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RESUMO 

 

Este trabalho se preocupou em analisar o processo pelo qual são 

estabelecidas as relações entre Poder Executivo e Legislativo na esfera 

subnacional, tomando como referência o Estado de Pernambuco no período de 

1999 a 2006, compreendendo a 14ª e 15ª legislaturas. O debate sobre Estudos 

Legislativos no Brasil têm apresentado, já, uma vasta literatura e agenda de 

pesquisa sobre as relações entre Executivo-Legislativo com o foco voltado para 

a arena nacional, mas ainda é incipiente quando se refere à arena subnacional, 

fato que motivou nossa pesquisa no sentido de vislumbrar a possibilidade de 

trabalhar com teorias explicativas da esfera mais ampla para explicar a mais 

restrita. O nosso estudo, de maneira geral, aponta para o fato de que o 

Governador do Estado detém poderes legislativos capazes de exercer 

constrangimento junto ao Poder Legislativo instituído da Assembléia Legislativa 

do Estado de Pernambuco. Assim, nos preocupamos em entender como se dá, 

a partir da relação Executivo-Legislativo, a construção do sucesso/insucesso 

do Gabinete Executivo, focando nossos sentidos para o comportamento dos 

partidos envolvidos no jogo da disputa política, nos arranjos que asseguram 

formações de coalizões e o que delas resulta do ponto de vista ideológico. 

Analisamos também a força política do Executivo, capaz de mitigar as ações da 

oposição parlamentar e colocar sob o seu comando até mesmo os partidos 

políticos da coalizão governativa. 

 

Palavras-chave: 1. Poder Executivo. 2. Poder Legislativo. 3. Assembléia 

Legislativa 
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ABSTRACT 

This work was concerned about analyzing the process through which relations 

are established between the Executive and Legislative powers on the sub-

national sphere, holding as reference the State of Pernambuco within the period 

from 1999 to 2006, including the 14th and 15th legislatures. The debate around 

Legislative Studies in Brazil has already been showing an extensive literature 

and research agenda on Executive-Legislative relations having its focus on the 

national field, but it is still incipient when it refers to the sub-national arena, 

which motivated our research in the sense of conjecturing around the possibility 

of working with explanatory theories from the larger sphere in order to explain 

the most restricted one. Our study, in the overall, points to the fact that the State 

Governor holds legislative powers capable of causing embarrassment to the 

Legislative Power instituted by the Legislative Assembly of the State of 

Pernambuco. Therefore, we were eager to understand how it occurs, from the 

Executive-Legislative relations, the construction of the success / failure of the 

Executive Bureau, focusing our senses on the behavior of the parties involved 

in the game of the political dispute, within the arrangements that assure 

formation of coalitions and what they generate from an ideological point of view. 

We also analyzed the political strength of the Executive, capable of mitigating 

the actions from the parliamentary opposition and putting under their command 

even the political parties from the government’s coalition. 

 

 

Key-words: 1. Executive Power. 2. Legislative Power. 3. Legislative Assembly 
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INTRODUÇÃO 

 

Considere um país onde os partidos políticos são formalmente estabelecidos, 

onde o princípio democrático deveria ser o guia básico da governabilidade, 

onde as leis imperam por todos os lados, onde o poder instituído se divide em 

três poderes formais (Executivo, Legislativo e Judiciário), onde a liberdade de 

expressão é assegurada a todos mediante os ditames legais e onde os 

Estados federados obedecem às mesmas leis instituídas, mesmo diante de 

passados e realidades diferentes. Esse mesmo país enfrenta, desde seu 

período de redemocratização, crises que ameaçam seus princípios 

democráticos, instabilidade financeira, desigualdade social, assombros de 

violência, um conjunto de serviços públicos de péssimas qualidades e 

marcantes exemplos de corrupção dentro das instituições desse mesmo 

sistema democrático. Imagine isso numa esfera menor, numa arena 

subnacional, numa das unidades dessa federação, num Estado e lá estará a 

reprodução de todos esses elementos, para o bem ou para o mal. 

Nesse contexto, vamos analisar com maior acuidade o Estado de 

Pernambuco, no que diz respeito ao papel da Assembléia Legislativa Estadual, 

mais especificamente o período compreendido entre os anos de 1999 e 2006, a 

14ª e 15ª Legislaturas, ou seja, o ato de legislar e manter-se guardião das leis 

constitucionais estaduais, propondo, alterando, revogando e derrogando leis 

complementares e emendas. 
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Percebemos que no debate sobre Estudos Legislativos no Brasil têm 

sido raro trabalhos que abordem o comportamento político das Câmaras 

Legislativas Estaduais, no que diz respeito, especificamente, à análise da 

relação entre Poder Executivo e Legislativos nos respectivos Estados da 

Federação.  

Embora seja efetivamente ignorada, essa temática é de relevante 

importância no que diz respeito ao entendimento das relações estabelecidas, 

no processo democrático brasileiro, entre Assembléias Legislativas Estaduais e 

Gabinetes Executivos dos Estados, indo além da discussão exaustiva sobre o 

Congresso e o Poder Executivo do Presidente. Sendo assim, o 

desenvolvimento dessa dissertação pode levar a explicações acerca do 

comportamento dos partidos dentro da Assembléia Legislativa do Estado de 

Pernambuco frente ao sucesso ou fracasso do Gabinete Executivo do 

Governador, considerando-se que as regras legislativas concedem ao partido 

majoritário uma série de vantagens e poderes especiais que são usados para 

controlar as ações das comissões em nome dos interesses dos membros dos 

partidos (Cox & McCubbins, 1993 e 1994). 

O modelo constitucional democrático brasileiro, mesmo considerado 

como uma democracia ainda jovem e incipiente, traz uma estrutura clara no 

que diz respeito às disputas democráticas, onde de um lado está o Governo e 

do outro a oposição. As condições nas quais nasce a oposição são mais 

variadas, não estando ligadas apenas ao quadro político, mas às condições 

sócio-econômicas e mesmo históricas, e ainda podem ser consideradas como 

frutos das chamadas estruturas formais (Bobbio, 1995) que constituem o 
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quadro regulador do jogo das forças políticas do sistema1. Atuando como 

elemento distintivo e característico das democracias, oposição não pode ser 

entendida como um único modelo, nos impedindo de identificar suas 

características e elementos comuns e, por sua vez, chegar a outros modelos. 

Segundo Robert Dahl (1966), podemos distinguir até seis elementos mais 

importantes para se fundamentar uma análise acerca de oposição: 1. coesão 

orgânica ou concentração de poderes; 2. caráter competitivo da oposição; 3. 

pontos-chaves de desenvolvimento da competitividade entre oposição e a 

maioria; 4. caráter distintivo e identificável da oposição; 5. objetivos da 

oposição; 6. estratégia. 

No limite, a compreensão do que envolve o jogo das relações entre 

Governo e Poder Legislativo (coalizão e/ou oposição) se traduz na disputa por 

se manter no poder ou passar e ser Governo. Nesse jogo é que são colocadas 

em prática as estratégias, definindo em que nível é feito a adesão ao Governo 

por parte dos parlamentares; também é estabelecido o caráter distintivo da 

oposição em relação ao Governo, estabelecendo posições e uma agenda a ser 

cumprida ou, ainda, se mantendo na condição de impedir ao máximo o 

cumprimento da agenda do Governo. 

Mas qualquer que seja a postura adotada pela oposição parlamentar ou 

coalizão junto ao Governo – Gabinete Executivo de um Estado -, ou seja, 

integrar-se junto ao governo definindo seu espaço estratégico ou se mantendo 

                                            
1 Bobbio está fazendo referência às estruturas constitucionais, aos sistemas eleitorais, à 
organização administrativa, à burocracia estadual e local, etc. Podendo ainda ser acrescentado 
a estas uma série de condições secundárias e dependentes que varia em grau de oposição de 
Estado para Estado, do conjunto de valores e crenças, grau de polarização do sistema político, 
etc. 
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no outro pólo político, o resultado final esperado vai ser sempre o de derrotar o 

Governo na eleição seguinte e assumir seus espaços. 

Entendido preliminarmente o sistema teórico que envolve Governo e 

comportamento partidário legislativo e de sua oposição, bem como, seu fim 

estratégico, colocamos aqui como questões primeiras que elementos teriam os 

partidos políticos para fazer uso de suas estratégias dentro de Casa Legislativa 

a fim de assegurar o sucesso ou insucesso do Governo, ou ainda, em quais 

esferas de decisão estariam se fazendo valer essas estratégias adotadas e o 

que é mais importante, até que ponto essas estratégias, em maior ou menor 

grau, atingiriam ou não seus fins. 

É conseqüentemente propósito dessa dissertação atingir tais respostas, 

partindo do pressuposto de que os arranjos nos sistemas partidários são 

constituídos tanto no momento da disputa eleitoral, quanto na formação dos 

arranjos políticos pós-eleição dentro das casas legislativas. No entanto, 

devemos observar que a formação de uma oposição ou de um bloco partidário 

em disputas eleitorais não tem um único fim em conquistar mais e mais votos, 

esses arranjos ou acordos partidários visam em suma assegurar interesses dos 

partidos enquanto instituição. Desta feita, a vitória eleitoral nas urnas 

representada pelo acesso do Gabinete Executivo, no caso o Governador do 

Estado, não é a única finalidade do jogo político, é preciso assegurar que o 

Gabinete possa governar com “tranqüilidade” e, por sua vez, quanto mais 

fragilizada for a vitória do Governo, melhores serão as condições de se colocar 

em prática as estratégias da oposição para mitigar o sucesso do Governador.  
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Ainda que esses sejam momentos importantes da construção político-

partidária, tão claramente expostos nessas duas esferas – disputa eleitoral e 

momento pós-eleição –, o nosso foco de estudo objetiva análises da segunda 

esfera, cuja preocupação está centrada no comportamento dos partidos dentro 

da Assembléia Legislativa frente a agenda do Governo, garantindo em menor 

ou maior grau o sucesso ou insucesso dessa agenda. Nesse sentido, é preciso 

se chegar ao ponto de identificar que elementos estão disponíveis no pós-

eleição para se colocar em prática estratégias que possam viabilizar o sucesso 

do Poder Executivo, definindo seus graus de eficácia e viabilidade. 

Essa discussão preliminar nos mostra o foco desta dissertação, cuja 

finalidade é tentar responder questões relacionadas ao caso específico da 

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, com vistas ao 

comportamento da relação entre Poder Executivo e Legislativo, no momento 

pós-eleição, ou seja, no momento em que atuam os partidos dentro da 

Assembléia a fim de aderir ao governo ou estabelecer-se em bloco 

oposicionista, em menor ou maior grau. 

Do ponto de vista pragmático, este trabalho está dividido em quatro 

partes básicas. A primeira trata da formação histórica dos partidos políticos e 

sua conseqüente influência na construção do modelo político democrático 

brasileiro. A segunda parte trata de questões mais específicas relacionadas às 

teorias que visam dar conta do debate sobre a relação entre Poder Executivo e 

Poder Legislativo, levando-se em conta suas nuances e ponderações acerca 

dessa agenda de pesquisa. O terceiro capítulo é o estudo de caso sobre a 

relação entre Poder Executivo e Legislativo no Estado de Pernambuco, com 
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referência à 14ª e 15ª Legislatura, analisando, a partir da configuração da 

coalizão estabelecida, do posicionamento ideológico-político que assume essa 

coalizão e da produção parlamentar, quais garantias de sucesso na agenda 

política teve o Governo de Jarbas Vasconcelos. A última parte diz respeito às 

considerações finais, no intuito de responder à questão primordial desse 

trabalho, em que condições houve ou não sucesso da agenda do Poder 

Executivo.
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CAPÍTULO 1 – QUADRO HISTÓRICO 

 

1. OS PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL – UMA TRAJETÓRIA 

 

Antes de dissertarmos acerca da trajetória dos partidos políticos no Brasil, é 

mister considerarmos que qualquer estudo sobre partido político moderno 

necessita de uma reflexão a partir do conceito de democracia. Nesse sentido, 

remontamos ao conceito de Alain Touraine (1994) quando afirma que esta não 

se materializa meramente no conjunto de garantias institucionais e formais, 

mas depende do que ele vai chamar de “luta dos sujeitos” em nome da cultura 

e liberdade contra uma lógica dominadora social. O que este autor está 

afirmando é que o sujeito deve fazer da democracia um constructo a partir da 

identidade cultural, da liberdade e do pensamento racional, criando espaços 

para participação e assegurando as diferenças individuais e o pluralismo. Por 

esse caminho o sistema democrático consolidado depende da instituição 

partido como elemento também consolidado dentro da sociedade e capaz de 

ser instrumento de representação dos interesses plurais. 

As sociedades como um todo encontraram formas de apresentar o seu 

modelo democrático ao longo da História, o que nos remete à antiguidade e faz 

com que levemos em conta que essas diferentes formas de apresentação da 

democracia consideram os princípios históricos. Assim, já na Idade Média 

existia na Europa um confronto entre democracia direta e democracia 

representativa. O passar dos séculos trouxe a formação de um Estado com 
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forte componente liberal, ressaltando o poder das democracias de caráter 

representativo. Este modelo democrático está presente na maioria das 

instituições dos Estados modernos, assegurando que existe um elemento de 

fundamental importância – os partidos políticos. 

Por sua vez, Robert Dahl (1998), afirma que democracia é um fenômeno 

do século XX. Mas seu conceito de democratização não foge do princípio de 

Touraine, quando diz que esta se dá pela contestação pública e pelo princípio 

de inclusividade. Já Schumpeter (1984), observa a democracia como um 

regime no qual o povo tem a oportunidade de aceitar ou recusar os 

governantes, como opções de escolhas, que por sua vez, estão diretamente 

influenciados pelos pela presença dos interesses capitalistas, cujos meios 

privados interferem no sistema de liderança competitiva, impelindo vários 

grupos sociais a recusar as regras do jogo dentro da democracia. Por fim, 

Giovanni Sartori (1994), prefere primeiramente definir o que a democracia não 

é, ou seja, o autor está delimitando o espaço conceitual teórico por onde pode 

caminhar a democracia. Nesse sentido, ninguém pode se autoproclamar 

governante, nem tomar posse em seu próprio nome de um irrevogável poder. 

Depois de estabelecido o marco conceitual democrático, com suas 

características básicas e perspectivas analíticas a partir de diferentes autores, 

cabe agora uma discussão histórica, com viés da Ciência Política, acerca do 

papel dos partidos políticos no Brasil. 

Os partidos políticos são elementos presentes nos regimes democráticos 

contemporâneos, cujo princípio básico deve ser a liberdade de organização 

partidária. Nesse sentido, mesmo os partidos tendo se organizado no Brasil a 
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partir de 1870, não foram os partidos políticos os responsáveis pelo movimento 

de 15 de novembro de 1889, mas os militares, exatamente o Exército. O 

primeiro aceno de democracia no Brasil foi dado, dessa forma, pelo Exército, 

que voltou a entrar em cena em outros momentos. Mas o que aqui podemos 

chamar de líderes civis, estavam articulados com esse mesmo Exército que 

deflagrou a República. 

Sobre a história dos partidos políticos brasileiros Motta afirma que: 

Desde o início os republicanos encontraram dificuldades 
para criar uma organização de caráter nacional. No 
próprio ato de fundação do movimento, a publicação do 
“Manifesto Republicano”, em 1870, o problema estava 
visível. O documento apareceu no Rio de Janeiro e a 
maioria de seus signatários tinham residência naquela 
cidade. Os defensores da República não criaram uma 
organização de âmbito nacional, houve forte tendência 
dos diversos grupos se organizarem regionalmente. 
Surgiram assim núcleos em várias províncias, sendo mais 
fortes os de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul, não por acaso, estados que ocuparam posição de 
destaque na primeira fase republicana. (1999:39) 

 

A controversa democracia brasileira é criada á partir da ação do Exército 

ao dar o golpe e instituir um novo modelo de gerenciamento de Estado – a 

democracia – e, por sua vez, esse movimento não conta com presença dos 

partidos consolidados, tanto no processo de tomada de poder, quanto no 

momento posterior. O que vai existir no Brasil República que se instaura é um 

modelo de partido político que não tem caráter representativo de todo o país e 

sim um caráter regional, atuando segundo centros e sendo fortemente 

caracterizados pela baixa representatividade e, já naquele momento, a 
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democracia brasileira dava sinais de uma forte corrupção eleitoral como reflexo 

dos excessos centralizadores do Império. 

O modelo americano de federalismo foi copiado para a República que 

instalaram no Brasil com a perspectiva de que, se o modelo teria se 

consolidado naquele país, haveria de acontecer o mesmo aqui. Assim, os 

ideais federalistas marcam a República brasileira, inclusive com o advento de 

constituições para cada Estado da Federação em harmonia com a Constituição 

Federal. Mas aos Estados não cabia apenas uma constituição particular, mas 

suas corporações militares próprias, dando aos seus governadores o caráter de 

presidentes (como eram chamados), com poderes e controle sobre o aparato 

militar que estava potencialmente preparado para o enfrentamento com o 

Governo Federal, se assim fosse necessário. 

O que é preciso ressaltar aqui é que a estrutura política que se consolida 

no Brasil é de caráter absolutamente regional, onde cada Estado da Federação 

possui o seu partido próprio, quer seja ele o Partido Republicano ou não. Esse 

caráter leva os partidos a adquirirem formas de oligarquias, sem deixar 

espaços para outras forçar políticas e sempre se saindo vitoriosos nas 

eleições. Institui-se dessa maneira um sistema de partido único no Brasil, onde 

as competições se dão dentro do próprio Partido Republicano. Nesse sentido, o 

que acontecia era um jogo de cartas marcadas, na medida em que o candidato 

que era indicado pelo partido a concorrer à vaga de presidente estadual, já 

poderia se considerar eleito. O controle político era então estabelecido pelo 

Partido Republicano que se organizava nos núcleos municipais, onde muitas 
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vezes as decisões se confundiam com os interesses particulares de famílias ou 

dos próprios coronéis2.  

O que se pode dizer da organização partidária que se instaura no Brasil 

com o advento da República é que esse novo caráter democrático que deveria 

ser instituído em nada mudou com relação ao período anterior, ou seja, os 

partidos continuavam sob o controle da classe dominante, sobretudo, a classe 

rural de um país ainda agrário, com a mesma corrupção eleitoral. A novidade 

que se acentua é a exclusão dos analfabetos do processo eleitoral, colocando 

de fora imediatamente cerca de 80% dos votantes. Nesse mesmo momento 

também houve elevação da renda mínima exigida para os eleitores, item na 

nova Constituição que reduz ainda mais a participação eleitoral e, 

conseqüentemente, restringe a participação dos cidadãos dentro dos partidos, 

tornando estes entes exclusivos da classe que já estava no controle econômico 

e político. 

Nesse cenário nacional de Primeira República onde o Brasil era de 

população predominantemente rural, os detentores de riqueza eram 

representados pelos donos de terras, logo teremos aí lógica explicação de que 

o poder político estava nas mãos dos donos das terras, controladores do poder 

econômico. Assim, a política local era realizada com o controle do partido por 

parte dos donos de terras e na esfera mais ampla, ou seja, no cenário nacional 

onde deveria se dar a escolha do presidente da República, o ordenamento 

                                            
2 Para Victor Nunes Leal (1997) o fenômeno do Coronelismo, mesmo que seja aparentemente 
simples, tem em si um mecanismo de complexidade onde o Coronel submete ao seu julgo 
político os seus funcionários e, por vezes, os fazendeiros do entorno, mas isso representa uma 
fraqueza: a ilusão do Senhor das terras ao acreditar que possui mais poder político que tem de 
fato, “obtido à custa da submissão política”.  
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político se dava por meio de arranjos políticos nas oligarquias partidárias 

estaduais. Dessa forma, eram estabelecidas alianças políticas nos principais 

estados brasileiros tornando o “funcionamento” da República possível, ao 

menos no que diz respeito à escolha do representante. Reafirmamos aqui a 

ausência da participação popular na República que se estabelece, deixando de 

lado os ideais de democracia tão sonhados pelos pioneiros da utopia 

republicana. 

Com o crescimento populacional, a década de 1920 é marcada pela 

criação do Partido Democrático (PD) em São Paulo, alcançando relativo 

sucesso, sendo uma saída aos intelectuais que se opunham ao monopólio do 

PR, mas este não foi capaz de aumentar sua influência além das fronteiras 

daquele Estado. Essa mesma década é marcada pela atuação da ala dos 

militares de baixa patente que acreditavam em poder moralizar a prática 

política no país, organizaram várias conspirações, inclusive, levantes 

armados3. 

Será em 1930, com a República Varguista, a partir da Revolução de 

1930, onde serão reunidos setores descontentes da sociedade com relação ao 

rumo político em que está marchando o Brasil, que o Brasil terá uma nova 

característica partidária. Segundo Boris Fausto (1983), a compreensão da 

Primeira República se dá pelo entendimento do choque entre a pequena 

burguesia e a burguesia nacional, a burguesia nacional vista como uma 

categoria que engloba industriais, comerciantes, fazendeiros do café, enquanto 

a primeira se refere a funcionário, empregados do comércio, proletariado 
                                            
3 A maior participação dos militares se deu no Governo de Arthur Bernardes (1922-1926), entre 
os episódios mais marcantes está a Revolta do Forte de Copacabana e a Coluna Prestes.  
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urbano etc. O choque se daria pela oposição entre as classes médias que não 

detinham controle nem compreensão política suficiente e as oligarquias que 

tiveram que estabelecer a cisão em função do apoio dado pelo movimento dos 

tenentes à primeira. 

