na pesquisa mais recente desses autores analisada neste estudo, é reafirmada a 

forma  como  eles  interpretam  a  atuação  dos  partidos  na  arena  legislativa  e, 

conseqüentemente, no processo de elaboração do orçamento:

“Os partidos, como os membros individuais da coalizão, se beneficiam com 
o recebimento de recursos orçamentários, que são pequenos relativamente 
ao orçamento em sua totalidade, mas que aumentam significativamente a sua 
probabilidade  de  sucesso  eleitoral  e  sobrevivência  política”  (idem,  2004: 
p.812).

Em um primeiro momento, essa afirmação pode parecer contraditória diante do 

pressuposto de que os parlamentares recebem incentivos via sistema eleitoral para atuar 

29 Nesta afirmação os autores fazem as seguintes referências: Weingast, 1979; Shepsle e Weingast, 1981; 
Scartascini e Crain, 2001; Baron, 1991.
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individualmente. Mas não é bem essa a interpretação dos autores: eles defendem que a 

maioria dos legisladores vota de acordo com as indicações dos seus líderes partidários 

(preferências do presidente), com o objetivo de acumular maiores benefícios na esferas 

do Congresso e do governo, bem como para ampliar as suas chances de sobrevivência 

política na esfera local.

Conforme vamos aprofundar na próxima seção, essa visão acerca dos partidos 

está  relacionada  à  forma  como os  autores  traçam a  relação  Executivo-Legislativo  e 

analisam,  com  resultados  distintos  a  que  chega  Ames  (2003),  os  custos  da 

governabilidade.

3.2.4. Conflito Executivo-Legislativo

O  processo  orçamentário  se  configura  como  um  espaço  de  disputa  entre  o 

Executivo e o Legislativo na construção da agenda das políticas públicas. Essa disputa é 

a chave da interpretação distributivista: legisladores estão interessados em agradar os 

seus recursos eleitorais, destinando para eles a maior quantidade de recursos possíveis. 

Já  o  Executivo  precisa  contingenciar  gastos  para  poder  implantar  os  programas  e 

políticas previstos em sua agenda de governo. Daí a barganha, conforme ressaltado no 

item deste capítulo que trata das emendas parlamentares.

Por trás disso, está o pressuposto comportamental, já relatado várias vezes ao 

longo deste estudo, de que os parlamentares não estão muito preocupados com políticas 

de  âmbito  nacional.  Ao  contrário,  focam  sua  atuação  de  forma  muito  localista.  O 

Executivo teria, sim, propriamente uma agenda de políticas a perseguir.

Se o Legislativo tem alguma vantagem no processo de elaboração, já que cabe a 

ele  aprovar  e  emendar  a  proposta  orçamentária  advinda  do  Executivo,  o  papel  do 

governo se torna preponderante no momento da execução orçamentária. É aí que ele 

demonstra a sua força nessa relação de conflito.
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Esse  choque  de  interesses  é  fomentado  também pelo  caráter  autorizativo  do 

orçamento. O Executivo deseja ter a maior liberdade possível para decidir, ao longo da 

execução do orçamento – de acordo com critérios técnicos e políticos – não apenas o 

nível global de execução da despesa, mas também a distribuição desses gastos entre as 

diferentes ações e localidades cobertas pelos programas financiados com os recursos do 

orçamento.

Determinadas  características  institucionais,  de  acordo  com Pereira  e  Mueller 

(2004),  têm grande influência  na  forma como esses  dois  poderes  se  relacionam na 

elaboração do orçamento. A primeira delas diz respeito às regras eleitorais, as quais, 

conforme dito anteriormente,  promovem incentivos para a atuação individualista dos 

parlamentares. No entanto, as regras internas do Congresso, os poderes do presidente 

para legislar e a centralização dos benefícios pelo presidente tornam os comportamento 

dos legisladores extremamente dependente da lealdade ao partido e às preferências do 

Executivo.

A combinação desses fatores é decisiva para definir os custos do comportamento 

do legislador em relação à forma como vota nas matérias de interesse do presidente. 

Assim,  de  acordo  com Pereira  e  Mueller,  essas  características  institucionais  podem 

incentivar tanto o voto pessoal como o partidário:

“Por um lado, em termos das seleções dos legisladores, os deputados têm 
incentivos para se comportar de maneira personalista. Por outro lado, em 
termos do poder de agenda e dos poderes presidenciais, os deputados têm 
incentivos para seguir os líderes partidários ou, no caso brasileiro, a coalizão 
majoritária típica do sistema presidencialista, de acordo com os interesses do 
presidente” (Pereira; Mueller, 2004: p.785).

O equilíbrio dinâmico do sistema oscilaria entre um eixo e outro, a depender da 

capacidade  do  presidente  ou  dos  seus  líderes  partidários  em oferecer  os  incentivos 

políticos e econômicos apropriados que melhor promovam o retorno eleitoral esperado 

pelos legisladores. Para os autores, “essa interação de regras institucionais é a chave 
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para  compreender  como é  possível  para  partidos  políticos  fracos  na  arena  eleitoral 

coexistirem com partidos políticos fortes dentro do Congresso.

Em síntese,  a  idéia  é  que os parlamentares  se  comportam de acordo com as 

preferências  e  indicações  dos  líderes  partidários  apenas  quando isso  representa  uma 

forma de ter acesso aos benefícios que possam aumentar suas chances individuais de 

sobrevivência política:

“Em resumo, no que se refere ao processo orçamentário, tudo é negociável, 
todos negociam com todos, embora com diferenças quanto à visibilidade, à 
intensidade  de  mobilização  dos  atores  e  ao  controle  do  processo  nas 
diferentes fases. As regras de procedimento são freqüentemente ignoradas 
ou alteradas, ao sabor dos interesses conjunturais envolvidos” (Santos, 1997: 
p.114).

Na  verdade,  de  acordo  com  a  interpretação  distributivista,  os  próprios 

parlamentares  centram  sua  atenção  no  processo  orçamentário  para  as  emendas 

individuais porque sabem de sua estreita capacidade de alocar recursos:

“Ao Legislativo falta,  de um lado,  expertise para elaborar novas políticas 
sem  influenciar  a  política  econômica,  de  tal  forma  que  os  próprios 
parlamentares e a opinião pública possam considerar desastrosa, de outra a 
prerrogativa constitucional: a Constituição de 1988 estabelece que somente 
se  pode  criar  despesa  se  apontando  a  fonte  de  recursos  financiadora” 
(Lemos, 2001: p.576).

Enfim, os parlamentares enxergam nas emendas individuais a saída para obter 

ganhos eleitorais  com a distribuição de recursos orçamentários.  Seguindo essa idéia, 

Pereira e Mueller (2002) desenvolveram um estudo para demonstrar que a freqüência 

com que  o  deputado  vota  a  favor  do  governo aumenta  a  probabilidade  de  as  suas 

emendas serem executadas. Da mesma forma, quanto maior a proporção de emendas 

executadas de um deputado, mais vezes ele votará com o governo.

Eles reconhecem que outros fatores também influem na escolha do governo de 

quais emendas executar e na decisão do deputado de como votar. Entretanto,

“(...) os resultados são compatíveis com o argumento deste artigo de que as 
emendas ao orçamento propostas individualmente pelos parlamentares são 
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usadas pelo governo como instrumento de incentivo em troca do apoio aos 
projetos de interesse do Executivo no Congresso” (Pereira; Mueller, 2002: 
p.285).

Ao postergar ao máximo a execução orçamentária, o Executivo estaria lançando 

mão de uma outra estratégia para pressionar os parlamentares a votarem de acordo com 

as suas preferências ao longo do período legislativo. Acontece que nem sempre essa 

estratégia  funciona,  de  acordo com os  pesquisadores,  porque às  vezes determinadas 

matérias  a serem votadas em plenário antecipa as  negociações,  como foi o  caso da 

votação do aumento do salário mínimo em 2000. Como não havia consenso entre os 

dois Poderes sobre o percentual do aumento e o Congresso tendia a aprovar um índice 

maior  do  que  o  desejado  pelo  Executivo,  foi  necessário  apressar  a  execução  de 

emendas.

Os  autores  concluem  que,  à  primeira  vista,  pode  parecer  que  o  custo  de 

disciplinar a coalizão seja muito alto. “Mas, comparando-se com o montante de recursos 

destinados a investimentos com outros gastos do governo, percebe-se que esse custo 

corresponde a apenas uma pequena fração do total  dos recursos” (ibidem,  p.289).  E 

assim assinalam:

“Em  vez  de  acarretar  grandes  déficits  públicos,  o  governo  de 
presidencialismo  de  coalizão  no  Brasil  propicia  condições  para  que  o 
Executivo obtenha, a um baixo custo, alto grau de governabilidade. A gama 
de recursos institucionais que conferem ao Executivo o controle do processo 
de elaboração e execução do orçamento federal contrabalança as possíveis 
fragilidades dos seus sistemas eleitoral, partidário e federativo tantas vezes 
apontado  pela  literatura  como  responsáveis  pelas  mazelas  e  problemas 
governativos no Brasil” (ibidem, p.295).

A  esta  altura,  convém  perguntar:  já  que  são  os  próprios  parlamentares  que 

elaboram as regras que regem o processo orçamentário, o que motiva a sua escolha? Por 

que  os  parlamentares  se  contentam  com  um  papel  tão  reduzido  no  processo  de 

elaboração do orçamento? Por que a maioria não busca alcançar um melhor equilíbrio 

no acesso aos recursos públicos?
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A resposta distributivista é simples: esse papel,  mesmo limitado,  proporciona 

altos retornos eleitorais, pois quanto mais emendas individuais são executadas, maiores 

são as chances de reeleição do parlamentar (Pereira; Mueller, 2002).

Além do mais, um traço característico das interpretações distributivistas é o peso 

que  dão  às  relações  informais  que  se  estabelecem  entre  os  legisladores,  conforme 

ressalta Santos (1997):

“(...)  a  política,  como em todos  os  processos decisórios,  acha,  por  assim 
dizer, o seu caminho, estabelecendo novos ordenamentos e mecanismos de 
interação entre os atores, que muitas vezes alteram e transgridem os marcos 
formais do processo de formulação e execução do orçamento” (ROCHA; 
MACHADO, 1995, pp.2 e 3 apud Santos, 1997: p.84).

