O Executivo nos Sistemas de Governo Democráticos*

Argelina Cbeibub Figueiredo

Estudos sobre o Executivo em geral uti
lizam dois modelos estilizados de sistemas
de governo baseados em seus traços institu
cionais básicos: a fusão e a separação de po
deres. No sistema parlamentarista, a fusão
dos poderes garantiria a efetividade do go
verno e a correspondência entre suas políti
cas e as preferências do eleitorado. Haveria
nesse sistema uma cadeia de transmissão
que, partindo do eleitorado, passa pelo par
lamento, é processada pelo gabinete e imple
mentada pela burocracia, retornando ao
eleitorado na forma de políticas públicas por
ele apoiadas mediante o voto.1
O modelo estilizado de presidencialis
mo, ao contrário, enfatiza o fato de que a se
paração de poderes provocaria vários pontos
de tensão na cadeia hierárquica única identi
ficada no parlamentarismo. A fonte do con
flito entre Executivo e Legislativo é institu
cional uma vez que são independentemente
eleitos, constituindo bases eleitorais diversas.
O Executivo busca implementar políticas ge
rais, mas encontra dificuldades devido às co
nexões eleitorais particularistas do Congres
so. Na ausência de um sistema decisório

coletivo, o chefe do Executivo tem também
baixa capacidade de imprimir unidade à ação
governamental. Finalmente, o presidente e o
Congresso competem pelo controle da buro
cracia, tornando a ação dos governos pouco
responsiva aos interesses da população.2
Como afirmam Moe e Caldwell (1994,
pp. 192 e 172):
Quando nações escolhem o sistema presi
dencialista ou parlamentarista estão esco
lhendo um sistema completo cujas proprie
dades têm origem endógena. [...] Cada
forma institucional é um sistema completo.
Esse sistema tem um código genético que
programa os tipos de burocracia, as estrutu
ras de liderança, os arranjos da burocracia e
outras propriedades que conformam o go
verno. Ao adotar essa forma, as demais pro
priedades se seguem. Elas são escolhidas pe
los participantes da política de escolha
estrutural, mas as escolhas são previsíveis e
altamente restritas. Simplesmente dão ex
pressão ao seu código genético.

Esses modelos estilizados, porém, reve
lam-se extremamente frágeis ao serem con-
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frontados com a realidade dos governos de
mocráticos. Como “pacotes completos”, em
geral calcados nas clássicas experiências da
Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, esses mo
delos pouco contribuem para a compreensão
das condições institucionais que determinam
a dinâmica dos governos e suas políticas.
Inúmeros estudos de caso dos países da
Europa continental mostram enorme diversi
dade no interior do sistema parlamentarista,
não só em suas regras formais como no seu
funcionamento. No contexto do multipartidarismo europeu, a fusão de poderes assumiu
coloração bem mais matizada. Os estudos so
bre o parlamentarismo passaram de um foco
quase exclusivo no processo de formação dos
governos para a análise da estrutura do pro
cesso decisório, questionando a premissa de
que as políticas do governo decorrem auto
maticamente da composição partidária que
lhe garante maioria no parlamento.
Da mesma forma, os estudos sobre o
presidencialismo, ao ampliar o seu foco em
pírico para além das fronteiras dos Estados
Unidos, especialmente para a América Lati
na, encontraram igual diversidade, colocan
do também em xeque o modelo estilizado de
separação de poderes. No contexto de insta
bilidade política latino-americana, o fortale
cimento institucional do Executivo passou a
ser visto como fonte adicional de conflito e
preponderância sobre o Legislativo.
Além disso, pesquisas recentes sobre o
Executivo norte-americano começaram a
questionar verdades estabelecidas sobre o
seu papel institucional na formulação de po
líticas públicas. Em um país no qual é for
malmente impedido de apresentar projetos
de lei, o Executivo vem ampliando sua in
fluência na formulação de políticas e provo
cando uma mudança do equilíbrio institu
cional em seu favor.

Pesquisas com foco no funcionamento
de fato dos governos indicam que, na verda
de, temos “presidencialismos e parlamentarismos” e que a estruturação dos governos
convergiu na criação de mecanismos institu
cionais que minimizam o peso das institui
ções básicas de cada um desses sistemas na
explicação e nas previsões sobre o desempe
nho dos governos. Os poderes de agenda do
Executivo emergem desses estudos, tanto no
presidencialismo como no parlamentarismo,
como um mecanismo institucional que tem
impacto significativo na capacidade do go
verno de coordenar sua própria estrutura in
terna e de obter o apoio do Legislativo e a
aquiescência da burocracia para a imple
mentação de seu programa político.3
Os poderes de agenda do chefe do Execu
tivo independem do sistema de governo e va
riam ao longo da história de um mesmo país.
No entanto, os estudos sobre esses poderes
concentram-se na comparação intra-sistemas,
tendendo a identificar efeitos diversos no par
lamentarismo e no presidencialismo. Nas se
ções que se seguem, apresento uma seleção de
trabalhos que enfatiza o papel dos poderes de
agenda na determinação do funcionamento e
da capacidade dos governos de formular e im
plementar políticas públicas. Essas seções
mantêm a divisão existente na literatura entre
os diferentes sistemas de governo. Entretanto,
concluo mostrando a necessidade de realiza
ção de estudos comparativos dos poderes de
agenda entre sistemas e não apenas intra-siste
mas de governo, como ocorre hoje.

0 Executivo na Democracia
Parlamentarista Multipartidária

Os estudos de casos sobre governos multipartidários da Europa continental mostram

uma enorme variação na sua organização e
no seu funcionamento. O que, na visão tra
dicional do parlamentarismo, era suposto ou seja, um modelo único de governo de ga
binete - passa a ser objeto de investigação.
Os novos estudos passam, a partir de densas
análises empíricas, a questionar aspectos bá
sicos do modelo de governo parlamentarista
até então predominante como: o papel cole
tivo do gabinete e, por conseqüência, o bai
xo grau de autonomia dos ministros, a exten
são do poder do primeiro-ministro, e,
finalmente, o próprio papel dos partidos visà-vis o gabinete, como um órgão Executivo.4
Os resultados empíricos acumulados
pelos estudos de caso da Ciência Política eu
ropéia serviram de base para o clássico estu
do de Laver e Schofield (1990) que, usando
também do instrumental analítico da teoria
dos jogos, questiona os pressupostos básicos
das teorias de coalizão aplicados até então ao
estudo dos governos parlamentares.5
No que diz respeito aos atores, Laver e
Schofield colocam em xeque o pressuposto
do partido como um ator unitário assumido
pelas teorias de coalizão. No que se refere
aos interesses (stakes) em jogo na formação
dos governos, criticam essas teorias por se
concentrarem na luta pelo controle partidá
rio do gabinete no momento de sua consti
tuição. A participação no governo é vista
como um prêmio em si e por si só. Ao con
trário dessa concepção, argumentam que o
interesse dos partidos e de seus membros em
políticas públicas específicas e em seus resul
tados é uma dimensão importante que deve
ser incorporada aos modelos de análise de
governos parlamentaristas. Isso significa que
o jogo não se limita apenas a uma luta entre
partidos pelo controle do gabinete, mas
também de uma luta intrapartidária pela
formulação e implementação de políticas
públicas específicas.

