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Resumo: Em sistemas presidencialistas com formação de gabinetes multipartidários, a 
coordenação dos partidos da coalizão é facultada pelos amplos poderes constitucionais 
dos presidentes. A existência dessas prerrogativas permite que eles mobilizem 
estratégias distintas para obter gabinetes coordenados. Análises com esse enfoque têm 
avançado, mas pouca atenção é dada às condições sob as quais os presidentes combinam 
o uso de recursos formais com recursos informais. O objetivo deste trabalho é analisar a 
questão em Brasil, Chile e Uruguai, com foco no período conhecido por Left Turn, 
identificado com a ascensão de presidentes de esquerda nos três países (Luis Inácio Lula 
da Silva e Dilma Rousseff, no Brasil; Tabaré Vasquez e José Mujica, no Uruguai; 
Ricardo Lagos e Michelle Bachelet, no Chile). O argumento central é que presidentes 
mais frágeis institucionalmente tendem a combinar recursos formais e informais para 
obter gabinetes coordenados. 
 
 
Resumen 
En los sistemas presidenciales con formación de gabinetes multipartidistas, la 
coordinación de los partidos de la coalición es proporcionada por los amplios poderes 
constitucionales del presidente. La existencia de estas prerrogativas que les permite 
movilizar diferentes estrategias para lograr la acción colectiva. Análisis con este 
enfoque han avanzado, pero se presta poca atención a las condiciones en que los 
presidentes combinan el uso de los recursos formales con recursos informales. El 
objetivo de este estudio es analizar el tema en Brasil, Chile y Uruguay, se centra en el 
período conocido como left turn, identificado con el ascenso de presidentes de izquierda 
en los tres países (Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil; Tabaré 
Vásquez y José Mujica, en Uruguay; Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile).  
 
 
 
Palavras chave: Presidencialismo; left turn; gabinetes multipartidários; recursos 
formais e informais; coordenação da coalizão. 
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junho de 2015); e para o VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política - ALACIP 2015.  
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1. Introdução 

A ascensão de governos de esquerda na América Latina durante os anos 2000 

resultou em uma fértil agenda de pesquisa que tem se preocupado em analisar os efeitos 

dessa mudança sobre a qualidade das democracias na região. Este artigo busca discutir o 

left turn4 sob outra perspectiva: como os presidentes desses partidos conduzem o 

governo com vistas a ampliar suas chances de sucesso na arena legislativa? Mais 

especificamente, o objetivo do trabalho é discutir as estratégias mobilizadas pelos 

chefes do Executivo para obter gabinetes coordenados em governos de esquerda na 

região. 

Sabe-se que o left turn representou um novo alinhamento das agendas políticas 

propostas pelos presidentes eleitos, privilegiando plataformas de reforma social, 

realinhamento da política econômica, entre outras. A fim de perseguir essa agenda de 

mudanças, os partidos de esquerda, uma vez no poder, se deparam com os 

constrangimentos impostos pelas condições institucionais em cada país. A pergunta que 

o artigo busca responder é se, em que medida, tais condições são suficientes para a 

coordenação dos gabinetes montados.  

Argumenta-se que onde os condicionantes institucionais configuram uma 

fragilidade maior do poder presidencial, será necessária a mobilização de estratégias 

complexas pelos presidentes para obter ações coordenadas no interior do Executivo e na 

arena legislativa. Tais estratégias envolvem o uso de recursos formais – prerrogativas 

constitucionais garantidas aos chefes do Executivo – combinados à mobilização de 

recursos informais, ou seja, suas capacidades para mobilizar “regras” ou ações 

simbólicas que não estão inscritas no marco legal.  

O estudo parte da análise de governos de esquerda em três países: Brasil (Luis 

Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff), Chile (Ricardo Lagos e Michelle Bachelet) e 

Uruguai (Tabaré Vásquez e José Mujica). Três dimensões institucionais são centrais na 

discussão: sistema partidário e eleitoral; recursos formais da presidência; e formação de 

gabinetes. O objetivo central é identificar como essas dimensões variam nos três países 

analisados e as condições que criam para que os presidentes combinem o uso de 

                                                           
4 Levitsky & Roberts, 2011; Luna, 2010 
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recursos formais e informais em contextos de maiores custos para alcançar gabinetes 

coordenados.  

O artigo está estruturado da seguinte forma: a próxima seção apresenta o conceito de 

left turn na literatura e faz um painel descritivo dos governos analisados. A seção três 

discute o impacto das três dimensões institucionais sobre a extensão dos poderes 

presidenciais nos países em tela. Na quarta seção, são debatidos os recursos disponíveis 

aos presidentes e a relação entre a formalidade e a informalidade em contextos onde há 

maior fragilidade institucional dos chefes do Executivo e de maiores custos de 

coordenação da coalizão/facções. A última seção traz as considerações finais.   

 

2. Left turn no Brasil, Chile e Uruguai 

Como resultado da insatisfação com as políticas pró-mercado implementadas 

nos anos 1980 e 1990 (Seligson, 2007; Madrid, 2010; Nunes, 2014), a virada às 

esquerdas - ou “maré rosa”5 das esquerdas (Lievesley & Ludlam, 2009) ou ainda left 

turn - que ocorreu na América Latina representou um realinhamento das agendas 

políticas propostas pelos presidentes eleitos. A alternância ideológica promovida na 

região despertou um debate acerca de seus discursos e agendas políticas. Novos 

procedimentos democráticos começaram a ser utilizados por esses governos eleitos, que 

passaram a implementar políticas mais efetivas de combate à desigualdade e pobreza 

(La Torre, 2013), de realinhamento da política econômica, mudanças na condução da 

política externa - a partir de uma nova política de cooperação regional  e maior 

autonomia em relação à diplomacia dos Estados Unidos -, além da inclusão de novos 

mecanismos de participação direta (Altman, 2010).  

Ressalte-se, contudo, que houve um processo de moderação dos discursos e 

plataformas políticas dos partidos de esquerda no Brasil, Chile e Uruguai. Na 

classificação de Madrid (2010), esses partidos pertencem à chamada esquerda 

moderada, contraposta a uma esquerda intervencionista e mais radical, como aquela que 

chegou ao poder na Bolívia, Venezuela e Equador. 