Do ponto de vista eleitoral, em caráter de registro, os grupos de Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba romperam com a ala paulista, indicando 

para a sucessão presidencial o gaúcho Getúlio Vargas, mas este perdeu nas 

urnas para o candidato oficial Julio Prestes. O que se segue então é um 

movimento revolucionário de tomada do poder do Governo Federal, partindo do 

Rio Grande do Sul e Minas Gerais, contando com a adesão de várias forças 

militares em outras regiões, se colocando contrário ao modelo republicano 

vigente desde então e instituindo um governo a partir de uma aliança 

heterogênea, que congregava conservadores e defensores de reformas 

radicais.  

No que diz respeito ao quadro partidário que se instala com o advento 

da Revolução de 1930, podemos dizer que este possibilitou condições para o 

desenvolvimento de uma prática partidária mais consistente com a organização 

de vários partidos políticos, sendo criada a Justiça Eleitoral como instrumento 

que pudesse coibir a corrupção eleitoral e instituir códigos para os processos, 

ao mesmo tempo em que o voto assume a característica de instituição secreta, 

passando a ser um direito dado às mulheres. Por mais que a História tenha 

retrocedido com a ditadura de Vargas em 1937, o movimento de 30 foi de 

primordial importância para os primeiros passos reais da consolidação dos 

sistemas partidários no Brasil. 
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Com o surgimento de dois movimentos de fundo partidário no Brasil, a 

partir da primeira fase do Governo Vargas, de um lado a AIB (Ação Integralista 

Brasileira) e do outro a ANL (Aliança Nacional Libertadora) – de esquerda e 

comandada pelo clandestino Partido Comunista Brasileiro (PCB). Esse é o 

evento do lançamento dos verdadeiros alicerces partidários brasileiros, com 

arregimentação de massas populares, promoção de comícios e discussão de 

questões políticas envolvendo as mais diferentes classes sociais. Mesmo com 

posturas político-ideológicas contrárias, os dois grupos que se formavam no 

cenário nacional acreditavam em reformas políticas e criação de um Estado 

mais intervencionista e poderoso, o que marca a presença do princípio 

partidário de participação dentro da sociedade. Ainda que esses dois 

movimentos não tenham obtido sucesso em suas propostas, há de se ressaltar 

a dimensão comunista da ANL no que diz respeito ao seu caráter de 

alinhamento político com Partido Comunista da URSS e com a Internacional 

Comunista (IC), o que caracteriza ainda mais o perfil de entidade partidária nos 

moldes internacionais. Do outro lado, por sua vez, a AIB se alinhava com ideais 

fascistas, com posicionamentos conservadores, como afirma MOTTA (1999), 

que este movimento era uma espécie de reacionarismo moderno. 

Em resumo, a década de 1930 foi um momento muito importante para a 

política brasileira e para o modelo democrático republicano que se instaurava, 

principalmente para a representação partidária e sua efetiva participação popular. 

No entanto, ainda permaneciam os velhos fantasmas políticos da corrupção 

eleitoral, a tendência regionalista dos partidos, o princípio de troca de favores, tudo 

condicionando para uma, ainda, organização partidária muito fragilizada, mas que 
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estava em processo de formação e consolidação. Mas, de qualquer modo, os anos 

30 não foram suficientes para a consolidação dos partidos políticos no Brasil em 

função do golpe de Estado que Getúlio Vargas deu em 1937, chamado de “Estado 

Novo”, que teve como medida a extinção dos partidos políticos e a fase de 

experimentação democrática que se iniciara com a Revolução anos antes.  

O novo modelo de governança instituído por Vargas se alinhava mais com 

os ideais fascistas da Ação Integralista Brasileira, sendo este o único grupo 

político tolerado pelo Governo, mesmo assim tentaram ocupar maiores espaços 

dentro do aparato político de Vargas, inclusive com uma tentativa de tomada de 

poder. Acabaram derrotados em 1938 e o Brasil vive então um período de 

dominação até 1945 quando a ditadura de Vargas se esgota nos últimos anos da 

Segunda Guerra Mundial. Uma vez que os movimentos políticos mundiais se 

colocam contrários aos governos autoritários, tendo Vargas que alinhar-se 

politicamente com os Aliados para não ficar isolado e cedendo às pressões norte-

americana. Fazendo com que a ditadura perdesse fôlego e abrisse espaço para 

uma Democracia Liberal, que novamente surge no cenário com novos e antigos 

grupos políticos, com o objetivo de se instalarem em novos partidos políticos para 

as disputas eleitorais, depois de quase dez anos de clandestinidade. 

A partir desse momento são criadas leis que regem as condições para a 

existência dos partidos e uma delas é a condição de que o partido atue em âmbito 

nacional, fugindo dessa forma do velho molde da República Velha que se 

apresentava mediante oligarquias regionais partidárias. Ainda eram obrigados, os 

partidos, a terem registro no Código Civil como qualquer associação privada.  Mas 

nesse momento não havia ainda uma legislação específica para os partidos 
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políticos, tendo em vista que eles eram instituições ainda recentes no modelo 

democrático que tentava se instalar no Brasil. A legislação eleitoral que havia sido 

instalada em 1933, agora recebe alguns incrementos, entre eles está o de 

obrigatoriedade do voto que vai marcar as regras do sistema eleitoral no Brasil até 

os dias de hoje. 

O novo quadro que se desenha para os partidos políticos pós-45 é 

marcado, sobretudo pela presença do getulismo dentro dos partidos, 

principalmente o PSD e o PTB, que vão servir de base para o retorno de 

Getúlio Vargas. Nesse cenário partidário aparece, também, o principal partido 

de oposição a Getúlio, a UDN que não estava só. Nesse momento histórico o 

Brasil já contava com a participação efetiva de sindicatos classistas 

organizados que serviam de lastro de sustentação para partidos e vice-versa. 

Também se faz presente o PCB, que por sua vez, apresenta força política 

registrando a quarta maior votação no ano de 1945, depois de ter passado pela 

clandestinidade na década de 30 com o golpe do Estado Novo, mesmo que 

esse fato tenha sido marcado pela particular figura de Luiz Carlos Prestes. 

Depois de seu histórico de nove anos de prisão no regime do Estado Novo e de 

ter sua mulher deportada para a Alemanha nazista que teve fim com a morte 

em câmara de gás devido ao fato de que a principal figura do PCB agora era 

visto como um mártir o seu partido alcança lugar de destaque no cenário 

eleitoral, mesmo sendo em um país conservador e ainda ensaiando uma 

democracia que vez ou outra dava sinais de retrocesso. 

No entanto, por um Decreto-Lei em maio de 1946 o Presidente Dutra 

cancela o registro do PCB. A acusação se baseava no fato de que estariam 
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extintos os partidos cujos programas comprometessem ou contrariassem os 

princípios democráticos. Essa onda não atingiu apenas o PCB, mas aos 

sindicatos também: foram mais de 150 sofrendo intervenção do Ministério do 

Trabalho. Ficando como representantes partidários apenas os dois partidos 

mais conservadores: PSD e UDN. 

Para Schmitt (2000), a Terceira República seria a primeira experiência 

com a democracia representativa no Brasil, com expressão assegurada pela 

Constituição de 1946 e cujo período foi marcado por seis eleições para o 

Congresso Nacional, quatro presidenciais, entre os pleitos disputados nos 

Estados (Governadores e Deputados) e na esfera local com eleições para 

prefeitos e vereadores. No entanto, o modelo democrático presente ainda 

apresentava limitações do ponto de vista da livre organização político-

partidária. 

O final da década de 1950 foi marcado pela presença de propostas 

reformistas e pelo aumento da esquerda no país. Sindicatos, ligas 

camponesas, grupos populares e movimentos estudantis aparecem com ideais 

progressistas que serviriam de fomento, mais tarde, à construção e 

consolidação de partidos políticos que outrora haviam sido extintos por força de 

decretos presidenciais. O debate entre os partidos políticos instituídos vai ser 

agora marcado pelo discurso da esquerda versus direita, num panorama 

político melhor definido na disputa pelo poder político e defesa de programas 

partidários. Inclusive, em 1961, com a conquista do poder presidencial por João 

Goulart, que tinha alinhamento político com a esquerda e proximidade com os 

sindicatos, foi possível colocar na agenda de governo a proposta de reforma 
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agrária, considerada a mais polêmica de todas as questões que envolviam as 

reformas exigidas pelos movimentos sociais e mais rejeitadas pela elite 

econômica.  

Passadas as eleições, as disputas políticas eram travadas com maior 

particularidade no Congresso Nacional. Nesse sentido, afirma Rodrigo Motta: 

 O Parlamento dividiu-se profundamente, opondo-se os 

favoráveis às reformas, de um lado, os conservadores, de 

outro. É importante observar que a polarização levou à criação 

de estruturas suprapartidárias, isto é, coalizões reunindo 

elementos de partidos diversos. Assim, a ala pró-reformas 

formou-se a Frente Parlamentar Nacionalista (FPN) e o lado 

anti-reformas a Ação Democrático Parlamentar (ADP). Apesar 

dos diversos parlamentares terem adotado atitudes incoerentes 

com as posturas de seus partidos – por exemplo, deputados 

filiados a partidos reformistas apoiando o lado conservador e 

vice-versa –, de um modo geral o comportamento partidário 

seguiu os padrões ideológicos: o PTB constituiu a base do 

bloco parlamentar favorável às reformas e a UDN foi o eixo do 

bloco contrário (1999:89). 

 

O comportamento político-partidário no Congresso ainda estava 

marcado, mesmo que o autor tentasse dizer o contrário, pela ausência de rigor 

no cumprimento do programa de cada partido. Ainda estava presente o caráter 

individual e particular em alguns congressistas. Mas o desfecho dessa fase 

para os partidos políticos vai ser pior ainda que o golpe de estado da década 

de 1930 deflagrado por Getúlio Vargas. O que marca a história política do 

Brasil no final do Governo de João Goulart é o medo por parte dos 

conservadores de que este presidente, que tinha afinidades políticas com 
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esquerda, entregasse o país ao sabor do comunismo e fechasse o Congresso 

Nacional em nome das reformas, fazendo com que os conservadores se 

aliassem aos militares e dessem um golpe de estado, tomando de assalto o 

governo e as propostas reformistas de governo. O golpe antidemocrático era 

justificado com o argumento de salvar a democracia. 

O momento que se segue vai ser marcado pelo controle do poder 

político pelos militares, cujo golpe foi deflagrado em abril de 1964, a partir de 

uma coalizão política composta por vários grupos - religiosos, políticos, 

empresários, oficiais e militares.  O grupo que toma de assalto a democracia 

naquele momento tinha duas alas: os moderados que defendiam princípios 

liberais e a ala mais radical que era a favor da instauração de um poder 

autoritário do ponto de vista da condição política, cuja base seria o poder 

militar. 

O movimento político liderado pelo então presidente empossado General 

Castelo Branco, tende a eliminar da cena política as representações 

esquerdistas e populistas através da cassação de políticos desse alinhamento 

e, no momento seguinte, pretendiam restaurar a democracia. Uma perspectiva 

acerca de uma tomada de decisão política que trilhasse esses caminhos era, 

por si só, antidemocrática na essência. Em princípio foi permitida a existência 

de partidos e casas legislativas, mas a democracia sofrera sansões na sua 

atuação efetiva com a criação de um sistema indireto de escolha de 
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representantes do Poder Executivo, cujas eleições passam a funcionar a partir 

de colégios eleitorais4. 

Para Schmitt (2000) e Kinzo (2004) o que podemos considerar como 

quadro partidário que se fazia presente durante a maior parte do tempo do 

Regime Militar no Brasil tem origem no Ato Complementar nº 4, que 

estabelecia que caberiam aos políticos do Congresso Nacional a iniciativa de 

criar novas organizações com contribuições de partidos para a disputa das 

eleições congressuais, mas essas novas organizações não eram partidos 

políticos propriamente ditos. Dessa forma, nenhuma das novas instituições 

criadas nos anos de 1965 e 1966 continham sequer a palavra partido em seus 

textos de criação. Nesse sentido estaria, em teoria, lançadas as bases para um 

sistema político multipartidário, mas não era interessante do ponto de vista do 

controle do poder político para o Regime Militar um modelo que funcionasse 

com vários partidos, fragmentando o poder. Restava a alternativa do 

bipartidarismo como saída ao controle político por parte do Governo Federal. 

No entanto, esse modelo bipartidário implantado no Brasil não foi 

resultante de um processo de sedimentação dos partidos em nome de uma 

ideologia política dominante que agregasse partidos em torno de duas 

legendas, mas um processo regulado de cima para baixo. Assim, caberia ao 

novo modelo implantado (Kinzo, 2004) um sistema partidário que oferecesse 

                                            
4 Os Colégios Eleitorais do período que compreende a Ditadura Militar no Brasil eram 
compostos por um número reduzido de políticos na disputa dos cargos eletivos, sendo eles 
delegados, políticos e parlamentares indicados pelos partidos políticos, ficando de fora do 
processo eleitoral de escolha toda a população de eleitores. Em consideração à eleição 
presidencial, essa era mais excludente ainda, pois a escolha era feita apenas com 
representantes do Congresso Nacional e delegados das Assembléias. 
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um partido representando o Governo Federal e que esse partido fosse 

dominante do ponto de vista da ocupação de cadeiras no Congresso Nacional 

e que existisse um partido de oposição proporcionalmente menor que o partido 

oficial do Governo. Assim, aqueles parlamentares que se alinhavam com o 

Governo Militar se reuniram na Aliança Renovadora Nacional (ARENA), ficando 

do outro lado a oposição que congregava nomes em torno do Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB). 

Como era de se esperar a ARENA conseguiu reunir um número 

significativamente maior de representantes políticos no Congresso Nacional e 

maioria em quase todos os partidos. O MDB só conseguiu obter maioria no 

PTB, PSB e MTR, cujas cassações imputadas anteriormente aos políticos de 

oposição foram decisivas para a arrumação dessa frente partidária que se 

desenhava enquanto bloco de oposição, atingindo, inclusive, o coeficiente 

mínimo de  20 senadores para obter representação dentro do Senado, segundo 

exigências do AC-4. Estaria dessa forma estabelecida a conjuntura político-

partidária no Regime Militar, com fortes limitações ao partido de oposição 

(tendo estes que se filiar ao MDB para obter legalidade e direito a participação), 

mas essa também estava limitada pela concentração de poder político advindo 

do governo instituído. 

No entanto, o transcorrer dos anos vai dar uma resposta ao modelo de 

bipartidarismo instituído pelo Regime Militar, que segundo Schimitt pode ter 

sido definido como se segue: 

A Emenda Constitucional nº 11, como visto anteriormente, já 

apontava para uma nova reforma partidária. O bipartidarismo 
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deixara de ser uma alternativa interessante de organização 

política e institucional atraente para os estrategistas do regime 

autoritário. A concentração das forças de oposição numa única 

legenda estimulava o aludido caráter plebiscitário do processo 

eleitoral, aumentando o risco de derrotas inesperadas da 

ARENA. Dividir a oposição passava a ser uma opção cada vez 

mais conveniente, ainda que o preço a pagar fosse o 

restabelecimento do multipartidarismo (2000;47). 

 

A compreensão da história dos partidos políticos no Brasil passa 

diretamente pelo princípio da decretação da anistia em 1979 que assegura o 

retorno de muitos políticos que estavam exilados. Esse fato representa o início 

da reabertura para a redemocratização com a participação efetiva na política 

do Brasil de personagens que se ausentaram do processo político-eleitoral, 

uma vez que, ao mesmo tempo em que eram dadas garantias de retorno ao 

país aos que estavam exilados, também foram restituídos os direitos políticos 

retirados anteriormente pelo próprio regime militar. 

Nesse cenário político que se desenvolve a partir de 1979, com o 

advento desses dois fatos que dizem respeito diretamente ao comportamento 

político e partidário do Brasil, uma coisa não seria viável: a permanência do 

sistema bipartidário que é, então, extinto em pela Lei nº 6.767 (em 20 de 

dezembro de 1979), abrindo as perspectivas de participação efetiva nos 

processos eleitorais com a conseqüente reativação dos partidos, agora dentro 

da legalidade institucional. O quadro político brasileiro caminha, nesse sentido, 

para uma abertura democrática e um recrudescimento do regime até então em 

vigor, mas isso não quer dizer que os militares tivessem entregue o poder 



 

27 
 

político aos defensores da democracia ou que tinham desistido de adiar essa 

transição. Mas uma questão deve ser revista, a abertura ao multipartidarismo 

no Brasil em 1979 pelo governo era uma estratégia para enfraquecer e frear o 

crescimento da oposição representada pelo MDB, na perspectiva de que as 

divisões internas dessa frente partidária a esfacelassem reduzindo o poder de 

representação da oposição e, conseqüentemente, funcionasse como uma 

saída à manutenção do status de controle da ARENA. 

No entanto, o crescimento das forças de oposição forçou uma inevitável 

transição para a democracia, mas que se deu de forma gradual, sendo a 

reorganização dos partidos políticos em 1980 mais uma reciclagem do período 

que se encerrava. Nesse momento surgem como partidos instituídos no 

cenário político brasileiro: PDS, PMDB, PDT, PTB e PT. 

O PDS era na prática a continuação da ARENA, sendo os integrantes 

dessa sigla os políticos que defendiam a manutenção do regime militar. Nesse 

quadro era de se esperar que estivessem presentes os governadores dos 

Estados e os ministros do Governo Federal. Por outro lado, a oposição 

apresentou sua já esperada cisão do MDB na criação dos demais partidos 

citados acima. 

A transição do regime militar para democracia se deu “pelo alto”. Nas 

palavras de Otávio Soares Dulci percebemos as intenções e os objetivos da 

abertura ao multipartidarismo: 

Nesse esquema incluía o afrouxamento controlado do 

bipartidarismo, do qual evoluiu por etapas a configuração atual: 

um sistema pluripartidário, muito diverso do que o de 1945-
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1965, mas que lhe era aparentado no sentido de que continua 

a abrigar as facções secularmente ativas pelo país afora. A 

Arena se transmudou em PDS, pai do PFL e do PPB. Por seu 

turno, o MDB foi o berço do PMDB e deste se desgarrou o 

PSDB. Dos grandes partidos, apenas o PT não remonta ao 

passado (ao contrário dos outros agrupamentos do campo 

trabalhista/socialista), a confirmar aliás o padrão de mudança 

em que se acrescentam novos participantes ao jogo sem 

deslocar os antigos  (2003:309). 

 

Ou seja, a tentativa de fracionar as forças de oposição por parte do 

regime militar não apresentou os resultados esperados, na medida em que o 

partido do governo se encaminhava para um isolamento político mediante uma 

crise econômica no início da década de 1980 e a presença dos movimentos 

sociais em forma de protestos nas ruas, como alternativa ao próprio regime de 

governo. Nesse sentido, a sociedade lança mão de um importante papel na 

direção dos rumos políticos que serão dados ao país, com crescente número 

de greves e a potencial perda do controle de transição gradual, projeto do 

regime militar, para o regime de democracia. Fato que pode ser ilustrado 

através das eleições de 1982, onde se via a força do descontentamento 

popular elegendo um número maior de representantes da oposição. Em 1984 a 

campanha popular em nome do restabelecimento da democracia, através de 

eleições diretas para presidente, foi às ruas dando prova da indignação e 

descontentamento popular numa das mais significativas manifestações 

populares da história de participação popular política, o movimento Diretas já. 

As pressões populares, presença de novos partidos, greves trabalhistas, 

retorno dos anistiados que estavam no exílio em diversos países e mais o clima 
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de crise econômica levou a uma negociação entre as principais alas 

congressistas no sentido de articularem em uma Aliança Democrática que 

ganhara as eleições indiretas no Colégio Eleitoral, reunindo Tancredo Neves e 

José Sarney. O desenvolvimento dessa aliança era a prova da derrota do 

regime militar com as regras que ele mesmo havia criado, ou seja, foi no 

Colégio Eleitoral que o regime militar perdeu o poder político para a Aliança 

Democrática.  

Esses fenômenos refletiram na estruturação partidária no Brasil com 

mudanças democratizantes e estabelecimento de leis liberais, sendo retirados 

os entraves à criação e organização dos partidos políticos, cujo reflexo é o 

registro no TSE de 68 partidos políticos entre os anos de 1985 e 1995, mas 

estando apenas 23 deles em condições legais de se instituírem como tal.  

Os partidos políticos no Brasil não são ainda instituições consolidadas 

do ponto de vista da representação da ideologia política ou defensores 

parlamentares dos interesses das bases, mas o advento da redemocratização 

na década de 1980 em muito representou para essa esperada consolidação 

dos partidos políticos, a saber, podemos observar a evolução do quadro de 

representação política por partido dentro da Câmara Federal como mostra 

tabela (Tabela 1) abaixo. 

 

 

 

 



 

30 
 

Tabela 1. Deputados Federais (%) eleitos por legislaturas/partidos, 1982-2002. 

Partido 1982 1986 1990 1994 1998 2002 

PMDB 41,8% 53,4% 21,5% 20,9% 16,0% 14,6% 

PDS/PPB/PP 49,1% 7,0% 8,7% 10,1% 11,7% 9,5% 

PFL/DEM - 24,0% 16,3% 17,4% 20,7% 16,3% 

PDT 4,8% 4,9% 9,1% 6,6% 4,7% 4,1% 

PT 1,7% 3,3% 7,0% 9,6% 11,3% 17,7% 

PTB 2,7% 3,5% 7,4% 6,0% 6,0% 5,0% 

PSDB - - 7,5% 12,1% 19,3% 13,6% 

Outros - 3,8% 22,6% 17,4% 10,4% 19,2% 

 

O que nos mostra a Tabela 01 é uma variação de ocupação de cadeiras 

na Câmara Federal por parte dos partidos em disputa para cada eleição, 

considerando o princípio da ausência da fidelidade partidária e a fragilidade de 

alguns partidos que se prestam às disputas, mas acima de tudo o que nos 

registra esses dados é uma considerável solidez de um grupo de partidos cuja 

tendência é uma estabilidade no sistema político.  