Ainda com base nesses estudos de casos,
tais autores criticam também a visão tradi
cional de como o jogo é vencido. Rejeitam a
“a idéia de que ganhar’ significa ter uma
maioria de cadeiras no Legislativo”, argu
mentando que é necessário trabalhar com a
“idéia de um governo viável’ e não apenas de
um governo majoritário” (Laver e Schofield,
1990, p. 12). Por fim, criticam o foco quase
exclusivo dos estudos de coalizão no proces
so que culmina com a formação do governo:
argumentam que as condições que levam ao
sucesso na formação de um governo não são
as mesmas que levam à sua manutenção e en
fatizam a necessidade de estudar o processo
posterior à formação das coalizões de gover
no e a duração do gabinete.
Para os autores, ainda, essa mudança de
foco tem uma importância prática que me
rece ser mencionada aqui em razão das ana
logias que podem ser estabelecidas com o
debate institucional no Brasil. Eles obser
vam que
aqueles que atacam o governo de coalizão
(freqüentemente os mesmos que também
criticam sistemas eleitorais baseados na re
presentação proporcional) tratam as coali
zões como [inerentemente] instáveis. Um
exame ainda que superficial das evidências
mostra que isto não é verdade (Laver e Scho
field, 1990, p. 12).
Isso significa que a literatura redireciona o seu foco de análise para a estrutura do
processo decisório e o funcionamento de
fato do governo. Além de procurar entender
porque alianças se formam, é necessário per
guntar como tais alianças funcionam e quais
são suas perspectivas no longo prazo. Fica
implícito então que as condições que levam
ao sucesso da formação de um governo não
são as mesmas que levam à sua manutenção.
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Ou seja, o sucesso do governo não está dado
pela sua origem, já que a formação de um
governo majoritário, especialmente no caso
de governos de coalizão, não é condição su
ficiente para o seu sucesso.
Como observam Laver e Shepsle (1994,
pp. 129-31), as teorias em geral não se preo
cupavam com o que os governos faziam de
pois de subir ao poder. As teorias da escolha
racional sobre eleições e competição partidá
ria dão pouca atenção ao papel do gabinete
no processo de tal competição. Algumas teo
rias sobre formação de governo pressupõem
que o jogo acaba quando os payoffi são dis
tribuídos, no momento em que os partidos
assumem o controle dos ministérios. Outras
pressupõem que os governos implementam
tudo o que foi prometido no processo de ne
gociação para a constituição do governo.
Em suma, mediante uma crítica teorica
mente elaborada, esses autores questionam a
usual suposição de que uma vez formado o
gabinete com uma certa composição parti
dária, que lhe garante maioria no parlamen
to - ao qual deve responsabilidade e do qual
pode receber um voto de desconfiança —, as
políticas a serem implementadas seguem-se
automaticamente desse arranjo. Propõem
assim que as atenções se voltem para um
novo conjunto de questões que dizem res
peito não às características básicas do siste
ma de governo, mas aos mecanismos institu
cionais que regulam o processo de tomada
de decisões, seja no interior do gabinete, seja
no parlamento.
As questões que devem orientar a elabo
ração de respostas sistemáticas ao problema
do governo de gabinete, para esses autores,
podem ser assim resumidas:
1. Quais são os procedimentos para propor
e votar moções de confiança e de descon
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fiança no governo? O governo pode contro
lar esses procedimentos? O Legislativo pode
propor como quiser tais moções? 2. O Legis
lativo pode impor unilateralmente decisões
sobre políticas públicas a um gabinete con
trário a essas políticas? O Legislativo pode
impor unilateralmente decisões sobre políti
cas públicas a um ministro contrário a essas
políticas? 3. Em que medida o gabinete con
trola a agenda substantiva do Legislativo?
(Laver e Shepsle, 1994, p. 294).6

Nesse trabalho de 1994 e em um estu
do posterior (1996), Laver e Shepsle desen
volvem essa agenda de pesquisa enfatizando
o poder de agenda do Executivo e seu papel
autônomo do Executivo como órgão decisó
rio. O primeiro trabalho reúne um conjun
to de estudos de caso visando testar a plau
sibilidade do que chamam de “abordagem
de alocação ministerial” (portfolio-allocation
approach). Segundo essa abordagem, os mi
nistros têm autonomia em suas áreas seto
riais e, portanto, a alocação de pastas a um
determinado partido ou indivíduo tem con
seqüências em termos de políticas públicas
(Laver e Shepsle, 1994).
Para testar esse modelo, distinguem ini
cialmente dois tipos de processo decisório: o
de governo burocrático e o de governo legis
lativo. No governo burocrático, nem a com
posição partidária do Legislativo nem o Exe
cutivo têm impacto na política pública. No
governo legislativo, todas as políticas são de
cididas pelo Legislativo e o papel do gabine
te seria apenas de implementação mecânica.
Em seguida, partindo do pressuposto de que
o Executivo joga um papel crucial nas políti
cas públicas, elaboram os seguintes modelos
de governo: 1. “governo de primeiro-minis
tro”, no qual os ministros individualmente
são constrangidos pelo primeiro-ministro; 2.

“governo partidário”, no qual os ministros
são constrangidos por suas organizações par
tidárias; 3. “governo de gabinete”, no qual os
ministros são constrangidos pelo gabinete
coletivamente; e 4. “governo ministerial”, no
qual os ministros não são constrangidos por
nenhum desses atores.
A dinâmica do modelo de “governo
partidário”, contudo, varia dependendo da
sua composição partidária: em governos de
partido majoritário, as disputas são dirimi
das no âmbito do gabinete, de modo que é
difícil, mas também irrelevante, verificar se
quem decide sobre políticas é o partido ou o
gabinete. No caso de governos em que ne
nhum partido controla a maioria, a política
partidária interna e o processo decisório no
gabinete são duas atividades distintas e o
predomínio de uma sobre a outra impõe di
nâmica diversa ao governo (Laver e Shepsle,
1994, pp. 5-8). Como observa King (1976,
p. 237), no caso de governos majoritários, a
pressão dos backbenchers tende a ocorrer a
portas fechadas, nas reuniões do gabinete,
ao passo que nos governos minoritários e de
coalizão são dirimidas em público, freqüen
temente no plenário do Legislativo.
Ao resumirem as principais evidências
coletadas nos estudos de caso, Laver e
Shepsle verificam que a composição partidá
ria do gabinete afeta a política governamen
tal; que importantes políticas públicas são
formuladas pelos ministros responsáveis por
departamentos ou áreas de políticas específi
cas; que os ministros têm mais importância
do que a burocracia de suas áreas; e que mi
nistros de outras áreas têm pouca importân
cia nas áreas de jurisdição de cada ministé
rio. Esses resultados são considerados
evidências contrárias aos modelos de gover
no legislativo e burocrático e indicam domi
nância do tipo de governo que classificam
como ministerial. Conforme argumentam,

há um forte grau de departamentalização na
formulação e implementação de políticas
públicas, e os ministros, como chefes de de
partamentos ou jurisdições, desempenham
um importante papel nesse processo (Laver
e Shepsle, 1994, p. 307).7

No Making and breaking governments,
Laver e Shepsle (1996, pp. 12-3) reafirmam
suas críticas às teorias de coalizão por não
considerarem
o Executivo um órgão decisório autônomo
[in its own right\, mas sim como um prêmio
a ser dividido por uma coalizão legislativa
ganhadora - um conjunto de benefícios
clientelistas [perks of office], dos quais os
mais importantes são as pastas ministeriais.