Em outras palavras, os congressistas não são ludibriados; eles aceitam participar 

do jogo em nome de sua própria sobrevivência política.

3.3. Principais críticas ao modelo distributivista

Dos  pressupostos  comportamentais  às  hipóteses  e  explicações  produzidas,  a 

vertente distributivista sofreu severas críticas de um grupo de pesquisadores, liderados 

por  Figueiredo  e  Limongi,  que  neste  estudo  enquadrei  como  adeptos  da  vertente 

partidária. 

Essas críticas serão abordadas de forma mais detalhada no próximo capítulo, à 

medida que formos apresentando os elementos que compõem a visão partidária.  No 

entanto,  podemos  salientar  neste  momento  que  um  dos  principais  ataques  aos 

distributivistas  diz  respeito  à  transposição  do  modelo  norte-americano  para  a 

interpretação da realidade do sistema político brasileiro.

Para  Figueiredo  e  Limongi  (2002),  por  exemplo,  o  modelo  explicativo 

distributivista foi transposto, com pequenas adaptações, para outros sistemas políticos, 

entre eles o Brasil, com conseqüências danosas para as interpretações dos fenômenos:

“A análise institucional deu apoio à expectativa de que o sistema político 
brasileiro funcionaria  de maneira  similar  ao norte-americano:  a forma de 
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governo  e  as  leis  eleitorais  gerariam  os  mesmos  incentivos  para  que  os 
políticos estruturassem suas carreiras privilegiando laços pessoais, e não os 
partidários, com seus eleitores” (Figueiredo; Limongi, 2002: p.304).

De acordo  com esses  autores,  esta  transposição  do  paradigma distributivista 

norte-americano fica notória na análise do processo orçamentário, já que, por meio dele, 

as políticas públicas são desenhadas e, segundo essa visão, os recursos orçamentários 

são direcionados para atender às demandas particulares dos eleitores.

Da mesma forma, Souza (2003) alerta sobre o risco da importação do modelo 

explicativo norte-americano. Para ela, no caso da promoção de políticas pork barrel, por 

exemplo, o paradoxo da cooperação é mais grave nos Estados Unidos do que no Brasil, 

porque  naquele  país  o  orçamento é  impositivo  ao  Executivo,  ou seja,  aquilo  que é 

aprovado pelo Congresso tem que ser executado, limitando o poder discricionário do 

presidente, diferentemente do que ocorre no Brasil.

O peso dado às emendas individuais como evidência da atuação distributivista 

também  está  no  centro  das  críticas  feitas  pela  visão  partidária.  Para  visualizarmos 

melhor, a partir do próximo capítulo, de que forma essa vertente constrói explicações 

acerca da ação legislativa no processo orçamentário, apresentamos uma síntese da visão 

distributivista do processo orçamentário:

Quadro 8 - Síntese da visão distributivista: a conexão entre a arena eleitoral e o processo 
decisório.

ARENA ELEITORAL ARENA LEGISLATIVA
Premissa:  os  políticos  agem  buscando  os 
meios  para  atingir  o  seu  objetivo  principal, 
que é a reeleição.

Premissa: a separação de Poderes, própria do 
Presidencialismo,  não  gera  mecanismos  que 
garantem ao chefe do Executivo apoio político 
à  sua  agenda  legislativa,  como  ocorre  no 
Parlamentarismo30.

Pressuposto: com vistas à reeleição, os atores 
políticos  buscam  aquelas  ações  que  lhe 
conferem maior retorno eleitoral, qual seja, a 
de  levar  benefícios  tangíveis  a  redutos 
claramente definidos.

Pressuposto:  os  legisladores  buscam 
direcionar recursos/ações para os seus redutos 
eleitorais.

30 Nesse  caso,  o mecanismo será  a  ameaça de dissolução do Parlamento e  antecipação das eleições, 
colocando em risco o mandato dos legisladores.
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Mecanismo -  Emendas  individuais  ao 
orçamento:  estratégia  eleitoral.  A  conexão 
com os eleitores depende da execução dessas 
emendas.

Mecanismo – troca de apoio: os legisladores 
trocam o  apoio  à  agenda  do  Executivo  por 
recursos  que  possam  levar  às  suas  bases 
eleitorais. Assim, a liberação dos recursos via 
emendas individuais  é o meio  utilizado pelo 
Executivo de obter apoio dos parlamentares.

Fonte: elaboração da autora; Figueiredo e Limongi (2005).
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CAPÍTULO 4 – A vertente partidária da ação legislativa no 
processo orçamentário

Ao contrário das interpretações distributivistas, que têm como elemento central a 

atuação individual dos parlamentares, a vertente partidária molda as explicações acerca 

da organização e da ação legislativa  a  partir  de variáveis  como partidos políticos e 

líderes partidários. Além disso, os adeptos dessa vertente enfatizam o papel das regras 

do processo orçamentário, que, segundo eles, restringem a ação individual e favorecem 

a atuação de atores coletivos.

Um dos pontos de partida da vertente partidária é a assunção de que o mais 

importante  ator  no  processo  orçamentário  é  o  chefe  do  Executivo,  uma vez  que  o 

sistema  brasileiro  confere  a  ele  grande  autoridade  legislativa  e  orçamentária 

(Figueiredo; Limongi, 1999 apud Arretche; Rodden, 2004).

Além das diferenças nos pressupostos, conforme veremos na próxima seção, a 

vertente partidária também diverge da distributivista na escolha dos mecanismos a partir 

dos  quais  formula  as  explicações sobre  o comportamento  dos  atores  legislativos  no 

processo orçamentário. Critica-se grande parte da tradição de estudos sobre as políticas 

de distribuição de recursos governamentais no Brasil enfatiza o processo de proposição 

de emendas ao orçamento. Essa visão destaca as emendas como um mecanismo central 

da  barganha  legislativa,  apresentando-as  como  uma  estratégia  de  parlamentares 

individuais para conseguir projetos para seus distritos eleitorais (Ames, 1995).

No entanto, com as mudanças nas regras para apresentação de emendas, a partir 

de 1995, foram criados incentivos para coibir a atuação individual e forçar a proposição 

de  emendas  coletivas  (Figueiredo  e  Limongi,  2002;  Souza,  2003).  “Além  desses 

incentivos, o sucesso de um parlamentar na aprovação de emendas individuais depende 

87



de  negociações  com  os  líderes  partidários  e  os  relatores  para  obter  aprovação  nas 

comissões” (Arretche e Rodden, 2004: p.553).

Tendo em vista que o presidente tem inteira autoridade sobre a execução do 

orçamento,  a apresentação de emendas é,  segundo os adeptos da vertente partidária, 

apenas  o  início  do  processo.  O  presidente  tem  também  total  autonomia  sobre  o 

momento de liberação dos recursos e ainda possui  poder de veto sobre as emendas 

aprovadas (Souza, 2003). Assim, o mecanismo de apresentação de emenda não diz tudo 

sobre a atuação parlamentar no processo orçamentário:

“Em suma, o processo orçamentário começa e termina sob a autoridade do 
presidente; os líderes partidários têm grande controle sobre a indicação de 
cargos estratégicos na formulação do orçamento, e estratégias individuais de 
inserção  de  emendas  de  caráter  particularista  têm  tido  seu  espaço 
crescentemente reduzido” (Arretche e Rodden, 2004: p.554).

Uma vez apresentado em linhas gerais o caminho trilhado pelos pesquisadores 

que  formam a  vertente  partidária,  a  partir  de  agora  vamos  apresentar  os  principais 

pressupostos  comportamentais  que  alicerçam  as  explicações  produzidas  por  esses 

autores.

4.1. Premissas comportamentais

Podemos  definir  que  os  pressupostos  comportamentais  da  vertente  partidária 

são, em certa medida, a negação da premissa de que os legisladores têm o propósito 

comum de promover políticas distributivistas. Assim, as preferências dos legisladores 

deixam de ser consideradas exógenas à arena legislativa – ou seja, moldadas a partir da 

conexão  eleitoral  –  para  se  assumir  que  elas  são  moldadas  a  partir  da  própria 

organização, sob a influência das regras do processo legislativo.

Procurando demonstrar que existe uma relação de delegação31 dos parlamentares 

paras  as  lideranças  partidárias,  que  centralizam  o  processo  decisório,  a  vertente 

31 Cf.  Kiewiet; McCubbins, 1991.
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partidária busca nessa relação principal-agente - existente entre os agentes políticos e os 

partidos  aos  quais  pertencem  -  a  compreensão  acerca  do  comportamento  dos 

legisladores no processo orçamentário.

Como  vimos  no  capítulo  1  desta  dissertação,  de  acordo  com  a  hipótese  da 

delegação, os partidos políticos ocupam um papel central no processo de formulação 

das  políticas,  pois  servem  de  instrumento  para  que  os  legisladores  atinjam  seus 

objetivos.  A  idéia  é  que,  por  se  tratar  de  uma  arena  coletiva,  individualmente  os 

congressistas não têm recursos institucionais suficientes para atingir seus objetivos de 

maximização.

Além do  mais,  em um universo  de  recursos  escassos,  a  existência  regras  é 

decisiva para barrar a ação individual e favorecer resultados coletivos. “Na ausência de 

critérios, é natural que cada um procure maximizar as alocações em favor da respectiva 

região” (Figueiredo; Limongi, 2003: p.81).

Acontece que há um outro pressuposto implícito nas hipóteses distributivistas: o 

de que os legisladores têm as mesmas preferências,  quer dizer, desejam patrocinar o 

mesmo tipo de política (no caso, localista, clientelista,  pork barrel). É a partir desse 

pressuposto  comportamental  que  se  infere  que  todos  os  parlamentares  buscarão 

emendar  o  orçamento  de  forma  homogênea.  “Interesses  e  políticas  comuns, 

distributivas, os uniriam e colocariam em campo oposto ao do Executivo” (Figueiredo; 

Limongi: 2005: p.759).