                                                           
5 O termo foi utilizado pela primeira vez pelo jornalismo político, no ano de 2005 após a vitória de Tabaré Vasquez 
no Uruguai para denotar a cor associada à esquerda, o vermelho, mas numa versão mais moderada do comunismo que 
se tornou por sua vez cor-de-rosa, desse modo não seria uma onda vermelha, mas sim uma onda ou maré rosa. Para 
mais ver: http://www.nytimes.com/2005/03/01/international/americas/01uruguay.html?_r=0  

http://www.nytimes.com/2005/03/01/international/americas/01uruguay.html?_r=0
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Nos termos de Weyland (2010), os constrangimentos enfrentados pelo partido 

dos Trabalhadores no Brasil e pelo Partido Socialista Chileno em termos 

organizacionais, institucionais e do regime político foram muito maiores que aqueles 

enfrentados por outros países que passaram pelo left turn, dado que os efeitos das 

políticas pró-mercado implantadas nos anos 1980 (no Chile) e 1990 (no Brasil) tiveram 

efeitos razoavelmente positivos para a economia desses países, forçando esses partidos a 

moderarem seus discursos e aderirem de modo parcial a uma retórica menos radical em 

relação à pauta dos partidos à direita do espectro ideológico. Cabe considerar ainda que 

no caso do Uruguai também não houve uma ruptura radical com a agenda política 

existente nos governos anteriores, e que a Frente Ampla manteve a estrutura das 

reformas pró-mercado realizadas nos anos de 1990 no País. Não obstante, tais mudanças 

também se diferem na sua condução e no seu conteúdo - há pequenas reformas sociais 

(Brasil sob os governos do PT, Uruguai com os governos da Frente Ampla e no Chile 

sob o comando da Concertación). 

 

Breve painel dos governos de esquerda nos três países 

No ano de 2003, chegou ao poder, pela primeira vez, o Partido dos 

Trabalhadores (PT), sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. Com uma plataforma 

social relevante, o governo Lula ampliou programas sociais, com destaque para a 

política de transferência condicionada de renda, o Programa Bolsa Família. Esta agenda 

de programas sociais não abalou, no entanto, os pilares da política de estabilização 

macro-econômica conquistadas nos anos de 1990. Houve ainda uma mudança no papel 

do Estado na economia, que ampliou políticas de concessão de crédito a grandes 

empresas através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), conseguindo ampliar as taxas de crescimento econômico com distribuição de 

renda6. 

Assim, as plataformas políticas do governo Lula não comprometeram a 

estabilidade da democracia no Brasil; houve a manutenção dos compromissos com o 

mercado e um respeito às arenas de contestação democráticas. Mesmo abalado com o 

                                                           
6 O coeficiente de Gini sob o governo Lula caiu de 0,58 no início do primeiro governo Lula em 2003 para 0,53 em 
2010 de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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escândalo de corrupção envolvendo lideranças do alto comando do governo no ano de 

2005, o Presidente foi reeleito em 2006 e manteve as regras políticas, conseguindo fazer 

a sucessão ao governo com a eleição de Dilma Rousseff (PT), em 2010, dentro do jogo 

democrático. 

Quanto às políticas implementadas pelo governo Dilma, houve a manutenção da 

política econômica adotada no governo Lula, com foco em programas sociais e subsídio 

a setores da indústria a fim de promover maior inclusão social e manter a demanda 

interna da economia dinâmica. Quanto à relação com o Congresso, o governo Dilma, 

apesar de manter uma coalizão majoritária, enfrentou problemas na coordenação 

política, desde seu 1º mandato, principalmente devido à manutenção da heterogeneidade 

ideológica da coalizão governativa. 

No Chile, a chegada das esquerdas ao poder ocorreu no ano de 1990, com o fim 

da ditadura de Pinochet e a vitória nas urnas da Concertácion de Partidos por la 

Democracia, que reúne legendas de esquerda. No governo Michelle Bachelet, houve 

uma relativa estabilidade da economia com incrementos na política social. Seu mandato 

ocorreu em um momento econômico de relativa prosperidade, principalmente pelo 

aumento no preço do cobre, produto de exportação relevante na economia do País. O 

governo chileno, sob o comando de Bachelet, teve taxas elevadas de aprovação popular, 

terminando o mandato com mais de 80% de aprovação - ainda assim, a Concertación 

não conseguiu fazer seu sucessor em 2010, quando venceu o candidato da centro-direita 

Sebastian Piñera. Em 2013, Bachelet foi eleita novamente presidente do Chile. 

Assim, mesmo durante o governo de Ricardo Lagos, quando o número de 

cadeiras da Concertación no Congresso foi ligeiramente menor em comparação com o 

período anterior, o Executivo, a despeito das previsões pessimistas, obteve êxito na 

aprovação de suas medidas: dos 588 projetos enviados por Lagos ao Congresso, 53% 

foram convertido em lei durante o seu governo (Maureira, 2007). 

No Uruguai, a eleição de Tabaré Vásquez em 2005 levou ao poder o primeiro 

presidente de esquerda na história do Uruguai, eleito pela Frente Ampla, legenda 

formado pela união de diversos setores ou subdivisões da esquerda no Uruguai. Por se 

tratar de um bloco de esquerda que traduz uma confluência de movimentos, partidos e 
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grupos políticos, há um alto grau de fraccionalização desses grupos dentro das forças da 

Frente Ampla.  

No governo Vásquez, houve crescimento econômico em torno de 6% anuais e 

redução dos índices de pobreza e desemprego. O ministro da fazenda, José Mujica, era 

considerado um dos mais populares do governo e foi eleito no pleito seguinte, em 2009, 

também pela Frente Ampla.  

A agenda política dos presidentes Vásquez e Mujica foi apoiada no âmbito 

legislativo, atingindo altos índices de sucesso presidencial no congresso. Esse quadro 

somente foi possível porque os presidentes contaram a cooperação das facções da Frente 

Ampla, que agiram de forma coesa. 

 

3. Três dimensões em perspectiva comparada 

A primeira questão pertinente a este artigo é observar as condições institucionais 

para que os partidos de esquerda dos três países pudessem implementar essa agenda de 

mudanças. Uma vez no poder, essas legendas se depararam com constrangimentos e 

incentivos institucionais no momento de formação dos gabinetes. Como essas 

características variam entre os países analisados? Essa seção se debruça sobre as 

condições institucionais em cada caso, a fim de propor uma classificação relativa à 

extensão de poderes presidenciais. Tal classificação se baseia em três dimensões, sendo:  

(1) Recursos formais do presidente: observa-se o quantum de concentração de 

poder nos presidentes e a capacidade presidencial de mobilizar suas prerrogativas 

constitucionais. Sabe-se que presidentes dotados de amplos poderes institucionais detêm 

vantagens advindas da posição de first-mover7 (Cox e Morgenstern, 2002) e fazem 

cálculos estratégicos sobre a forma como irão movimentar-se (Cameron, 2000). Assim, 

farão escolhas tendo em vista os custos que envolvem cada decisão.  

(2) Sistema partidário e eleitoral: a configuração do sistema partidário e 

eleitoral é uma dimensão crítica para as escolhas presidenciais sobre que estratégias 

serão mobilizados na formação e condução de seus governos. Assim, pode-se supor que 

                                                           
7 Cox e Morgenstern (2002) desenvolveram uma tipologia sobre o presidencialismo na América Latina, na qual 
identificam presidentes proativos e um legislativo reativo. Devido aos amplos poderes que detêm, os chefes do 
Executivo se movem primeiro, deflagrando o jogo e intervindo no processo legislativo. Além disso, podem agir 
unilateralmente. 
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os constrangimentos serão maiores onde há maior fragmentação partidária, com 

múltiplos pontos de veto e partidos/facções membros do gabinete menos disciplinados 

no âmbito legislativo. Da mesma forma, a dimensão eleitoral impacta diretamente a 

formação de gabinetes.  