Afirmam que a visão das teorias con
vencionais de coalizão se esfacela devido ao
controle indubitavelmente firme que o go
verno exerce sobre o Legislativo. Concluem
que “O Legislativo por certo constrói e destrói governos, mas [...] não governa” (Laver
e Shepsle, 1996, pp. 12-3).

O Executivo na Democracia
Presidencialista Multipartidária

Os estudos sobre o presidencialismo
também constatam, ainda que de forma in
dependente, que não há presidencialismo,
mas presidencialismos. Esse é o argumento
central do livro de Shugart e Carey (1992),
Presidents and assemblies, que se tornou um
marco na literatura. Esses autores distinguem
três tipos de sistemas presidenciais: o presi
dencialismo puro; o sistema premier-presidential, mais conhecido como semipresidencialismo, tendo como exemplo clássico a
França, onde o presidente é eleito, mas o ga-
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binete é sujeito à confiança do parlamento e
desempenha funções executivas; e o sistema
president-parliamentary, em que o presidente
é eleito, nomeia e demite os ministros, tem o
poder de dissolver o parlamento e/ou de le
gislar, mas o gabinete é sujeito à confiança do
parlamento, sendo apenas o Peru (sob a
Constituição de 1968), e o Equador (sob a
Constituição de 1962) exemplos deste tipo
(Shugart e Carey, 1992, pp. 19-25).
Essa tipologia, porém, incorpora os po
deres legislativos do presidente na definição
dos diferentes tipos de sistemas presidenciais.
Duverger (1980) também adota esse critério
em sua formulação original do semipresidencialismo, mas a literatura mais recente define
esse sistema apenas em função da coexistên
cia de um presidente eleito para um manda
to fixo e de um primeiro-ministro e um ga
binete que são responsáveis perante o
parlamento (Cheibub e Gandhi, 2004; Elgie, 1999). Na realidade, a incorporação dos
poderes do presidente como um traço defini
dor de diferentes tipos de sistemas presiden
ciais é inconsistente com a análise desenvol
vida por Shugart e Carey, tendo em vista que
sua principal contribuição é exatamente a de
mostrar a variação dos poderes legislativos do
presidente no presidencialismo.
Shugart e Carey refutam as conclusões
de Linz (1994) sobre os “perigos” do presi
dencialismo, afirmando que “nem todas as
presidências nasceram iguais”. As críticas de
Linz não se aplicam, portanto, ao presiden
cialismo em geral, mas apenas “às presidên
cias fortes”, ou seja, com amplos poderes le
gislativos. Por outro lado, “assembléias mais
fortes são associadas a governos mais efetivos
e estáveis [...] porque as assembléias servem
de arena para um contínuo ajustamento de
conflitos” (Shugart e Carey, 1992, p. 165).
Para esses autores, portanto,
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o problema da dualidade de legitimidade de
mocrática, tão condenada pelos críticos do
presidencialismo porque o sistema não con
tém um princípio democrático para resolver
conflitos entre os poderes sobre quem me
lhor representa a vontade do eleitor, fica mi
nimizado quando o Legislativo tem papel
mais importante na legislação do que o pre
sidente. Dessa forma, o presidencialismo
com Congresso forte contém um princípio
democrático para a resolução de conflitos en
tre poderes: o princípio de que a assembléia
prevalece, sujeita a um compromisso com o
presidente (Shugart e Carey, 1992, p. 165).

Presidentes institucionalmente fracos
têm incentivos para negociar com o Legisla
tivo; presidentes com amplos poderes legisla
tivos, ao contrário, são levados a agir unilateralmente e a usar seus poderes para impor
sua vontade ao Legislativo. Por essa razão,
países presidencialistas com presidente forte
são “problemáticos” e apresentam um padrão
conflituoso de relações Executivo-Legislativo (Shugart e Carey, 1992, pp. 37-8 e 165).
Por outro lado, para Shugart e Carey, a
tensão entre a política paroquial e a nacional
é inerente ao presidencialismo. Esse proble
ma não se coloca no parlamentarismo, por
que os grupos de legisladores representantes
de distritos específicos “precisam” sustentar
um governo e, por isso, estão dispostos a
agir coletivamente e apoiar partidos progra
máticos e políticas nacionais. Apoiando-se
no estudo de Cox (1987) sobre a emergên
cia dos partidos na Inglaterra vitoriana, esses
autores sugerem que “a prática da depen
dência do governo da confiança da maioria
parlamentar” deu origem à erosão do poder
dos parlamentares individuais ( backbenchers) (Shugart e Carey, 1992, pp. 168-69).
Cox, porém, parece ver de outra forma essa
relação. Como afirma,

o desenvolvimento de um eleitorado orienta
do pelo partido em meados do período vito
riano foi baseado principalmente na erosão

prévia dos poderes dos parlamentares indivi
duais [...]. O parlamentar individual se tor
nou insignificante na determinação das polí
ticas públicas, gerais ou locais, por volta de
1860, e os eleitores responderam a isso usan
do o seu voto para determinar o que impor
tava: o controle partidário do Executivo.
Dessa forma, a crescente disposição dos par
lamentares de vincular suas campanhas à le
genda partidária, alterando sua relação com
o eleitorado, e o conseqüente foco do eleito
rado no Executivo decorrem da centralização
da autoridade legislativa no gabinete (Cox,
1987, pp. 136-37). [grifos meus]

Para Shugart e Carey, a possibilidade de
minimizar a tensão entre política nacional e
local no presidencialismo depende do siste
ma eleitoral que determina os incentivos dos
políticos. Sistemas eleitorais que aumentam
o poder das lideranças nacionais, e com isso
o valor da legenda partidária, são os que
contribuem para maior eficiência governa
mental, permitindo a implementação de po
líticas nacionais. Por outro lado, sistemas
eleitorais que incentivam a competição intrapartidária - isto é, em que membros de
um mesmo partido competem com os de
mais por votos pessoais - são os mais inefi
cientes (Shugart e Carey, 1992, pp. 170-71).
Tendo em vista que presidentes fracos
têm incentivos para negociar e que o contro
le que as lideranças dos partidos exercem so
bre seus membros gera partidos programáti
cos, os autores concluem que “o meio mais
promissor de aumentar a eficiência [dos go
vernos] é aumentar a força dos partidos e, si
multaneamente, diminuir a força da presi
dência’. Já o “segredo da ineficiência” é a
combinação de presidência forte com parti
dos fracos (Shugart e Carey, 1992, p. 174).