 

A tabela seguinte registra a evolução do Senado Federal no que diz 

respeito às representações partidárias, que segue a mesma lógica do que 

aconteceu na Câmara Federal. 
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Tabela 2. Senadores (%) eleitos por legislaturas/partidos, 1982-2002. 

Partido 1982 1986 1990 1994 1998 2002 

PMDB 36,0% 77,6% 25,8% 25,9% 22,2% 16,7% 

PDS/PPB/PP 60,0% 4,1% 6,5% 3,7% 3,7% - 

PFL/DEM - 14,3% 25,8% 20,4% 9,3% 25,9% 

PDT 4,0% 2,0% 3,2% 7,4% - 7,4% 

PT - - 3,2% 7,4% 5,6% 3,7% 

PTB - - 12,9% 5,6% - 3,7% 

PSDB - - 3,2% 16,7% 7,4% 14,8% 

Outros* - 2,0% 19,4% 12,9% % 27,8% 

 *PSD, PPS, PL, PSB, PP, PST, PRN, PMN e PDC. 

 

Da mesma forma, a Tabela 02 indica uma concentração do número de 

senadores nos partidos mais tradicionais como o PMDB ou partidos que dele 

se originaram ao mesmo tempo em que apresenta uma regressão no número 

de representantes no Senado Federal dos partidos que estavam alinhados com 

o regime militar. 

Como nos afirma Dulci (2000), a trajetória ainda que instável dos 

partidos políticos no Brasil obedece a três formatos: regime monárquico, 

descentralização fomentada pelo regime republicano e a nacionalização do 

processo político-partidário. Essa tal nacionalização assegura que o sistema 

partidário exija que as candidaturas tenham como pano de fundo os partidos 

políticos, recaindo sobre estes o monopólio da participação eleitoral, tratando-

se de uma estrutura (arranjo federativo, presidencialismo, bicameralismo, 
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representação proporcional e pluripartidarismo) que, ao final, é positiva para o 

sistema partidário. 

Nesse sentido, uma breve trajetória dos partidos políticos no Brasil 

apresenta um quadro de seis sistemas partidários diferentes, que sempre 

coincidiram com profundas mudanças nas estruturas do Estado brasileiro, quer 

tenham sido provocadas por revoluções, golpes ou princípios constitucionais. 

Mas nesse cenário, a fragilidade dos partidos políticos deve ser creditada à 

própria fragilidade da democracia em que estão assentadas as estruturas 

políticas, com presentes alterações levando a reboque da história os partidos, 

que ainda não se tornaram instituições independentes da força econômica das 

elites desse país, deixando no plano secundário os interesses das massas 

populares. Acima de tudo, há de se reconhecer o papel fundamental dos 

partidos políticos no processo democrático que se desenhou no Brasil, assim 

como tem sido em outros países, mas é preciso ressaltar aqui que uma 

consolidação dos atuais partidos carece, entre outros fatores, da efetiva 

participação destes nas esferas que representam a democracia. 
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2. O PODER LEGISLATIVO NA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA – O CASO 
BRASIL 

  
 

Depois de termos estabelecido a base da compreensão histórica dos partidos 

políticos no Brasil, as suas estruturas e os diferentes momentos em que 

estiveram presentes, bem como, o papel desses partidos na construção da 

democracia ainda que, por alguns momentos, os partidos políticos brasileiros 

tenham sido instrumentos de controle social ou tenham servido para atender 

aos interesses da elite dominante e ainda o fazem, em menor ou maior grau, 

lançamos mão aqui, especificamente da compreensão política dessas 

instituições imprescindíveis aos sistemas democráticos, para então traçarmos o 

histórico político do Poder Legislativo no Brasil, em seu momento de 

democracia representativa. 

Numa democracia representativa, o Legislativo, por representar os 

interesses do povo, tem as funções não apenas de representar, mas legislar e 

fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, servindo de mediador nos conflitos 

entre agentes sociais, econômicos e políticos da sociedade e o Governo. 

 Nesse sentido, o pensamento político acerca de representatividade 

democrática (Ames, 2003; Lijphart, 2003; Dantas & Martins-Jr, 2007; Lima-Jr, 

1997; Motta, 1999) no Brasil tem se pautado a analisar a relação entre o poder 

executivo e o poder legislativo e, também, o povo, mais precisamente o caráter 

da transferência do voto como um instrumento onde o eleitor transfere também 

seus interesses para que estes sejam representados. É bom lembrar que o 

Brasil República atravessou momentos de retrocesso no sentido de 

representação político-democrática, a exemplo dos períodos de golpes em 
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nome da tomada do poder e seus conseqüentes regimes fechados ou 

autoritários. Mas é importante lembrar também que mesmo depois de duas 

décadas de redemocratização do país o princípio de representatividade ainda 

não está consolidado ou suas regras ainda não estão definidas, bem como, a 

própria democracia vigente passa por um período de consolidação tanto das 

instituições quanto das próprias leis e regras. 

Assim, o princípio de democracia representativa implica que as 

deliberações coletivas devem ser tomadas não pelos membros de uma 

coletividade, mas por indivíduos eleitos através do voto e que exerçam essa 

função e tenham esse poder. Por seu turno, os representantes não podem ser 

responsáveis diretamente perante os seus eleitores na medida em que estes 

representam os interesses gerais da sociedade e não de um grupo isolado. 

Desse modo, o que temos é uma democracia onde a participação dos cidadãos 

se dá de forma indireta, periódica e formal, organizados segundo regras de 

escolhas desses ditos representantes. 

Nas democracias representativas o sufrágio universal é um elemento 

imprescindível a partir do momento em que a eleição representa do ponto de 

vista teórico, o momento em que as escolhas entre as opções são dadas, ou 

seja, é o momento da expressão das preferências. Mas as escolhas vão além 

da escolha individual por esse ou aquele político para servir de representante, 

elas representam o quanto os eleitores estão aprovando ou desaprovando 

programas políticos governamentais, se essa ou aquela agenda política é 

melhor ou pior. 
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A compreensão do conceito de democracia representativa (Bobbio, 

1979) passa ainda pelo caráter de que no momento da escolha dos 

representantes, aqueles que estão aptos a votar possuem voto de igual valor, 

onde a escolha vai ser sempre feita mediante um modelo de maioria numérica, 

mas também está assegurado aos eleitores que cada um possui o direito 

político de ser votado também e exercer a função de representante e o que 

percebemos, segundo Bobbio (1979), é que um item de extrema importância 

para a representatividade democrática que é a tomada de decisão pela maioria 

não deve limitar os direitos de uma minoria. 

Considerando que nossa preocupação aqui é estabelecer o conceito 

essencial dessa discussão acerca de democracia representativa para em 

seguida iniciarmos a discussão sobre poder legislativo nesse modelo 

democrático, especificamente, o Brasil, vamos agora definir as diferentes 

modalidades de apresentação do poder legislativo. 

Fabiano Santos (2006) discorre sobre o poder legislativo reativo, ou seja, 

aquele que delega diretamente a iniciativa das proposições legais para o 

Executivo e nesse sentido, esse é um modelo que se aplica ao Brasil, tanto 

através das experiências do Congresso Nacional, quanto das casas legislativas 

dos Estados. O que o autor está afirmando é que a definição da agenda do 

Governo Executivo, bem como as prioridades sobre apreciação dos projetos 

são negociados na “mesa dos interesses” entre os partidos da coalizão e o 

poder Executivo. Mas Fabiano Santos chama a atenção para o fato de que 

existem mais elementos que se colocam nesse jogo, uma vez que as 

informações processadas vão depender de agentes burocráticos do próprio 
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Poder Executivo e acrescentamos que esses agentes também se fazem 

presentes no Poder Legislativo, somando-se a essa equação o Poder Judiciário 

e os grupos de interesses. 

Para Santos (Idem), a ação do Poder Legislativo como legislativo 

“carimbador” se dá quando da relação entre legislativo e executivo, onde o 

primeiro atua como refém do segundo, na medida em que a tramitação das 

matérias na casa legislativa é feita de maneira a atender aos interesses da 

agenda executiva do Governo. Assim, a burocracia interna do Poder Legislativo 

se encarregaria apenas de fazer com que os projetos se adequassem às 

necessidades técnicas. Esse fenômeno se dá quando do estabelecimento da 

coalizão e delegação de poderes ao governo, definindo a agenda do 

Legislativo. 

Fabiano Santos afirma ainda que o Poder Legislativo brasileiro é reativo 

no sentido de que a sua produção legislativa é inferior à produção do 

Executivo, onde a relação estabelecida entre essas duas instituições assegura 

que, inclusive, todo o processo orçamentário seja controlado pelo Executivo, no 

sentido de favorecer o conjunto de prioridades do Governo, colocando em 

segundo plano o papel dos partidos com seus programas próprios e agendas e 

tornando, desse jeito, a ação dos parlamentares apenas uma intervenção 

mínima no que diz respeito ao seu papel dentro da arena legislativa, quer seja 

ela no Congresso Nacional ou nas esferas subnacionais. 

Por seu turno, Limongi e Figueiredo (2004), fazendo referência à 

tipologia de Polsby acerca da caracterização do poder legislativo, afirmam que 

o modelo de Poder Legislativo praticado no Brasil não se aproxima do modelo 
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clássico de legislativos transformativos, este sendo muito bem representado na 

democracia norte-americana, nem tão pouco se caracteriza como 

sendo legislativo de arena – modelo que se apresenta no sistema político do 

Parlamento Inglês. 

Segundo os autores citados acima, parafraseando Polsby (1975), o que 

se configura como sendo legislativos transformativos são aqueles que exercem 

uma dada capacidade de transformar as leis, sejam elas de qualquer origem e, 

também, não estão reféns da coalizão estabelecida com o Executivo. Essa 

capacidade de transformação possui um significado importante na medida em 

que determina o  funcionamento do legislativo, suas características internas de 

condução dos trabalhos e como serão tomadas as decisões que levem às 

preferências políticas dos legisladores envolvidos. Assim, a explicação da 

produção legislativa vai além do conhecimento de quem produziu os projetos e 

a que proposições se prestam esses projetos, mas de que poder no interior do 

Legislativo representa esse projeto ou ação. 

No que diz respeito ao Legislativo de Arena, podemos defini-los a partir 

da proposição de Nelson Polsby apud Limongi e Figueiredo quando afirmam 

que: 

Servem como espaços formalizados para a interação das 
forças políticas relevantes na vida de um sistema político; 
quanto mais aberto o regime, mais variada, mais 
representativa e mais responsivas as forças que têm 
entrada nessa arena. Essas forças têm origem no 
sistema de estratificação social ou mesmo, como na 
idade média, nos estamentos do reino (2004:35). 

 

Nesse sentido, a tipologia de Polsby teoriza a partir da distinção das 

formas de governo com a variação de como é estabelecido o conjunto de 



 

38 
 

influências externas que são exercidas sobre o Poder Legislativo. Para este 

autor o melhor modelo de legislativo para as democracias representativas – 

presidencialismo –, é o legislativo institucionalizado, a exemplo do presente nos 

Estados Unidos, se caracterizando pela independência do legislativo frente ao 

Executivo e aos partidos, cuja organização se faz dentro das comissões. 

Considerando Cox e Morgenstein (apud Limongi e Figueiredo, 2004), os 

modelos de legislativo presentes na América Latina são os legislativos reativos, 

assim como sugere Fabiano Santos (2006), mas estes avançam ao apresentar 

outras quatro divisões: recalcitrantes, viáveis, venais ou paroquiais e 

subservientes. Assim, o caso brasileiro de legislativo não pode ser 

assemelhado nem ao modelo norte-americano, nem ao modelo inglês, sendo 

um caso misto entre um e outro, caracterizado mais por uma ambigüidade no 

que diz respeito à tipologia aqui descrita do que por uma definição acabada, 

levando à conceituação que muitos cientistas políticos chamam de legislativo 

fraco, uma vez que não participa decisivamente da elaboração das leis, e sim 

muito mais como “carimbador” dos interesses do Poder Executivo. 

A conclusão do que vem a ser o Poder Legislativo no Brasil, com base 

no modelo de Polsby, nos leva à percepção de que, no sistema partidário, o 

que temos são partidos fracos frente ao Poder Executivo e dessa forma 

Amorim Neto e Santos (2003), apontam que entre os anos de 1985 a 1999, de 

cerca de duas mil leis aprovadas apenas 336 tiveram origem em iniciativas 

parlamentares e ainda, que essas leis não dizem respeito diretamente a 

questões econômicas e sociais do Brasil. Essa discussão nos indica um 

sistema onde o Poder Legislativo não age de maneira independente frente ao 
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Poder Executivo, mas atua segundo os interesses estabelecidos na coalizão. 

Essa discussão nos deixa claro que o sistema partidário brasileiro apresenta 

partidos que não conseguem impor, dessa forma, suas agendas e programas, 

ficando, os partidos políticos reféns dos acordos entre Governo e Poder 

Legislativo. 

  
  
 
 
 
3. AS CASAS LEGISLATIVAS NO BRASIL (RE)DEMOCRATIZADO 
  
 

No que se refere às Casas Legislativas no Brasil, em especial, as assembléias 

estaduais, já a Primeira Constituição do Brasil (de 25 de março de 1824) não 

fazia previsões acerca dos poderes legislativos das províncias do Império. No 

entanto, essa constituição fazia previsão de órgãos que pudessem deliberar 

sobre temas de interesses próprios e que dissessem respeito à sociedade, 

sinalizando o marco das primeiras casas legislativas. Não demora muito até 

que sejam regulamentadas, ou seja, dez anos mais tarde (1834) são criadas as 

Assembléias Legislativas Provinciais, cujos trabalhos eram feitos regularmente 

dois meses por ano, mas poderiam ser prorrogados. 

Nesse período descrito já estavam lançadas as bases para o 

funcionamento das primeiras assembléias e suas funções de legislar sobre 

assuntos das províncias como políticas públicas, orçamentos e fiscalização das 

contas públicas e até mesmo a criação de cargos e demais temas públicos. 

Hoje podemos afirmar que as circunstâncias que cercam a 

reorganização do desenho institucional brasileiro recente estão não apenas 
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marcadas pelo fim do regime autoritário que deu espaço para o regime de 

representação, mas que essa representação democrática está marcada pelo 

papel legislativo nos Estados da Federação, que definiu o arranjo institucional 

através da Constituinte, sistema político tem representação política em cada 

Estado e não apenas no Congresso Nacional. 

No entanto, essa função se dissolve em meio à prática legislativa de 

representação popular e de soberania, implicando na capacidade do povo 

legislar onde sua existência é decorrente da impossibilidade do exercício direto 

de democracia como afirma Lima Júnior (1997). Nesse sentido, o Poder 

Legislativo é de fundamental importância para os sistemas políticos 

democráticos, por outro lado, a instituição legislativa representa um dos pontos 

mais fracos da estrutura democrática dos Estados da Federação. 

Por sua vez, Olson (1994) afirma que o papel do Legislativo como 

instituição responsável pela criação das leis é de grande importância para a 

sociedade, amparado por um princípio jurídico. Mesmo sendo este o papel do 

Poder Legislativo, em análises dos relatórios de tramitação de projetos nas 

duas legislaturas consecutivas da Assembléia Legislativa do Estado de 

Pernambuco (1999-2002, 2003-2006, respectivamente a 14ª e a 15ª 

Legislaturas), percebemos um expressivo número de propostas apresentadas 

pelos parlamentares, mas que não ultrapassa o número de propostas de 

origem do Governo do Estado. Ainda percebemos que é baixo o nível de 

propostas com origem nos parlamentares que se tornam Lei, ficando algumas à 

espera de regulamentação, ainda, por parte do Executivo. 
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Cabe aqui destacar o papel das casas legislativas estaduais e, mesmo, 

com os olhares voltados para a Câmara Federal tendo em vista a semelhança 

de funcionamento, num certo sentido, e a ausência de referencial teórico que 

trate especificamente do tema em questão. Falemos então de um importante 

tema que diz respeito ao seu papel enquanto instituição: é quando esta se vê 

como meio pelo qual os representantes políticos se utilizam das prerrogativas 

do poder de seus cargos para se assenhorearem no intuito de atender 

interesses particulares e de outrem, atendendo à troca de favores pessoais 

e/ou políticos. 

Qualquer casa legislativa, diferentemente de outros órgãos de governo 

possui aspectos claros no que diz respeito às suas funções, sendo a única 

instituição na sociedade democrática que possui representantes escolhidos 

pelo voto popular e que, em tese, são, por natureza, jurídica e formalmente 

iguais entre si. Por outro lado, mesmo não sendo a única instituição pública 

com poder de decisão governamental dentro do sistema político, esta é a que 

tem poder de decisão definitiva. Mesmo que não seja condizente com a prática 

político-partidária e com a atuação dos políticos dentro das assembléias 

legislativas, qualquer que seja a ação, conflituosa ou contingente, serão os 

atos, acordos, desavenças e decisões expressas de forma pública, como 

afirma Rosenthal (1998), que, referindo-se aos legislativos estaduais norte-

americanos, suas imagens se assemelham em muitos países, mesmo que 

estes sejam os parlamentos mais tradicionais de Europa Ocidental ou Estados 

Unidos, não sendo diferente no Brasil. 
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Na categoria de órgãos representativos e decisórios, o Poder Legislativo 

exerce a função de agregar a diversidade da população representada de 

maneira coesa, constituindo uma relação de mão dupla, uma vez que o 

Legislativo toma decisões através de leis que serão impostas à população 

podendo, inclusive, limitar o Executivo, mas este mesmo poder tem a 

capacidade de transmitir o consentimento público para as resultantes políticas 

do Estado. O Poder Legislativo se apresenta como uma instituição paradoxal, 

na medida em que representa a população e é fonte das leis que são impostas 

sobre essa mesma população.  

No que toca ao papel da Assembléia Legislativa em fiscalizar o 

Executivo, independente de sua composição, se é maioria de oposição ou se 

estão os deputados alinhados em coalizão com o Governo, essa fiscalização 

tende a não acontecer como parte do acordo de coalizão, reafirmando a 

postura de “legislativo carimbador”, como afirma Fabiano Santos, apenas 

aprovando os projetos do executivo. 

 

 

 

4. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO: FUNCIONAMENTO  
 

No nosso caso específico da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco 

(ALEPE), nosso objeto de estudo, esta foi fundada em 1º de abril de 1835, 

denominada de Assembléia Legislativa da Província de Pernambuco. Naquele 

momento ela fora criada para representar os interesses públicos e seu papel 

fundamental era elaborar leis e fiscalizar o Poder Executivo. 
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Atualmente a Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco é 

composta por 49 deputados eleitos para um mandato de 4 anos. 

O processo interno de agrupamento de deputados se dá através das 

Bancadas Partidárias e através dos Blocos Parlamentares, onde terão líderes 

indicados pela representação partidária e um líder do Governo indicado pelo 

Governador e, do outro lado, um líder de oposição, que não pode compor a 

Mesa Diretora, mediante §2º do Art. 53 da Resolução 156, de dezembro de 

1991. 

As lideranças presentes na Casa representam o posicionamento oficial 

de seus partidários no quesito das matérias que serão analisadas em plenário, 

podendo indicar à Mesa Diretora membros da Bancada para compor as 

comissões, podendo ainda substituí-los a qualquer tempo, segundo o 

Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco 

(2005). 

Num certo sentido, o poder dos líderes dentro da casa é quase nulo, no 

entanto, o poder no interior da Assembléia está centralizado no Presidente da 

Mesa Diretora, sendo caracterizado mesmo por um poder formal, podendo 

definir a ordem do dia e a pauta das votações, atuando dessa forma em favor 

dos interesses do Gabinete Executivo e estabelecendo poder de barganha 

sobre os demais parlamentares, sem precisar da intermediação dos líderes de 

partidos para atuar. 

Nesse sentido, reproduzimos aqui o quadro de proposições da ALEPE 

para demonstrar o caráter centralizador do Presidente da casa: 
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“II - quanto às proposições: 
a) determinar a publicação e a distribuição de matéria às 
Comissões Permanentes e Temporárias, obedecido ao 
critério da ordem cronológica de entrada das proposições; 
b) deferir e determinar a retirada de proposição da Ordem 
do Dia, nos termos regimentais;  
c) declarar prejudicada qualquer proposição que contrarie 
os termos regimentais;  
d) mandar arquivar proposições com parecer contrário e 
unânime de duas (02) Comissões Permanentes e relatórios 
de Comissões de Inquérito rejeitados pelo Plenário; 
e) mandar desarquivar proposição nos termos deste 
Regimento, que não esteja com sua tramitação concluída, 
para seu necessário andamento; 
f) deixar de aceitar qualquer proposição que não atenda às 
exigências regimentais, cabendo, desta decisão, recurso, 
em vinte e quatro (24) horas, para o Plenário, ouvida a 
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. 
(Resolução 156, 09/12/1991 – Regimento Interno, 
2003:395-397)   

 
 

Continuando a falar sobre a Mesa Diretora, está claro que ela é uma 

instituição de direção, coordenação e regularização das atividades legislativas 

e das atribuições administrativas da ALEPE, sendo composta por sete 

membros, a exemplo do Senado Federal e da Câmara Federal de Deputados: 

Presidente, dois Vice-Presidentes e quatro Secretários (Art. 52 do Regimento 

Interno). 