(3) Formação de gabinetes: presidentes que detêm o poder de indicar e 

demitir seus ministros, como ocorre nos casos analisados neste artigo, fazem escolhas 

sobre o tipo de gabinete que irão montar, a gestão desse gabinete e as condições de 

participação dos partidos ou facções integrantes. Essas escolhas são constrangidas tanto 

pela extensão de seus poderes de agenda quanto pelo sistema partidário e eleitoral, além 

de outros fatores.  

 A interação entre essas três dimensões define um cenário no qual a extensão de 

poderes institucionais dos presidentes varia segundo as condições descritas no Quadro 

1. 

Quadro 1 – Extensão de poder institucional do presidente  
segundo as três dimensões institucionais 

 + poder institucional do 
presidente 

- poder institucional do presidente 

Recursos formais + recursos formais - recursos formais  

Sistema partidário e 
eleitoral 

- fragmentação partidária  + fragmentação partidária  
 

Formação/tipo de gabinete - heterogêneo e 
+ consensuais 

+ heterogêneo  e 
- consensuais 

 

 Dessa forma, propõe-se que maiores poderes institucionais do presidente, a 

partir dessas três dimensões, ampliam a capacidade de coordenação do gabinete. Em 

sentido oposto, chefes do Executivo mais frágeis institucionalmente contam com menor 

capacidade de coordenação do gabinete.  

A fim de desenvolver o argumento, optou-se pelo recorte dos casos em Brasil, 

Uruguai e Chile. À primeira vista, essa escolha sugere uma estratégia comparativa por 

sistemas similares. Os três países experimentaram processos de transição democrática, 

após longos períodos de governos autoritários, marcados por mudanças no desenho 

institucional que fortaleceram o poder presidencial, na comparação com o período 

democrático anterior. Além disso, compartilham a característica de combinar sistemas 

presidencialistas e bicamerais com multipartidarismo. 
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Há, contudo, variações nada triviais entre os países no que se refere à extensão 

de poderes presidenciais; ao sistema partidário e eleitoral; e às condições para formação 

de gabinetes. Por esses motivos, justifica-se a escolha dos casos em termos de most 

diferent systems design (MDSD), na forma como esses métodos foram definidos por 

Przeworsky e Teune (1982). A seguir, serão detalhadas as três dimensões nos países em 

tela.  

3.1- A primeira dimensão: recursos formais da Presidência  

O objetivo desta seção é observar o quantum de concentração de poder há nos 

presidentes de Brasil, Chile e Uruguai. Para isso, são considerados os poderes 

legislativos e não legislativos dos chefes do Executivo, segundo as constituições 

vigentes em cada país8 (Anexo 1).. 

 Os recursos formais associados aos poderes legislativos dos presidentes são 

divididos em “poder de iniciar o processo de alteração do status quo”, “capacidade de 

controlar o timing do fluxo legislativo” e “poder de veto”. Sabe-se que tais 

prerrogativas colocam os presidentes em posição privilegiada no processo legislativo, 

revelando-se cruciais para a coordenação da coalizão governativa e para o sucesso 

dos chefes do Executivo na arena legislativa, conforme já amplamente demonstrado 

pela literatura. 

Os poderes não legislativos representam também recursos decisivos nas mãos 

dos presidentes, com destaque para a prerrogativa exclusiva de nomear e demitir 

ministros – seja na formação inicial do governo (Amorin Neto, 1998) ou ao longo de 

todo o mandato (Martinez-Gallardo, 2014)9. Nos três países em análise, esse é um 

recurso garantido aos chefes do Executivo. Há, contudo, divergências entre os textos 

constitucionais no que tange à extensão dessa exclusividade, ou seja, há casos em que 

                                                           
8 As informaações foram essencialmente retiradas das atuais constituições dos três países, a saber: Constituição da 
República Federativa do Brasil (1988); Constitución de la Republica Oriental del Uruguay (1967con las odificaciones 
plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre e 
2004); e Constitución Política de la República de Chile (1980, Texto actualizado a marzo de 2014). Destaque-se que 
Uruguai e Chile passaram por reformas constitucionais no atual período democrático. No caso 
chileno, o tema tem gerado manifestações populares que pedem a mudança do texto pelo fato de ter sido herdado da 
ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Algumas reformas, como a eleitoral e a educacional, foram aprovadas 
este ano (2015). 
9 A literatura tem demonstrado que o processo de barganha inerente à composição de gabinetes não se limita a 
ummovimento estratégico dos presidentes apenas na formação inicial do governo (Martinez-Gallardo, 2014). Uma 
agenda de pesquisa recente tem observado esses movimentos a partir da política de gabinete e os custos de delegação 
decorrentes, que variam a partir da estratégia adotada pelos chefes do Executivo (Inácio, 2012; Batista, 2012). 
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o poder presidencial de gerir o gabinete é constitucionalmente constrangido, como 

será visto adiante.   

Essas prerrogativas foram classificados em categorias, com pontuações que 

variam em uma escala entre 0 e 1,  de forma que quanto maior a pontuação, maior a 

concentração, ou seja, maior a extensão dos poderes atribuídos constitucionalmente 

aos chefes do Executivo (Anexo 1). Em um total possível de 18 pontos, o Uruguai 

obteve a menor pontuação (7,25), seguido do Chile (13,5) e Brasil (13,75). Isso indica 

que, segundo os poderes elencados, os presidentes brasileiros são os que detêm 

maiores prerrogativas e o sistema uruguaio é o que mais restringe os poderes 

constitucionais dos chefes do Executivo, com uma diferença significativa em relação 

aos demais casos. 

 

Poderes legislativos 

Em relação ao poder de iniciar o processo de alteração do status quo, foram 

considerados os recursos formais que dão ao presidente o status de first-mover  

(Cox e Morgenstern, 2002), ou seja, a capacidade de se movimentar primeiro, o que 

lhes permite deflagrar o jogo legislativo. Tais recursos estão associados à 

capacidade do presidente de agir unilateralmente para alterar o status quo, por meio 

de decreto, e à iniciativa exclusiva sobre determinados tipos de legislação.  

Segundo a tipologia de Carey e Shugart (1998), o poder de decreto pode ser 

diferenciado em dois tipos, conforme sua natureza: decreto constitucional (PCD) e 

decreto delegado (PDD). O primeiro refere-se à possibilidade, inscrita no texto 

constitucional, de o presidente legislar por decreto, independentemente da delegação 

do Legislativo. Já o decreto delegado diz respeito àqueles através dos quais os 

parlamentares aprovam legislação que confere ao presidente poder de fazer novas 

leis por decreto (Idem).  

O Brasil se destaca por dotar o presidente da capacidade de alterar o status quo 

unilateralmente por meio de Medidas Provisórias (MPs)10, previstas pelo artigo 62 da 

                                                           
10 É extenso o debate sobre o uso estratégico que os presidentes fazem das medidas provisórias: se elas 
representam usurpação dos poderes do Congresso pelo Executivo (Monteiro, 1997; 2000; Santos, 1997; Pessanha, 
1997; 1998) ou mecanismos de coordenação da coalizão (Figueiredo e Limongi, 2007). 
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Constituição e cujas regras foram substancialmente alteradas pela EC3211. Os 

presidentes brasileiros contam, ainda, com o poder de leis delegadas (art. 68)12, que 

não admitem emendas13.  