Uma outra crítica à premissa da ação individual também parte das regras que 

regem o  processo  orçamentário.  Uma  vez  que  quem cria  as  regras  que  definem a 

participação do Legislativo no processo orçamentário são os próprios congressistas, e 

eles optaram por reservar a maior parte dos recursos para investimentos em emendas 

coletivas,  conforme  veremos  adiante,  torna-se  insustentável  a  assunção  de  que 

prevalece, nesse processo, o voto pessoal.
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Em suma,  as  explicações  partidárias  buscam mostrar,  a  partir  da  análise  do 

processo  decisório,  que  os  legisladores  se  comportam  como  atores  coletivos,  cujas 

preferências são agregadas através dos partidos, e que, portanto, suas preferências não 

são uma conseqüência pura e simples dos seus interesses eleitorais.

A  partir  dessas  críticas  aos  pressupostos  comportamentais  da  vertente 

distributivista, é possível ter uma visão sobre as variáveis explicativas utilizadas pelos 

pesquisadores  da  perspectiva  partidária.  É  olhando  para  essas  variáveis  que  vamos 

buscar  compreender  como  esses  autores  formulam  suas  explicações  sobre  a  ação 

legislativa no processo orçamentário.

4.2. Variáveis explicativas

Que  conjunto  de  variáveis  é  articulado  para  a  construção  das  explicações 

partidária  do  processo  orçamentário?  Será  que  elas  são  as  mesmas  utilizadas  pelos 

seguidores da visão distributivista? Que peso cada uma delas assume nas explicações? 

Nosso  intuito  a  partir  de  agora  é  responder  a  essas  questões,  sempre  que  possível 

fazendo  a  comparação  entre  as  duas  visões  da  ação  legislativa  na  formulação  do 

orçamento.

4.2.1. Os partidos políticos na arena legislativa

Como dissemos anteriormente, os partidos políticos são tomados pela vertente 

partidária como a variável mais relevante para explicar de que forma os legisladores 

participam da distribuição dos recursos públicos via processo orçamentário. A idéia é 

que a filiação partidária é o fator decisivo para moldar a relação do parlamentar com o 

Executivo e, portanto, para garantir um maior poder de intervenção na definição dos 

gastos orçamentários.

Autores como Figueiredo e Limongi (2002; 2005), procuram demonstrar que a 

probabilidade  de  um  deputado  votar  favoravelmente  à  agenda  do  governo  está 
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relacionada à sua filiação partidária, da mesma forma que a aprovação das emendas 

propostas pelos parlamentares,  bem como sua execução por parte do Executivo,  são 

também uma decorrência desse vínculo.

A  hipótese  é  de  que,  em  virtude  da  relação  de  delegação  de  poderes  dos 

parlamentares para os partidos políticos dentro da arena legislativa, a lógica partidária 

determina tanto o comportamento em plenário quanto a execução de emendas.

A vertente partidária procura ir de encontro às teses freqüentes acerca do sistema 

político  brasileiro,  entre  elas  a  que  aponta  a  fraqueza  dos  partidos  como  uma  dos 

principais  indícios  do  mau  funcionamento  das  nossas  instituições  democráticas.  Os 

defensores  da  tese  do  voto  pessoal  (com  os  quais  os  distributivistas  se  alinham) 

procuram demonstrar a fraqueza do sistema partidário a partir da constatação de que, na 

arena eleitoral, podem ser identificadas baixas taxas identificação entre os eleitores e os 

partidos políticos.

Mainwaring (2001), por exemplo, demonstra que a maioria dos eleitores afirma 

escolher seu candidato com base em suas qualidades pessoais.  Os fracos vínculos entre 

os  cidadãos  e  seus  representantes  também  estariam  evidenciados  por  meio  da 

constatação de que os eleitores não recordam, em sua maioria, em quem votaram nas 

últimas eleições. Pode-se alegar, ainda, que existe um padrão de votação concentrada no 

Brasil,  tornando  evidente,  segundo  Ames  (2003),  que  o  sistema  eleitoral  brasileiro 

produz  políticos  que  se  preocupam  mais  com  seu  eleitorado  pessoal  e  com  seus 

interesses privados do que com questões nacionais.

Nenhum desses fatores, no entanto, invalida a idéia de que os partidos políticos 

cumprem um importante  papel  na  arena  legislativa,  de  acordo  com a  interpretação 

partidária. Para Figueiredo e Limongi (2002), por exemplo, o sistema eleitoral brasileiro 

permite  que  os  políticos  adotem  estratégias  variadas  para  se  eleger  e  reeleger, 
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“recorrendo  à  construção  de  vínculos  diversificados  com o  eleitorado”  (Figueiredo; 

Limongi, 2002: p.311).

Antes  de  mais,  voltando  aos  fundamentos  acerca  do  comportamento  dos 

legisladores,  pressupõe-se  que  o  objetivo  da  reeleição  é  o  componente  básico  da 

motivação  do  legislador,  do  qual  derivam seus  demais  propósitos.  Acontece  que  a 

probabilidade de reeleição de um típico membro do Congresso não depende apenas de 

suas  características  individuais,  como  raça  e  sexo,  por  exemplo,  mas  depende  de 

características  coletivas  do  partido  a  que  pertence  (Cox;  McCubbins,  1993).  Essas 

influências que o partido exerce implicam em um componente coletivo da reeleição e 

isso afeta de alguma forma os candidatos de um mesmo partido.

Levando em conta que a versão partidária das Teorias Positivas pressupõe que 

os partidos políticos desempenham um papel essencial na solução de problemas de ação 

coletiva dentro da arena legislativa, é possível afirmar que a principal fonte de poder 

dos partidos no interior do Congresso advém de sua capacidade de controlar a agenda 

decisória, isto é, de determinar quando e o quê será objeto de decisão.

Assim, a fragilidade dos partidos não é revelada justamente onde se espera tal 

comportamento: o Plenário da Câmara, instância em que o deputado exerce o seu direito 

de voto. O que os autores sustentam é que os partidos políticos não são mera peça de 

ficção, mas dizem muito a respeito do provável voto do parlamentar.

É com essa  idéia  de que  os  partidos,  ainda  que  possam ser  fracos  na arena 

eleitoral,  são fortes  na arena  decisória  que os  autores  da vertente  partidária  buscam 

interpretar o comportamento dos legisladores na produção do orçamento. Assim, mais 

uma vez fica evidente que a diferença de enfoque entre distributivistas e partidários. Os 

primeiros  enfatizam  a  arena  eleitoral;  os  segundos,  a  arena  decisória.  Em  outras 

palavras, para a corrente partidária, por mais que a arena eleitoral forneça incentivos 
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para a  atuação parlamentar,  eles  não  podem ser  considerados  separados  das  demais 

instituições, em especial as que regulam o processo decisório.

Abordando  mais  especificamente  o  mecanismo  das  emendas  parlamentares, 

mostraremos a partir de agora como as explicações sobre esse fenômeno são elaboradas 

sob o viés partidário.

4.2.2. Emendas parlamentares

Os mesmos elementos do processo orçamentário – a proposição de emendas à 

proposta orçamentária do Executivo e a execução dessas emendas ao longo do tempo – 

são vistos pelas duas vertentes (distributivista e partidária) de maneira muito diversa. 

Enfocando nas principais diferenças entre as duas, podemos visualizar de que maneira 

os pesquisadores brasileiros enquadrados neste estudo na vertente partidária promovem 

explicações sobre o comportamento dos legisladores.

Figueiredo  e  Limongi  (2002;  2005)  buscam  verificar  a  relação  entre  o 

comportamento  dos  deputados  em  plenário  (se  votaram  favoravelmente  ou  não  às 

propostas do Executivo) e a taxa de execução das emendas orçamentárias propostas por 

eles.  É  importante,  antes  de  mais  nada,  observar  que  os  pesquisadores  tentam 

demonstrar  empiricamente  que  há  uma  diferença  profunda  na  participação  dos 

parlamentares no que diz respeito à aprovação e à execução dos recursos.

Isso  porque,  de  acordo  com  eles,  a  execução,  ao  contrário  da  aprovação, 

discrimina os parlamentares. A prerrogativa de propor emendas ao orçamento é prevista 

constitucionalmente e pelas regras que regem o processo orçamentário. Já a execução 

das emendas depende da relação com um outro ator:  o Poder Executivo.  Assim, “a 

participação final dos parlamentares na alocação de recursos é bastante heterogênea, e 

essa  heterogeneidade  é  decorrente  das  decisões  tomadas  pelo  Poder  Executivo  ao 

contingenciar ou liberar os recursos aprovados” (idem, 2005: p.745).
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A questão de pesquisa, então, passa a ser: diante do elevado grau de liberdade do 

Executivo para contingenciar ou liberar recursos alocados, que critérios ele utiliza em 

suas decisões? Quando se organiza a taxa de execução por grupos de partidos, percebe-

se que a execução de emendas é ditada por critérios político-partidários. “O apoio à 

agenda do Executivo em votações nominais segue as bases partidárias de forma similar 

à captada na execução de emendas” (ibidem , p.747).

Além disso, a variação anual nas taxas de execução é interpretada por eles como 

decorrente  das  oscilações  da  política  econômica  perseguida  pelo  Executivo,  e  não 

propriamente resultado da pressão dos parlamentares.

A probabilidade  de um deputado votar  favoravelmente  à  agenda do governo 

está, portanto, relacionada à sua filiação partidária e existe, portanto, uma correlação 

entre  a  execução  das  emendas  individuais  e  o  comportamento  dos  deputados  nas 

votações  nominais.  A  alocação  dos  recursos  orçamentários  favorece  justamente  os 

membros  daqueles  partidos  que  votam  favoravelmente  à  agenda  legislativa  do 

Executivo.

Mas esses não seriam, na prática, os mesmos resultados a que chegam os adeptos 

da tese do voto pessoal? Ou seja, não fica atestada a relação apoio no plenário/liberação 

de emendas?