Segundo análise do Regimento Interno da casa, podemos dizer que a 

autonomia dos parlamentares diante do Poder Executivo vai depender do 

funcionamento das comissões e do grau de especialização que elas dispõem. 

Nesse sentido, o Art. 72 do Regimento Interno faz previsão para que sejam 

mantidas as proporcionalidades da distribuição das vagas para os partidos, 

tanto nas comissões temporárias quanto nas comissões permanentes. 
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As comissões, segundo o Art. 80, do Regimento Interno, Resolução 156 

de 09 de 12 de 1991, são: 

 
 “Art. 80 - As Comissões Permanentes são:  
I - Constituição, Legislação e Justiça;  
II - Finanças, Orçamento e Tributação;  
III - Administração Pública;  
IV - Negócios Municipais;  
V - Educação e Cultura;  
VI - Defesa do Meio Ambiente;  
VII - Agricultura e Política Rural;  
VIII - Saúde;  
IX - Ciência, Tecnologia e Informática;  
X - Defesa da Cidadania;  
XI - Desenvolvimento Econômico;  
XII – Negócios Internacionais e Assuntos de Interesse 
Latino Americano  
XIII - Redação de Leis.” 

 
As comissões têm por competência, segundo o Art. 81 do Regimento 

Interno, apreciar, emitir pareceres e qualificar os assuntos e proposições de 

seu tema, acompanhar os planos e programas governamentais, exercer 

fiscalização sobre o orçamento do Estado, organizar seminários e audiências 

públicas caso haja necessidade, convocar Secretários e demais funcionários 

do Estado para prestar informações sobre assuntos previamente determinados, 

solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração 

pública ou fundações da sociedade civil, solicitar depoimentos de qualquer 

autoridade ou cidadão, entre outras funções. 
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Na ALEPE, as comissões não contam com poder terminativo sobre 

matérias relevantes, podendo apenas deliberar sobre o mérito das matérias e 

enviá-las para apreciação do plenário da Casa. 

Há de se considerar que nem todas as comissões são de igual valor no 

quesito importância, sendo a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a de 

Finanças e Orçamento as mais importantes, não apenas na ALEPE, mas na 

própria Câmara Federal. Estas duas instituições avaliam as proposições que 

podem representar ônus para os cofres públicos e, conseqüentemente, ônus 

político para a imagem do Governador do Estado. Por seu turno, a CCJ discute 

previamente quase todas as proposições que tramitam na Casa em função de 

sua importância para o processo de tramitação das matérias e, como não 

poderia ser diferente, essa comissão é composta por uma maioria de 

representantes que compõem a base partidária do Gabinete Executivo, 

permitindo que este exerça controle sobre a atividade parlamentar. 

Resoluções e Decretos Legislativos fazem parte das medidas legais da 

ALEPE, considerando que sejam atos exclusivos de competência do Poder 

Legislativo, não estando sujeitos, dessa forma, à sansão do Gabinete 

Executivo, uma vez que tratam exclusivamente de matérias e conteúdos 

internos da própria Casa, segundo o seu Regimento Interno, sendo as 

resoluções e os decretos legislativos promulgados pelo Presidente da ALEPE. 

A Constituição Estadual de Pernambuco prevê uma elevada 

centralização de prerrogativas institucionais nas mãos do Poder Executivo: 

I. O Executivo tem direito de veto total e parcial das leis 
elaboradas pelo legislativo pernambucano; 

II. É conferida ao Executivo a prerrogativa exclusiva de iniciar 
legislação sobre um grande número de matérias importantes 
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a exemplo de assuntos tributários, orçamentários, financeiros 
e administrativos;  

III. O Executivo tem iniciativa das leis e diretrizes orçamentárias 
e do plano plurianual; 

IV. O Executivo detém o direito à solicitação de urgência para 
seus projetos.  

 
Destacamos aqui, referente ao Poder Legislativo do Estado de 

Pernambuco, características próprias e de alto grau de importância, tanto para 

o Poder Executivo como para o Legislativo, tais como: 

  
I. O governador , assim como da maioria dos demais estados, 

não tem o direito de editar Medidas Provisórias que produzem 
efeitos legais a partir da data de sua publicação; 

II. Não existe também o mecanismo do poder terminativo das 
comissões para matérias relevantes; 

III. Inexiste na ALEPE a institucionalização da figura do Colégio 
de Líderes;  

IV. Existe uma centralização na figura do Presidente da 
Assembléia, decorrente da concentração de poderes de 
agenda nas suas atribuições. 

 
O Poder Executivo do Estado de Pernambuco, em função da sua 

Constituição Estadual, concentra poderes legislativos, mas não pode dispor do 

poder de manter sob sua coordenação legal o funcionamento da sua base de 

coalizão partidária e, nem tampouco, compelir os deputados a agirem segundo 

sua determinação, ou seja, sobre o Colégio de Líderes e sobre as Medidas 

Provisórias. Tais arranjos só podem se dar de maneira não-oficial, 

estabelecendo as regras do jogo político de interesses entre as partes. 

Podemos dizer que a ALEPE apresenta um nível baixo de dispersão 

interna de autoridade diante de outras assembléias legislativas, fazendo com 

que o poder de coordenar os trabalhos internos da Casa seja fortemente 

concentrado na figura do Presidente da Mesa Diretora, salvaguardado pelo 
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Regimento Interno, podendo haver uma negociação direta entre o presidente e 

os parlamentares, deixando de fora desse jogo os líderes de partidos, 

resultando num elemento forte para a conformação do comportamento dos 

parlamentares dessa Assembléia Legislativa. 
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CAPÍTULO 2 – QUADRO TEÓRICO 

 

1. ESTUDOS LEGISLATIVOS SOB A ÓTICA NEO-INSTITUCIONALISTA 

 

A fim de sistematizar os estudos legislativos, tomamos como referencial 

explicativo a Teoria Neo-Institucionalista (Carvalho & Peres, 2008); (Elster, 

1993); (Hall & Taylor, 2003); (Limongi, 1994), (March & Olsen, 1984), que por 

sua vez, surge a partir de observações criticas feitas pela Escolha Racional aos 

modelos explicativos (Comportamentalismo e Pluralismo) presentes na Ciência 

Política norte-americana. Mas essa Teoria também surge como crítica à 

tradição estrutural-funcionalista e ao marxismo como modelo de análise dos 

anos sessenta. No início foi chamado de Institucionalismo, onde a explicação 

deslocava-se das preferências para as instituições, tornando essas as variáveis 

independentes mais relevantes. O termo Novo ou Neo foi adicionado para fazer 

distinção com relação ao período anterior à Segunda Guerra Mundial. 

A percepção de que instituições restringem as ações individuais ou de 

grupos de indivíduos, dessa forma influenciando seus fins, fez com que os 

autores do neo-institucionalismo considerassem as instituições como variáveis 

independentes na análise e estudos de ações políticas. As instituições são 

vistas então como entidades com capacidade de estimular ou desestimular o 

comportamento e a ação de escolher ou distribuir recursos, podendo 

implementar elementos para alcançar certos objetivos, ou seja, fazendo uso da 

“força” ou de meios de persuasão. Para Elster (1993), a força pode tornar o 
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comportamento indesejável mais dispendioso e, por sua vez, a indução 

funciona incentivando o comportamento. 

A Teoria Neo-institucionalista observa o Poder Legislativo a partir de três 

correntes de análise, segundo os motivos pelos quais as instituições 

determinam a tomada de decisão. 

A primeira teoria neo-institucionalista aplicada ao Poder Legislativo é a 

distributivista, onde a ênfase recai sobre as motivações resultantes do modelo 

do sistema eleitoral. Essa corrente afirma que os parlamentares são 

conduzidos pela lógica eleitoral, estando interessados em aprovar projetos para 

atender à sua demanda paroquial atuando de forma clientelista. 

Segundo Carvalho & Peres: 

[...] a concepção distributivista aplicada ao caso brasileiro 
teria cometido dois grandes equívocos. Primeiramente, 
no nível teórico, a literatura desconsiderou o maior 
ensinamento que a teoria da escolha social trouxe à 
análise política, qual seja: o de que não é possível 
considerar que as decisões coletivas sejam simples 
agregações das preferências individuais sinceras (cf. 
Riker: 1961, 1965, 1980, 1982). Desse modo, inferir  que 
os resultados legislativos não seriam nada mais do que a 
confluência dos comportamentos individuais e 
paroquianos dos deputados seria fechar os olhos para a 
lógica da tomada de decisões coletivas. Em segundo 
lugar, no nível metodológico, a literatura tomou como 
premissa a idéia de que a arena legislativa fosse apenas 
uma variável dependente do sistema eleitoral, fazendo 
tabula rasa dos processos e das instituições internas a 
essa instância decisória. (2008, 9) 

 
 

No que se refere à versão informacional, podemos dizer que esta tende 

a atender à demanda do Poder Legislativo em definir projetos de políticas de 

públicas fazendo uso do maior número possível de informações disponível, 

tornando parlamentares especialistas em certas áreas, a fim de que estes 
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façam uso das informações visando o bem da coletividade, cujas políticas 

públicas estariam, assim, asseguradas com a redução de incertezas. 

Na última perspectiva, a partidária, existe um questionamento acerca 

das premissas anteriores de que partidos políticos não estão na conta do jogo 

dos interesses, sendo os interesses individuais dos parlamentares o que há de 

mais relevante no jogo das decisões políticas. Por sua vez, os partidos políticos 

não perdem as funções em definitivo, eles funcionam como elementos 

estruturadores da ação efetiva do Poder Legislativo, como afirmam Santos e 

Patrício (1996). 

Parlamentares têm a necessidade de reforçar sua imagem junto ao seu 

colégio eleitoral e isso aparece como um fator que explica a importância da sua 

organização legislativa, fazendo com que estes exerçam controle sobre os 

partidos políticos. 

Na teoria Neo-Institucionalista, essas três perspectivas de explicação do 

comportamento parlamentar fazem referência ao indivíduo legislador como a 

unidade de análise, a partir da preocupação da comprovação do funcionamento 

dos processos dinâmicos das comissões dentro das casas legislativas. 

A relação Executivo-Legislativo no Brasil e o papel que vêm 

desempenhando as instituições políticas no processo de decisão estão 

profundamente relacionados à Teoria Neo-Institucionalista, identificando as 

instituições como elementos autônomos, variáveis independentes carregadas 

de explicação sobre os resultados políticos, além de explicar traços de 

comportamento de indivíduos ou grupos no que diz respeito, ainda, à esfera 

das decisões políticas. 
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Segundo Limongi (1994), referindo-se à Teoria Neo-Institucionalista, as 

regras, leis normas e procedimentos institucionais implicam a existência de 

constrangimentos ao comportamento político dos atores. Por sua vez, esses 

constrangimentos explicam os próprios resultados do comportamento dos 

parlamentares. 

Em consideração a tais exposições, podemos dizer que, nas décadas de 

sessenta e setenta, muitos dos trabalhos dos neo-institicionalistas tiveram seu 

foco voltado para estudos legislativos nos Estados Unidos e suas análises 

serviram para melhor esclarecer a influência dos arranjos institucionais, 

definindo com maior especificidade a função das regras de escolhas coletivas 

na arena legislativa, referentes ao impacto dos sistemas e formas de governo. 

 
 
 
 
 
2. GABINETES EXECUTIVOS ESTADUAIS E O PODER LEGISLATIVO 

 

Queremos aqui analisar a relação de poder entre Executivo e Legislativo e as 

conseqüentes tomadas de decisões por parte de cada esfera a fim de 

assegurar a estrutura, ora do Legislativo, ora do próprio Poder Executivo.  

Tema pouco analisado sob a ótica da Ciência Política quando falamos 

especificamente em arena subnacional, os gabinetes Executivos dos Estados 

tendem a assumir um papel semelhante ao que acontece na arena nacional, da 

relação Governo e Congresso Nacional. 

No que toca o Poder Legislativo, tomamos como análise a Constituição 

de 1988 que assegura poderes legislativos ao Executivo, como reflexo ainda do 
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período autoritário. Nesse sentido, o Poder Executivo comanda o processo 

legislativo influenciando diretamente o funcionamento das casas legislativas e 

seu papel de instituição autônoma, quer seja pelo caráter de coalizão em nome 

da governabilidade ou pelo conjunto de interesses expressos na agenda do 

Executivo. 

Como afirmam Figueiredo e Limongi (1999) referente à arena nacional, 

não acontece diferente com a arena subnacional ao considerar que a hipótese 

de que o Legislativo se constitui um obstáculo ao Executivo é nula, ainda que 

sejam levados em consideração a possibilidade legal ou da própria produção 

legislativa. 

Ainda segundo Figueiredo e Limongi, considera-se de grande 

importância a participação institucional do Legislativo e a sua participação no 

processo orçamentário e no controle das finanças públicas, lidando diretamente 

com os orçamentos a serem enviados pelo Executivo, fiscalização e 

capacidade de criar emendas orçamentárias. Além do mais, dentro das 

atribuições do Poder Legislativo foi incrementado o “poder terminativo” das 

comissões permanentes, cujas decisões podem aprovar projetos em caráter 

definitivo dispensando, inclusive, a manifestação do plenário. O que se espera 

desse novo caráter atribuído ao Poder Legislativo instituído no Congresso e 

adaptado na arena subnacional é uma maior eficiência dos trabalhos. 

Ainda que cada Estado disponha de uma constituição com funções 

específicas para o papel atribuído ao Poder Executivo, no quadro geral, este 

não depende com exclusividade do Legislativo para a condução de execução 

de sua agenda de governo. Se por um lado o Legislativo tem poderes sobre o 
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orçamento, o Executivo tem poder de decreto, mas essa relação não acontece, 

como dissemos anteriormente, de forma acirrada entre os dois poderes em 

função do estabelecimento das coalizões entre os partidos dentro do jogo de 

interesses. 

O quadro legislativo depende de seu arranjo mediante o tamanho da 

base do Governo no sentido de assegurar governabilidade agregando 

interesses partidários na formação das coalizões e da conseqüente oposição 

ao mesmo governo. Com vistas a essa discussão, segundo Inácio:  

 
Num contexto de fragmentação parlamentar expressiva, no 

qual o Executivo exerce controle extenso sobre os recursos 

legislativos e orçamentários, o posicionamento dos partidos 

de oposição ao governo envolve cálculos relativos aos 

ganhos em ambos os campos. Na medida em que, sob tais 

arranjos, a definição das oposições não decorre dos 

resultados eleitorais, dados os incentivos para a realização 

de acordos voltados para a participação no governo, é 

importante avaliar sob quais condições permanecer ou se 

retirar se torna a melhor alternativa para as oposições e 

quais os impactos disso sobre a capacidade das coalizões. 

(2006:153) 

 

 
Podemos aqui afirmar que as análises acerca do papel da oposição 

partidária dentro da arena subnacional, considerando suas agendas políticas, 

programas partidários, conjunto de interesses políticos dentro das coalizões e 

até mesmo suas perspectivas de desenvolvimento enquanto partidos catch-all 

(Mainwaring, 2001), são muito pouco estudados. 
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Voltando à questão que diz respeito à atuação do Poder Executivo com 

relação ao Poder Legislativo, podemos afirmar que até mesmo a organização 

interna dos trabalhos legislativos é ameaçada e, quando não, definida pelo 

próprio Poder Executivo, definindo o ritmo do funcionamento da casa 

legislativa, fazendo com que esta se adéqüe às necessidades de sua agenda. 

Só uma oposição muito bem estabelecida e não fragmentada é que conseguiria 

redimensionar essa equação e para isso essa oposição ainda teria que 

comungar interesses político-partidários, considerando aqui a possibilidade de 

quase sempre haver oposição montada a partir de diferentes partidos e que 

cada bloco de oposição possui seus interesses particulares no que tange ao 

desenvolvimento e produção dos trabalhos políticos. 

Nesse cenário do funcionamento da Assembléia Legislativa é importante 

ressaltar o papel das comissões permanentes como instituições que decidem 

sobre temas especializados, atribuindo um caráter de qualidade na produção 

legislativa, mas que por outro lado exclui os demais parlamentares que não 

fazem parte da comissão, considerando que um parlamentar não pode fazer 

parte de todas as comissões permanentes da casa. Por outro lado, essas 

comissões são ainda caminhos para projetos de lei que serão apreciados pela 

votação em plenário da casa.  

O processo interno da uma casa legislativa, segundo gráfico abaixo, 

proposto pelo CEBRAP para a Câmara Federal e que pode ser adaptado sem 

qualquer alteração para a Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco 

(ALEPE), nos indica o caminho a ser trilhado para que uma proposta se 

transforme em Projeto de Lei. 
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Gráfico 1. Funcionamento Interno de uma Casa Legislativa – Projeto de Lei 

 

Mesmo que observemos como eficiente ou ineficiente o modelo de 

funcionamento da casa legislativa, não são poucas as tentativas em forma de 

propostas por parte dos deputados para alterar esse modelo, quer seja por 

perceber um controle por parte do Poder Executivo dentro do Sistema, quer 

seja pelo modelo de funcionamento em si. Tal modelo, ainda, ressalta que o 

Poder Legislativo não se constitui num entrave ao Poder Executivo quando o 

assunto é a implementação da agenda do segundo, a menos que, como 

falamos anteriormente, a oposição partidária seja, em tamanho superior o 

suficiente, a ponto de rejeitar as propostas de origem no Executivo ou de 

origem da base parlamentar de coalizão desse Executivo, podendo assim 

dominar as comissões permanentes, rejeitar as propostas, impor sua agenda e 

impedir a governabilidade ou assegurar tanto espaço quanto seja possível 

mediante seu poder de barganha, em nome de seus interesses, para poder 

permitir que o Legislativo atue efetivamente e que o Governo atue 

minimamente a ponto de satisfazer sua agenda. 
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3. INTERAÇÕES ENTRE PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

 

Que autoridade é delegada ao do Poder Legislativo para que sejam feitas as 

coalizões com o Poder Executivo? Que caráter de representação pode ser 

atribuído ao conjunto de deputados para que estes atuem segundo interesses 

partidários ou individuais? 

Pelo conceito de representação de Griffiths (apud LIMa Júnior 1997) 

afirma como sendo um termo cujo conceito se utiliza de quatro sentidos. O 

primeiro deles seria a representação descritiva, onde o representante deve ser 

como o representado, possuindo, no limite, características sociais que os 

tornem semelhantes; representação simbólica, cujo ponto de vista daquele que 

é representado, ou seja, o eleitor deve estar presente no representante e em 

suas decisões políticas; representação defensória, esta abre espaço para um 

tipo de representação onde os direitos e interesses do representado deverão 

estar na ação do representante, atuando nesse sentido; e, por último, a 

representação de sentido atributivo, onde o representado se sujeita às ações e 

decisões do representante. Segundo o autor, o conceito de representação de 

sentido atributivo, exerce, por assim dizer, atributo indispensável, em qualquer 

que seja o sentido da representação, uma vez que representa um ato de 

autorização e constituição da autoridade.  

Seria o sucesso do Governador uma característica individual própria do 

governador? Essa característica determina ter maior sucesso que outro, 

exercendo influência na agenda? Essa pode ser uma questão respondida 

positivamente, no entanto, essa capacidade não é suficiente para se conseguir 
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o que quer, uma vez que outros atores políticos também têm poder de 

influência (Peterson,1993). Nesse sentido, a influência política se perfaz a partir 

de barganhas recíprocas e dependência mútua entre dois ou mais atores 

envolvidos no jogo político, onde um deles é o Governador do Estado. Seria 

então, como afirma Neustadt (1960), a capacidade de exercer influência 

política uma questão de ação individual, acima de tudo, e essa capacidade é 

também uma capacidade individual de persuasão. 

Dizemos dessa forma que a disputa entre o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo é posta para se formular uma agenda política direcionando a 

agenda política para o Estado, aqui entendido como sendo da arena 

subnacional ou arena nacional. Por teoria, esses dois poderes postos no jogo 

dos interesses devem exercer uma função de confrontação, cujos interesses e 

perspectivas são muitas vezes inconciliáveis. Em geral, prevalece a instituição 

do Gabinete Executivo, podendo existir momentos de reação do Poder 

Legislativo, chegando a assumir postura principal no jogo, desde que sejam 

tomadas decisões enquanto grupo coeso e se não levarmos em consideração 

uma postura a partir da coalizão partidária em torno do Poder Executivo. 

Considerando a grande interação entre Chefe do Executivo, agências 

administrativas, partidos políticos, sistema eleitoral e grupos de interesse, que 

por sua vez, exercem influência sobre a formação e comportamento do Poder 

Legislativo, podemos dizer que a relação entre Executivo e Legislativo se 

traduz na principal fonte de constrangimento ou incentivos para o segundo 

grupo – o legislativo.  
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Segundo Olson (1994), vigora na maioria das nações a teoria batizada 

de a “regra dos noventa por cento”. Ou seja, 90% das iniciativas advêm do 

Poder Executivo e 90% do que o Executivo almeja, consegue ser aprovado. 

Olson afirma ainda que a única grande nação onde esta regra não se aplica é 

com relação ao Legislativo presente nos Estados Unidos, cujo Executivo não 

dispõe de poder formal ou mesmo iniciativa legislativa. 

Representantes do legislativo podem exercer um papel bem sucedido de 

lobbystas (Mancuso, 2007), na medida em que o Executivo não prescinda de 

sua concordância, ainda que isso seja minimamente formal. Nesse sentido a 

autoridade legislativa é muitas vezes inexplicável, considerando aqui que os 

parlamentares não têm muita coisa a alterar quando a proposta de lei está para 

ser votada em plenários. O que estamos querendo afirmar aqui é que se os 

parlamentares exercerem bem o seu papel de lobbystas, atuando nos 

bastidores, assegurando interesses partidários, eles podem aparentar-se 

ineficientes e inertes aos olhos de sua representação política e eleitoral, mas 

serão mais eficientes no que toca à representação do Governo ou dos 

interesses políticos5. 