No Uruguai, o PCD é limitado e não capacita os presidentes a governar 

unilateralmente – ao menos, em tese. Isso porque a Constituição estabelece que os 

projetos enviados pelo Executivo com declaração de urgente consideração serão 

convertidos em lei se o Legislativo não aprecia-los no prazo de 45 dias (art. 168). 

Além disso, o Executivo pode destacar alguns pontos do projeto de lei e, por meio 

de decreto de urgência, condicionar os prazos de votação que, caso sejam 

ultrapassados, será transformado em lei na forma proposta pelo Executivo.  

Já o caso do Chile é diferente. O texto constitucional não prevê o PCD, mas há 

o poder delegado de decreto (arts. 61 e 32), que tem força de lei e pode vigorar por até 

um ano, com limitações sobre os temas a serem tratados. 

As diferenças também são marcantes no que se refere à iniciativa exclusiva 

dos presidentes sobre determinadas matérias. Novamente, o Brasil se destaca, mas 

dessa vez ao lado do Chile. Em ambos os países, os presidentes podem iniciar 

legislação sobre matéria tributária, administrativa e orçamentária, além de outros 

temas. A Constituição uruguaia prevê a iniciativa exclusiva para legislação ordinária 

em matéria orçamentária (at. 168) e tributária (art. 298) e restringe a iniciativa 

exclusiva em matéria administrativa. Também não prevê a exclusividade para 

legislação ordinária sobre outros temas.  

Outros dois recursos relevantes devem ser inseridos na classificação relativa à 

capacidade dos presidentes para iniciar o processo de alteração do status quo. O 

primeiro deles trata do poder de iniciar emendas à Constituição, previsto nos três 

países em tela. Embora não se trate de uma iniciativa exclusiva dos presidentes, esse 

                                                           
11 Desde 2001, com a edição da Emenda Constitucional nº32 (EC32/2001), passou a ser proibida a reedição das MPs 
por mais de uma vez e foi fixado que estas devem ser votadas pelo Congresso no prazo de 45 dias, sob pena de haver 
trancamento de pauta, ou seja, as decisões sobre outras matérias legislativas que estejam tramitando na Casa não 
podem ocorrer no plenário até que a MP seja apreciada. A validade das MPs passou a ser de 120 dias após a edição 
da EC32. Com esse processo houve uma efetividade real do processo de emendamento das medidas provisórias no 
Brasil (Cunha, 2014). 
12 A partir de agora, as referências aos textos constitucionais serão feitas apenas identificando o artigo da 
Constituição/país a que o texto está se referindo. 
13 Elas não podem versar sobre os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa 
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, e as legislações sobre 
temas específicos. 
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é um recurso formal importante disponível aos mesmos. Contudo, os textos 

constitucionais ampliam as exigências para a aprovação dessas emendas, elevando, 

assim, os custos do processo decisório14.  

Outro recurso a ser destacado é o poder de veto dos presidentes, que implica a 

possibilidade de vetar a proposição total ou parcialmente. Segundo alguns autores, o 

veto parcial, que significa bloquear trechos específicos da legislação, podem ser mais 

poderosos pelo fato de imporem ao Legislativo as preferências presidenciais “item a 

item”, ou seja, ao longo de cada artigo do projeto (Shugart & Carey, 1992; Anastasia, 

Melo & Santos, 2004:64; Tsebelis & Alemán, 2005). 

Tanto no Brasil quanto no Chile15 e Uruguai os presidentes detêm essa 

prerrogativa. A variação encontra-se no quórum para apreciação do veto pelo 

legislativo – 3/5 dos membros de cada Casa no Uruguai (art. 138); 2/3 no Chile (art. 

73) e maioria absoluta no Brasil (art. 84). 

No que se refere à capacidade de controlar o timing do fluxo legislativo, o 

pedido de urgência destaca-se como um dos recursos mais poderosos nas mãos dos 

presidentes sul-americanos. Por meio desse instituto, os chefes do Executivo podem 

abreviar o tempo de deliberação dos projetos no Legislativo, uma vez que o texto 

constitucional estabelece prazos para a apreciação dos parlamentares. Nos três países 

em análise, há previsão constitucional dessa prerrogativa.  

No Brasil, além da urgência constitucional, que prevê a deliberação do 

projeto em 45 dias em cada Casa (art. 64), há ainda a possibilidade do requerimento 

de tramitação urgente16. No Chile, a proposta pode ser declarada urgente em qualquer 

etapa da tramitação. Quando isso ocorre, é suspensa a deliberação de todos os demais 

projetos, estejam eles nas comissões ou no plenário. Há também variações nos “tipos” 

de urgência: urgência simples, cujo prazo para deliberação é de 30 dias; suma 

                                                           
14 Como destacam Figueiredo e Limongi (1999:197), em análise sobre o caso brasileiro, “matérias constitucionais 
são, por definição, protegidas por uma regulamentação que visa justamente a tornar lentas e difíceis as alterações do 
texto constitucional”. 
15 Siavelis (2001:211) destaca que “aunque no posee lo que comúnmente se conoce como veto parcial, puede hacer 
cambios o comentarios específicos a la legislación, en tanto “relación directa con las ideas matrices o fundamentales 
del proyecto”. 
16 Ele deve ser apresentado pelos líderes e aprovado pelos parlamentares. Ressalte-se que a urgência viabiliza, ainda, 
uma “blindagem” contra modificações na proposta, uma vez que a proposição é levada à apreciação do Plenário antes 
que o parecer das comissões seja concluído, reduzindo o tempo disponível para a apreciação ou mesmo suspendendo 
a deliberação desta na fase comissional. Isso é ainda maior no caso da “urgência urgentíssima”, que prevê a inclusão 
da matéria na Ordem do Dia mesmo que a Sessão já tenha sido iniciada (Inácio, 2007). 
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urgência, que reduz a tramitação para dez dias; e discussão imediata, que exige 

deliberação em três dias (Siavelis, 2001:207). No caso das urgências simples, se o 

Senado não se pronunciar em 30 dias, o projeto é convertido em lei (art. 74). Tais 

previsões destacam a urgência no caso chileno sobre os demais países em análise, uma 

vez que o prazo para apreciação pelo Legislativo é menor e há, ainda, três tipos 

distintos de urgência.   

O Uruguai é o que mais limita a prerrogativa de urgência dos presidentes. A 

Constituição restringe a tramitação de mais de um projeto com pedido de urgência por 

vez e este deve ser emitido junto com o envio da proposição ao Legislativo (art. 168). 

O texto prevê, ainda, a possibilidade de reversão do pedido de urgência pelos 

parlamentares – cada Câmara, por três quintos do total dos membros poderá deixar 

sem efeito a declaratória de urgente consideração, em cujo caso passa a se aplicar os 

trâmites normais (art.168; §7º; alínea C). Assim como todos os projetos encaminhados 

pelo Executivo, a declaratória de urgência deve conter a assinatura do ministro 

correspondente ou do Conselho de Ministros.  Decorrido o prazo estabelecido, sem 

que haja pronunciamento do Congresso, o projeto é tido como aprovado. 