Os sistemas ineficientes são aqueles em
que parlamentares com bases regionais e la
ços pessoais com o seu eleitorado delegam
autoridade ao Executivo, permitindo que o
governo implemente políticas nacionais sem
se comprometer com os efeitos dessas políti
cas sobre suas bases eleitorais. Parlamentares
ficam assim livres para servir suas clientelas
eleitorais por meio da transferência de recur
sos orçamentários e políticas de cunho particularista, mas dependem da possibilidade
de fazer acordos com o presidente. Para o
presidente, por sua vez, tais acordos são fun
damentais para a obtenção de apoio legisla
tivo e, dessa forma, recursos serão alocados
para alcançar o maior retorno eleitoral e não
para atender aos interesses nacionais (Shu
gart e Carey, 1992, pp. 187-90).
Esse modelo conflituoso de relação
apóia-se no suposto de que os poderes do
presidente vão ser usados contra a maioria
parlamentar e não limitados por essa maio
ria, tendo em vista que são poderes constitu
cionais. A literatura sobre poderes constitu
cionais de decreto, como a medida
provisória, prevê que eles serão mais utiliza
dos por presidentes sem maioria partidária
no Congresso. Ou seja, poderes institucio
nais são usados unilateralmente quando o
Executivo é politicamente fraco. Sendo as
sim, o uso desses poderes aumenta quanto
menor é o apoio partidário (Mainwaring e
Shugart, 1997; Carey e Shugart, 1998; Cox
e Morgenstern, 2002).
Cox e Morgenstern também distin
guem diferentes tipos de governo no presi
dencialismo latino-americano, que, por sua
vez, é considerado diferente do sistema nor
te-americano. Neste último, a separação de
poderes é total e o controle da agenda é exer
cido por atores legislativos no interior do
próprio Congresso. Ou seja, o poder de alte
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rar o status quo legal estaria nas mãos do Le
gislativo.8No presidencialismo latino-americano, como nos países parlamentaristas, o
Executivo participa diretamente do processo
legislativo: tem o poder de propor e, além
disso, pode agir unilateralmente, isto é, tem
poderes constitucionais de decreto com for
ça de lei (Cox e Morgenstern, 2002, p. 64).
Para elaborar uma tipologia do presi
dencialismo latino-americano, esses autores
consideram, de um lado, o tipo de apoio do
Executivo no Legislativo (minoritário, mé
dio e majoritário) e, de outro, as estratégias
dos presidentes e as “reações” do Legislativo,
formando os seguintes pares:
1. presidente imperial-Legislativo recal
citrante;
2. presidente nacionalmente orientadoLegislativo paroquial;
3. presidente de coalizão-Legislativo
viável; e
4. presidente dominante-Legislativo
subserviente.
Os governos minoritários (tipo 1) en
frentam maiorias hostis e adotam estratégias
de ação unilateral e usam seus poderes “de
formas constitucionalmente provocativas”.
No outro extremo (4), presidentes domi
nantes, antecipando assembléias subservien
tes, ditam as regras e as políticas.
Os dois tipos intermediários (2 e 3) re
ferem-se a presidentes que contam com
apoio médio no Legislativo e, por essa razão,
procuram negociar o curso das políticas. O
que diferencia esses dois tipos são as moedas
de troca utilizadas na barganha pelo apoio
parlamentar: benefícios particularistas (patronagem e pork)\ posições ministeriais; con
cessões sobre políticas e poderes de agenda.
Seguindo a mesma lógica de Shugart e
Carey, para Cox e Morgenstern, assembléias
compostas por parlamentares clientelistas de
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legam ampla autoridade ao Executivo para
que este defina políticas nacionais. Por sua
vez, a combinação de “presidente de coali
zão” com “assembléias viáveis” ocorre quan
do presidentes lideram coalizões que incluem
atores legislativos, buscam implementar polí
ticas através de legislação ordinária e dese
nham estratégias que visam aprovar leis por
meio de seus aliados no Legislativo. Apenas
nesse caso, o Legislativo se envolve no pro
cesso de formulação de políticas (Cox e Mor
genstern, 2002, pp. 451-455).
Sendo assim, para esses autores, estraté
gias de governos minoritários que se mos
tram viáveis em sistemas parlamentaristas,
como, por exemplo, a formação de coalizões
parlamentares ad hoc que podem produzir
resultados positivos em termos de políticas
públicas, teriam conseqüências diversas no
presidencialismo latino-americano.9 Eles pa
recem desconsiderar também a possibilidade
de que uma maioria parlamentar dê apoio ao
Executivo pela simples razão de pertencer ao
mesmo partido e por isso ter interesses coin
cidentes em políticas públicas, como ocorre
ria de forma típica no parlamentarismo.
Da mesma forma não consideram a
possibilidade de que poderes institucionais
de agenda no presidencialismo possam ser
utilizados por delegação de uma maioria
parlamentar. O uso de poderes unilaterais,
como poderes de decreto com força de lei, é
em geral associado a governos minoritários,
ou seja, a presidentes “politicamente fracos”
(Cox e Morgenstern, 2002, p. 450).
Essas visões negligenciam o papel que os
poderes de agenda do Executivo representam
nas mãos de presidentes que detêm maioria
(ou quase maioria) partidária, especialmente
em governos de coalizão. Esses poderes po
dem também funcionar como mecanismos
que permitem solucionar problemas de “bar
ganhas horizontais” entre o governo e a

maioria parlamentar que o apóia e não ne
cessariamente “conflitos verticais” entre o go
verno e o Congresso, como mostra Huber
(1996) em seu estudo sobre a V República
francesa. Podem ser usados para proteger a
base majoritária do governo de debates ou
votos sobre questões delicadas que são desta
cadas pela oposição minoritária, assim como
para preservar acordos sobre questões especí
ficas de políticas públicas, feitos entre o go
verno e a sua base partidária. Sendo assim, o
uso desses poderes pode não implicar confli
to mas ação concertada entre o governo e a
maioria que o apóia no Congresso.

Poderes de Agenda do Executivo no
Presidencialismo Norte-americano

A análise institucionalista é introduzida
por Moe (1985, 1987, 1990, 1993) nos es
tudos sobre o Executivo nos Estados Unidos
por meio da crítica à teoria da “dominância
congressual”, sustentada pela corrente insti
tucionalista da escolha racional e desenvolvi
da no âmbito da subárea de estudos legisla
tivos. Moe argumenta que a compreensão
do controle político e do comportamento da
burocracia em um sistema democrático de
governo requer uma teoria baseada em uma
visão coerente do sistema institucional como
um todo. Assim, além do Congresso, deve
incorporar as motivações e a lógica de com
portamento dos presidentes, das cortes, dos
grupos de interesse e das próprias agências
burocráticas (Moe, 1987). Argumenta ainda
que o melhor lugar para se entender como
surgem e se configuram as instituições polí
ticas não é o Congresso. Uma interpretação
do desenvolvimento de instituições de go
verno e das suas conseqüências para a in
fluência dos atores —privados públicos, elei
tos e não eleitos - na formulação e
implementação de políticas públicas deve