Quando falamos de sistemas democráticos e levamos em consideração 

a distinção entre um sistema parlamentar, com vistas a institucionalizar um 

gabinete dentro do parlamento, e do outro lado uma separação de poderes em 

dois ramos distintos, devemos considerar isso apenas o começo da discussão, 

uma vez que a estrutura constitucional vigente não impõe mecanismos de 

                                            
5 Consideramos aqui como interesses dos parlamentares aqueles que não são de caráter 
pessoal, mas de caráter partidário, quer seja para a oposição dos partidos ou para um único 
partido de oposição ou, ainda, quando se trata de interesses advindos do Gabinete Executivo. 
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separação desses poderes, na medida em que quase sempre o que é 

estabelecido na prática parlamento-executivo não condiz com as provisões 

formais legais, mas passa pelo estabelecimento de um sistema de jogo de 

interesses de bastidores. 

Se analisarmos o sistema estilo Westminster (Lijphart, 2003), vamos 

perceber o que se diferencia do modelo político de governo adotado no Brasil. 

No primeiro momento, as proposições de políticas públicas e a própria 

administração pública tendem a ser mais obscuras uma vez que o poder dos 

legisladores vai ao ponto de comandar instituições tipo agências 

administrativas, diferentemente do que acontece no Brasil onde essas agências 

são de responsabilidade de indicação do Gabinete Executivo, tanto na esfera 

nacional, quanto na esfera subnacional.  

Os poderes legislativos não são os mesmos do ponto de vista 

constitucional, alguns possuem poderes para assegurar uma iniciativa do 

Executivo ou simplesmente lhe atribuir uma emenda, outros alteram o 

orçamento ou derrubam vetos. Há ainda aqueles que lidam com o Executivo 

que dispõe de poderes amplos para minimizar ou “minar” a atuação do Poder 

Legislativo em caráter de urgência ou votação em bloco. Não ficando de fora 

questões relacionadas como medidas provisórias e decretos, ou ainda as 

chamadas iniciativas exclusivas. 

Vamos aqui fazer referência às chamadas provisões de urgência que 

existem para que o Executivo possa extrapolar a lentidão burocrática na 

discussão e aprovação dos projetos de sua autoria no Legislativo, se 
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ausentando da negociação quer seja partidária ou de grupos de interesses. 

Esse fenômeno se dá no sistema político do Brasil funcionando como pedido 

de urgência e é comumente utilizado para manter a agenda do legislativo 

federal, atendendo às demandas do Executivo. Ainda que isso seja melhor 

observado no cenário nacional, também se reproduz na arena subnacional 

como uma estratégia do Poder Executivo em estabelecer seus interesses 

políticos e de agenda de políticas públicas, principalmente. 

Em geral, se analisarmos a maioria das democracias, os deputados são 

escolhidos e eleitos através de seus partidos políticos, no entanto, Brasil, 

França e Estados Unidos apresentam sistemas político-eleitorais que 

centralizam suas escolhas nos candidatos e não nos partidos (Olson, 1994). 

Essa estratégia faz com que os candidatos a legislativos estejam mais atentos 

aos efeitos eleitorais de suas ações, onde os parlamentares parecem ser bem 

sensíveis às escolhas públicas de seus eleitores, mesmo não estando clara a 

importância desta sensibilidade no resultado eleitoral.  

Para concluir essa parte do capítulo vamos falar da ausência de grupos 

de interesses, como um todo, no Brasil, ainda que estes se façam ouvir no 

Congresso Nacional, são de bem menor ocorrência na esfera estadual pública 

e política. Na categoria de entidades privadas de pessoas, empresas ou 

comunidades, raramente tentam influenciar as decisões governamentais, 

deixando livres os espaços de negociação entre Poder Executivo e Poder 

Legislativo, no sentido de estabelecerem um cenário de parceria e coalizão ou 

um cenário de forte presença de oposição partidária. Mesmo nos Estados 

Unidos, onde os grupos de interesse se fazem mais presentes, eles atuam 
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mais no Congresso, depois de tentarem as agências administrativas (Olson, 

1994). Nesse sentido, se torna relativamente cômodo para uma entidade 

governamental administrar suas decisões e mesmo conduzir as decisões em 

direção à agenda do Gabinete Executivo. 

 

 

 

 

4. EXECUTIVO COM PODER DE LEGISLADOR 

 

O Poder Executivo tem, de antemão, a prerrogativa de baixar atos com força 

da Lei, poder de veto sobre matérias indesejadas, além do direito de solicitar 

urgência para suas proposições, fazendo disso elementos de controle sobre o 

Poder Legislativo. Essas características estão presentes tanto na arena 

Nacional – Presidente e Congresso Nacional –, quanto na esfera subnacional, 

para efeito de nossas observações e necessárias adaptações do que vem 

sendo abordado ultimamente em relação a estudos de legislativo. 

Com o objetivo de concluir essa parte do trabalho, vamos tratar aqui 

especificamente dos poderes legislativos presentes na instituição do Poder 

Executivo, ou seja, na capacidade de exercer poder sobre a Assembléia 

Legislativa que tem o Poder Executivo. Em palavras mais claras, o poder 

legislativo do poder executivo. 

Segundo Abrúcio (1998), as assembléias legislativas estaduais no Brasil 

são instituições fragilizadas, fracas e evidentemente dominadas pela ação do 
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Poder Executivo, conseqüentemente exercido pelo Governador de Estado. Ou 

seja, o Governador vive o melhor dos dois mundos, por um lado ele ocupa 

posição central no processo decisório político-administrativo dentro do gabinete 

e, do outro lado, estabelece acordos com o Poder Legislativo estadual. O que 

lhe assegura esses acordos? Na medida em que são estabelecidas as 

posições políticas Executivo-Legislativo, cabe ao segundo garantir a aprovação 

das iniciativas do primeiro, quase sempre sendo os parlamentares beneficiados 

através de políticas clientelistas. 

Outra questão não menos importante diz respeito à atuação livre das 

políticas públicas encampadas pelo Poder Executivo, na medida em que o 

Poder Legislativo não exerce influência e não participa de sua execução, ao 

mesmo tempo em que não são responsabilizados por tal. Tais afirmações 

encontram eco nos estudos de Fernando Abrúcio a partir de dados referentes a 

catorze estados e o Distrito Federal entre os anos de 1991 e 1994, levando-se 

em conta o processo decisório e os mecanismos de controle do Poder Público. 

Por seu turno, Fabiano Santos (2001), nos apresenta o que seria o 

histórico do “ultrapresidencialismo” com base em seis assembléias legislativas 

estaduais (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, São Paulo e 

Rio Grande do Sul), onde, mesmo havendo uma variedade de experiências 

políticas nesses estados, no que diz respeito à relação Executivo-Legislativo, à 

produção dentro das assembléias e mesmo à organização interna dos 

trabalhos, ele chega à conclusão semelhante à de Fernando Abrúcio, de que 

existe um poder preponderante do Executivo sobre o Legislativo, dada as 

estruturas estabelecidas entre essas duas instituições. 
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Figueiredo e Limongi (1999), por sua vez, examinam como acontece a 

estrutura do processo decisório dentro do Poder Legislativo e, 

conseqüentemente, os reflexos dessas decisões no próprio comportamento 

legislativo e com relação ao Poder Executivo. O trabalho dos autores tende a 

identificar os efeitos das instituições, no sentido de esclarecer o conhecimento 

acerca do funcionamento e ordenamento do processo decisório 

O que se percebe a partir do estudo de Figueiredo e Limongi (1999) e de 

Fabiano Santos (2001) é a grande capacidade do Poder Executivo de 

influenciar o Poder Legislativo na tomada de decisão e mesmo na defesa de 

projetos advindos do Gabinete Executivo no cumprimento às exigências da 

agenda do Governo. De uma maneira geral, deputados estaduais e mesmo 

aqueles da Câmara Federal, votam de forma disciplinada segundo orientação 

dos líderes partidários, obedecendo à regra de atender aos interesses do 

Governo, assegurando maioria parlamentar. 

É importante fazer referência aqui, mais uma vez, à disciplina partidária 

dentro do processo decisório de votação nas assembléias legislativas 

(Figueiredo & Limongi, 1999, Santos, 2001, Mainwaring e Shugart, 1997), uma 

vez que os parlamentares são orientados pelos líderes de seus respectivos 

partidos e, portanto, tendem a defender os interesses dos partidos. Assim 

podemos dizer que os partidos de oposição também são disciplinados diante 

de pautas que lhe digam respeito diretamente, atuando dentro das casas 

legislativas com alto grau de disciplina em nome de seus interesses.  

Mais uma vez aqui vamos nos referir aos trabalhos internos das 

assembléias legislativas para corroborar a teoria, quando esta diz respeito à 
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organização do papel dos partidos políticos na composição da Mesa Diretora, 

cujo papel de condução do processo legislativo se faz como um dos elementos 

mais importantes, na medida em que os líderes dos partidos definem 

juntamente com a Mesa a pauta das reuniões, indicando membros das 

comissões, lhe assegurando um caráter privilegiado de intervenção junto ao 

plenário, no encaminhamento das votações, entre outros poderes. O que 

estamos aqui querendo afirmar, segundo estudos dos autores supracitados, é 

que os líderes dos partidos exercem poder de decisão dentro do processo de 

elaboração dos trabalhos e, portanto, são de relevante importância no sistema 

político estabelecido, com isso, representam poder junto ao Poder Executivo e, 

conseqüentemente, são vistos como peças fundamentais na condução, 

discussão e aprovação de projetos de lei que interessem à agenda do Poder 

Executivo. 

Outro autor, Pessanha (1998), em seu trabalho referente às relações 

entre poder executivo e legislativo no Brasil para os anos de 1946 a 1994, nos 

indica que o advento da Constituição de 1998 atribuiu um comportamento ao 

Presidente de aguardar que deputados sigam deliberações advindas do partido 

político. Nesse sentido, fazemos aqui adaptação direta do comportamento dos 

deputados na Câmara Federal para os deputados na arena subnacional, com 

especificidade, a ALEPE, uma vez que o Gabinete Executivo tem plena 

dimensão da quantidade de votos à sua disposição, ou seja, que possam votar 

em favor dos seus interesses. 

Chegamos a um ponto muito importante da discussão. As afirmações 

acima nos levam a uma conclusão que corrobora as afirmações de Figueiredo 
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e Limongi (1999), a de que os líderes dos partidos juntamente com o Poder 

Executivo exercem controle sobre a agenda política e isso faz com que sejam 

minimizadas as possibilidades de ação parlamentar de deputados que queiram 

agir individualmente. Outra conclusão, não menos importante, é a de que os 

partidos são sim peças fundamentais no processo decisório dentro da esfera 

legislativa. 

O que chamaremos aqui de estrutura interna de organização diz respeito 

diretamente à capacidade de participação do Poder Legislativo no processo de 

decisão política dentro da casa legislativa. Assim, a organização interna dos 

partidos define sua participação nos processos decisórios. Logo, é função dos 

partidos políticos atingirem um certo grau de organização a ponto de assegurar 

sua participação, não apenas enquanto partido, mas enquanto comissão 

permanente dentro da casa. Nesse sentido, partidos concentram organização 

de poder e comissões representam discussões com conteúdos específicos. 

Segundo Olson (1994), em parlamentos democráticos, as comissões e os 

partidos políticos exercem papéis inversamente proporcionais, mas vale 

ressaltar que as estruturas dos partidos políticos variam entre democracias. 

De um modo geral, o que temos é uma centralidade interna do Poder 

Legislativo e um padrão de relações desse com o Executivo, com o objetivo de 

atingir fins satisfatórios a ambas as partes, em que sempre se sobressaem os 

interesses presentes na agenda do Poder Executivo. 

No que se refere aos poderes legislativos do Chefe do Poder Executivo 

e dos parlamentares, os modelos norte-americanos pressupõem que o Chefe 

do Poder Executivo não dispõe de poder formal para iniciar a legislação e 
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somente pode vetar uma lei integralmente, ao passo que o Congresso pode 

derrubar o veto somente mediante dois terços dos votos e não há restrições de 

emendas parlamentares ao orçamento e outras leis. A Constituição Brasileira 

atribui diferentes poderes legislativos ao Chefe do Poder Executivo e aos 

parlamentares, que podem interferir no comportamento dos parlamentares no 

Legislativo, bem como, estabelecem uma diferente correlação de forças entre 

os Poderes, diferente da prevista nos modelos norte-americanos. 

Diante disso, não obstante a riqueza das hipóteses advindas dos 

estudos sobre o Congresso norte-americano, estas não podem ser 

simplesmente transpostas para explicar o funcionamento dos legislativos, o 

comportamento dos parlamentares e a relação entre os Poderes nos diversos 

níveis de governo no Brasil. Acreditamos que seja necessária a construção de 

um modelo sobre o funcionamento dos legislativos brasileiros para que seja 

possível realizar uma análise precisa do sistema político brasileiro. Para isso, 

os legislativos brasileiros devem ser analisados internamente.  
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CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE CASO 
 

1. METODOLOGIA E OBJETO DE ESTUDO 

 
Este trabalho foi elaborado primeiramente a partir de uma análise bibliográfica 

de autores que tratam de questões relacionadas ao histórico dos partidos 

políticos brasileiros (Braga, 2007); (Chacon, 1998); (Cintra & Lacombe, 2004); 

(Diniz, 2005), (Dulci, 2003); (Fausto, 1983) (Kinzo, 2004); (Lamounier, 1989); 

(Leal, 1997); (Mainwaring, 2001); (Martis Jr., 2007) (Motta, 1999); (Reis,  1978); 

(Schmitt, 2000). Em seguida foram analisadas as questões relacionadas ao 

estudo de legislativo no Brasil, sua relação no que diz respeito ao poder político 

entre Executivo-Legislativo a partir de autores que tratam especificamente do 

tema (Abrúcio, 1998); (Amorim Neto & Santos, 1997); (Anastasia, 2001); 

(Braga, 2007); (Carvalho & Peres, 2008) (Diniz, 2005); (Figueiredo & Limongi, 

1994, 1999); (Lamounier, 1989); (Lijphart, 2003); (Mainwaring & Shugart, 

1997); (Melo, 2004); (Olson, 1994); (Pereira & Mueller, 2000, 2002); 

(Pessanha, 1998); (Peterson, 1993);  (Ricci, 2001); (Santos, 1995, 2001, 2003, 

2006); (Santos & Patrício, 1996), (Sartori, 1994); (Tomio, 2005). 

Com o objetivo de analisar a relação entre Poder Executivo-Legislativo 

na esfera estadual, subnacional, desenvolvemos aqui um estudo de caso, com 

foco voltado para a competição política por espaços de poder no cumprimento 

de estratégias estabelecidas entre Executivo e Legislativo. 

Dessa forma, este trabalho apresenta uma agenda de pesquisa dentro 

da arena subnacional, procurando entender a dinâmica de funcionamento do 
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arranjo institucional estabelecido o Poder Legislativo em relação ao Poder 

Executivo instituído democraticamente como Governo do Estado, ou seja, o 

Gabinete Executivo.  

Por se tratar de um estudo de caso que se pauta em analisar a relação 

estabelecida entre Governo e Assembléia Legislativa (partidos que formam a 

base do Governo e partidos da oposição) no Estado de Pernambuco, o 

trabalho já nos aponta indícios de que a competitividade nos processos 

eleitorais é cada vez mais eminente, marcando-se pela alternância do poder 

para mãos de diferentes forças políticas. Para tal, nos voltamos para a análise 

desse processo que marca o crescimento da atuação dos partidos políticos 

como instituições inseridas no jogo democrático.  

Nesse sentido, a investigação está estruturada a partir da abordagem do 

comportamento dos parlamentares, enquanto representantes do Governo e da 

Oposição, através de seu (1) posicionamento político ideológico, (2) coalizão 

partidária e (3) de sua produção legislativa, buscando analisar os efeitos e o 

comportamento partidário dentro dessa mesma Assembléia Legislativa do 

Estado de Pernambuco. 

A escolha do Estado de Pernambuco como objeto de estudo atende aos 

critérios de: (1) característica dos subsistemas partidários estaduais; (2) 

característica organizacional da Assembléia Legislativa; (3) escopo e 

característica organizacional do governo estadual. 

No que diz respeito ao recorte temporal, consideramos como critério as 

informações referentes à realização de 02 eleições estaduais (1998 e 2003), 
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que correspondem às duas eleições consecutivas em que venceu como 

Governador do Estado de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos (PMDB), 

analisando o funcionamento de sessões legislativas, ou seja, a partir de suas 

votações nominais, nas legislaturas 14ª e 15ª, respectivamente. 

São analisadas de forma descritiva a produção da 14ª e 15ª legislaturas 

com relação às propostas de Projetos de Lei Ordinária, do ponto de vista 

quantitativo. Nesse sentido, testaremos as hipóteses: (1) do 

“ultrapresidencialismo”, em função do sucesso ou insucesso do Governo do 

Estado; (2) a “teoria dos 90%” de David Olson (1994), ao afirmar que o Poder 

Executivo garante, em média, 90% de suas proposições junto ao Poder 

Legislativo; (3) o conceito de “Legislativo Carimbador”, proposto por Fabiano 

Santos (2006); (4) e o princípio de que as teorias explicativas da relação entre 

Executivo-Legislativo na esfera nacional podem ser usadas para explicar as 

dinâmicas institucionais e estratégias de controle na esfera subnacional. 

A análise estatística foi elaborada a partir do banco de dados de 

produção da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, referente à 14ª 

e 15ª legislaturas, disponibilizado a partir da do Departamento de Assistência 

Legislativa. Também usamos a Constituição Estadual e Federal e o Regimento 

Interno da Assembléia Legislativa (publicado pela própria ALEPE em 2005). 

Os principais indicadores que foram utilizados para apreender a 

produção legislativa da ALEPE foram: (1) iniciativa e destino das proposições 

na ALEPE; (2) Projetos de Leis; (3) autor; (4) ano. A classificação foi elaborada 
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a partir da tipologia disponível, segundo o que Anastasia (2001) considera 

“legislação relevante” ou “legislação complexa”. 

Nossa estratégia de análise para a determinação do sucesso do Poder 

Executivo sobre o Poder Legislativo, na arena parlamentar, é que: (1) o número 

de propostas advindas do Governo seja significativo em relação às propostas 

de origem parlamentar; (2) partidos de oposição tendem a apresentar emendas 

às proposições de autoria do Governo. 

 

 

 

2. O SUCESSO DO GOVERNADOR 

 

Nessa parte do trabalho discutiremos a relevância do Poder do Governador em 

relação ao Poder Legislativo, bem como, o estabelecimento da coalizão como 

estratégia para assegurar governabilidade dentro do plano político de 

interesses da arena subnacional, e ainda o comportamento da coalizão  de 

oposição partidária no que diz respeito à produção legislativa, como indicador 

para medir o sucesso/insucesso do Gabinete Executivo. 

Com a redemocratização o Poder Legislativo brasileiro, a partir dos 

partidos políticos, adquire importância nas decisões políticas, sendo este um 

fato que podemos perceber através de dois fenômenos. O primeiro deles são 

os resultados das eleições e o segundo diz respeito ao processo constituinte de 

1986 a 1988, mesmo período em que os partidos políticos adquirem melhor 

definição ideológica. Mesmo considerando que até hoje no Brasil o sistema 
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partidário não seja estabilizado e não seja consolidado (Mainwaring, 2001), o 

que não significa que os partidos políticos no Brasil não desempenhem papel 

importante, a exemplo do processo de transição democrática. No entanto, 

como afirma Sartori (1994), a consolidação do sistema partidário só acontecerá 

mediante a confluência dos fatores que assegurem a continuidade da 

experiência democrática. Podemos dizer, ainda, que o Poder Legislativo teve 

destaque no período da implantação da democracia, através da Assembléia 

Constituinte, que fora estabelecida para definir a Constituição e o processo de 

transição democrática, com uso de recursos reais de representação em meio à 

negociações conflitantes. 

De uma forma geral, o comportamento dos partidos políticos dentro das 

casas legislativas tem mostrado, segundo dados analisados (Figueiredo & 

Limongi, 1999), uma preponderância do Executivo sobre o Legislativo e este 

coopera de forma disciplinada de acordo com a orientação de seu líder. 

 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA 14ª E 15ª LEGISLATURAS 

 

A caracterização das legislaturas segue o modelo proposto por Limongi e 

Figueredo (1999) e Fabiano Santos (2001), com o objetivo de definir alguns 

parâmetros gerais da atividade parlamentar e das relações de poder entre 

Executivo e Legislativo no recorte temporal proposto para essa dissertação, no 

que se refere à ALEPE e o Governo do Estado de Pernambuco 
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Tabela 3: Características gerais da ALEPE – 1999-2002 

Fonte: Dados referentes às Eleições de 1998 - TSE 
 

 
Destacamos variáveis que são relevantes para a compreensão do 

quadro característico político da atividade na ALEPE na 14ª Legislatura, 

correspondente ao ano de 1999 a 2002. 