O controle dos chefes do Executivo desses países sobre a agenda legislativa é 

ainda reforçado pela prerrogativa de convocar sessões extraordinárias do 

Congresso para deliberar sobre projetos que tramitam em urgência.  

 

Poderes não legislativos 

A prerrogativa exclusiva dos presidentes de nomear e demitir ministros a 

qualquer momento está prevista nos três países. Contudo, esse poder deve ser 

relativizado, levando-se em conta os constrangimentos constitucionais impostos em 

cada caso. 

Tais constrangimentos são explicitamente maiores no caso uruguaio. Isso se 

deve ao controle da atuação ministerial exercido pelo Legislativo. A Constituição do 

País prevê que os ministros devem contar com apoio parlamentar para se manterem no 

cargo (artigo 174), uma vez que o Parlamento dispõe de mecanismos para retirá-los da 

posição. 
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Ainda segundo o texto constitucional uruguaio, o Legislativo pode julgar 

politicamente a conduta dos ministros de estado e censurar seus atos de administração 

ou de governo17. Os presidentes uruguaios são ainda constrangidos institucionalmente 

pela previsão da decisão colegiada. Todas as proposições enviadas ao Legislativo 

devem conter a assinatura de um ou mais ministros ou do Conselho de Ministros. Essa 

previsão limita o poder dos presidentes, assim como os dispositivos de controle 

legislativo da atuação ministerial. Essas são diferenças substantivas em relação ao Brasil 

e ao Chile, onde não há base legal semelhante. 

No Brasil, o controle das ações ministeriais pelo Congresso é bem mais restrito. 

A Câmara de Deputados pode instaurar processos por 2/3 dos membros (art. 51); e 

apenas em casos de crime por responsabilidade, o Senado pode processar e julgar os 

ministros (art. 52). Eles também podem ser convocados pelo Legislativo para prestar 

informações (art. 51). 

O texto constitucional chileno prevê o controle legislativo das ações ministeriais 

no artigo 52, que dispõe sobre a possibilidade de citar um ministro a pedido de um terço 

dos deputados em exercício. Esse dispositivo, contudo, é limitado: os parlamentares 

estão restritos a fazer perguntas sobre temas vinculados ao exercício do cargo e é 

vedada a citação de um mesmo ministro por mais de três vezes por ano, exceto quando 

o requerimento é feito por maioria absoluta dos deputados em exercício.  

 

3.2- A segunda dimensão: sistemas partidários em perspectiva comparada 

 A estruturação do sistema partidário, nos planos eleitoral e parlamentar, é uma 

dimensão crítica para a extensão dos poderes institucionais dos presidentes. A forma 

como esse sistema opera impacta nas condições institucionais sobre as quais os 

presidentes irão se movimentar. 

 Os três países analisados são caracterizados por sistemas multipartidários em sua 

trajetória pós-redemocratização. Na América do Sul, eles são os únicos que se 

enquadram na categoria “sistemas partidários estruturados”, o que significa dizer que 

                                                           
17 No artigo 148, está previsto que a Asemblea General, por maioria absoluta de seus membros, detém a prerrogativa 
de desaprovar a ação ministerial individual (um ministro), plural (mais de um ministro) ou coletiva (Conselho de 
Ministros); se a desaprovação alcançar o quórum, os ministros são obrigados a renunciar. Contudo, se a votação não 
alcançar 3/5 dos membros, é facultado ao presidente vetar a censura e acionar um complexo mecanismo que pode 
levar à dissolução das câmaras - o que nunca ocorreu no País (Chasquetti, Buquet & Cardarello (2013:18). 
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são sistemas em que os índices de volatilidade eleitoral são menores e a competição 

política gira em torno de alguns partidos e tem duração no tempo de uma eleição até 

outra (Cunha e Araújo, 2015). 

 No Brasil, o multipartidarismo é combinado à representação proporcional de 

lista aberta, bicameralismo incongruente, federalismo e monopólio da representação por 

partidos políticos. Quanto ao número efetivo de partidos, o País figura entre aqueles que 

possuem a maior fragmentação partidária, tendo mais de dez partidos efetivos na 

Câmara dos Deputados18. O sistema político brasileiro é caracterizado por ter múltiplos 

pontos de veto e altas taxas de sucesso presidencial no Congresso Nacional. Essa 

configuração tem levado os presidentes brasileiros a montarem coalizões governativas 

no período pós-eleitoral. Essas formações, contudo, não são uma continuidade em 

relação às coligações eleitorais.  

Esse ponto difere substancialmente do caso chileno. No País, as coalizões são 

mais homogêneas e coincidem com as coligações eleitorais, em um contexto no qual os 

blocos partidários são bastante distintos no plano ideológico, sendo o sistema partidário 

estruturado em torno de questões programáticas (Altman, Luna, Piñeiro & Toro, 2009). 

Duas razões para isso são apontadas pela literatura: a configuração do sistema eleitoral 

até então vigente19, que impactou profundamente a dinâmica da disputa política no País; 

e a dimensão de apoio ao regime na escala democracia-autoritarismo.  

O sistema eleitoral conhecido como binomial, implementado no governo de 

Pinochet com o objetivo de sobre-representar os partidos de direita e reduzir o número 

de legendas competitivas (Siavelis, 2004), prevê a votação por distritos de dois 

membros. Assim, cada coalizão ou partido apresenta uma chapa com dois candidatos 

para cada distrito. A eleição de ambos apenas ocorreria se a lista que obteve o primeiro 

lugar dobrasse o número total de votos da segunda lista mais votada. Caso contrário, 

                                                           
18 De acordo com dados de Melo (2010). 
19 Em janeiro de 2015, o Parlamento Chileno aprovou a reforma do sistema eleitoral do País, substituindo a regra 
binomial que havia sido implantada no governo de Pinochet. O novo sistema propõe maiores níveis de 
proporcionalidade e representatividade e entrará em vigor nas eleições parlamentares de 2017. Entre outros aspectos, 
estabelece cotas ímpares em determinados distritos, o que levará ao fim do empate entre as duas principais coalizões. 
Também aumenta o número de deputados, de 120 para 155, e o de senadores, de 38 para 50, com o objetivo de dar 
maior representatividade aos lugares com maior número de habitantes. O projeto aprovado pelo Congresso implicará 
uma completa redefinição do mapa eleitoral do Chile, incentivos para a criação de novos partidos políticos e uma lei 
de cotas, que estabelece que a relação máxima entre candidatos homens e mulheres deve ser de 60% a 40%, 
respectivamente. Fonte: El País, 21/01/2015 
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apenas os dois mais votados de cada lista seriam eleitos (Idem). Essa estrutura 

incentivou a formação de coligações para a competição eleitoral e polarizou a disputa 

em duas coalizões que se distinguem claramente no espectro ideológico 

esquerda/direita.  