ser construída com base nas motivações,
preferências, recursos institucionais, estraté
gias, coalizões e escolhas de cada um desses
atores. E, para ele, os presidentes são cen
trais nesse modelo. Isso por três motivos
(Moe, 1990, pp. 236-7).
Primeiro porque os poderes do presi
dente ultrapassam o seu papel formal de ve
tar legislação. Presidentes têm poderes de
agenda. Como chefes do Executivo, exercem
um conjunto de poderes formais para admi
nistrar e controlar a burocracia pública. Os
presidentes são assim jogadores importantes
em si, na medida em que detêm o poder de
agir unilateralmente na criação de estruturas
burocráticas. O Congresso precisa passar
por um “difícil” processo legislativo para
criar uma agência governamental, mas o
presidente pode criar unilateralmente uma
nova estrutura administrativa que atenda
aos seus interesses na implementação de po
líticas públicas. Para Moe, esses poderes tive
ram um aumento substancial depois do
New Deal e são exercidos por meio dos se
guintes órgãos: o Office of Management of
the Budget, o White House Office, o Natio
nal Security Council e as várias unidades do
Executive Office of the President.
Em segundo lugar, a centralidade dos
presidentes decorre da natureza dos seus in
teresses. Ao contrário do Congresso, alta
mente responsivo aos estreitos interesses dos
distritos eleitorais e dos estados e, portanto,
de grupos específicos, o presidente tem uma
base heterogênea e nacional que lhe permite
resistir a apelos específicos e o leva a pensar
em termos mais amplos sobre os problemas e
interesses sociais. Ainda em contraste com os
legisladores, os presidentes são vistos pelo
público como responsáveis por praticamente
todos os aspectos do desempenho do gover
no, o que coloca em jogo sua popularidade,
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reputação e legado histórico. Conscientes
desse fato, os presidentes buscam construir e
organizar uma capacidade institucional para
o governo efetivo. São, portanto, os únicos
atores motivados para a criação de sistemas
burocráticos unificados, coordenados e cen
tralmente dirigidos. Os presidentes visam
criar uma burocracia controlada de cima, en
quanto os legisladores, devido à fragmenta
ção e à descentralização do Congresso, prefe
rem uma burocracia organizada por partes,
sem sentido organizacional global.
O terceiro fator que, segundo Moe, con
fere centralidade e importância teórica aos
presidentes é a sua autonomia. Essa autono
mia também decorre de sua base eleitoral
ampla, heterogênea e competitiva, e ainda do
suposto de que o presidente age “como uma
equipe”, não enfrentando problemas de ação
coletiva e é mais independente dos grupos
organizados. A autonomia do presidente
também se deve à baixa prioridade que ele
atribui à reeleição - especialmente no segun
do mandato, ressalva. Presidentes têm mais
autonomia para definir sua própria visão da
agenda pública e sua preocupação com o go
verno efetivo os leva a criar estruturas centra
lizadas que lhes dêem controle da burocracia
pública (Moe, 1990, p. 237).
Por tudo isso, os grupos de interesse or
ganizados têm bases racionais para temer
mais os presidentes do que os legisladores,
de forma que na busca de seus interesses
procurarão criar estruturas para limitar o
controle presidencial. Assim, argumenta
Moe, quando são levadas em consideração
as motivações e as preferências do presiden
te, as instituições políticas que emergem do
jogo político assumem características distin
tas. As demandas sobre os legisladores e os
presidentes são diferentes. Presidentes usam
sua influência no processo legislativo para
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engendrar estruturas burocráticas presiden
ciais distintas e fora do processo legislativo
tomam ações unilaterais para impor essas es
truturas sobre tudo o que foi criado pelo
processo legislativo. E dessa maneira que o
presidente cria estruturas centralizadas que
se sobrepõem às burocracias dispersas cria
das e legalmente protegidas pelo Legislativo.
O resultado disso tudo, conclui o autor,
é um “pesadelo estrutural”:
A burocracia pública americana é uma con
fusão organizacional. Mas há uma explica
ção racional para isso. A dinâmica central do
sistema institucional americano deriva dessa
tensão entre presidentes que visam controle
e os jogadores do Legislativo e dos grupos de
interesse, que procuram demarcar seus terri
tórios restritos (Moe, 1993, p. 373).

Há uma diferença estrutural básica entre
a burocracia americana e a britânica: a pri
meira é altamente formalizada e regulada por
uma gama de mecanismos estruturais que li
mitam o poder discricionário dos órgãos pú
blicos e de seus funcionários e os tornam
pouco responsivos, ao passo que a segunda é
menos formalizada, mais discricionária, coe
rente e sujeita ao controle hierárquico. No
sistema de separação de poderes, a formaliza
ção torna-se uma estratégia extremamente
atrativa de proteção de interesses, que é per
seguida por todos os atores: grupos de inte
resse e legisladores acumulam todos os tipos
de restrições formais para proteger “suas”
agências dos presidentes; estes, por sua vez,
impõem seus próprios mecanismos burocrá
ticos em contraposição aos que foram insti
tuídos pelo Congresso. Todos procuram pro
teção, e as estruturas formais a fornecem
(Moe, 1990, p. 240). Nesse sistema, é difícil
alterar o status quo\ regras formais garantem
que ganhos obtidos no presente persistirão

no futuro. Moe não explica porém por que
os mesmos problemas que impedem o Legis
lativo de alterar as regras formais não o im
pedem de aprová-las.
A explicação de Moe para os males que
assolam a burocracia americana apóia-se, na
verdade, nos mesmos pressupostos sobre as
motivações e interesses dos legisladores e dos
grupos organizados que ele critica na teoria
da dominância congressual. Na coalizão que
ele diz se estabelecer entre os legisladores e
os grupos de interesse para fatiar o governo
reedita-se a versão do “triângulo de ferro”,
sustentada pela corrente distributivista da
teoria congressual: organizados em comis
sões especializadas que controlam determi
nadas políticas e recursos orçamentários, os
legisladores atendem aos interesses de suas
estreitas bases eleitorais e das agências buro
cráticas especializadas, que buscam expandir
seus orçamentos.
Por outro lado, a sua argumentação so
bre a autonomia do Executivo e o postulado
de que este atende necessariamente ao inte
resse geral carecem de fundamento teórico e
de base empírica sólida. West e Cooper
(1990) apresentam uma evidência impor
tante que contraria esse pressuposto. Tratase do “sistema de fiscalização executiva”,
criado pelo presidente Reagan em 1981, por
meio de uma executive order, que obriga os
órgãos públicos a submeter todas as súas
propostas e regulamentos ao Office of Ma
nagement and Budget. Segundo esses auto
res, após sete anos de vigência desse sistema,
poucos contestariam que a intervenção do
Executivo foi muito freqüentemente movida
por considerações políticas não motivadas
por preocupações majoritárias e amplas, e
sim por interesses de grupos que procura
vam bloquear regulamentações nas áreas de
saúde, segurança, consumo e meio ambien