Também estabelecemos o quadro comparativo da 15ª Legislatura, 

correspondente ao período de 2003 a 2006, como segue em coluna abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis N/% Obs.: 

Partido do Governador Eleito PMDB Centro-Direita 

Coligação eleitoral do governador (1º Turno) PMDB/PPB/PST/PTN/PFL/PV/PS
DC/PL Centro-Direita 

Coligação eleitoral do governador (2º Turno) Não houve 2º turno  

Nº de partidos da coligação eleitoral 8 Médio 

Nº de partidos da coligação eleitoral com 
cadeiras na ALEPE 5 Alto 

Nº de parlamentares na Assembléia 49 Médio 

Nº de partidos no início da legislatura 13  

Nº de partidos ao final da legislatura 13  

Índice de fragmentação parlamentar * 0,897 Alto 

Numero efetivo de partidos no inicio e final da 
Legislatura  7,5 Pluralismo 

Fragmentado 

Índice de competitividade eleitoral  2,87 Alta 

Grau de competitividade eleitoral 
(candidato/vaga) 7,7 Alta 

Percentual de cadeiras do maior partido 24,5 Alto 
Fracionado 

Percentual de cadeiras da coligação eleitoral 
do Governador 32,6 Coligação 

Mediana 

Percentual de cadeiras da base governista 61,2 Coalizão 
Fortalecida 
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Tabela 4: Características gerais da ALEPE – 2003-2006 

Fonte: Dados referentes às Eleições de 2002 - TSE 
 

 

Para estabelecermos o índice de Fragmentação Parlamentar utilizamos 

a formula de fracionalização, proposto por Rae Douglas (1971): 

 
, 

 
 
onde o pe = percentual de cadeiras ocupadas por cada partido. Esse índice 

mede a dispersão partidária de um parlamento indicando qual a probabilidade 

de que dois parlamentares desse mesmo parlamento pertençam a partidos 

políticos diferentes. 

Variáveis N/% Obs.: 

Partido do Governador Eleito PMDB Centro-Direita 

Coligação eleitoral do governador (1º Turno) PMDB/PFL/PPB/PSDP Centro-Direita 

Coligação eleitoral do governador (2º Turno) Não houve  

Nº de partidos da coligação eleitoral 4 Baixo 

Nº de partidos da coligação eleitoral com 
cadeiras na ALEPE 4 Alto 

Nº de parlamentares na Assembléia 49 Médio 

Nº de partidos no início da legislatura 15  

Nº de partidos ao final da legislatura 15  

Índice de fragmentação parlamentar  0,906 Alto 

Numero efetivo de partidos no inicio e final 
da Legislatura  10,7 Pluralismo 

Fragmentado 

Índice de competitividade eleitoral 4,37 Alta 

Grau de competitividade eleitoral 
(candidato/vaga)* 10,7 Alta 

Percentual de cadeiras do maior partido 14,3 Alto 
Fracionamento

Percentual de cadeiras da coligação 
eleitoral do Governador 46,9 Coalizão 

Mediana 

Percentual de cadeiras da base governista 65,3 Coalizão 
Fortalecida 
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 Também é preciso conhecer o índice de fracionalização máxima, 

proposto pelo mesmo autor: 
 

 

onde temos N = número de cadeiras e n = número de partidos políticos dos 

parlamentares presentes no parlamento em questão. Daí obtemos o índice de 

fragmentação parlamentar: 

 

 

 

Com o índice de fracionalização e o de sua fracionalização máxima se 

obtêm a fragmentação partidária que varia conforme a menor ou maior 

proximidade do índice de fracionalização simples do índice de fracionalização 

máxima. Com esses dados podemos afirmar que tanto a 14ª quanto a 15ª 

Legislatura em Pernambuco possuem índices altos de fragmentação 

parlamentar. 

Como foi dito, as tabelas indicam as características políticas do governo 

estabelecido no Estado de Pernambuco para os anos de 1999 a 2002 e 2003 a 

2006, consecutivamente ocupado por Jarbas Vasconcelos (PMDB). Podemos 

afirmar que o caráter político do Governo de Jarbas Vasconcelos, nas duas 

legislaturas, era marcado por seu caráter conservador e fragmentado do ponto 

de vista da coalizão partidária. Segundo Abrúcio e Samuels(1997), o que se 

estabelece nesse quadro é um sistema político fracamente institucionalizado e, 
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adicionamos, que em ambos os governos a média do posicionamento 

ideológico dos partidos é predominantemente de centro. 

Jarbas Vasconcelos, líder histórico do PMDB, foi eleito no primeiro turno 

nas duas eleições expostas acima, apoiado por uma coligação partidária de 

centro-direita (União por Pernambuco). A primeira coligação (1998) foi 

estabelecida pelos partidos PMDB/PPB/PST/PTN/PFL/PV/PSDC/PL e a 

segunda eleição contou com uma aliança menor, de apenas quatro partidos, 

PMDB/PFL/PPB/PSDP, mas que era consolidada pelos partidos mais fortes 

(PMDB e PFL). 

A coligação partidária formada no momento das eleições não foi 

suficiente para assegurar maioria na Assembléia Legislativa, tendo em vista 

que os partidos da coligação obtiveram apenas 32,6% das cadeiras na primeira 

eleição e 46,9% na segunda eleição. Ainda que esse percentual tenha 

aumentado quase 1/3, não foi suficiente para o Gabinete Executivo conseguir 

maioria no parlamento, estabelecendo a coalizão que lhe assegurou 61,2% das 

cadeiras, em média, no período de 1999 a 2002 e 65,3% para o período de 

2003 a 2006. 

 

 

 

4. COALIZÃO PARTIDÁRIA EM PERNAMBUCO – 1998 A 2006 

 

O que caracteriza e assegura a governabilidade são as coalizões partidárias 

(Santos, 2003; Melo, 2004; Mainwaring, 2001) estabelecidas ainda no período 
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eleitoral e ampliadas, para aumentar o número de cadeiras nas casas 

legislativas, assegurando maioria parlamentar na base do Governo, o que 

permite que atores políticos que não faziam parte da aliança política na disputa 

eleitoral passem a compor o quadro governativo junto com os partidos que 

venceram a disputa. 

Segundo a professora Magna Inácio: 

O cenário brasileiro pós-constitucional evidencia que o 

presidencialismo tem oferecido oportunidades efetivas de 

funcionamento de governos de coalizão e de solução 

endógena dos pontos de reversão de tais alianças por 

meio da recomposição d governo ao longo do mandato. 

Nessa direção, a literatura tem identificado na habilidade 

de reconstruir a capacidade operativa das coalizões de 

governo um importante componente do sucesso 

presidencial no Brasil. (2006, 40)   

 

Consideramos como pressupostos que esse modelo explicativo para a 

formação da coalizão na esfera mais ampla, a esfera nacional, onde é tomado 

como referência o Poder Executivo representado pelo Presidente e o Poder 

Legislativo representado pelo Congresso Nacional, pode se adaptar à esfera 

subnacional, na relação de poder Executivo-Legislativo, tomado como 

referência o Governador e os deputados estaduais. 

Por sua vez, Fernando Limongi (2006), aponta para o princípio da 

coalizão no Brasil como um sistema caracterizado pela instabilidade entre as 

alianças político-partidárias com alto risco e onde a sustentação está 

fundamentada, sobretudo, no desempenho do Poder Executivo e sua 
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disposição em cumprir os acordos estabelecidos, mas que nem sempre estão 

explícitos ou coerentemente fixados na formação da própria coalizão. 

Nesse sentido, poderíamos dizer que Governadores sempre seriam 

forçados a estabelecer coalizões para governar? E na condição onde seu 

partido político assume condição majoritária? 

Se for analisado o contexto presidencial, Limongi (Idem) afirma que sim, 

pois:  

[...] coalizões não seriam formadas apenas de acordo 

com o critério partidário. Ou melhor, esse método usual 

de formação de coalizões seria insuficiente para dar a 

sustentação política necessária ao presidente. 

Federalismo, o poder dos governadores e a diversidade e 

heterogeneidade da sociedade brasileira, mais do que o 

número de partidos, tornavam coalizões imperiosas. Essa 

característica da política brasileira é afirmada na seguinte 

passagem: 

 A lógica da formação de coalizões tem, nitidamente, dois 

eixos: o partidário e o regional (estadual), hoje como 

ontem. É isso que explica a recorrência das grandes 

coalizões, pois o cálculo relativo à base de sustentação 

política do governo não é apenas partidário-parlamentar, 

mas também regional. (2006, 19) 

 

O autor está chamando a atenção para a relação entre Presidente, 

Congresso Nacional e Governadores de Estados a fim de estabelecer uma 

lógica que explique o comportamento e funcionamento da coalizão. Mas no 

nosso caso, a análise se dá especificamente na esfera subnacional, onde a 
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figura do Poder Executivo, representado pelo Governador do Estado, 

estabelece coalizão com outros partidos políticos, no intuito de garantir o 

sucesso na execução de sua agenda. Dessa forma, podemos afirmar, 

diferentemente do que acorre na esfera nacional, que o sucesso do 

Governador é conseguido segundo adesão de maioria parlamentar ao seu 

governo e se essa maioria for assegurada dentro da Assembléia Legislativa 

pelo seu partido principal, estaria o Governador isento de outros motivos para 

estabelecer uma coalizão partidária, concentrando os poderes políticos e 

administrativos. 

Com vistas às coalizões estabelecidas pelo Governo de Jarbas 

Vasconcelos nos períodos propostos (14ª e 15ª Legislaturas em Pernambuco), 

podemos dizer que os níveis de fragmentação partidária encontrado nos 

referidos períodos (como mostram as  tabelas 03 e 04) apontam para um leque 

reduzido de escolhas de partidos no estabelecimento da coalizão no momento 

pós-eleição.  

Nos dois governos analisados, a média de partidos políticos 

pertencentes à coalizão estabelecida é de 8,5, representando um alto índice de 

fragmentação, mesmo estando a maioria das cadeiras da coalizão pertencendo 

a três partidos principais (PMDB, PFL e PSDB figuram como os partidos com 

maior representação na ALEPE nos dois períodos estudados). 

Por sua vez, nas eleições de 1998 e 2002, o partido do Governador 

eleito (PMDB) garantiu que 8,1% e 14,%, respectivamente, das cadeiras da 

ALEPE fossem ocupadas por deputados de seu partido. No entanto, a coalizão 
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estabelecida no momento pós-eleitoral assegurou um percentual de cadeiras 

na Assembléia bem maior que esse, como mostra tabela abaixo. 

Tabela 5. Força parlamentar da coalizão governativa - Pernambuco, 1998-2006 

GABINETE DO 
GOVERNADOR6 

PARTIDOS NA COLIGAÇÃO 
ELEITORAL 

CADEIRAS 
LEGISLATIVAS DO 

PARTIDO DO 
GOVERNADOR % 

CADEIRAS 
LEGISLATIVAS 
DA COALIZÃO 

% 

STATUS 
MAJORITÁRIO 
DA COALIZÃO 

JARBAS1 PPB / PMDB / PST / PTN / 
PFL / PV / PSDC / PL 32,5 61,2 SIM 

JARBAS2 PMDB / PFL / PPB / PSDB 46,9 65,3 SIM 

 
 

Sensivelmente, o primeiro Governo de Jarbas Vasconcelos (JARBAS1), 

possui um número significativamente maior de partidos no momento da eleição, 

mas isso não assegura maioria das cadeiras legislativas pelo fato de que esta 

coligação eleitoral só apresenta dois importantes partidos naquele momento 

histórico em Pernambuco (PMDB e PFL). A coalizão partidária estabelecida 

momentos após a eleição garante maioria das cadeiras e permite o status 

majoritário à coalizão. 

O segundo período estudado (JARBAS2) reduz para 4 o número de 

partidos na coligação eleitoral e consegue atingir 46,9% das cadeiras da 

Assembléia Legislativa, tornando fáceis as negociações com outros partidos 

para atingir o número majoritário de cadeiras. Atribuímos o crescimento médio 

de 1/3 de conquista de cadeiras no período eleitoral à coligação estabelecida 

                                            
6 Para efeito metodológico chamaremos o período compreendido entre os anos de 1999 a 
2002, correspondente ao primeiro Governo de Jarbas Vasconcelos, de JARBAS1; para o 
período subseqüente, de 2003 a 2006, que corresponde ao segundo Governo de Jarbas 
Vasconcelos, chamaremos de JARBAS2. 
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dos dois partidos que disputaram a eleição em 1998 (PMDB e PFL) com mais 

um partido grande, o PSDB, que integra a base do governo ainda na 14ª 

legislatura. 

Mesmo com maioria das cadeiras legislativas através do 

estabelecimento de coalizões partidárias, os dois momentos observados não 

apontam para uma concentração exclusiva dos partidos mais fortes a ponto de 

ser considerado um monopólio. Ficam de fora e, conseqüentemente, na 

postura de oposição partidária, partidos que perderam a eleição e mantiveram 

postura ideológica, não compondo com o Governo. 

Para Inácio (2006), a fragmentação dos partidos na arena parlamentar 

possibilita o surgimento de estratégias para que possam resultar no aumento 

da força parlamentar, mesmo que isso resulte em configurações diferentes que 

digam respeito à força relativa dos atores políticos envolvidos. Observando a 

forma como estão dispostos os Governos e suas respectivas forças 

parlamentares, percebemos que o aumento da força corresponde ao aumento 

do número de partidos presentes na coalizão. 

Nesse sentido, dispomos no gráfico de dispersão (Gráfico 1) as posições 

em que se encontram as coalizões, levando-se em conta o número de partidos 

e a força parlamentar atingida.  
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Gráfico 2. Número efetivo de partidos e força parlamentar das coalizões 
governativas – Pernambuco, 1998-2006 

 
 

Fazemos aqui uma breve observação para o cálculo referente ao NEPC 

(número efetivo de partidos da coalizão) que, segundo Laakso e Teegaper 

(1979) á calculado de seguinte forma: 

 

 

, onde pe = percentual de cadeiras ocupadas por cada partido. 

Mediante o exposto no gráfico acima, percebemos que as coalizões 

estabelecidas pelo Governo de Jarbas Vasconcelos apontam para construção 

de gabinetes executivos com mais de 60% das cadeiras da Assembléia 

Legislativa, concentrando, no segundo momento, um número efetivo de 

partidos relativamente maior, com relação ao quadro da 14ª Legislatura.  

Podemos afirmar que nos sistemas multipartidários (Mainwaring, 2001), 

a tentativa de estabelecer um número de apoio no parlamento maior que o 

tamanho relativo da oposição, leva ao estabelecimento de estratégias que 

possam agregar partidos políticos, em primeira instância, alinhados com a 

2                    3                    4                    5                    6 

 JARBAS2 
JARBAS1 
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ideologia político-partidária. Necessariamente, a estratégia para a composição 

da coalizão redefine a posição daqueles partidos que não irão compor o quadro 

político de apoio ao governo e conseqüentemente integrarão a oposição, mas 

vale ainda ressaltar que a distância ideológica parlamentar tem se 

demonstrado como uma variável preponderante na configuração dessas 

coalizões dentro da arena legislativa. 

No gráfico abaixo temos o tamanho relativo da oposição no que diz 

respeito à sua força partidária relativa em relação aos dois Governos de Jarbas 

Vasconcelos. O tamanho médio relativo da oposição para os dois governos 

estudados é de 36,7%.  

Gráfico 3. Força parlamentar das oposições segundo coalizão governativa – 
Pernambuco, 1998-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Uma importante questão deve ser levada em consideração no que se 

refere ao que chamamos aqui de oposição. O fato desses partidos não 

pertencerem, necessariamente, à coalizão governativa, não implica situá-los na 

                                            1                                                2 

JARBAS1 
 
 

JARBAS2 
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condição de oposição partidária efetiva. Inácio (Apud Santos, 2003; Amorim 

Neto & Santos, 2003), afirma que no cenário onde o Poder Executivo dispõe de 

vantagens estratégicas que possam alocar recursos e na ação legislativa, uma 

decisão dos parlamentares em se manter fora da coalizão representa também 

a escolha em estabelecer diferentes graus de aproximação com o Gabinete 

Executivo. 

A análise dos resultados nos indicou que nos dois períodos analisados o 

Poder Executivo ao não atingir a maioria das cadeiras na Assembléia 

Legislativa, fez uso da estratégia da coalizão para lograr o número de cadeiras 

que representasse maioria partidária dentro da casa. Por sua vez, o que aqui 

destacamos como oposição partidária manteve-se em número relativamente 

menor no que se refere à sua força parlamentar, diminuindo em média de 4,0 

pontos percentuais de JARBAS1 para JARBAS2.  

 

 

 

5. POSICIONAMENTO IDEOLÓGICO DOS PARTIDOS 

 

Posicionamento ideológico dos partidos políticos é tratado de forma bastante 

diversificada pela literatura, em se tratando da discussão esquerda-direita, que 

por sua vez, faz parte do nosso objeto de estudo como a segunda dimensão de 

análise. Ainda que muitas vezes meios não-acadêmicos creditem aos partidos 

políticos características indistintas com relação ao posicionamento ideológico, 

fazemos aqui essa diferenciação em função da literatura corrente e do que os 
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dados analisados nos indicam: partidos políticos tendem a se alinhar em 

coalizões em função de sua ideologia político-partidária (Amorim Neto, 2000). 

Trataremos aqui do posicionamento político da coalizão e oposição 

como referência para a dimensão da variação do sucesso do governador, 

levando-se em conta as distâncias ideológicas estabelecidas dentro da 

coalizão partidária. 

Não pretendemos esgotar aqui a discussão sobre a diferenciação 

ideológica entre os partidos políticos do ponto de vista mais teórico, nos 

interessando ressaltar que muitas pesquisas, em Ciência Política no Brasil, têm 

utilizado a classificação dos partidos a partir do eixo direita-esquerda e que 

essa metodologia de análise tem se mostrado eficaz do ponto de vista 

explicativo (Inácio, 2006; Kinzo, 1993, 2004; Amorim Neto, 2000). 

Segundo Kinzo: 

[...] pelo menos os partidos mais importantes, como 

PMDB, PFL, PSDB, PPR, PT, PDT e PTB, têm tomado 

posições diferenciadas, e seus posicionamentos têm 

manifestado razoável continuidade, indicando uma 

possível fixação de seus perfis. Embora a coesão interna 

ainda seja precária na maioria dos partidos e apesar da 

forte fragmentação que caracteriza o sistema partidário, 

já existem alguns condutos ou espaços ideológico-

partidários capazes de balizar a luta político-eleitoral 

(KINZO, 1993, p. 96). 

Outros autores como Figueiredo e Limongi (1999), também analisaram a 

relação estabelecida entre ideologia dos partidos e suas configurações nas 

coalizões partidárias, percebendo que, entre os anos de 1989 a 1994, as 
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votações nominais na Câmara Federal eram orientadas pelo líder político e não 

segundo interesses pessoais dos deputados, desmistificando a teoria de que 

questões pessoais são elementos que determinam, no limite, a ação dos 

parlamentares. Na verdade, o que os autores descobriram foi um padrão 

significativo de disciplina nas votações. 

Para efeito de validação do que aqui se propõe, vale dizer que existe 

uma ampla agenda de estudos voltados para esse tema no sentido de 

estabelecer a compreensão do comportamento político esquerda-direita, 

sobretudo, no cenário atual brasileiro, que funciona como indicador de tomada 

de decisão tanto do eleitorado, no momento da escolha através do voto, quanto 

da formação da coalizão partidária em gabinetes executivos, na esfera nacional 

e subnacional. 

Assim, o distanciamento relativo dos partidos, no quesito ideologia, é 

elemento determinante para a formação ou não das coalizões dos gabinetes 

executivos. Amorim Neto (2000) aponta essa relativa distância de preferências 

políticas entre os partidos como sendo uma variável de extrema relevância 

para o estabelecimento das alianças e formação dos gabinetes. 

Como modelo metodológico, consideramos aqui a escala proposta por 

Coppedge (1998), onde os partidos são posicionados da esquerda para a 

direita em função de sua ideologia política, sendo as separações entre direita, 

centro-direta, centro, centro-esquerda e esquerda. Nesse sentido, uma coalizão 

terá no máximo quatro pontos de separação, podendo ser composta por 

partidos políticos posicionados nos extremos. 
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Conforme tabela abaixo, podemos observar a distribuição e o percentual 

de cadeiras segundo o posicionamento ideológico dos gabinetes estudados. 

 

Tabela 6. Distribuição percentual de cadeiras legislativas (CD) mediante 
gabinete do Governador e mediante os partidos da coalizão – 
Pernambuco, 1998-2006 

  DIREITA                 ESQUERDA

 PPB/PSL/PSDC/PSC PFL PL PTB PMDB PSDB PDT PSB/PV PT PC DO B 

JARBAS1 14,1 24,5 2,0  8,1 12,2     

JARBAS2 10,1 14,3  2,0 14,3 12,2  12,2   

Fonte: TSE – Tribunal Superior Eleitoral 

Pelo exposto, podemos afirmar que o Governo de Jarbas Vasconcelos 

(JARBAS1 e JARBAS2) foi marcado por uma orientação ideológica partidária 

de centro-direita contínua e abrangente, com representação para as cadeiras 

da Assembléia Legislativas em partidos do centro como o PSDB e o próprio 

partido do governador, o PMDB. A coalizão se direciona mais à direita pela 

representação na coalizão feita com o PFL, o partido ideologicamente mais 

conservador e com maior representação de cadeiras. 

Podemos dizer que a formação da maioria legislativa, nesse caso, foi 

feita por partidos políticos cujo alinhamento ideológico ficou claramente 

definido. Mesmo no segundo período (JARBAS2), cuja coalizão apresentou um 

maior número de partidos, o posicionamento tende a apontar para o centro, 

com uma força de representação que cresceu mais nesse bloco ideológico. A 

novidade no segundo gabinete estudado é a presença de representação de 
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partidos de centro-esquerda, tornando mais ampla a coalizão no sentido 

ideológico, como podemos perceber melhor na tabela abaixo. 