O segundo fator diz respeito à clivagem autoritarismo/democracia. Este é um 

forte elemento estruturador do sistema partidário chileno a partir dos anos 1990, em 

função do legado da ditadura de Pinochet, com forte influência sobre a formação de 

coalizões eleitorais e governativas. 

Desde o fim da ditadura, a disputa política no Chile tem se estabelecido entre 

duas coalizões: a Concertación, que reúne os partidos de centro-esquerda e governou o 

país praticamente por todo o período democrático recente; e a Alianza por Chile, que 

elegeu, em, 2010, Sebastian Piñera. É importante ressaltar que apesar da forte diferença 

ideológica que separa esses dois grupos políticos, o sistema político chileno não tem 

sido marcado por uma polarização extrema, a qual imporia graves obstáculos à atuação 

do presidente. 

Os principais partidos que compõem o sistema partidário chileno são: Partido 

Socialista Chileno (PSCH), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical Social 

Democrata (PRSD) – da esquerda; Partido Democrático Cristão (PDC) – de centro; e 

Renovação Nacional (RN) e União Democrática Independente (UDI) - de direita. 

O Uruguai é uma República presidencialista, unitária e com representação 

proporcional. O sistema multipartidário é moderado com o Partido Colorado (PC), o 

Partido Nacional (PN) e a Frente Ampla (FA). O quadro partidário uruguaio é bastante 

parecido com aquele do período anterior à ditadura militar nos anos 1970. A novidade 

da experiência recente é a ascensão paulatina da Frente Ampla no cenário eleitoral, que 

antes figurava como terceiro principal partido e é atualmente a maior legenda no 

parlamento, ultrapassando tanto o partido Nacional quanto o Partido Colorado.  

A criação da Frente Ampla, em 1971, transformou o sistema bipartidário 

existente até então no País e introduziu no cenário um multipartidarismo moderado 

(Chasquetti, 2004). Esse sistema opera na presença de um forte componente 

estruturador: a existência de facções dentro dos partidos, que são altamente 
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institucionalizadas, com altos níveis de visibilidade pública e estrutura de lideranças 

consolidada, e competem entre si (Idem). 

Esse fato faz com que a chave para compreender o sistema partidário uruguaio 

seja a fracionalização dos partidos. Dados sobre o número efetivo de facções entre 1985 

e 2010 revelam um aumento na Frente Ampla (de 2,6 para 4,5) e no Partido Nacional 

(de 1,8 para 2,7); enquanto o Partido Colorado passou de 2,3 para 1,9 (Chasquetti, 

2004:47). 

O sistema eleitoral no País prevê a lista fechada, com a seleção e a ordem dos 

candidatos controladas pelos líderes de facção, e regras que impedem a acumulação de 

votos entre listas. Esse formato gera, por um lado, incentivos para a fracionalização 

partidária, e por outro, para a disciplina partidária (Idem).   

 

 

3.3- A terceira dimensão: formação de gabinetes 

A formação de gabinetes nos países em tela se dá a partir de diferentes escolhas 

presidenciais que, por sua vez, são condicionadas pelo desenho institucional formatado 

no período pós-redemocratização. O rol de prerrogativas constitucionais garantidas aos 

chefes do Executivo, bem como a configuração eleitoral e partidária, influenciam as 

decisões sobre a montagem e gestão dos gabinetes. Isso não significa que os presidentes 

estejam atados institucionalmente – ao contrário, distintas escolhas podem ser feitas 

tanto no momento da formação, como na coordenação do gabinete (Inácio, 2012). 

O caso brasileiro denota o clássico presidencialismo de coalizão. No período 

recente, a estratégia de expansão da coalizão após as eleições foi utilizada com vigor, 

especialmente pelos presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva 

e Dilma Rousseff. A fragmentação do sistema partidário contribui para que as legendas 

vençam nas urnas sem alcançar maioria legislativa e montem gabinetes multipartidários 

para cimentar a cooperação da base governativa. Por sua vez, a distribuição de poderes 

legislativos nas mãos dos presidentes e das lideranças conforma um cenário conducente 

à disciplina parlamentar (Figueiredo & Limongi, 1999; Santos, 2007).  

Essa lógica, contudo, não livra os presidentes de problemas adjacentes à política 

coalizacional. Governos de coalizão pressupõem a formação de cadeias complexas de 
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delegação entre chefes do Executivo/ministros; partidos/ministros; e partidos membros da 

aliança governativa. Essa rede é iniciada com a montagem dos gabinetes multipartidários, 

quando os presidentes constituem agentes para a execução da agenda de governo, delegando 

tarefas e, ao menos tempo, dotando os ministros de certo grau de discricionariedade. Por sua 

vez, os ministros tornam-se também agentes de seus partidos, cujos interesses específicos fazem 

parte do jogo (Andeweg, 2000; Inácio, 2009).  

A mesma dinâmica ocorre no Chile e mesmo nos governos unipartidários do 

Uruguai. A lógica, contudo, merece distinção. No primeiro caso, as coalizões são mais 

homogêneas, além de serem coincidentes no período eleitoral e no pós-eleitoral. Em um 

contexto de blocos partidários bastante distintos no plano ideológico, torna-se clara a 

diferenciação entre governo e oposição. 

No caso uruguaio, os governos de coalizão não são a regra. Entre 1985 e 2012, 

foram formados quatro gabinetes unipartidários e cinco de coalizão (Chasquetti et all, 

2013). Todos os presidentes eleitos até 2005 precisaram construir acordos com outros 

partidos para alcançar maioria no Congresso e aprovar suas agendas (Chasquetti, 2004). 

A mudança nesse formato veio com a chegada ao poder da Frente Ampla, em 2005. 

Tanto Tabaré Vásquez quanto seu sucessor, Jose Mujica, obtiveram maioria legislativa 

e compuseram gabinetes unipartidários majoritários. 

Contudo, mesmo no caso de governos unipartidários majoritários, a natureza 

fracionalizada dos partidos uruguaios requer do presidente a capacidade de coordenar as 

diferentes facções dentro da mesma legenda (Chasquetti et all, 2013). Os presidentes 

precisam lidar com grupos institucionalizados e que competem entre si. Há, portanto, 

problemas de ação coletiva, assim como nas coalizões governativas de Brasil e Chile.  O 

caso da Frente Ampla no Uruguai é, de acordo com Lanzaro (2003), de um “partido de 

coalizão”, dado que a legenda se configura como a união de um conjunto amplo, como 

o próprio nome diz, de partidos e movimentos políticos. 

 O que se observa dessa análise é que também nessa dimensão, relativa à 

formação de gabinetes, há importantes diferenças. Embora coexista a dinâmica 

coalizacional em todos os casos, o que se tem são cenários distintos a serem conduzidos 

pelos presidentes. No Brasil, a montagem de gabinetes multipartidários implica a 

necessidade de lidar com coalizões que comportam muitos partidos e com uma larga 

distância de preferências, como ocorre especialmente no caso dos governos do PT; no 
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Chile, a clara existência de blocos ideológicos e internamente coerentes (Melo & Nunes, 

2009), que formata coalizões homogêneas, se reflete nos gabinetes; e no Uruguai, nos 

governos aqui tratados, a coordenação de facções que, dentro de um partido homogêneo 

como a Frente Ampla, tendem a cooperar, mas que também competem entre si.   