te. Os autores observam que esse caso é in
teressante para discutir o problema da base
eleitoral do presidente, porque, na verdade,
o viés pro-business da fiscalização executiva
exercida durante o mandato de Reagan não
deixa de ser consistente com o clima conser
vador que o levou ao poder (West e Cooper,
1990, pp. 590 e 595-96).
Esse exemplo nos leva a uma outra ob
servação sobre o modelo elaborado por Moe
que exclui qualquer consideração de nature
za partidária ou ideológica. Isso fica claro na
idéia de que o presidente não tem interesse
em sua reeleição. Para ele, o presidente é o
equivalente funcional do partido majoritá
rio no parlamentarismo, com uma diferença
fundamental: os partidos são organizações
com um horizonte de tempo infinito, pois
esperam repetir o jogo político muitas vezes;
os presidentes, por sua vez, são indivíduos
que param de jogar depois do segundo man
dato. Essa diferença determinaria a estraté
gia do presidente: ele quer ficar na história,
e, para isso, basta implementar políticas du
rante o seu mandato. Com esse raciocínio,
toma por suposto que o presidente não se
interessa pela continuidade do seu partido
no governo nem pela continuidade de polí
ticas públicas implementadas durante seu
mandato. Dessa forma, o seu modelo incor
pora componentes tanto do pluralismo in
cremental como da concepção personalista
da presidência.10
Tendo também como objeto o cresci
mento do Poder Executivo no desenvolvi
mento do sistema institucional americano,
Whittington e Carpenter (2003, pp. 500-1)
desenvolvem uma abordagem bastante seme
lhante à de Moe, mas introduzem no seu mo
delo o papel do presidente como líder parti
dário e formador de coalizões. Para eles, o
presidente, como líder nacional de seu parti
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do, exerce controle sobre recursos partidários,
especialmente fundos de campanha, sendo
também responsável “por manter a coerência
ideológica do partido e preservar o significa
do que identifica o rótulo partidário, o que
traz vantagens eleitorais para todos os seus
membros”. Além disso, o caráter nacional de
sua representação aumenta sua capacidade de
formar coalizões que agreguem a diversidade
de interesses de grupos e de regiões.
Em seus trabalhos mais recentes, em coautoria com Howell, Moe volta-se mais es
pecificamente para o estudo da ação unilate
ral do Executivo, especialmente por meio
das executive orders, que são vistas como ins
trumentos não só de controle sobre a buro
cracia, mas também de expansão da capaci
dade do presidente de legislar sobre políticas
substantivas. As executive orders são diretivas
presidenciais que solicitam ou autorizam
ações no interior do Poder Executivo. Por
meio delas, o presidente pode organizar e re
gulamentar o Executivo sem a aprovação do
Congresso. (Equivalem ao decreto de regu
lamentação no Brasil, mas aqui alguns des
ses atos administrativos do presidente, como
a criação de agências e reorganização minis
terial, requerem a apresentação de projetos
de lei.) (Moe e Howell, 1999a, 1999b).
Vários estudos mostram que nos Esta
dos Unidos as executive orders são usadas de
forma bem mais ampla do que a sua defini
ção formal. Segundo Mayer (2001, p. 445),
presidentes têm usado as executive orders
para “estabelecer políticas, reorganizar agên
cias do Poder Executivo, alterar processos
administrativos e regulatórios, afetar a for
ma como a legislação é interpretada e imple
mentada...”. Apesar de reconhecer a ampli
tude das decisões tomadas por meio desse
instrumento, Mayer entende que essa ação
se restringe aos limites definidos pelas nor
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mas constitucionais e legais. Ele observa, po
rém, que estudos jurídicos reconhecem que
“o papel legislativo do presidente é substan
cial, persistente e em muitos casos alarman
tes” (Fisher, 1993, p. 59, apud Mayer, 2001,
p. 447). Refere-se também a estudos que cri
ticam as cortes de justiça por não interferi
rem nas ações presidenciais, mantendo as
executive orders que "na melhor das hipóteses
são constitucionalmente ambíguas [...] ou
emitidas sem uma base legal específica’
(Fleischman e Aufuses, 1976, p. 5, apud
Mayer, 2001, p. 448).
Para Moe e Howell, o poder de ação
unilateral do Executivo não deriva de sua
natureza formal —como ocorre com o poder
de veto e de nomeações —, mas da força e da
flexibilidade da ambigüidade do contrato
que o estabelece. Como os limites de seu uso
não são definidos constitucional ou legal
mente, os presidentes podem —e têm fortes
incentivos para —explorar essa ambigüidade
e expandir seus poderes (Moe e Howell,
1999a, pp. 134-35).
Os estudos são unânimes em mostrar
que medidas importantes são tomadas por
meio desse instrumento. Em seu livro Power
ivithout persuasion, Howell (2003) afirma
que as principais mudanças em políticas da
era moderna nos Estados Unidos tiveram
origem na ação unilateral do Executivo,
mencionando os seguintes exemplos: as or
dens de Roosevelt para a implementação do
National Industrial Reconstruction Act du
rante o New Deal; as ordens de Truman para
forçar compromissos de lealdade no funcio
nalismo federal; os esforços de Kennedy
para controlar a violência racial no Alabama;
e os atos de Johnson para estabelecer as pri
meiras medidas de ação afirmativa.
Vale a pena adicionar outros exemplos de
políticas substantivas instituídas por esse ins

trumento encontrados na literatura: criação
do Executive Office of the Presidency; confinamento de japoneses na II Guerra Mundial;
medidas anti-segracionistas nas Forças Arma
das; exigência de implementação de políticas
de ação afirmativa por parte dos contratantes
do governo; exigência de que regulamenta
ções governamentais sejam justificadas por
análises de custo-beneficio; compra de Louisiana; anexação do Texas; libertação dos es
cravos (Emancipation Proclamation); doação
de terras públicas para sistemas de parque na
cional; iniciativas de ação afirmativa; criação
de grandes agências, como Food and Drug
Administration e Peace Corps; revogação do
tratado de responsabilidades para com Tai
wan (Mayer, 1999, 2001; Moe e Howell,
1999a; Krause e Cohen, 2000).
Moe e Howell (1999ab, p. 851) mos
tram que o presidente norte-americano,
apesar de considerado institucionalmente
fraco, detém “capacidade formal de ação
unilateral e, portanto, de legislar por conta
própria’. Eles observam que os presidentes
americanos sempre tiveram esse poder, mas
a estratégia de ação unilateral cresceu e se
tornou mais central na presidência moder
na. O resultado é “uma mudança lenta, mas
duradoura do equilíbrio institucional em fa
vor do presidente”.
Moe e Howell (1999a) mostram que
houve um aumento do uso de executive orders em questões importantes no período re
cente. Os presidentes teriam suas maiores
oportunidades de agir unilateralmente em
períodos de guerra e crise econômica, ou
seja, em situações excepcionais, mas a emer
gência da “era moderna”, com as mudanças
na urbanização,
industrialização,
imiOoração
j
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*
^
e no desenvolvimento econômico, eerou novas demandas e incentivos a que os presi
dentes responderam com a afirmação de sua