A diferença entre as duas interpretações está justamente no peso dado à filiação 

partidária como critério para a execução da emenda ao orçamento. Como explicamos no 

capítulo anterior,  a tese de que as emendas individuais são usadas como moedas de 

troca  sugere  a  existência  de  uma  negociação  individual  do  parlamentar  com  o 

presidente, que recompensa os que votam favoravelmente e pune aqueles que votam 

contra o governo (Cf. Pereira e Mueller, 2002). Ou seja, a correlação partidária seria 

espúria;  a  filiação  partidária  não  determinaria  o  comportamento  em  plenário  ou  a 

execução de emendas.
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Os autores da vertente partidária buscam mostrar justamente que o fator decisivo 

é  a  filiação  parlamentar.  Nos  testes  empíricos  realizados  por  Figueiredo  e  Limongi 

(2005),  não  se  verificaram muitos  casos  de  parlamentares  de  oposição  que  tenham 

votado sistematicamente com o governo. O que, segundo eles, se pode afirmar é que 

“emendas são executadas sem que sejam recebidos votos em contrapartida” (Figueiredo; 

Limongi, 2005: p.750). Da mesma forma, há também deputados de partidos da situação 

que votam favoravelmente ao governo sem receber a retribuição esperada, ou seja, a 

execução de emendas.

Dessa  maneira,  de  acordo  com  esses  pesquisadores,  a  variável  que  permite 

prever com mais acerto qual será o voto dos parlamentares é a filiação partidária, e não 

o grau de execução das emendas individuais. Outro indício apontado por eles de que as 

explicações distributivistas têm um alcance limitado é o descompasso de tempo em que 

as emendas são aprovadas e executadas.

Esse fator tempo faz com que os parlamentares que votam o orçamento nem 

sempre permanecem no mandato no ano posterior, quando as emendas são executadas. 

Por outro lado, no ano da execução orçamentária há parlamentares que iniciam seus 

mandatos e que, portanto, não votaram na proposta de orçamento e não têm emendas 

para serem executadas.  Nesse  caso,  que instrumentos  o Executivo usaria  para obter 

apoio desses parlamentares?

Figueiredo  e  Limongi  mostram  que  não  se  mostra  muito  diferente  o 

comportamento  desses  dois  grupos  de  parlamentares:  os  que  têm emendas  a  serem 

executadas mas não foram reeleitos;  e os que não têm emendas a serem executadas 

porque não participaram da votação do orçamento. Deputados filiados aos partidos da 

base do governo seguem a orientação do líder do governo, independentemente de terem 

ou não emendas a serem liberadas (ibidem, p.754).
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Utilizando  as  palavras  dos  autores,  “na  realidade,  a  noção  de  que  o  apoio 

legislativo é trocado pela liberação de verbas orçamentárias parte do princípio de que os 

parlamentares  e  o  Executivo  têm,  necessariamente,  agendas  conflitantes”  (ibidem, 

p.757).

Uma grande diferença entre as duas vertentes do comportamento legislativo no 

processo orçamentário é o peso que dão às emendas individuais e coletivas. Na verdade, 

a questão vai mais além: essa diferença se origina na divergência de pressupostos, como 

já dissemos, e também na ênfase que cada uma delas confere às regras do processo 

orçamentário.  Pois  bem,  essas  regras  ditam,  por  exemplo,  o  número  de  emendas 

individuais e coletivas que podem ser apresentadas e o volume de recursos destinado a 

elas. Esse é o ponto central que iremos explorar a partir de agora.

4.2.2.1. Emendas coletivas x emendas individuais

A análise dos dispositivos legais faz-se necessária para se compreender mais 

precisamente  de  que  maneira  se  dá  a  participação  do  Legislativo  no  processo 

orçamentário. Durante o período da ditadura militar, o Congresso tinha um papel muito 

reduzido no processo orçamentário, não podendo propor emendas e, portanto, apenas 

chancelando a proposta orçamentária do Poder Executivo. Foi com a Constituição de 

1988 que o Legislativo recuperou o poder de emendar o orçamento (Rezende;Cunha, 

2003).

No  entanto,  esse  poder  não  é  ilimitado.  Em  primeiro  lugar,  só  podem  ser 

propostas  emendas  que  identifiquem  previamente  as  receitas  correspondentes.  O 

Legislativo  acaba  atuando  no  remanejamento  das  dotações  previstas  no  orçamento, 

quando encontra erros e omissões na reestimativa das receitas contidas na proposta do 

Executivo. Acontece que o Congresso não pode remanejar, para outras finalidades, as 
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despesas  previstas  para  o  pagamento  de  pessoal,  juros,  encargos  e  amortização  da 

dívida.

A Lei nº 4.320/64 determina que as despesas correntes não podem ser objeto de 

cancelamento. Isso significa que a capacidade de remanejar recursos do Legislativo é 

bastante  limitada,  estando  restrita  basicamente  aos  gastos  de  investimento.  Aos 

parlamentares,  cabe a participação no processo orçamentário de duas maneiras:  pela 

apresentação de emendas individuais e de emendas coletivas.

A  Resolução  nº  2,  adotada  em  1995,  que  buscou  disciplinar  o  papel  dos 

relatores, bem como o processo de apresentação e acatamento das emendas, estabeleceu 

que cada parlamentar pode propor, no máximo, 20 emendas à proposta de orçamento. 

Uma restrição que se soma a essa é a distribuição uniforme dos recursos disponíveis 

para emendas individuais, o que acabou sendo normativamente incorporado ao processo 

orçamentário, por meio de parecer preliminar à Lei Orçamentária de 1998. 

O  peso  relativo  das  emendas  individuais  em  relação  ao  total  de  recursos 

alocados  pelo  Legislativo  é  pequeno,  de  acordo  com Figueiredo  e  Limongi  (2005: 

p.742). Segundo eles, 82,6% dos recursos alocados pelo Congresso para investimentos 

são fruto de emendas coletivas ou de atores institucionais (relatores).

Então, a questão é: como é possível dizer que as emendas individuais ocupam 

uma  posição  central  no  processo  orçamentário  e  moldar  as  explicações  acerca  da 

atuação  dos  legisladores  nesse  processo  a  partir  delas?  Esta  é  uma  das  principais 

contestações feitas pelos autores da corrente partidária aos distributivistas.

Figueiredo e Limongi (2002) perceberam uma grande variação anual das taxas 

de execução das emendas parlamentares. Os mais baixos índices nos anos considerados 

pelos  autores  (1996-1999)  foram  verificados  nas  emendas  individuais.  Em  outras 

palavras, o comportamento anual das taxas de execução afeta sensivelmente as emendas 

individuais.
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“As  reformas  institucionais  promovidas  após  a  CPI  do  Orçamento 
transformaram radicalmente a participação dos parlamentares no processo 
orçamentário, privilegiando a atuação dos atores coletivos como as bancadas 
estaduais e os partidos. Demandas individuais não deixam de ser atendidas. 
Há um espaço para que os parlamentares cultivem laços e vínculos pessoais 
com  seus  eleitores.  No  entanto,  esses  recursos  são  limitados,  isto  é,  o 
Congresso não organizou sua participação no processo orçamentário com o 
objetivo de privilegiar os interesses eleitorais de parlamentares que mantêm 
vínculos pessoais e diretos com seus eleitores” (Figueiredo; Limongi, 2002: 
p.320).

O  conflito  de  agendas  –  peça-chave  das  interpretações  distributivistas  –  é 

também  contestado  pela  visão  partidária  do  comportamento  legislativo  e  será  mais 

amplamente analisado nas próximas seções. Antes disso, nos determos um pouco no 

papel  que  os  líderes  partidários  exercem  no  processo  orçamentário  e  como 

interlocutores entre o Executivo e o Legislativo. Vamos a ele.

4.2.3. O papel dos líderes partidários

A versão  partidária  das  Teorias  Positivas  da  Organização  Legislativa  traz  a 

figura do líder partidário como um ator central no processo legislativo. Isso se dá pelo 

princípio de que é necessário estabelecer uma autoridade central dentro de uma arena 

coletiva  como é o Legislativo  para minimizar  as  perdas  de  agência  e  possibilitar  o 

alcance de resultados coletivos.

A existência desse agente central é fundamental por três razões principais: 1. O 

agente central sustenta os custos diretos de monitorar os agentes envolvidos em dilemas 

coletivos; 2. O agente possui, pela sua posição institucional, incentivos seletivos com os 

quais pode punir aqueles que não cooperam e gratificar os que cooperam; 3. O agente é 

motivado a suportar os custos, monitorar e “administrar” recursos escassos, porque de 

alguma forma ele é recompensado por isso (existe  algum esquema de compensação 

montado para conciliar os interesses pessoais deste agente com a produção coletiva). 

(Cox; McCubbins, 1993).
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No caso dos partidos na organização legislativa, os líderes partidários ocupam 

um  papel  decisivo,  porque,  explorando  a  proeminência  de  sua  posição,  podem 

identificar  um  ponto  focal  e  então  resolver  conflitos.  Eles  utilizam  as  próprias 

ferramentas da organização legislativa para promover a cooperação dos legisladores e 

maximizar as possibilidades de atingirem seus objetivos.

A idéia é que a peculiaridade das regras que formatam a organização legislativa 

faz  diferença  na  produção  dos  resultados.  No  caso  do  Legislativo  brasileiro,  que  é 

organizado de forma centralizada, as regras restringem e muito a atuação individual, de 

acordo  com  Figueiredo  e  Limongi  (2002).  Isso  quer  dizer  que,  isoladamente, 

individualmente, os parlamentares não representam uma ameaça ao Executivo. Eles só o 

são quando coordenam as suas ações:

“Nesses  termos,  entende-se  por  que  parlamentares  delegam  poderes  aos 
líderes partidários. Partidos, ao resolverem o problema de coordenação com 
que  políticos  se  defrontam,  são  os  veículos  das  demandas  coletivas” 
(Figueiredo; Limongi, 2002: p.333).

Do ponto de vista do Executivo, negociar com partidos é muito mais vantajoso, 

pela possibilidade de conferir estabilidade aos acordos, reduzindo também os custos de 

transação. Da mesa forma que parlamentares situacionistas têm incentivos para cooperar 

com o governo que apóiam, uma vez que partidos assume posições públicas em relação 

às  políticas  que o Executivo  deseja  implementar.  A sorte  eleitoral  dos  membros  da 

coalizão partidária está de alguma forma correlacionada ao desempenho do Executivo.

Isso  não  quer  dizer  que  os  parlamentares  pautem  suas  ações  por  rígidos 

princípios  programáticos.  Nesse  ponto,  mais  uma vez,  a  atuação  dos  líderes  se  faz 

preponderante:  na conciliação dos interesses  eleitorais  individuais  dos parlamentares 

com seu posicionamento diante do Executivo.