A lógica de distribuição de portifólios segundo o peso parlamentar das legendas 

– ou seja, de gabinetes coalescentes (Amorim Neto (1998; 2000), é observada nos três 

países. No Brasil, os ministérios mais relevantes para a implantação das políticas 

centrais para os chefes do Executivo tendem a ser controlados pelo partido formador da 

coalizão (Figueiredo & Limongi, 2009: 98).  

No Chile, a regra da proporcionalidade é conhecida por Cuoteo, caracterizada 

como uma instituição informal que surgiu nos governos da Concertación (Siavelis, 

2006; 2014a). Os acordos entre os líderes chilenos preveem, ainda, que os vice-ministros 

devem ser de partidos diferentes dos respectivos titulares, o que significa um shadowing entre as 

legendas (Carrol & Cox). Essa regra incluiu os ministérios políticos, ou seja, aqueles com 

atribuição de coordenação, diferindo do caso brasileiro, o que proporcionou a inclusão 

dos partidos da coalizão na tomada de decisões e a “construção de confianças” (Siavelis, 

2014b). 

No Uruguai, a regra tem sido o “critério de justiça distributiva entre os partidos e 

facções” (Chasquetti et all, 2013). Isso ocorre mesmo nos casos de governos 

unipartidários, como os do Frente Ampla, que distribuíram os portifólios entre os líderes 

das facções do partido. Da mesma forma que no Brasil, os ministérios mais relevantes 

são controlados pelo partido ou facção do presidente (Idem). 

 

 

 

Tipos de gabinete formados nos governos de esquerda 

Brasil 

No Brasil, o governo Lula seguiu a estratégia de montagem de gabinetes 

multipartidários utilizada por seus antecessores, ampliando o contingente legislativo por 

meio de coalizões montadas no período pós-eleitoral. No primeiro ano de mandato, a 

coalizão de Lula era formada pelas pequenas e médias legendas que compuseram a 
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aliança eleitoral, inclusive aquelas que aderiram à candidatura do Presidente já no 

segundo turno (PTB, PPS, PSB e PDT). O status majoritário da coalizão, ou seja, o 

controle de mais da metade das cadeiras na Câmara dos Deputados pela aliança 

governativa, somente ocorreu no segundo ano de mandato, quando o PMDB foi 

incorporado à coalizão (com a formação do segundo gabinete do Governo Lula, em 

23/01/2004, que obteve 62,38% das cadeiras). 

Essa composição ressaltou a estratégia do Presidente de montar coalizões 

fragmentadas, agregando pequenos e médios partidos, e heterogêneas, em termos da 

distância de seus membros no espectro ideológico. Foram contemplados partidos da 

direita do espectro político-ideológico, como o Partido Progressista (PP) e o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), além de legendas de centro, como o Partido da 

Mobilização Democrática Brasileira (PMDB), e de esquerda, com o Partido Comunista 

do Brasil (PCdoB).  

Lula formou cinco gabinetes em seu primeiro governo e outros três no segundo. 

Em seus dois mandatos, o partido do Presidente (PT) concentrou entre 50% e 52% dos 

postos ministeriais, sem contar os cargos com status ministerial (Inácio, 2006:92). Ao 

contrário de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que priorizou 

gabinetes mais gerenciais, Lula optou pela estratégia de politização dos gabinetes e dos 

cargos da Presidência com status ministerial (Inácio, Costa & Araujo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Coalizão, partidos da Coalizão, número de cadeiras da Coalizão 
 na Câmara dos Deputados no Brasil nos governos Lula I, Lula II e Dilma I  

Coalizão/ 
Presidente 

Partidos da Coalizão 

Número de Cadeiras 
da Coalizão na CD 

Número de Cadeiras 
do Partido do 

Presidente na CD 

% de Cadeiras da 
Coalizão na CD 

Início Fim Início Fim Início Fim 

Lula I 1 
PT - PL - PCdoB - PSB - PTB - 

PDT - PPS – PV 
219 254 91 90 42,7% 49,5% 
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Lula I 2 
PT - PL - PCdoB - PSB - PTB - 

PPS - PV – PMDB 
319 316 90 90 62,2% 61,6% 

Lula I 3 
PT - PL - PCdoB - PSB - PTB - 

PV – PMDB 
296 306 90 91 57,7% 59,6% 

Lula I 4 
PT - PL - PCdoB - PSB - PTB – 

PMDB 
299 302 91 90 58,3% 58,9% 

Lula I 5 
PT - PL - PCdoB - PSB - PTB - 

PMDB – PP 
357 330 90 81 69,6% 64,3% 

Lula II 1 
PT - PR - PCdoB - PSB - PTB - 

PMDB - PP – PRB 
311 319 83 82 60,6% 62,2% 

Lula II 2 
PT - PR - PCdoB - PSB - PTB - 

PMDB - PP - PDT - PRB 
348 346 82 79 67,8% 67,4% 

Lula II 3 
PT - PR - PCdoB - PSB - PMDB 

- PP - PDT – PRB 
323 319 79 77 63,0% 62,2% 

Dilma 1  
 

PT - PR - PCdoB - PSB -  PMDB 
- PDT – PP 

326 305 88 87 63,5% 59,5% 

      Dilma 2 
PT - PR - PCdoB - PSB -  PMDB 

- PDT - PP- PRB 
315 309 87 88 61,4% 60,2% 

Dilma 3 
PT - PR - PCdoB - PMDB - PDT 

- PP- PRB 
285 285 88 88 55,6% 55,6% 

Fonte: CEBRAP 

 

No ano de 2010, foi eleita para a Presidência Dilma Rousseff, com o apoio forte 

e ajuda da popularidade alta do presidente Lula. No governo Rousseff, não houve 

alterações substanciais na estrutura da presidência, tampouco na natureza da coalizão 

partidária montada.  

 

Chile 

Durante os governos de Bachelet e Ricardo Lagos, que estão em análise neste 

trabalho, foram formadas as coalizões majoritárias, conforme descrito no quadro 3. 

 

Quadro 3: Coalizão, partidos da Coalizão, número de cadeiras da Coalizão 
 na Câmara dos Deputados no Chile nos governos  

Coalizão/ 
Presidente 

Partidos da Coalizão 
Número de Cadeiras 
da Coalizão na CD 

Número de Cadeiras 
do Partido do 

Presidente na CD 

% de Cadeiras da 
Coalizão na CD 

Lagos PPD – PS – PDC – PRSD 62 20 51,7% 
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Bachelet PSCH – PDC – PPD – PRSD  62 17 51,7% 

 

 Nota-se que, diferentemente do caso brasileiro, as coalizões não sofreram 

alterações ao longo dos governos. A mesma coalizão do período eleitoral compôs o 

gabinete e manteve-se até o final de cada governo.  