 

Tabela 7. Distribuição percentual de cadeiras legislativas (CD) segundo 
Gabinete do Governador e bloco ideológico, Pernambuco, 1998-
2006 

 

 

 

 

 

 

O Governo JARBAS1 está mais voltado para a direita, como dissemos 

anteriormente, enquanto o segundo Governo (JARBAS2) é mais disperso e 

mesmo centralizando maior representação no centro, o que nos mostra que a 

dimensão ideológica das coalizões formadas nesses períodos apresentam 

configurações diferentes no que diz respeito às preferências dos atores 

políticos. Mas está claro que o fiel da balança aqui são as alianças 

estabelecidas entre o partido do Governo, PMDB e os dois expressivos 

partidos políticos para aquele momento histórico em Pernambuco: PFL e 

PSDB. Nesse sentido, a distância ideológica entre PMDB e PSDB é estreita, o 

que permite uma maior homogeneidade na coalizão, elemento que contribui 

para o sucesso do Governador. 

 

 

 

 
DIREITA                          
CENTRO-DIREITA 

CENTRO CENTRO-ESQUERDA 
ESQUERDA 

JARBAS1 40,6 20,3  

JARBAS2 24,4 28,5 12,2 
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6. PRODUÇÃO PARLAMENTAR 

 

Á discussão acerca da produção parlamentar no Brasil tem sido tema de 

pesquisa de vários autores (Amorim Neto, 2000; Amorim Neto & Santos, 2001, 

2002, 2003; Figueredo, 2000, 2001; Figueredo & Limongi, 1994, 1999; Limongi, 

2006; Pereira & Mueller, 2000, 2002; Pessanha, 1998; Santos, 2001, 2003, 

2006), demonstrando seu caráter de importância como variável explicativa na 

compreensão da relação estabelecida entre Poder Executivo e Legislativo. 

Servindo ainda como indicador da disciplina partidária e do poder dos líderes 

sobre as bancadas, no que diz respeito ao quesito voto nominal dentro dos 

parlamentos. Nesse sentido, a literatura tem indicado que o período pós-88, ou 

seja, com o advento da Constituição, chefes de gabinetes executivos têm mais 

chances de terem suas agendas políticas cumpridas se depender do 

comportamento político dos deputados de sua base de coalizão. 

Consideramos aqui a produção parlamentar como variável para explicar 

o comportamento da bancada de coalizão com o Gabinete Executivo do Estado 

de Pernambuco para os períodos de 1999-2002 e 2003-2006, tomando como 

referência votações nominais dos parlamentares da ALEPE, separando-os 

entre coalizão e oposição, segundo a classificação proposta por Amorim Neto 

& Santos (2003), uma vez que a literatura aponta a origem das leis 

promulgadas como indicador de caracterização da relação entre o Poder 

Executivo e o Legislativo, bem como, o poder de influenciar na produção 

legislativa advinda do Governo e sua bancada de coalizão por parte da 

oposição, como estratégia de mitigar o sucesso do Governador. 
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Vamos analisar a primeira amostra que diz respeito à produção dentro 

da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, para os dois períodos 

estudados, levando-se em consideração o teor de complexidade das leis e sua 

origem.  

 

Tabela 8. Leis por autoria e grau de complexidade (simples e complexa) - 
Pernambuco, 1999-2006 

Origem Governo 
Grau de Complexidade (%) 

Total (%) 
Simples  Complexa 

Executivo 
JARBAS1 0,55 42,12 49,72 

JARBAS2 0,49 44,24 51,27 

Legislativo 
/Parlamentares 

JARBAS1 15,70 33,15 41,13 

JARBAS2 12,90 28,33 41,22 

Legislativo/ 
Comissões 

JARBAS1 0,30 2,45 3,15 

JARBAS2  1,63 1,63 

Judiciário 
(TJE/MPE/TCE) 

JARBAS1  6,00 6,00 

JARBAS2  5,88 5,88 

Fonte: Banco de dados Assembléia Legislativa de Pernambuco. http://www.alepe.pe.gov.br. 
 

 
 

O exposto na tabela acima nos indica uma proposição relativamente 

maior de Leis por parte do Executivo com relação às demais classes 

observadas, inclusive sobre o próprio Poder Legislativo. Na medida em que o 

Governo é responsável por 49,72% das propostas de Leis durante o período do 

início de 1999 o final de 2002, enquanto o conjunto dos parlamentares 

representa apenas 42,13%, de um total de 1.142 propostas. 
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A análise do período seguinte (JARBAS2) aponta para um crescimento 

da participação na produção e envio de Leis por parte do Poder Executivo 

perante as demais classes observadas. Foram analisados 1.225 projetos de lei 

durante o período do início de 2003 ao final de 2006, onde mais de 50% deles 

são de origem do Executivo, sobretudo no que diz respeito às leis de maior 

complexidade, que envolvem questões relacionadas a orçamento público. 

A produção legislativa do colegiado de parlamentares é muito baixa em 

relação ao Poder Executivo se comparada à produção individual parlamentar, 

sendo 2,45% e 1,63% para os períodos, respectivamente. 

Mas vale salientar o fato de que no Brasil, apenas o Poder Executivo 

pode propor projetos (Amorim Neto & Tafner, 2002) que impliquem diretamente 

em aumentos de despesas públicas, fazendo com que o Poder Legislativo 

receba projetos oriundos, invariavelmente, do Gabinete Executivo, onde sua 

aprovação ou rejeição implica na força que possuem os partidos políticos 

estabelecidos na coalizão frente à força de oposição. 

Com o intuito de aprofundar a análise da relação que se estabeleceu 

entre Executivo e Legislativo entre os anos de 1999 a 2006, vamos fazer uso 

de indicadores mais precisos para medir média de participação do Governo de 

Pernambuco, como poder instituído, nas decisões relativas às propostas de 

leis. 
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Tabela 9. Média percentual de Leis por autoria e assunto - Pernambuco, 1999-
2006. 

Leis/Assunto 
Poder 

Executivo 
Média % 

Poder 
Legislativo 

Média % 

Judiciário 
(TJE/MPE/ 

TCE)  
Média % 

Outros 
Média % 

Administração 31,79 7,13 19,05 14,03 

Agricultura/Agropecuária 0,48 0,30   

Economia 3,86 2,47   

Utilidade Pública 1,16 25,90   

Orçamentário / Finanças Públicas 51,67 1,67   

Político 2,12 14,60 80,95 77,18 

Social 3,76 40,13  1,04 

Ciência /Tecnologia / Cultura e Esporte 0,73 3,07   

Meio Ambiente 1,32 2,78  1,15 

Outros 3,45 2,18  6,61 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Banco de dados Assembléia Legislativa de Pernambuco. http://www.alepe.pe.gov.br. 
 

 

Foram analisadas 2.367 propostas de leis entre os anos de 1999 a 2006 

para o estabelecimento das médias presentes na tabela acima onde, conforme 

os dados, podemos perceber que as proposições de leis advindas do Executivo 

são consideradas, segundo o seu grau como sendo complexas, mais de 80% 

do total. Por sua vez, assuntos administrativos de origem do Executivo 

perfazem a média de 31,79%, enquanto o assunto Orçamentário/Finanças 

Públicas ultrapassa a casa dos 50% (51,67%, para ser mais preciso). Por sua 

vez, as leis advindas do Poder Legislativo, que diz respeito ao tema 
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administração perfazem a média de 7,13%, um número que garante liberdade 

para o gabinete Executivo em determinar suas políticas de gestão pública. 

Outro fato bastante importante de ser observado ainda é o quesito 

Orçamentário/Finanças Públicas, onde o Poder Legislativo dedicou apenas 

1,67% de suas Leis a esse tema. Ou seja, o controle da agenda orçamentária 

está concentrado nas mãos do Poder Executivo que tem total liberdade em 

exercer seu poder legislativo, assegurado pela maioria parlamentar na 

Assembléia por meio da coalizão, o que implica em dizer que tais propostas 

são determinadas num jogo de estratégias onde o Governo sabe com quantos 

votos pode contar. 

Segundo Amorim Neto & Tafner: 

Ao integrarem gabinetes de coalizão, os partidos 

estabelecem mecanismos não institucionais de 

supervisão e controle sobre a ação do Executivo, dentre 

os quais se encontram o acesso e a participação na 

formulação de políticas do governo.(...) Esse padrão de 

interação, amiúde, tem sido negligenciado por algumas 

vertentes da literatura nacional, à exceção de Figueiredo 

e Limongi, o que tem levado ao entendimento de que o 

Executivo, no Brasil, tem agido de modo a emascular o 

Legislativo (2002:29).  

 

Cabe destacar que pelo exposto, o Poder Executivo garante sua agenda 

ao exercer poder sobre o Legislativo, como demonstrado na Tabela 8, 

conduzindo a coalizão a aprovar propostas de interesse do Governo. 
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Cabe fazer aqui uma última análise do conjunto de leis propostas para o 

período de estudo, com referência ao status de aprovada/arquivada/rejeitada, 

segundo a origem. 

Tabela 10. Média percentual de proposições por autoria e assunto, 
considerando status - Pernambuco, 1999-2006. 

Leis/Assunto 

Poder Executivo 
Média % 

Poder Legislativo 
Média % 

Outros 
Média % 

Arq./ 
Retirada 

Rejeita
da Aprovada Arq./ 

Retirada 
Rejeita

da Vetada Aprova
da 

Arq./ 
Retirada 

Rejeita
da Aprovada 

Administração 4,33  95,77 28,85 24,15 15,95 31,05  7,86 92,14 

Agricultura/Agropecuária   100,00  25,00  75,00    

Economia 3,86  96,14 20,65 68,30  11,14    

Utilidade Pública 14,25  85,75 25,49 4,24 2,12 68,15    

Orçamentário / Finanças 
Públicas 1,80 0,40 97,80 10,72 66,13  23,15    

Político 10,00  90,00 78,79 9,13  12,08 7,88 1,50 90,62 

Social 16,86  83,14 27,15 20,85 6,80 45,20    

Ciência /Tecnologia / 
Cultura e Esporte 10,00  90,00 33,33 16,67  50,00    

Meio Ambiente 25,00  75,00 22,72 22,73  45,45 100,00   

Outros 10,95  89,05 60,00 20,00  20,00   100,00 

Total   96,12    40,37   93,15 

Fonte: Banco de dados Assembléia Legislativa de Pernambuco. http://www.alepe.pe.gov.br. 
 

Conforme análise descritiva dos dados acima e com relação ao que tem 

mostrado a literatura, sobretudo os estudos de Amorim Neto & Santos (2001, 

2002, 2003), de Argelina Figueredo (2000, 2001) e Figueredo & Fernando 

Limongi (1994; 1999), fica clara a relação entre a esfera nacional e a 

subnacional no que diz respeito a um predomínio do Gabinete Executivo sobre 

as matérias do Legislativo. 

Podemos perceber que a média de aprovação do Poder executivo é de 

96,12%, um número maior que o dobro da média do Poder Legislativo 

(40,37%). Ou seja, a agenda política do Governador consegue obter sucesso 

quase na totalidade de suas propostas, inclusive, com uma média de rejeição 
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próxima do zero ponto percentual. Por sua vez, o Legislativo apresenta taxa de 

rejeição considerável em todos os temas propostos pelo estudo, bem como, 

seu insucesso é registrado ainda pelo alto índice de arquivamento das 

propostas. 

Para o primeiro quesito analisado referente ao Poder Legislativo (leis 

Arquivadas/Retiradas), é mister fazer referência ao que diz Amorim Neto & 

Santos (2003) sobre o baixo domínio dos temas específicos propostos em 

forma de projetos de leis, fazendo com que muitas dessas propostas sejam 

rejeitadas por não serem condizentes com o papel de legislar, apresentando 

incoerência constitucional. Esse fenômeno acontece em sua maioria com 

parlamentares novatos que, desconhecendo o próprio papel do legislador, 

cometem o pecado de desconhecer sua função enquanto tal. 

O que se percebe, dessa forma, é uma alta taxa de rejeição e 

arquivamento de proposições por parte dos parlamentares, em contraste com a 

aprovação das propostas de origem no Executivo, apontando para a força 

política que exerce o Governador sobre sua base política dentro da 

Assembléia, mesmo que isso implique em estratégia por parte dos 

parlamentares em satisfazer suas demandas partidárias, mas, no limite, se 

cumpre o esperado pela agenda política do Executivo e, conseqüentemente, 

garante o sucesso do Governador. 

Nesse mesmo caminho, os dados indicam ainda que exista uma 

possibilidade de controle do Executivo sobre o Legislativo através da estratégia 

de seu poder de veto (Tsebelis, 1997), controlando a agenda política através 

do acionamento dos líderes de comissões permanentes, freando a iniciativa de 
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realização de políticas paroquiais de interesse dos deputados, que por ventura, 

se recusem em aprovar as leis que dizem respeito aos interesses do Governo. 

As análises dos dados propostos acima nos apontam uma lógica de 

troca de interesses predominante entre parlamento e Poder Executivo, onde os 

interesses dos deputados ao aprovar as leis impliquem em atender aos 

interesses do Poder Executivo ou aos seus interesses paroquiais, mas essa 

versão de teoria neo-institucionalista, na sua versão distributiva, é inviável, na 

medida em que os deputados votam pela aprovação das leis segundo os 

interesses partidários (versão partidária do neo-institucionalismo), sendo os 

partidos, como dissemos anteriormente, elementos estruturadores da ação 

efetiva do Poder Legislativo (Santos & Patrício, 1996) em constante troca de 

interesses junto ao Poder Executivo ou, mesmo, junto à oposição partidária. 

Cabe aqui, ao final dessa análise, salientar a necessidade de 

aprofundamento do comportamento de uma oposição partidária no que diz 

respeito à sua produção parlamentar em comparação com a coalizão 

estabelecida pelo gabinete do Governador. 

No entanto, este estudo de caso, do ponto de vista da produção 

parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, referente ao 

período compreendido de dois mandatos consecutivos de Jarbas Vasconcelos 

(PMDB), como governador do Estado, evidencia o claro sucesso do governador 

frente à sua oposição partidária, uma vez que esta não logrou o insucesso do 

gabinete Executivo. 
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CONCLUSÃO 
 
 

A primeira e mais premente observação a ser feita na parte final dessa 

dissertação é que o estudo dos sistemas de governo no Brasil assume, 

sobremaneira, uma postura sui generis, na medida em que o arranjo 

institucional presente no Brasil, a considerar sua caracterização democrática, é 

observado pela literatura corrente (Amorim Neto, 2000; Amorim Neto & Santos, 

2001, 2002, 2003; Figueredo, 2000, 2001; Figueredo & Limongi, 1994; 1999; 

Limongi, 2006; Pereira & Mueller, 2000, 2002; Pessanha, 1998; Santos, 2001, 

2003, 2006; Ames, 1995, 2001; Limongi,  Lamounier, 1994; Mainwaring, 1991, 

1997, 1999; Mainwaring e Shugart, 1997; Sartori, 1997; Shugart e Carey, 1992) 

como controverso e ineficaz, tanto do ponto de vista das implementações de 

políticas públicas, quanto do funcionamento do modelo democrático e seu 

sistema político e partidário. Um sistema político que comunga 

presidencialismo, multipartidarismo e representação proporcional nos aponta, 

no mínimo, para uma democracia de difícil condução. 

O histórico pelo qual passaram os partidos políticos no Brasil, os reveses 

constitucionais e os regimes que aqui se implantaram, em muito fizeram e 

fazem até hoje, com que esses partidos sejam ainda caracterizados por sua 

fragmentação, paroquialismo e, não raro, partidos que não se posicionam 

segundo sua ideologia proposta em seus manifestos de criação. Esse histórico 



 

98 
 

só poderia refletir no caráter de como se estabelecem os atores políticos como 

representantes de gabinetes executivos e legislativos, na esfera nacional ou 

subnacionais, em Brasília ou em Pernambuco: personalismo. 

Mas, mesmo diante de um quadro histórico tão peculiar na história 

política dos partidos, dois autores se posicionam de forma inovadora, 

apontando para uma virada histórica no que se refere ao quadro político 

institucional: 

Apesar da tão propalada incapacidade dos partidos 

políticos brasileiros para estruturar e canalizar as 

preferências do eleitorado e para constituir raízes sólidas e 

profundas na sociedade civil, apesar de todos os incentivos 

ao individualismo que a legislação eleitoral brasileira possa 

ter, apesar de todos esses e tantos outros argumentos 

comumente citados, os regimentos internos da Câmara 

dos Deputados e do Senado conferem amplos poderes aos 

líderes partidários para agir em nome dos interesses de 

seus partidos. Os regimentos internos consagram um 

padrão decisório centralizado onde o que conta são os 

partidos. (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1999:28) 

 

Esse é o novo quadro que se desenha na estrutura em que se 

estabelecem os partidos políticos brasileiros, onde o poder de agenda do 

gabinete Executivo, assim como a presença do líder de bancada dentro das 

casas legislativas conseguem, nas duas frentes, construir uma coalizão entre 

partidos que possibilitem o sucesso do Executivo, salvo histórico do gabinete 

presidencial de Fernando Collor, que ainda no acordar de um novo sistema 

democrático, falhou ao não conduzir o Governo em coalizão com os partidos 

políticos que compunham o Congresso Nacional. Mas o exemplo do insucesso 
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desse presidente parece ter servido de alerta a todos os que passaram a 

ocupar cargos executivos não apenas no Palácio do Planalto, mas em todos os 

Estados da Federação. O que não poderia ser diferente com Jarbas 

Vasconcelos ao conseguir se eleger Governador de um Estado expoente da 

Região Nordeste da Federação, repete o feito quatro anos depois e suas 

estratégias não são incógnitas para a Ciência Política, bastou assegurar 

coalizão partidária majoritária nos dois períodos em que conduziu, via PMDB, o 

Governo do Estado. 

 

Os estudos aqui desenvolvidos, através de referencial teórico e estudo 

de caso, concluem que o Legislativo é conduzido pelo Poder Executivo, mas 

isso não implica necessariamente que o Poder Legislativo não seja 

protagonista desse processo de construção e condução de políticas via 

Assembléia Legislativa e Governo do Estado. Deputados na arena subnacional 

assumem um papel de apreciar, fiscalizar e votar as propostas, que em sua 

maioria são de origem do Poder Executivo, mas isso não quer dizer que esse 

mesmo Poder Legislativo não indique propostas e que elas não sejam 

debatidas dentro do parlamento. 

Outra grande questão aqui abordada é o caráter ideológico dos partidos 

políticos, que muitas vezes, são tratados como meras legendas ou 

sustentáculos ocasionais para atender interesses pessoais de políticos 

comprometidos com suas bases. Mas, não apenas a literatura, como os dados 

aqui observados indicam que os alinhamentos político-ideológicos são 



 

100 
 

elementos fundamentais nas construções de coalizões partidárias. Nesse 

sentido, verificamos o caráter ideológico da coalizão em torno do PMDB, como 

partido principal por ser o partido Governador Jarbas Vasconcelos, como sendo 

um governo de inicialmente de centro e, no segundo momento, um Governo 

mais caracterizado por ter sua força político-parlamentar mais dispersa e ainda 

assim concentrar maior representação no centro, não deixando de ter 

representação na direita, com maior intensidade, e partido ideologicamente 

inclinado para o centro-esquerda. 

Mas o que nos indica uma análise de posicionamento ideológico de 

partidos políticos? A resposta a essa questão pode ser dada pelo estudo que 

aqui fora desenvolvido, mostrando que as alianças políticas estabelecidas pelo 

Governo do PMDB, de 1998 a 2006, se apresentaram mais coesas e 

permanentes em função do baixo distanciamento político dos partidos que 

gravitaram em torno do PMDB. De uma lado o PFL e do outro PSDB, figurando 

como elementos-chave no estabelecimento de uma estratégia que garantiu o 

sucesso governativo do representante do Gabinete Executivo. 

Nossa última estratégia de análise diz respeito à produção parlamentar, 

apresentação de projetos de lei, medida a partir de votações nominais entre os 

anos de 1999 a 2006, na tentativa de avaliar o sucesso ou fracasso do 

Governador.  

Em observações referentes à produção parlamentar de oito anos na 

Assembléia Legislativa de Pernambuco constatamos que o posicionamento de 

coalizão partidária em torno do Governo assegurou mais de 90% dos projetos 
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de lei advindos do Poder Executivo. O que isso nos indica? A comprovação da 

regra proposta por David Olson (1994), “Regra dos Noventa por cento”, onde 

ele afirma que cerca de 90% das iniciativas parlamentares têm origem no 

Executivo e que 90% do que é proposto por esse Poder Executivo consegue 

ser aprovado. Tal modelo se aplicou de maneira a reproduzir o que, 

metodologicamente, constatou o autor em suas pesquisas, reafirmando um dos 

propósitos desse trabalho que é o de trabalhar com teorias explicativas da 

relação Executivo-Legislativa, na hipótese de que elas possam servir de 

arcabouço teórico e metodológico para explicar os fenômenos na esfera 

subnacional. 

Ainda sobre a produção parlamentar aqui estudada, podemos afirmar 

que houve um predomínio por parte do Poder Executivo, tanto do ponto de 

vista quantitativo como na qualidade das proposições, evidenciando 

interferência direta na autonomia do Poder Legislativo e fazendo deste um 

Legislativo “Carimbador”, como afirma o professor Fabiano Santos: 

Um Legislativo “carimbador” é aquele que funciona 

inteiramente a reboque do governo. A tramitação de 

matérias no Legislativo é feita quase que pró-forma, 

cabendo aos órgãos internos do Parlamento apenas 

arrematar o projeto em seus aspectos técnicos. Uma vez 

definida a coalizão legislativa majoritária, todo o poder 

decisório e alocativo é delegado ao governo, que passa a 

dar o tom dos trabalhos legislativos. Ocorre uma fusão entre 

os Poderes Legislativo e Executivo, sendo o papel do 

Parlamento, enquanto instituição distinta do governo, 

socializar os parlamentares na vida pública e fornecer 

quadros para os Ministérios e Secretarias de Governo. 