Assim, é possível afirmar que não existe uma oposição pura e simples entre o 

interesse individual e o partidário. A competição eleitoral não inviabiliza a acomodação 
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dos pleitos individuais, que se obtém por meio dos partidos e das lideranças partidárias.

Os líderes partidários também exercem um papel muito importante no processo 

orçamentário, que é o de indicar os membros da Comissão Mista do Orçamento32. Essa 

comissão, que será analisada na próxima seção, é outro ator coletivo que ocupa um 

espaço essencial nas explicações partidárias.

4.2.3. A Comissão de Orçamento

Formada  por  senadores  e  deputados,  seu  funcionamento  é  determinado  por 

escolhas feita  pelo próprio Congresso Nacional.  A Resolução n°  2/95-CN, a  que já 

fizemos referência anteriormente,  buscou imprimir  um caráter  mais colegiado a esta 

Comissão.  Essas  novas  regras  também promoveram incentivos  para  que  a  relatoria 

passasse a atuar de forma mais colegiada e,  portanto, sob uma maior influência dos 

partidos e das bancadas.

São  também  as  lideranças  partidárias  que  indicam  formalmente  os  seus 

representantes na CMO, formando, dessa maneira, um colegiado de representantes das 

lideranças partidárias. Ainda que não possua atribuições formais, esse colegiado tem 

uma  atuação  decisiva  no  processo  de  elaboração  do  parecer  preliminar,  que  é  um 

momento crucial da elaboração orçamentária (Figueiredo; Limongi, 2002: p.318).

Tanto  as  alocações  feitas  pela  CMO,  como as  feitas  pelas  bancadas  e  pelos 

parlamentares individuais seguem a lógica partidária e são moldadas pela forma como 

se relacionam os Poderes Executivo e Legislativo na produção do orçamento. A visão 

sobre  esse  conflito  revela  de  que  forma  as  diversas  variáveis  apresentadas  até  o 

momento são articuladas na formulação das explicações.

32 O relator-geral, assim como os parciais, são designados pelo presidente da CMO, de acordo com as 
indicações  das  Lideranças  Partidárias  ou  dos  Blocos  Parlamentares,  observado  o  critério  da 
proporcionalidade partidária (Figueiredo; Limongi, 2002: p.318) .
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4.2.4. Conflito Executivo-Legislativo

Até que ponto é possível ver a relação Executivo/Legislativo na produção do 

orçamento como fonte de conflito? Essa visão conflituosa tem como pano de fundo a 

assunção de que há discordância entre os membros desses poderes na definição das 

prioridades  nas  políticas  públicas,  ou  seja,  a  que  programas  devem  ser  destinados 

maiores ou menores montantes de recursos.

A vertente partidária diverge, mais uma vez, da corrente distributivista. Aqui, a 

questão é que a primeira não enxerga um conflito de agendas entre os dois poderes e 

interpreta que os distributivistas trabalham com essa hipótese. 

Segundo  os  autores  que  trabalham  na  perspectiva  partidária,  não  aparecem 

grandes discrepâncias nas prioridades estabelecidas pelo Executivo e Legislativo na lei 

orçamentária.  No entanto, no momento em que enxergam as emendas parlamentares 

como moedas  de  troca,  os  distributivistas  estariam assumindo  que  há  discrepâncias 

entre o que cada uma das esferas considera prioritário.

De fato, os pesquisadores seguidores da vertente partidária admitem que existe 

um conflito gerado pelo caráter autorizativo do orçamento. O Executivo deseja ter a 

maior liberdade possível para decidir, ao longo da execução do orçamento – de acordo 

com critérios técnicos e políticos – não apenas o nível global de execução da despesa, 

mas também a distribuição da despesa entre as diferentes ações e localidades cobertas 

pelos programas financiados com os recursos do orçamento. 

Ao Legislativo cabe a proposição de emendas ao orçamento, conforme a lógica 

descrita  nas  seções  anteriores.  Acontece  que  o  limitado  remanejamento  dos 

investimentos  originalmente  previstos  é  tomado  por  esses  autores  como  uma 

demonstração de que a ação do Congresso é antes complementar do que antagônica à do 

Executivo.
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Para autores como Arretche e Rodden (2004), o fato é que os presidentes têm 

grande autoridade sobre uma série de programas associados a transferências fiscais e 

fortes incentivos para trocar gastos federais por votos legislativos. A questão é: como 

eles  têm  construído  suas  coalizões  de  sustentação  parlamentar?  O  apoio  seria 

conquistado caso a caso ou prevaleceriam acordos de longo prazo?

A interpretação de que predominam acordos aleatórios caso a caso tem como 

pressupostos:  1.  O  presidente  deseja  usar  um  conjunto  limitado  de  recursos  para 

comprar votos em uma variedade de tramitações legislativas durante o seu mandato; 2. 

Parlamentares desejam se reeleger distribuindo benefícios para seus distritos eleitorais.

Assim, para a construção de coalizões majoritárias para a aprovação dos projetos 

de lei, seria constituído um mercado de votos parlamentares, gerando acordos aleatórios 

caso a caso. Caberia, então, ao presidente identificar as preferências e os pontos fracos 

de  cada  parlamentar  em  relação  a  cada  projeto  e  focar  naqueles  que  se  mostram 

indiferentes em relação ao resultado da votação em questão e que são, dessa forma, 

passíveis de serem “comprados”.

O objetivo seria,  portanto,  construir  as coalizões menos caras.  Nesse método 

caso a caso, o presidente deve optar por comprar o número mínimo de parlamentares 

necessário  para  aprovar  o  projeto  em  tramitação.  Comprar  mais  do  que  o  número 

mínimo necessário significa desperdiçar preciosos recursos que precisam ser poupados 

para batalhas futuras.

Acontece que acordos aleatórios caso a caso podem ser muito custosos,  pois 

implicam em reunir  informações  e  organizar  diferentes grupos parlamentares  para a 

compra de votos (Weingast e Marshall,  1988  apud Arretche e Rodden, 2004). Além 

disso, a manutenção dos compromissos pode ser afetada pela não-simultaneidade das 

ações: os recursos não podem ser liberados no mesmo momento em que ocorrem as 
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votações. Assim, o primeiro a cumprir a sua parte no acordo pode temer que o segundo 

não o faça.

Esses  dois  fatores  apontados  gerariam  incentivos  para  que  sejam  criadas 

estruturas  de  negociação  além do  caso  a  caso.  Nos  EUA,  o  sistema  de  comissões 

desempenha esse papel. No Brasil, ele é feito pela coalizão legislativa.

“Ao invés de firmar acordos aleatoriamente, o presidente pode estabelecer 
compromissos  de  longo  prazo  no  início  do  seu  mandato,  premiando  os 
membros de sua coalizão de sustentação parlamentar com um fluxo regular 
de recursos” (Arretche; Rodden, 2004: p.558).

Acontece que a construção de uma coalizão parlamentar não elimina o problema 

da  não-simultaneidade.  Então,  é  necessário  construir  um arranjo  envolvendo  outros 

atores,  no caso os ministros.  Os ministros  agiriam como intermediários  na troca de 

votos por transferências (Ames, 2001). O presidente distribui cotas de recursos entre 

seus ministros, para que sejam utilizados nas negociações com os líderes partidários e 

parlamentares, de modo a assegurar uma oferta estável de votos.

Esse  arranjo  seria  interessante  também  para  os  parlamentares,  que  estariam 

garantindo recursos para seus distritos, de forma menos instável. Os partidos também 

têm incentivos  para  permanecer  na  coalizão  do governo,  porque  seus  membros  são 

premiados com recursos políticos sobre os quais o presidente tem grande autoridade 

(Idem, p.558).

Alternativamente, os presidentes podem usar governadores como intermediários, 

que podem influenciar  o  comportamento  parlamentar  (Samuels,  2000).  O presidente 

pode delegar recursos federais aos governadores de sua própria coalizão e estes, por sua 

vez, distribuem esses recursos aos parlamentares cujos votos são necessários.

Análises recentes sugerem um conflito entre a interpretação centrada no poder 

dos líderes partidários (Figueiredo e Limongi, 1999) e a visão centrada na supremacia 

dos  governadores  (Samuels,  2000).  Enfim,  nos  estudos  realizados  por  Arretche  e 
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Rodden não foram encontradas evidências de que o presidente favorece os governadores 

que pertencem ao seu partido ou à coalizão. Os resultados sugerem que o presidente usa 

os  recursos  e  sua  autoridade  no  processo  orçamentário  para  manter  uma  coalizão 

legislativa claramente identificada.

É  a  partir  desse  pressuposto  comportamental  que  se  infere  que  todos  os 

parlamentares buscarão emendar o orçamento de forma homogênea. A execução das 

emendas  individuais  em  nada  contribuiria  para  a  implementação  do  programa  de 

governo,  já  que  Executivo  e  Legislativo  buscariam  prioridades  mutuamente 

excludentes. Aliás, o Executivo teria duas agendas: a legislativa e a orçamentária;  a 

perda em uma seria compensada na outra.

Para que esse argumento fosse válido, seria necessário também que essas duas 

agendas  fossem  independentes  –  isto  é,  as  preferências  em  uma  não  afetariam  as 

preferências na outra – e os atores não se dessem conta disso. “Achar que o Executivo e 

o  Legislativo  vêem  a  agenda  orçamentária  de  forma  independente  de  sua  agenda 

legislativa é supor que um ou outro, ou ambos, ajam de forma irracional” (Arretche e 

Rodden, 2004: p.760).

No quadro a seguir, estão sintetizadas as hipóteses testadas pelos autores:

Quadro  9 –  Hipóteses  acerca  da  relação  Executivo/Legislativo  no  processo 
orçamentário.

Direcionamento dos 
recursos

Regiões onde o partido do presidente já é muito forte
Regiões onde o partido do presidente não recebeu a maioria dos votos nas 
últimas eleições, mas que contam com um grande contingente de eleitores.
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Conquista de votos 
parlamentares

Acordos caso a caso
(Busca  comprar  a  coalizão 
mais barata)

 -  Todas  as  coalizões  são  igualmente 
prováveis;
-  Fatores  como  disciplina  partidária, 
ideologia ou vínculos regionais não são tão 
relevantes.
- Estados pequenos, sobre-representados no 
Congresso,  tenderão  a  receber  maiores 
valores per capta.