liderança e a busca de meios para tomar ini
ciativas unilaterais. A primeira presidência
“moderna” assim não teria sido a de Franklin Roosevelt, mas a de Theodore Roosevelt, que, sem exigências de guerra, foi o pri
meiro presidente a adotar uma liderança
agressiva para resolver os problemas da na
ção. T. Roosevelt argumentava que presiden
tes têm de tomar iniciativa para promover os
interesses da nação, a menos que explicita
mente proibido pela Constituição. Nessa
sua visão, portanto, a ambigüidade legal
convidaria os presidentes a preencher o va
zio e assumir a política nacional.
O Congresso, na visão Moe e Howell,
pavimentou o caminho para o exercício cada
vez maior dos poderes presidenciais de ação
unilateral. Em contraste com a visão domi
nante sobre a relação Executivo—Legislativo
nos Estados Unidos, afirmam que o Con
gresso sempre teve uma inclinação a delegar
poderes ao Executivo em várias áreas de po
líticas públicas. Eles não chegam a afirmar
que o Congresso dá carta branca ao Executi
vo. O que ocorre é que a própria proliferação
de leis teve o efeito de criar um arcabouço
elástico de legislação que, pelas inconsistên
cias e conflitos que contém, acaba por dar
um amplo espaço de manobra ao Executivo
para perseguir sua própria agenda.
Em apoio ao argumento da delegação,
Moe e Howell referem-se ao estudo de Epstein e 0 ’Halloran (1999). Entretanto, o que
esse estudo mostra de fato é que o Congres
so delega ao Executivo o poder de legislar
apenas em áreas específicas de políticas, es
pecialmente as mais complexas e de maior
conteúdo informacional, conservando “ciumentamente” sua própria autoridade nas
áreas de taxação e gastos. Epstein e O 'Halloran verificam ainda que os legisladores de
legam também em certas áreas de políticas
distributivas, nas quais não se espera que o
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façam, uma vez que trazem benefícios para
suas bases eleitorais. Por fim, esses autores
concluem que há maior delegação quando o
Executivo tem maioria partidária no Con
gresso. Ou seja, o Congresso delega menos
em períodos de governo dividido.
O Congresso raramente empreende
uma ação efetiva para reverter o uso desses
instrumentos: de mil executive orders emiti
das no período 1973-97, o Congresso ten
tou reverter apenas 37 e a maioria delas
“morreu” nas comissões; apenas uma foi
transformada em lei. Além disso, o Congres
so raramente tentou limitar esse poder, e
quando o fez não foi bem-sucedido. Apesar
de todo o conflito durante as administrações
Bush e Reagan, esses autores afirmam que o
Congresso se mostrou incapaz de derrubar a
“infame” executive order n° 11.291, de 1981,
que fortaleceu o processo de fiscalização exe
cutiva sobre toda forma de regulamentação
feita pelas agências públicas.
Em resumo, os estudos mais recentes
sobre a presidência nos Estados Unidos
mostram uma clara tendência de fortaleci
mento institucional do presidente em um
país tido como o caso paradigmático de se
paração de poderes, onde o presidente não
detém poderes formais de apresentar proje
tos de lei ao Congresso. Esse fortalecimento
se dá não só pelo controle que exerce sobre a
burocracia, mas também por sua influência
na determinação da agenda legislativa.

Conclusão

O survey da literatura feito aqui mostra a
importância analítica dos poderes de agenda
do Executivo nos estudos sobre os governos,
tanto no parlamentarismo como no presiden
cialismo. Entretanto, esses estudos identifi
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cam efeitos diferentes em cada um dos siste
mas de governo. No parlamentarismo, os po
deres de agenda são tratados como instru
mentos de proteção de maiorias partidárias
do governo no Legislativo. Nos sistemas pre
sidencialistas, são vistos como um mecanis
mo instirucional para contornar a vontade da
maioria ou subjugar o Legislativo.
Essas diferentes interpretações resultam
do peso explicativo, a meu ver excessivo, que
esses estudos atribuem à fusão e à separação
de poderes. Na sua visão estilizada, a condi
ção majoritária do governo é considerada
uma conseqüência natural do sistema parla
mentarista." Essa condição, contudo, é ne
gada quando se fazem comparações entre os
dois sistemas.
Governos de partidos majoritários não
predominam no parlamentarismo. Pelo con
trário, entre 1946 e 1999, 43,2% dos gover
nos parlamentaristas tinham um partido
majoritário no parlamento, ao passo que,
nos países presidencialistas, uma proporção
maior (55,5%) detinha maioria no parla
mento (Cheibub, Przeworski e Saiegh,
2004). Além disso, a probabilidade de o
chefe do Executivo pertencer a um dos dois
maiores partidos é praticamente a mesma
nos dois sistemas de governo: 0,94 no parla
mentarismo e 0,92 no presidencialismo
(Cheibub, 2002b).
Por sua vez, os mecanismos que man
têm o Executivo responsável perante o Le
gislativo e garantem a correspondência de
suas políticas com as preferências do eleito
rado - ou seja, a dissolução do gabinete e a
convocação de eleições para a formação de
um novo governo - não funcionam na prá
tica como prevê a teoria. Um estudo de 21
democracias parlamentaristas no período
1946-95 mostra que em 56% dos casos
ocorreram mudanças de primeiro-ministro e
em 36% nos partidos dos primeiros-minis
tros sem a convocação de eleições; além dis-

so, a composição partidária do gabinete foi
alterada em 46% dos casos, assim como o
maior partido da coalizão de governo em
24%, também sem a ocorrência de novas
eleições (Cheibub, 2002b).
Como a separação de poderes não ga
rante a condição majoritária do presidente,
essa é, em geral, vista como forma de supe
ração do conflito institucional e condição
para o governo efetivo no sistema presiden
cialista. A realidade, porém, também se
mostra bem mais complexa. Nos Estados
Unidos, berço do presidencialismo e mode
lo de estabilidade política, a ausência de
maioria no Congresso se tornou regra no
pós-guerra: durante dois terços do período
entre 1955 e o mandato que terminaria em
1990, um governo republicano teve de en
frentar uma maioria oposicionista em uma
ou nas duas casas legislativas, como observa
Sundquist (1988, p. 613), ao defender a ne
cessidade de uma teoria sobre governos de
coalizões para dar conta dessa situação.
No presidencialismo latino-americano, o
multipartidarismo é visto como um problema
adicional ao governo efetivo, uma vez que au
mentaria as dificuldades de formação de go
vernos ou de coalizões majoritárias. No entan
to, coalizões majoritárias se formaram em

60% dos governos em países presidencialistas
no período 1946-99. Essa proporção é de fato
menor do que as coalizões majoritárias que se
formaram no parlamentarismo (79%); ainda
assim, governos de coalizão majoritários estão
longe de constituir exceção no presidencialis
mo (Cheibub, Przeworski e Saiegh, 2004).
O estudo dos poderes de agenda também
pode se beneficiar de comparações sistemáti
cas entre os dois sistemas de governo.12 Uma
vez que poderes institucionais de agenda exis
tem também no presidencialismo, não vejo
razões para acreditar que a ausência do voto de
confiança elimine o papel que esses poderes
podem exercer nas mãos de um presidente
que conta com maioria no parlamento. Essa
possibilidade é excluída tanto por Cox e Morgenstern como por Shugart e Carey nos seus
modelos de presidencialismo latino-americano. Os poderes de agenda do presidente não
reforçam necessariamente padrões conflitivos
de relação entre Executivo e Legislativo no sis
tema presidencialista. Ao contrário do que ar
gumentam esses autores, podem neutralizar
supostas patologias desse sistema de governo
e, como no parlamentarismo, facilitar a coor
denação do Executivo com sua maioria no
Congresso, especialmente em governos de
coalizão.