(2006:4) 
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Essa premissa encontra ressonância quando analisamos os dados e 

percebemos a baixa capacidade do Legislativo em impor sua agenda frente à 

força política estabelecida pela coalizão do Governo Jarbas Vasconcelos, 

deixando evidente a ausência de iniciativa que pudesse sustentar as próprias 

preferências da Casa Legislativa. 

A análise dos dados apontou ainda para a corroboração da teoria de 

“ultrapresidencialismo estadual” (Abrucio, 1998; Santos, 2001), onde 

prepondera e Poder Executivo sobre o Legislativo, garantindo o sucesso da 

agenda política do primeiro. Esse fenômeno está presente no período de 

estudo na Assembléia Legislativa de Pernambuco, na medida em que o 

processo de decisão e escolhas esteve concentrado nas preferências do 

Governador. 

Por fim, sim, o sucesso do Governador foi assegurado graças à 

caracterização político-ideológica de suas coalizões governativas, 

demonstrando um passo significativo para o amadurecimento histórico dos 

partidos políticos, interferindo fortemente sobre a produção parlamentar no 

período proposto de estudo, caracterizando o Poder Legislativo como 

instituição que atua a reboque dos interesses da agenda do Poder Executivo e, 

acima de tudo, assegurando a possibilidade de que estudos legislativos 

subnacionais puderam ser realizados com a adaptação de teorias explicativas 

da arena nacional. 



 

103 
 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABRANCHES, Sérgio Henrique (1988). "O presidencialismo de coalizão: o 
dilema institucional brasileiro", In: Dados 31(1), pp. 5-33. 
 
ABRÚCIO, Fernando (1998). Os Barões da Federação - os governadores e a 
redemocratização brasileira. São Paulo. DCP/USP-Hucitec. 
 
ABRUCIO, Luiz F. & SAMUELS, David (1997). “A Nova Política dos 
Governadores”, Lua Nova, 40/41. 
 
ALMOND, Gabriel (1998). “The Return of State”, In: American Political Science 
Review, EUA, v.82, p. 853-74.  
 
ALMOND, Gabriel e POWELL JR., G. Bingham. (1966). Comparative Politics: A 
Developmental Approach. Boston, Little Brown and Co. 
 
AMES, Barry. (2003). Entraves da Democracia no Brasil. Rio de Janeiro: 
Fundação Getulio Vargas Editora. 
 
AMORIM NETO, Octavio (2000). "Gabinetes presidenciais, ciclos eleitorais e 
disciplina legislativa no Brasil", Dados - Revista de Ciências Sociais, 45: 479-
519. 
 
AMORIM NETO, Octávio & SANTOS, Fabiano (2003). “O Segredo Ineficiente 
Revisto: o que propõem e o que aprovam os deputados brasileiros”, Dados – 
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol.46, n.4. 
 
_____ (2002). “A produção Legislativa do Congresso: entre a paróquia e a 
Nação”, In: Vianna, Luiz Werneck (Org.). A Democracia e os três poderes no 
Brasil. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: UFMG/IUPERJ. 
 
_____ (2001). “A conexão presidencial: facções pró e antigoverno e disciplina 
partidária no Brasil”, Dados: Revista de Ciências Sociais, 44, (2001), pp. 291-
321.  
 
_____ (1997). “The Executive Connection: Explaining the Puzzles of Party 
Cohesion in Brazil”. Paper apresentado ao 1997 Meeting of the Latin American 
Studies Association (mimeo). 
 



 

104 
 

AMORIM NETO, Octavio & TAFNER, Paulo (2002). “Governos de Coalizão e 
Mecanismos de Alarme de Incêndio no Controle Legislativo das Medidas 
Provisórias”, In: DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 45, 
nº 1, pp. 5 a 38. 
 
ANASTASIA, Mª Fátima J., MELO, Carlos Ranulfo e SANTOS, Fabiano (2004). 
Governabilidade e representação política na América do Sul. São Paulo: 
UNESP. 
 
ANASTASIA, Maria de Fátima Junho (2001). “Transformando o Legislativo: a 
experiência da Assembléia Legislativa de Minas Gerais”, In: SANTOS, Fabiano 
Guilherme (Org.) (2001). O poder Legislativo nos estados: diversidade e 
convergência. Rio de Janeiro: FGV. 
 
BOBBIO, Norberto (1979). O marxismo e o Estado. Rio de Janeiro: Graal. 
 
BRAGA. Mª do S. Sousa (2007). “Poder Legislativo: organização e 
funcionamento”, In: DANTAS, Humberto & MARTINS Jr. José P. (Orgs.) (2007). 
Introdução à política brasileira. São Paulo: Paulus. 
 
CAMERON, Charles M. (2000). Veto Bargaining: Presidents and the Politics of 
Negative Power. Cambridge, Cambridge University Press. 
 
CAREY, John & SHUGART, Matthew (1998). “Poder Executivo de Decreto: 
Chamando os tanques ou usando a Caneta”, Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, v. 13, n. 37, jun., 1998. 
 
CARREIRAO, Yan de Souza (2006). “Ideologia e partidos políticos: um estudo 
sobre coligações em Santa Catarina”, Opinião. Publica [online]. 2006, vol.12, 
n.1, pp. 136-163. 
 
CARVALHO, Nelson Rojas (2003). E no Início Eram as Bases: geografia 
política do voto e comportamento legislativo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan. 
 
CARVALHO, Ernani & PERES, Paulo (2008). “Das Possibilidades de uma 
Abordagem “Multidimensional” nos Estudos Legislativos Brasileiros”, Caxambu, 
XXXII Anpocs, mimeo. 
 
CERVI, Emerson Urizzi (2009). “Produção legislativa e conexão eleitoral na 
assembléia legislativa do estado do Paraná”, Rev. Sociol. Polit. [online]. 2009, 
vol.17, n.32, pp. 159-177. 
 



 

105 
 

CHACON, Vamireh (1998). História dos Partidos brasileiros. 3. ed. Ampl. e 
atual. Brasília : UnB. 
 
CINTRA, Antônio Octávio; LACOMBE, Marcelo Barroso (2004). "A Câmara dos 
Deputados na nova República: a visão da Ciência Política”, In: AVELAR, Lúcia 
& CINTRA, Antônio (Org.) (2004). Sistema político brasileiro: uma introdução. 
São Paulo: Konrad-Adenauer- Stiftung, Unesp, p-135-167. 
 
COPPEDGE, Michael (1998). “The dynamic diversity of Latin American party 
systems”. Party Politics. Vol. 4, nº 4: 549-570. 
 
COX, Gary W. & MCCUBBINS, Mathew (1994). .”Bonding, structure, and the 
stability of political parties: party  government in the House”, Legislative Studies 
Quarterly, 2: 215-32. 
 
DAHL, Robert A. (1966). Political Opposition in western democracies. New 
Haven, Yale University Press. 
 
_______. (1998). Poliarquia. São Paulo. EDUSP. 
 
DANTAS, Humberto & MARTINS-Jr, José Paulo (2007), Introdução à política 
brasileira. São Paulo: Paulus. 
 
DINIZ, Simone (2005). “Interações entre os Poderes Executivo e Legislativo no 
Processo Decisório: Avaliando Sucesso e Fracasso Presidencial”, In: DADOS – 
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 48, no 1, 2005, pp. 333 a 369. 
 
DOMINGUES, Mauro Petersem (1997). A Assembléia Legislativa do Espírito 
Santo: Organização Interna e Produção Legal de 1991 a 1994. Rio de Janeiro. 
Dissertação (Mestrado em Ciência Política.), IUPERJ, 1997. [Mimeog] 
 
RAE, Douglas (1971). The Political Consequences of Electoral Laws. 2 ed. New 
Haven: Yale University Press. 
 
DULCI, Otávio (2003). “A questão incômoda dos partidos no Brasil: notas para 
o debate da reforma política”, In: BENEVIDES, Mª Victória, VANNCHI, Paulo & 
KERCHE, Fábio (Orgs). Reforma política e cidadania. 2ª Ed., São Paulo: Ed. 
Fundação Perseu Abramo  pp.301-320 
 
DUVERGER, Maurice (2006). Los partidos politicos. Mexico: FCE. 
 
ELSTER, Jon (1993). Nuts & Bolts for the Social Sciences. Cambridge: 
Cambridge University Press. 



 

106 
 

 
FAUSTO, Boris (1983). A Revolução de 1930: História e historiografia. 9 ed. – 
São Paulo: Ed. Brasiliense. 
 
FIGUEIREDO, Argelina Cheibub (2001). “Instituições e Política no Controle do 
Executivo”, Dados, vol.44, n.4, pp. 689-727 
 
_____. (2000). “Government Performance in a Multiparty Presidential System: 
The Experiences of Brazil”. Trabalho apresentado no XVIII World Congress of 
Political Science, IPSA, Québec, 1-5 de agosto 
 
FIGUEIREDO, Argelina e LIMONGI, Fernando. (1999). Executivo e Legislativo 
na Nova Ordem Constitucional. Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas 
Editora. 
 
______ (1994). “O processo legislativo e a produção legal no congresso pós-
constituinte”, Novos Estudos, 38: 24-37. 
 
FRANÇA, Andressa Silvério Terra (2006). A Assembléia Legislativa do Paraná: 
organização interna e processo decisório na 14ª legislatura (1999-2002). 
Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade Federal do Paraná. 
[Mimeog] 
 
HALL, Peter A. & TAYLOR, Rosemary C. R. (2003). “As três versões do neo-
institucionalismo”, Lua Nova, n. 58, 2003, pp. 193-224. 
 
HUNTINGTON, Samuel (1975). "The United States", In M. Crozier, S. P. 
Huntington & J. Watanuki, The Crisis of Democracy, Report on the 
Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York, New 
York University Press. 
 
IMMERGUT, Ellen M. (1996). The Normative Roots of the New Institutionalism: 
Historical-Institutionalism & Comparative Policy Studies. [forthcoming in 
Beiträge zur Therieentwicklung in der Politik und Verwaltungswissenschaft, ed. 
Arthur Benz & Wolfgang Seibel (Baden-Baden: Nomos Verlag, 1996)].  
 
INÁCIO, Mª Magna (2006). Presidencialismo de coalizão e sucesso 
presidencial na esfera legislativa: 1990-2004. Dissertação de Doutorado, 
UFMG. 
 
KINZO, Mª D’Alva G. (2004). Partidos, eleições e democracia no Brasil pós-
1985. Rev. Brasileira de Ciências Sociais, fev 2004, vol. 19, nº 54, p. 23-40. 
 



 

107 
 

______ (1993). Radiografia do quadro partidário brasileiro. São Paulo: 
Fundação Konrad Adenauer. 
______ (1990). “O quadro partidário e a constituinte”, In: LAMOUNIER, B. 
(org.) De Geisel a Collor: o balanço da transição. São Paulo: IDESP / Sumaré, 
1990.     
 
______. (1988). Oposição e autoritarismos. Gênese e Trajetória do PMDB. São 
Paulo: Vértice. 
 
LAAKSO, Markko & TAAGAPERA, Rein (1979), “Effective Number of Parties: A 
Measure with Applications to West Europe”, Comparative Political Studies, 12, 
n.1, abril, 1979 
 
LAMOUNIER, Bolivar. (1989). Partidos e utopias: o Brasil no limiar dos aos 90. 
São Paulo: Loyola. 
 
LEAL, Victor N. (1997). Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime 
representativo no Brasil. 3 ed. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
 
LIMA-Jr, Olavo B. de (1997). Instituições políticas democráticas: o segredo da 
legitimidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. pp. 111-128. 
 
______  (1999). “Partidos, Eleições e Poder Legislativo”, In: MICELI, Sérgio 
(Org.), O que ler na Ciência Social Brasileira (1970-1995), Vol. 3: Política. São 
Paulo: Sumaré. 
 
LIMONGI, Fernando (2006). “A democracia no Brasil: presidencialismo, 
coalizão partidária e processo decisório”. Novos estudos. - CEBRAP [online]. 
2006, n.76, pp. 17-44. 
 
_______ (1994). "O novo institucionalismo e os estudos legislativos". BIB, 37. 
 
LIMONGI, Fernando e FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. “Modelos de 
Legislativo: o legislativo brasileiro em perspectiva comparada”. Plenarium – 
Revista da Câmara dos Deputados., No. 1, 2004, 41-56. 
 
LIJPHART, Arend. (2003). Modelos de democracias: desempenho e padrões 
de governo em 36 países. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
 
MAINWARING, Scott P. (2001). Sistemas partidários em novas democracias: o 
caso do Brasil. Porto Alegre: Mercado Aberto. 
 



 

108 
 

MAINWARING, Scott e SHUGART, M. (1997). Presidentialism and Democracy 
in Latin America. New York, Cambridge University Press. 
 
_____. (1999). Rethinking party systems in the third wave of democratization: 
the case of Brazil. Stanford, Stanford University Press. 
 
MANCUSO, W. P. (2007). O Lobby da Indústria no Congresso Nacional: 
Empresariado e Política no Brasil Contemporâneo. São Paulo: 
EDUSP/Humanitas.  
 
MARCH, James & OLSEN, Johan (1984). “The New institutionalism: 
organizational factors in political life”. American Political Science Review, n. 78, 
1984. 
 
MARTINS Jr., José Paulo (2007). “Os partidos políticos”, In: DANTAS, 
Humberto e MARTINS Jr. José P. (Orgs.) Introdução à política brasileira. São 
Paulo: Paulus. 
 
MELO, Carlos Ranulfo. (2004). Retirando as cadeiras do lugar: migração 
partidária na Câmara dos Deputados (1985-2002). Belo Horizonte: Editora 
UFMG. 
 
MORGENSTERN, Scott (2003). “Patterns of legislative politics: identificability 
and flexibility”, In: Patterns of legislative politics: In exploration of roll call voting 
in the united States and Latin America’s Southern Cone. Mimeo.  
 
MOTTA, Rodrigo P. S. (1999). Introdução a História dos partidos políticos 
brasileiros. 2ª edição revisada. Belo Horizonte: UFMG. 
 
NEUSTADT, Richard. (1960). Presidential Power: The Politics of Leadership. 
New York,Wiley. 
 
NICOLAU, Jairo M. (2002). “Como controlar o representante? Considerações 
sobre as eleições para a Câmara dos Deputados no Brasil”. Dados, Rio de 
Janeiro, v. 45, n. 2, p. 219-236. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/dados/v45n2/10787.pdf>. Acesso em: 12 maio 2009.  
 
______ (1999). Sistemas eleitorais. Rio de Janeiro, Ed. da Fundação Getúlio 
Vargas. 
 
O’DONNEL, Guillermo (1998). “Poliarquias e a (In)Efetividade da Lei na 
América Latina”. Novos Estudos CEBRAP n.° 51, pp. 37 - 62. 
 



 

109 
 

______ (1991). "Democracia Delegativa?". Novos Estudos CEBRAP, nº 31, pp. 
25-40. 
 
OLSON, David M. (1994). Democratic Legislative Institutions: a comparative 
view. Armonk, NY: ME Sharpe Inc. 
 
PEREIRA, Carlos & MUELLER, Bernardo (2002). “Comportamento Estratégico 
em Presidencialismo de Coalizão: As Relações entre Executivo e Legislativo na 
Elaboração do Orçamento Brasileiro”. Dados - Revista de Ciências Sociais, Rio 
de Janeiro, Vol. 45, n.° 2, 2002, pp. 261 a 301. 
 
_____ (2000). “Uma teoria da preponderância do poder executivo: O sistema 
de comissões no Legislativo brasileiro”. Dados - Revista de Ciências Sociais, 
Rio de Janeiro, Vol. 15, n.° 43, pp. 45 a 67. 
 
PÉREZ-LIÑÁN, Anibal S. (2004). “As Conseqüências Políticas e Econômicas 
das Crises entre Executivo e Legislativo”. OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. 
X, nº 1, Maio, 2004, p. 112-138. 
 
PERNAMBUCO. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de 
Pernambuco. Resolução nº 156/91de, 09 de Dezembro de 1991, MANUAL DO 
DEPUTADO, Publicação da Assembléia Legislativa de Pernambuco, Recife, 
2005, 2ª Ed. 
 
PETERSON, Mark A. (1993). Legislating Together – The White House and 
Capitol Hill from Eisenhower to Reagan. Cambridge, MA, Harvard University 
Press. 
 
PESSANHA, Charles (1998). Relações entre os poderes Executivo e 
Legislativo no Brasil: 1946-1994. Tese (Doutorado), Faculdade de Filosofia e 
Ciências  Humanas, Universidade de São Paulo. 
 
POLSBY, Nelson W.. “Legislatures” In: GREENSTEIN, Fred I; POLSBY, Nelson 
W (Orgs.). Handbook of Political Science. Reading, Mass: Addison- Wesley. 
1975. 
 
POWELL Jr., Gabriel Bingham (2000). Elections as Instruments of Democracy: 
Majoritarian and Proportional Visions. New Haven: Yale University Press. 
 
PRZEWORSKI, Adam (1998). “Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva 
agent x principal”, In: PEREIRA, Luis Carlos Bresser e SPINK, Peter (Org.). 
Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 
1998. 



 

110 
 

 
REIS, Fábio Wanderley et alli (1978). Os Partidos e o Regime: A Lógica do 
Processo Eleitoral Brasileiro. São Paulo: Ed. Helvética. 
 
RICCI, Paolo. (2001). As Relações de Poder entre Congresso e Executivo no 
Contexto Dinâmico do Decision-Making Brasileiro. Dissertação de Mestrado, 
USP. 
 
RIKER, Willian H. (1962). Theory of political coalitions. New Haven: Yale 
University Press. 
 
RODRIGUES, Leôncio Martins (2002). Partidos, ideologia e composição social: 
um estudo das bancadas partidárias na Câmara dos Deputados. São Paulo: 
EDUSP. 
 
SAMUELS, David Julian (1998). “Progressive Ambition and Pork-Barreling in 
Brazil”. Paper apresentado à Conference in Legislatures and Democracy in 
Latin America. Jan. 1998 (mimeo) 
 
SANTOS, Fabiano (2003). O Poder Legislativo no presidencialismo de 
coalizão. Belo Horizonte: UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ. 
 
______ (2006). “Democracia, Legislativo e os novos desafios para a expansão 
do capitalismo brasileiro”, In: Análise de conjuntura OPSA. Rio de Janeiro, 
Observatório Político Sul-americano, IUPERJ /UCAM, n. 9, set. 2006. 
 
______ (1995). “Microfundamentos do Clientelismo Político no Brasil: 1959 – 
1963”. Dados - Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 38, n.° 3, 
1995, pp. 459 a 496. 
 
______ (Org.) (2001). O Poder Legislativo nos Estados: diversidade e 
convergência. Rio de Janeiro: FGV. 
 
SANTOS, Fabiano & PATRÍCIO, Inês. (1996). “Um modelo de produção 
legislativa em diferentes contextos institucionais”. Caxambu, XX Anpocs, 
mimeo 
 
SANTOS, Wanderley Guilherme dos (2002). Votos e Partidos: almanaque de 
dados Eleitorais: Brasil e outros países. Rio de Janeiro: FGV. 
 
______ (1997). “Representação, Proporcionalidade e Democracia”. Estudos 
Eleitorais, vol.1, nº1. Brasília: TSE, 1997.  
 



 

111 
 

SARTORI, Giovanni (1994). A teoria da democracia revisitada: o debate 
contemporâneo. v. 1, [s. l.], Editora Ática. 
 
_____. (1982). Partidos e Sistemas Partidários. Rio de Janeiro: Zahar Editores 
e Brasília, Editora UNB. 
 
SCHMITT, Rogério. (2000). Partidos Políticos no Brasil (1945-2000).  Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed.  
 
SCHUMPETER, Joseph (1984). Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de 
Janeiro: Zahar Editora. 
 
SINGER, A. (2000). Esquerda e direita no eleitorado brasileiro. São Paulo: 
Edusp.  
 
SOARES, Gláucio Ary Dillon (1994). “O Golpe de 1964”, In SOARES, Gláucio 
Ary & D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Vinte e Um Anos de Regime Militar: 
balanços e perspectivas.  Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas. 
 
_____ (1964). “Alianças e coligações eleitorais: notas para uma teoria”. Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, n. 17, julho 1964. 
 
SOUZA, Maria do Carmo Campello de (1976). Estado e Partidos Políticos no 
Brasil (1930 a 1964). São Paulo: Ed. Alfa-Omega. 
 
STEPAN, Alfred et alli (1988). Democratizando o Brasil. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra. 
 
TOMIO, Fabrício R. de Lima (2005). “Instituições Políticas, Relações 
Executivo/Legislativo e Processo Decisório Estadual: iniciativas e decisões 
legislativas no Estado de Santa Catarina”. Florianópolis: [Mimeog]. 
 
TOURAINE, Alain (1994). Crítica da modernidade. Petrópolis: Vozes. 
 
TSEBELIS, George (1997). Decision making in political systems: veto players in 
presidentialism, parliamentarism, multicameralism and multipartyism. British 
Journal of Political Science, 25: 289-325. 
 
______  (1998). Jogos ocultos. São Paulo: EDUSP. 
 
OUTRAS FONTES 



 

112 
 

Banco de Dados do Site da Assembléia Legislativa de Pernambuco. 
<http://www.alepe.pe.gov.br>. 
 
Governo do Estado do Pernambuco. <http://www2.pe.gov.br >. 