Acordos de longo prazo

(Busca conservar a coalizão 
do governo)

-  Distritos  controlados  pelos  partidos  ou 
pelos governadores pertencentes à coalizão 
do presidente receberão montantes per capta 
mais elevados;
-  Partidos  e  coalizões  são  variáveis 
relevantes.

Fonte: Arretche e Rodden (2004).

É por isso que Figueiredo e Limongi (2005) afirmam: se existem duas agendas 

são a do governo e a da oposição. Ao executar emendas individuais, o Executivo não 

está fazendo uma concessão, mas, ao contrário, está implementando a sua agenda à qual 

uma parte  dos  legisladores  –  os  da  coalizão  de  apoio  ao  governo –  está  associada 

politicamente. Essa associação política, aí sim, inclui a arena eleitoral.

A  própria  estrutura  do  orçamento  já  define  os  programas  e  as  atividades 

passíveis de receberem recursos. O parlamentar que deseja ter recursos alocados precisa 

saber quais são as prioridades do Executivo. O próprio Congresso é quem organiza a 

participação dos  parlamentares  no processo orçamentário.  As decisões com o maior 

poder de afetar o perfil do orçamento são tomadas pelo relator geral e pelos relatores 

adjuntos.

Quando se analisa as emendas ao orçamento do ponto de vista das unidades 

orçamentárias – em geral, ministérios, que são os órgãos responsáveis pela execução 

dos programas – é possível mensurar a prioridade que cada grupo político deu a esses 

órgãos. Assim, percebe-se que as prioridades orçamentárias dos membros dos partidos 

de esquerda não são diferentes daquelas feitas pelos partidos da direita (na época em 

questão,  representantes,  respectivamente,  da  oposição  e  da  situação)  (Figueiredo; 
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Limongi, 2005: p.762) Isso seria mais um indício de que não há choque de agenda entre 

os Poderes.

Em resumo:

“A prerrogativa  de  apresentar  emendas  individuais  ao  orçamento  é  uma 
oportunidade  para  que  os  parlamentares  expressem  suas  prioridades  em 
relação  às  políticas  públicas.  No  entanto,  ainda  que  contem  com  uma 
dotação fixa e assegurada, os parlamentares não expressam suas prioridades 
sem restrições. O que lhes é permitido, basicamente, é a oportunidade de 
complementar a agenda definida pelo governo” (ibidem, p.767).

No quadro a seguir, apresentamos uma síntese de como cada uma das vertentes 

analisa a relação Executivo/Legislativo no processo orçamentário:

Quadro  10 -  Visões  acerca  da  liberação  de  verbas  orçamentárias:  conflito 
Executivo – Legislativo.

Explicação 1 - Distributivista Explicação 2 - Partidária
Executivo  frágil  é  chantageado  por 
legisladores oportunistas (Ames, 2001).

Os  parlamentares  são  recompensados 
sistematicamente pelo Executivo por votarem 
a favor dos projetos de interesse do governo, 
por  meio  da  execução  de  suas  emendas 
individuais.  A  não  execução  das  emendas  é 
um mecanismo de punição utilizado contra os 
que não votam a favor dos projetos executivos 
(Pereira e Mueller, 2002).

Presidente  forte  usa  seu poder  discricionário 
para liberar verbas visando obter os votos de 
legisladores  premidos  pela  necessidade  de 
distribuir recursos para suas bases eleitorais.

Partidos  não  são  decisivos  na  definição  do 
orçamento.  No  máximo  há  uma 
correspondência  entre  determinados 
comportamentos  dos  atores  e  sua  filiação 
partidária.

Partidos  são  atores  essenciais  no  processo 
orçamentário.  Eles  indicam  os  membros  da 
CMO e os relatores,  que exercem um papel 
preponderante na distribuição dos recursos.

Parlamentares  delegam  poderes  aos  líderes 
partidários.  Partidos,  ao  resolverem  o 
problema de coordenação  com que políticos 
se defrontam,  são os veículos  das demandas 
coletivas. Individualmente, parlamentares têm 
seu  poder  de  barganha  extremamente 
reduzido.

 Fonte: elaboração da autora, a partir de Figueiredo e Limongi (2002).

4.3. O peso das instituições

Como demonstramos até o momento, a vertente partidária dá grande ênfase ao 

peso  das  regras  na  definição  do  comportamento  dos  atores  envolvidos  no  processo 
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orçamentário.  Não  que  a  corrente  distributivista  também  não  leve  em  conta  os 

constrangimentos que as regras causam na atuação dos legisladores.

A questão é que os pressupostos comportamentais adotadas pelos distributivistas 

são, em grande parte,  conflitantes com as próprias regras do processo orçamentário, 

que, conforme ressalta a versão partidária, restringem enormemente a atuação individual 

dos legisladores.

Dois  tipos  de  restrição  são  hoje  impostos  ao  Executivo  e  ao  Legislativo  na 

decisão acerca da alocação de recursos orçamentários: as determinações constitucionais 

e  legais  (vistas  anteriormente)  e  restrições  de  ordem  macroeconômica  (Figueiredo; 

Limongi, 2003: p.61).

Os efeitos macroeconômicos decorrentes das escolhas orçamentárias se tornaram 

mais claros no contexto institucional pós-Constituição de 1988, de modo que a maioria 

parlamentar que dá sustentação ao governo precisa ter um compromisso mais explícito 

com os objetivos gerais da política econômica e social do Executivo. “Com isso, os 

vínculos – de antagonismo ou apoio – entre o Executivo e o Legislativo no capítulo 

orçamentário são reforçados” (Figueiredo; Limongi, 2003: p.89).

Ainda centrando na comparação  entre  as  visões  distributivista  e  partidária,  é 

possível fazer uma ressalva. Os distributivistas levam em conta na formulação de suas 

explicações certas relações informais que se processam entre os atores envolvidos no 

processo orçamentário. Esses contatos informais, para os pesquisadores distributivistas, 

são essenciais para que os parlamentares possam alcançar seus objetivos eleitorais. Um 

exemplo desse contato informal é dado por Pereira e Mueller (2002), quando afirmam 

que os parlamentares fazem acordos informais para propor emendas para beneficiar seus 

redutos, disfarçadas de proposições coletivas33.

33 Já fizemos alusão a essas relações informais no capítulo 3 desta dissertação, quando mencionamos o 
que Pereira e Mueller denominam de “rachadinhas” aquelas emendas genéricas que não indicam onde 
serão aplicados os recursos.
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A vertente partidária não faz menção a esse mecanismo informal. Isso pode ser 

encarado como uma limitação das explicações formuladas pelos autores adeptos dessa 

vertente,  mas  também  pode  ser  considerado  da  mesma  forma  que  as  emendas 

individuais,  ou  seja,  como  não  sendo  o  mecanismo  preponderante  no  processo 

orçamentário e, portanto, não contradizendo os pressupostos e hipóteses assumidos por 

essa vertente.

Por fim, cabe um questionamento acerca da escolha sobre regras. É importante 

observar que elas estabelecem que os remanejamentos propostos pelo Legislativo não 

podem  desconsiderar  as  prioridades  estabelecidas  pelo  Executivo.  Existe  uma 

correspondência  entre  as  sub-relatorias  (unidades  orçamentárias  dentro  das  quais 

ocorrem os remanejamentos) e os principais programas controlados pelos ministérios.

A  proposta  elaborada  pelo  Executivo  define  a  participação  relativa  de  cada 

ministério  no bolo orçamentário.  “Em boa medida,  a alocação feita  pelo Congresso 

resume-se  à  indicação,  com  maior  precisão,  do  local  de  aplicação  de  recursos” 

(Figueiredo; Limongi, 2002: p.321).

Ao aprovar o parecer, o Congresso, portanto, ata as suas próprias mãos. O que os 

autores tentam explicar é por que o Legislativo faz essa escolha, ressaltando que não faz 

qualquer sentido buscar essa explicação em um modelo que toma o Legislativo como 

um ator unitário e com interesses completamente antagônicos ao do Executivo.

Qual  o  pressuposto,  então,  dessa  vertente?  Ela  concebe  os  relatores  como 

agentes  da  maioria  que  apóia  o  Executivo  e  que,  enquanto  tal,  têm  interesse  em 

preservar  suas políticas  prioritárias.  Como indício  dessa  hipótese,  verifica-se  que os 

partidos indicam para ser relatores membros seletos da coalizão que apóia o presidente.

O que motiva a escolha sobre as regras? Por que os parlamentares se contentam 

com um papel tão reduzido no processo de elaboração do orçamento? Por que a maioria 
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não busca alcançar  um melhor  equilíbrio  no acesso aos  recursos  públicos?  Por  que 

delegam tanto poder ao Executivo?

A resposta distributivista a essa mesma questão - por que os parlamentares se 

contentam com um papel tão reduzido no processo de elaboração do orçamento? - é 

que, esse papel, mesmo limitado, proporciona altos retornos eleitorais, pois quanto mais 

emendas  individuais  são  executadas,  maiores  são  as  chances  de  reeleição  do 

parlamentar  (Pereira  e  Mueller,  2002).  Assim,  mais  uma  vez,  fica  evidenciada  a 

discrepância entre as duas vertentes.

4.4. Vertente partidária versus vertente distributivista

Dedicamos esta seção exclusivamente para apresentar as principais críticas da 

vertente partidária à visão distributivista da atuação dos legisladores na produção do 

orçamento:

Quadro  11  -  Crítica  de  Figueiredo  e  Limongi  à  visão  distributivista  do  processo 
orçamentário.

Pressuposto / Mecanismo Crítica
Pressuposto  de  que  os 
parlamentares  têm  como 
preferência  número  um  se 
reeleger  e  que  buscam  fazer 
isso criando vínculos  pessoais 
com seus eleitores.

Não se  pode assumir que,  do ponto  de  vista  dos  retornos 
eleitorais  buscados,  congressistas  tenham  preferências 
homogêneas  quanto  ao  tipo  de  política  pública  a  ser 
privilegiada.