Notas

1.

Strom (2000) caracteriza o sistema parlamentarista como uma cadeia de relações entre
agentes e mandatários {agents and principais), na qual cada entidade é o único agente de
seu mandatário imediato.

2

Esta é a visão clássica de Linz (1994), mas pode ser encontrada também em Moreno e
Shugart (2003), Moe (1985,1990) e Moe e Caldwell (1994).

3

Estou deixando de lado os sistemas mistos ainda pouco estudados e freqüentemente tra
tados como parlamentaristas. Um exemplo de estudo recente é a coletânea organizada por
Müller e Strom (2003), visando atualizar e homogeneizar o conhecimento empírico so
bre os governos de coalizão nas democracias parlamentares, que inclui França e Portugal
entre os casos estudados. Ver também Döring (2001).
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4

Pioneiros nessa orientação, Blondel eThiebault (1988) organizaram um número especial
do European Journal ofPolitical Research, intitulado “Cabinet structure and decision making in Western Europe”.

5

Ver as coletâneas mais recentes organizadas por Laver e Shepsle (1994) e Müller e Strom
(2003).

6

Para um importante estudo que compara o controle da agenda parlamentar nas democra
cias parlamentaristas européias, ver Dõring (1995, 2001).

7

Laver e Shepsle não tratam das diferenças entre os ministros. Nos estudos de caso de go
vernos parlamentaristas, um conflito importante no interior do ministério se dá entre os
chamados “ spending ministers” e os ministérios e/ou órgãos econômicos. Em um estudo
clássico, Heclo e Wildavsky (1974, p. 162), tratando do processo decisório no gabinete e
da relação entre esses dois tipos de ministros, mostram que o ministro da Fazenda, e o
apoio que ele tem do primeiro-ministro, é decisivo. Afirmam ironicamente que “essa
maioria de dois geralmente é suficiente para determinar a maioria dos resultados”.

8

Esses autores identificam apenas dois sistemas “puros” de governo: o parlamentarismo in
glês e o presidencialismo norte-americano. Eles consideram que, no primeiro, não apenas os
atores legislativos, mas também o Executivo exercem o poder de agenda (Cox e Morgenstern, 2002, pp. 462-64). O poder de agenda do Executivo é também uma característica
distintiva do parlamentarismo paraTsebelis (1995, 2002).

9

Como mostra Strom (1990) em seu clássico estudo sobre governos minoritários no parla
mentarismo. Cheibub, Przeworski e Saiegh (2004, pp. 577-78), por sua vez, mostram que
governos minoritários no presidencialismo têm eficácia legislativa e argumentam que go
vernos minoritários não devem ser vistos como falhas na formação de coalizões. Da mes
ma forma que ocorre no parlamentarismo, são formados quando não há distâncias signi
ficativas entre os pontos ideais dos diferentes partidos a respeito de políticas públicas.

10 A sua caracterização da “presidência moderna” revela claramente essa influência. Ver Moe
(1993, p. 341).
11 Como afirma Moe (1990, p. 241), por exemplo, no parlamentarismo, o Executivo e o
Legislativo são controlados pelo partido majoritário.
12

Ao contrário do que ocorre com os estudos comparativos mais sistemáticos, como os de
Dõring (1995, 2001), Tsebelis (2002) e de Alemán e Tsebelis (2002).
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Resumo

O Executivo nos Sistemas de Governo Democráticos
Este artigo faz um survey da literatura sobre sistemas de governo em países democráticos,
apontando a fragilidade dos modelos estilizados de governo parlamentarista e presidencialis-
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ta, baseados nas suas diferenças institucionais básicas: a fusão e a separação de poderes. Para a
autora, o peso explicativo atribuído a essas diferenças pouco contribui para a compreensão das
condições institucionais que determinam a dinâmica dos governos e as suas políticas. Os es
tudos empíricos identificam uma enorme diversidade no interior de cada um desses sistemas
de governo, tanto em suas regras formais como em seu funcionamento. Mais recentemente,
modelos analíticos têm enfatizado a importância dos poderes de agenda do Executivo nos dois
sistemas de governo, os quais funcionam como um mecanismo institucional com impacto sig
nificativo na capacidade de o governo coordenar sua própria estrutura interna e de obter o
apoio do Legislativo e a aquiescência da burocracia para a implementação de seu programa
político.
Palavras-chave: Parlamentarismo; Presidencialismo; Executivo; Legislativo; Poderes de agenda.

Abstract

Executive Power in Democratic Government Systems
This article performs a survey on the literature available about government systems in demo
cratic countries pointing out weaknesses both on parliamentary and presidential models ba
sed on their basic institutional differences, i.e., fusion and splitting of power. For the author,
the explanatory weight given to such differences does not contribute much to understand the
institutional conditions that determine the dynamics of governments and their policies. Em
pirical studies have identified enormous diversity within each government system concerning
formal regulations and functioning. More recently, analytical models have emphasized the im
portance of agenda powers in the Executive on both government systems, which work as some
institutional apparatus of significative impact on the capability a government will have to
coordinate its own internal structure as well as to obtain Legislative support and the bureau
cratic acquiescence for implementing its political program.
Keywords: Parliamentary system; Presidential system; Executive power; Legislative power;
Agenda powers.

Résumé

Le Pouvoir Exécutif dans les Systemes de Gouvernement Démocratiques
Cet article présente une vue d’ensemble des ouvrages sur les systèmes de gouvernement dans
les pays démocratiques. II indique la ffagilité des modèles stylisés de parlementarisme et de
présidentialisme par rapport à leurs différences institutionnelles fondamentales: la fusion et la
séparation des pouvoirs. Nous considérerons, néanmoins, que ces différences ne contribuent
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qu’en partie à la compréhension des conditions institutionnelles qui déterminent la dynami
que des gouvernements et de leurs politiques. Les études empiriques identifient une énorme
diversité à l’intérieur de chacun de ces systèmes de gouvernement, aussi bien quant à leurs rè
gles formelles que par rapport à leur fonctionnement. Mais, récemment, des modèles analyti
ques ont mis en relief l’importance des pouvoirs de l’agenda de l’Exécutif dans ces deux systè
mes, qui fonctionnent comme un mécanisme institutionnel dont l’impact sur la capacité du
gouvernement de coordonner sa structure interne et d’obtenir l’appui du Législatif et l’accord
de la bureaucratie pour la mise en place de son programme politique, est significatif.
Mots-clés: Parlementarisme; Présidentialisme; Exécutif; Législatif; Pouvoirs d’Agenda.
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