O  sistema  político  brasileiro 
gera incentivos para fortalecer 
os  laços  pessoais  e  não 
partidários.

O  sistema  político  brasileiro  não  gera  as  condições 
motivacionais,  e  nem  mesmo  institucionais,  para  que  os 
políticos baseiem suas carreiras exclusivamente em vínculos 
pessoais e apartidários com os eleitores e com o Executivo.

Independentemente do que se passa na arena eleitoral, não se 
pode desprezar o peso das regras (normas constitucionais e 
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regimentais) no processo decisório. Resultados não derivam 
mecanicamente de preferências34.

As  emendas  ao  orçamento 
funcionam de maneira  similar 
ao sistema de comissões norte-
americano: alocando recursos.

Existência  de  uma  relação 
positiva  entre  a  execução  de 
emendas  orçamentárias  e  a 
continuidade  das  carreiras 
políticas.  Parlamentares 
beneficiados  com  a  liberação 
de  emendas  tenderiam  a  se 
reeleger, já que agradaram seus 
redutos eleitorais.

As  reformas  institucionais  promovidas  após  a  CPI  do 
Orçamento transformaram radicalmente a  participação  dos 
parlamentares  no  processo  orçamentário,  privilegiando  a 
atuação dos atores coletivos como as bancadas estaduais 
e  os  partidos.  Demandas  individuais  não  deixam  de  ser 
atendidas. Há um espaço para que os parlamentares cultivem 
laços  e  vínculos  pessoais  com seus  eleitores.  No  entanto, 
esses  recursos  são  limitados,  isto  é,  o  Congresso  não 
organizou sua participação no processo orçamentário com o 
objetivo  de  privilegiar  os  interesses  eleitorais  de 
parlamentares que mantêm vínculos pessoais e diretos com 
seus eleitores.

Os recursos que podem ser usados para patrocinar políticas 
públicas  (programas)  que  atendam aos  supostos  interesses 
eleitorais  dos  congressistas  se  resumem,  praticamente,  aos 
recursos destinados a investimentos. E esses são justamente 
os recursos que sofrem as maiores  perdas na execução do 
orçamento, porque esses gastos são justamente aqueles que 
podem  ser  protelados  ou  executados  de  acordo  com  o 
comportamento de variáveis macroeconômicas.

Além de ser restrito o número de emendas que podem ser 
apresentadas pelos parlamentares individualmente, a taxa de 
execução  dessas  emendas  é  mais  baixa  dos  que  a  das 
emendas coletivas.

Acordos Executivo-Legislativo 
seriam traçados a cada medida 
a  ser  votada  pelos 
parlamentares  (troca  de  apoio 
pela liberação de recursos).

Do ponto  de  vista  do Executivo,  negociar  com partidos  é 
muito  mais  vantajoso,  pela  possibilidade  de  conferir 
estabilidade aos acordos (longo prazo), reduzindo também os 
custos de transação.

Processo  orçamentário  segue 
uma tendência de sacrificar as 
políticas  de  âmbito  nacional 
em nome das políticas locais e 
particularistas;  o  programa de 
Governo  do  Executivo  seria 
desvirtuado no Legislativo.

Em boa medida, a alocação feita pelo Congresso resume-se à 
indicação,  com  maior  precisão,  do  local  de  aplicação  de 
recursos.  As  regras  limitam  o  quanto  o  Legislativo  pode 
modificar  a  proposta  original  do  Executivo.  A  lógica  da 
distribuição  dos  recursos  se  dá  por  uma  relação  de 
complementaridade entre os Poderes, e não pela distribuição 
localista dos recursos.
Fonte: elaboração da autora, a partir de Figueiredo e Limongi (2002).

34 Neste ponto, os autores se baseiam no próprio “bordão” neo-institucionalista, que prevê o peso das 
instituições nos resultados políticos, afinal elas atuam sobre o comportamento dos atores. “Mesmo que, 
devido à influência da arena eleitoral, soubéssemos as preferências dos parlamentares quanto ao tipo de 
política pública que patrocinariam, estas não podem ser deduzidas daquelas. Dito de maneira positiva: a 
capacidade de os parlamentares aprovarem políticas depende da organização ou estrutura do processo 
decisório, mais especificamente, da distribuição dos direitos parlamentares” (Figueiredo; Limongi, 2002: 
p.305).
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CONCLUSÕES

Com o objetivo de observar o comportamento dos legisladores brasileiros no 

processo  orçamentário,  esta  pesquisa  partiu  da  hipótese  de  que  a  ciência  política 

brasileira, incorporando modelos teóricos produzidos pela academia norte-americana, 

notadamente as teorias positivas da organização legislativa, procura explicar o papel do 

Legislativo na produção do orçamento a partir de duas visões principais.

A  primeira  delas,  com base  em pressupostos  distributivistas,  concebe  que  o 

comportamento  dos  legisladores  nesse  processo  está  voltado  para  a  alocação  de 

benefícios para os seus distritos eleitorais, levando-os a barganhar a distribuição dos 

recursos  orçamentários  com o  Executivo,  o  qual,  por  sua  vez,  atende  às  demandas 

individuais dos legisladores em troca de apoios para a aprovação de sua agenda.

Uma segunda vertente defende a existência de limitações institucionais a essa 

prática clientelista, fazendo com que o papel dos legisladores na produção do orçamento 

esteja  associado a  uma atuação partidária.  Nesse  sentido,  variáveis  institucionais  do 

processo legislativo e características do legislador – como o partido a que pertence, se 

integra ou não a coalizão do governo, sua posição hierárquica em seu partido – são 

decisivas  para  a  compreensão  da  relação  Executivo-Legislativo  na  produção  do 

orçamento.

Uma  das  questões  que  nos  propusemos  a  responder  foi  justamente  se  na 

produção  dessas  explicações  para  este  caso  do  Legislativo  em  ação  os  cientistas 

políticos brasileiros teriam estabelecido uma interação passiva com a academia norte-

americana, importando paradigmas e mantendo uma fidelidade às vertentes teóricas que 

procuram explicar a participação do Poder Legislativo no processo orçamentário.
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A idéia implícita neste raciocínio é que, estrategicamente, os autores brasileiros 

não  se  debruçaram  sobre  o  problema  da  construção  de  teorias  próprias,  apenas 

aplicando modelos já construídos para outros contextos institucionais.

Também especulamos acerca de um raciocínio oposto: os cientistas brasileiros 

estariam inovando na produção de teorias, a partir da produção empírica, de forma que, 

utilizando os referenciais norte-americanos como ponto de partida, criaram alternativas 

aos pressupostos teóricos iniciais, introduzindo novas variáveis e construindo, portanto, 

modelos explicativos próprios.

Pois bem, ratificando os resultados apresentados por Santos (2006), tomamos 

como  um  dado  a  influência  que  as  teorias  positivas  exercem  sobre  os  estudos 

legislativos brasileiros. O que tentamos foi analisar como se deu essa influência para o 

caso da produção do orçamento. Nesse caso, foi notório o predomínio dos pressupostos 

distributivistas e partidários (e quase totalmente ausentes as variáveis informacionais), o 

que  confirma  as  nossas  hipóteses  iniciais,  além  da  sobrepujança  do  neo-

institucionalismo da escolha racional na formulação dos modelos explicativos.

O quanto as explicações apresentadas pelos autores brasileiros (e brasilianistas) 

foram originais e, portanto, se afastaram dos modelos dos quais derivam? Sobretudo por 

parte  dos  autores  da  corrente  partidária,  há  uma  forte  crítica  à  importação  dos 

pressupostos  distributivistas  norte-americanos  que,  segundo  eles,  não  se  adaptam  à 

realidade institucional  brasileira. Para esses pesquisadores, grande parte do equívoco 

das  explicações  distributivistas  está  relacionado  a  essa  importação,  conforme 

ressaltamos ao longo de nossas análises.

Assim, ousamos dizer que houve, sim, uma importação de modelos, ainda que se 

perceba algum esforço em moldá-los a determinadas características do sistema político 

brasileiro. É de se reconhecer o esforço que fazem os pesquisadores brasileiros para 

formular  explicações  sobre  os  fenômenos,  fugindo  da  mera  descrição  dos  fatos.  A 
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tentativa de manter um certo rigor canônico, partindo de premissas e testando hipóteses 

acerca  do  comportamento  dos  parlamentares,  a  Ciência  Política  tem  demonstrado 

compromisso com a explicação.

Quando buscamos analisar as explicações dissecando os pressupostos e variáveis 

como as emendas parlamentares e a Comissão Mista de Orçamento, nossa intenção foi 

justamente  perceber  o  peso  que  cada  um desses  elementos  tem na  formulação  dos 

modelos. Claro, por serem elementos-chave do processo orçamentário, era de se esperar 

que  esses  elementos  fossem  amplamente  focados  nas  teorias.  Como  tínhamos,  no 

entanto, a intenção de comparar os dois modelos, foi essencial analisarmos o peso que 

essas variáveis tiveram em cada um das explicações.

Nesse ponto, pudemos perceber que distributivistas e partidários não estão tão 

afastados assim. Ou seja, eles fazem uso dos mesmos elementos para a formulação de 

suas  explicações,  ainda  que  cheguem  a  resultados  distintos  e,  em  muitos  casos, 

contraditórios. Em nossa opinião, isso se deve em certa medida ao fato de que grande 

parte da produção que enquadramos como partidária é constituída a partir das críticas 

que seus autores fazem ao modelo distributivista. Assim, pudemos notar que o debate 

entre  distributivistas  e  partidários  se  centra  exaustivamente  na  questão:  no processo 

orçamentário, predominam atores individuais ou coletivos?

Enquanto a vertente distributivista busca mostrar que os atores individuais (ou 

pelo  menos  os  interesses  desses  atores)  prevalecem  na  alocação  dos  recursos 

orçamentários,  os  partidários  buscam assegurar  que  quem define  esse  processo  são 

atores coletivos, como acontece de maneira geral na arena legislativa, considerada uma 

instituição coletiva por excelência.

De  fato,  conforme  demonstramos  ao  longo  deste  trabalho  e  foi  amplamente 

debatido no capítulo 3,  os distributivistas consideram que os legisladores mobilizam 

todo o arcabouço institucional  do Legislativo para o atendimento  de suas demandas 
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individuais. Isso se torna mais notório no momento em que os distributivistas fazem uso 

de mecanismos informais na formulação de explicações sobre determinados aspectos do 

processo orçamentário. Eles usam mão desse mecanismo como forma de mostrar que os 

parlamentares  buscam acordos  que  possam a  todo custo  maximizar  os  seus  ganhos 

eleitorais.

Já a vertente partidária não faz menção a esses possíveis mecanismos informais 

existentes entre os parlamentares, talvez por creditarem muita importância às regras que 

regem o processo de formulação do orçamento. E faz sentido priorizar os mecanismos 

formais quando se trabalha na perspectiva neo-institucionalista.

Uma questão que surge, a partir daí, é como se explicar a escolha sobre regras. 

Essa  questão  está  intrinsecamente  relacionada  às  assunções  comportamentais  e  a 

respeito das preferências dos legisladores. O ponto que colocamos em discussão é: se os 

próprios  legisladores  formulam e  aprovam as  regras  do  processo  orçamentário,  que 

sentido faria criarem normas que prejudica a maximização da sua utilidade, tendo que 

recorrer aos acordos informais para garantir seus intentos eleitorais?

Um maior aprofundamento dos estudos acerca das preferências dos legisladores 

faz-se necessário à medida que tanto distributivistas como partidários deixam algumas 

lacunas no que tange a esse aspecto. Senão, vejamos.  As duas vertentes assumem a 

premissa da reeleição, ainda que esse pressuposto tenha repercussões mais intensas na 

formulação  das  explicações  do  primeiro  grupo,  que  estabelece  uma relação  entre  o 

objetivo da reeleição e a concentração de benefícios em eleitorados específicos.

As substanciais diferenças nos pressupostos comportamentais das duas vertentes 

- e mais especificamente a negação por parte dos partidários da premissa segundo a qual 

os legisladores têm o interesse comum de promover políticas distributivistas - apontam 

para as visões distintas que elas têm do papel do Legislativo no processo orçamentário e 
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polarizam grande parte dessa discussão sobre o predomínio de atores individuais ou 

coletivos na alocação dos recursos públicos via orçamento.

Ao assegurarem que os partidos atuam como variáveis que atuam decisivamente 

na ação do parlamentar, os adeptos da vertente partidária de certa forma escapam da 

discussão sobre a natureza das preferências dos legisladores. E, assim, tornam evidente 

a necessidade de um maior aprofundamento dessa questão, que pode auxiliar para um 

melhor entendimento a respeito da escolha sobre regras.

Um ponto que as duas visões têm em comum é a predominância do Executivo 

no jogo orçamentário. Ainda que cada uma delas trilhe caminhos distintos para chegar a 

essa conclusão, ambas apontam para a fraqueza do Legislativo diante de um Executivo 

que define a agenda das políticas públicas, afinal é ele quem determina a execução das 

emendas orçamentárias.  Só que, mais uma vez, a visão partidária tece uma crítica à 

distributivista na forma como interpreta as trocas entre os dois Poderes.

A questão é que, para a versão partidária, não existe um conflito de agenda entre 

Executivo-Legislativo,  que  leva  os  parlamentares  a  barganharem  a  execução  de 

emendas, como concessões que o governo faria à sua própria agenda de políticas. O real 

conflito de agendas se processaria entre governo e oposição. Quem define a alocação 

dos recursos é, em última instância, o governo e sua coalizão congressual. A negociação 

e  entre  atores  coletivos  – Governo e  partidos,  governo e  coalizões  –  e  não  entre o 

Executivo e os parlamentares individualmente, como faz crer a vertente distributivista.

Uma questão que, por exemplo, é mais difícil responder a partir das ferramentas 

explicativas  fornecidas  pelos  distributivistas  é:  se  os  legisladores  agem de  maneira 

individualizada para satisfazer seus intentos eleitorais e eles mesmos têm o poder de 

decidir sobre as regras do processo orçamentário, por que agem como quem entrega “o 

ouro nas mãos do bandido”, concedendo ao Executivo a decisão final sobre a alocação 

de recursos?
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Se o raciocínio se desloca para uma visão calcada na agregação de preferências 

via atores coletivos, como partidos e coalizões, torna-se mais plausível a compreensão 

dessa  delegação  que  o  Legislativo  para  o  Executivo  na  definição  da  alocação  dos 

recursos.

Acreditamos, dessa forma, que a visão partidária tem um maior explicativo sobre 

o comportamento parlamentar no jogo orçamentário porque o conjunto de explicações 

que ela fornece é capaz de abranger uma gama maior de fenômenos relacionados a esse 

processo do que os distributivistas.

Um  outro  fator  que  reforça  esse  nosso  raciocínio  diz  respeito  ao  alcance 

empírico das duas vertentes. Os partidários demonstram empiricamente que é preciso 

considerar as duas fases distintas do processo orçamentário - a elaboração (quando as 

emendas são apresentadas e aprovadas) e a execução orçamentária (quando de fato as 

emendas são executadas, com a liberação dos recursos). Eles mostram que não existe 

uma  correspondência  direta  entre  as  duas  fases  e  que,  é  olhando  para  a  execução 

orçamentária que se pode chegar a resultados conclusivos sobre a interação entre os dois 

Poderes.  Para  eles,  é  nessa  fase  que  fica  evidente  a  limitação  da  visão  de  que  os 

parlamentares atuam individualmente na satisfação de suas preferências.

Aos  nos  depararmos  com  essas  limitações  da  vertente  distributivista, 

questionamos:  elas  se  devem  ao  fato  de  não  terem  sido  devidamente  exploradas 

(empiricamente,  por  exemplo)  ou  por  que  não  podem,  de  fato,  a  partir  de  seus 

pressupostos  e  mecanismos,  fornecer  explicações  adequadas  sobre  os  fenômenos 

relacionados ao processo orçamentário?

Bem, a limitação dos pressupostos distributivistas foi exaustivamente explorada 

pelos autores da vertente partidária, que fundamentam em grande parte o seu arsenal 

explicativo nas críticas aos distributivistas, como já dissemos anteriormente. E talvez 

falte-lhes também uma maior abrangência empírica. Muitas de suas considerações não 
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foram submetidas a testes, como é o caso da natureza das políticas aprovadas pelos 

legisladores. Sendo mais clara: quando consideram que os parlamentares perseguem as 

políticas de cunho local, como poderiam explicar a aprovação das políticas de âmbito 

nacional? Que acordos permeariam a aprovação dessas políticas?

Isso  não  significa,  no  entanto,  que  a  vertente  partidária  apresenta  um poder 

explicativo plenamente satisfatório para os fenômenos relacionados à ação parlamentar 

na produção do orçamento. Uma questão que levantamos para ambas versões é que a 

elaboração do orçamentário, com todas as trocas e interações que envolve, parece estar 

sendo analisado de forma isolado das demais engrenagens que compõem o processo 

legislativo. Nenhuma das duas vertentes explora, por exemplo, os mecanismos que se 

estabelecem entre a Comissão Mista do Orçamento e as demais instâncias que compõem 

o sistema de comissões do Congresso.

Aliás,  o  funcionamento  desse  sistema  é  praticamente  ignorado  pelas  duas 

versões,  assim  como  a  interação  da  CMO  com  o  Plenário.  Como  se  faz  esta 

transposição da proposta orçamentária da comissão para o Plenário? E se o plenário 

vetar  a  proposta  da  comissão?  Que  outros  fatores,  normas  e  regras  do  processo 

legislativo têm influência no processo orçamentário? O comportamento dos membros 

da CMO é distinto daqueles que integram as demais comissões?

A  variável  informação  não  foi  tomada  como  relevante  para  explicar  o 

comportamento legislativo na produção do orçamento por nenhuma das duas vertentes. 

A versão informacional das teorias positivas norte-americanas de fato não é utilizada 

pelos  pesquisadores  brasileiros  na  formulação  de  explicações  sobre  o  papel  do 

Legislativo no jogo orçamentário.

Por  que  isso  aconteceu?  Bem,  a  tímida  presença  dos  elementos  da  versão 

informacional nos estudos legislativos brasileiros já foi apontada por Santos (2006), que 

sugere que essa escassez abre diante de nós um amplo universo de pesquisa que pode 
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vir a ser desenvolvido. Isso passa a ser latente no caso do orçamento, afinal, trata-se de 

um processo complexo, que requer conhecimentos especializados (expertise) por parte 

dos legisladores. Além do mais, a teoria informacional dá grande ênfase ao processo 

legislativo e, dentro dele, ao papel dos comitês como depositários de especialização, 

aspectos  que  poderiam  ser  mais  bem  explorados  pelos  pesquisadores  que  desejam 

compreender a ação legislativa no processo orçamentário.

Podemos  concluir,  portanto,  que  o  debate  acerca  da  participação  dos  atores 

legislativos no processo orçamentário apresenta uma rigidez teórica e  conceitual,  de 

modo que, os pilares a que os autores de ambas vertentes aderem não são capazes de 

fornecer explicações para todos os fenômenos envolvidos nesse processo. Na verdade, 

os pesquisadores em questão não se devotaram a uma reflexão teórico-epistemológica, 

nem promovem uma discussão sobre o “núcleo duro” de suas teorias.

Pelo  contrário,  é  possível  perceber,  acompanhando  a  seqüência  de  trabalhos 

publicados por cada grupo de autores, que eles se esforçam em realçar suas premissas e 

hipóteses, reforçando os resultados alcançados anteriormente. Daí não termos percebido 

o  surgimento  de  novas  questões  de  pesquisa  sobre  o  tema  ao  longo  do  período 

analisado.

Acreditamos que este  trabalho,  ao apontar  os  limites  deste  debate que busca 

apresentar as explicações produzidas sobre este caso específico do Legislativo em ação, 

representa uma contribuição para a agenda da Ciência Política brasileira, que vem se 

debruçando sobre a organização legislativa como um campo de pesquisa profícuo, além 

de fornecer elementos para uma compreensão mais precisa sobre como tem acontecido a 

interação com os paradigmas da CP norte-americana.
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