 

Uruguai 

Atualmente as facções ou “setores” reconhecidos que compõem a Frente Ampla 

são vários20.  Os dois presidentes frenteamplistas distribuíram os gabinetes ministeriais 

entre os líderes das facções de forma proporcional, concentrando em suas facções os 

ministérios mais relevantes (Chasquetti et all, 2013).  

 

3.4- A interação entre as três dimensões 

O argumento central deste artigo é desenvolvido em duas etapas: a primeira analisa 

se, em que medida, as condições institucionais são suficientes para que o presidente 

obtenha gabinetes coordenados. A discussão sobre as três dimensões analisadas 

(recursos formais do presidente; sistema partidário e eleitoral; formação de gabinetes) 

desenvolvida acima, permite classificar os países, segundo a proposição apresentada no 

quadro 1 , da seguinte forma: 

 
 
 
 
 
 

Quadro 4: Extensão de poder institucional do presidente  
segundo as três dimensões institucionais – Brasil, Chile e Uruguai 

 Brasil Chile Uruguai 
Recursos formais + recursos formais  

 
+ recursos formais  

 
- recursos formais  

Sistema + fragmentado  - fragmentado  - fragmentado  

                                                           
20 Sectores Políticos com representação no Plenário Nacional o Movimiento de los Claveles Rojos, Grupo País, 
Partido Socialista de Uruguay, Movimiento Socialista, Movimiento 20 de Mayo, Partido por la Victoria del Pueblo, 
Movimiento de Participación Popular, Compromiso Frenteamplista, Baluarte Frenteamplista, Partido Obrero 
Revolucionário, Partido Comunista de Uruguay, Frente Izquierda de Liberación, Partido de la Seguridad Social, Liga 
Federal, Partido Socialista de los Trabajadores, Asamblea Uruguay, Movimiento Popular Frenteamplista, Izquierda 
Abierta, Corriente de Izquierda, Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, Corriente de Unidad Frenteamplista, 
Nuevo Espacio, Corriente 78, Confluencia Frenteamplista, Partido Demócrata, Vertiente Artiguista e La 5005. 
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partidário e 
eleitoral 

Tipo de gabinete + heterogêneo  - heterogêneo - heterogêneo 

 

Assim, temos, numa escala que começa com maior fragilidade até menor 

fragilidade institucional dos presidentes, segundo essas três dimensões: 

 

 

BRASIL > URUGUAI >CHILE 

 

A extensão de poderes presidenciais, definida a partir das três dimensões 

apresentadas, modela as condições sobre as quais os chefes do Executivo irão se 

movimentar para alcançar gabinetes coordenados com vistas a ampliar suas chances de 

sucesso na arena legislativa. Esse é o ponto a ser perseguido na segunda etapa da 

análise. Argumenta-se que onde há uma fragilidade maior do poder institucional do 

presidente, mais propícias serão as condições para que os presidentes mobilizem 

estratégias complexas de coordenação dos gabinetes. Neste trabalho, o foco recai sobre 

a estratégia de combinar a mobilização de recursos formais com os informais. A 

próxima seção discute esse tema a partir da relação entre a formalidade e a 

informalidade no âmbito das estratégias presidenciais e analisa as condições nos países 

em tela.  

 

4. Formalidade e informalidade nos casos analisados 

A relação entre a formalidade e a informalidade na condução de governo pelos 

presidentes ainda é um tema pouco investigado pela literatura, especialmente quando se 

trata dos presidencialismos latino-americanos. Há ainda uma carência de conceitos 

rigorosos e de teorias comparadas, o que provoca uma lacuna nas análises institucionais. 

Se as instituições informais podem produzir resultados diferentes na presença de 

instituições formais, então a incorporação daquelas é essencial (Helmke & Levitisky, 

2003). O artigo segue essa trilha, propondo uma análise das condições institucionais que 
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favorecem a combinação de recursos formais e informais pelos presidentes com vistas a 

obter gabinetes coordenados.  

O que são, afinal, os recursos informais? Trabalha-se com os conceitos de 

instituições informais desenvolvidos até o momento pela literatura. Em termos 

objetivos, tais instituições representam as “normas que não estão escritas” e que 

influenciam o comportamento dos atores políticos, ou seja, também fazem parte da 

regra do jogo (O’Donnell, 1996).  Nas palavras de Helmke & Levitsky (2006:5): 

“socially shared rules, usually unwritten, that are created, communicated, and enforced 

outside officially sanctioned channels”.  

 Parte da literatura tem observado a informalidade a partir de práticas como 

clientelismo, pork-barrel e patrimonialismo (Chaisty, Cheeseman & Power, 2012; 

Taylor-Robinson, 2006; O’Donnell, 1996). Esses casos constituem as chamadas 

instituições informais competitivas, conforme a tipologia desenvolvida por Helmke & 

Levitisky (2003; 2006). Esse não é nosso caso. 

A combinação de recursos formais e informais pelos presidentes se aproxima mais 

da definição de informal accomodating institutions (Idem). Essa tipologia caracteriza os 

casos em que a interação entre as instituições formais e informais se dá em meio à 

efetividade institucional conjugada a objetivos conflitantes. Segundo Helmke & 

Levitisky (2003:12), “can be viewed as a “second best” strategy for actors who dislike 

outcomes generated by the formal rules but are unable to change or openly break those 

rules” 

De forma análoga, argumenta-se aqui que a combinação de recursos formais e 

informais são “a segunda melhor estratégia” presidencial, posta em prática quando seus 

poderes institucionais não garantem a consecução de seus objetivos. Isso ocorre, 

segundo o argumento central do artigo, onde as condições institucionais não são 

suficientes para obter gabinetes coordenados. 

 Obviamente, quando se menciona que a estratégia de combinar recursos formais 

e informais se dá em contextos onde há uma maior fragilidade dos poderes 

presidenciais, isso deve ser pensado em perspectiva. Os casos aqui analisados são de 

países cujo desenho institucional do período democrático recente ampliou a gama de 

prerrogativas constitucionais dos chefes do Executivo – ou seja, não existem 
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“presidentes fracos” na América do Sul. O que há, na verdade, é uma variação na 

extensão desses poderes, que neste artigo foi mensurada por meio das três dimensões 

supracitadas.  

 A informalidade não é algo recente na trajetória desses países. Um exemplo 

dessa dinâmica é a regra de distribuição de portifólios aos partidos/facções que integram 

a coalizão. Nos três casos analisados, essa regra opera de forma constante no processo 

de formação de gabinetes, embora não seja uma regra formalizada ou escrita.  

No Chile, o Cuoteo ganha contornos mais complexos. Isso porque a própria 

regra informal tem sido contornada por outro tipo de informalidade. O Cuoteo e a 

transversalidad limitam as escolhas presidenciais na nomeação de ministros. Assim, por 

essa regra, o chefe do Executivo incorre no risco de distribuir cargos a pessoas que não 

são de sua confiança. Em governos onde há menos consenso entre os partidos, observa-

se a presença de advisory networks - redes informais de assessoramento ao presidente, fora dos 

ministérios, que podem ser compreendidos como forma de o presidente driblar os limites 

impostos pela regra informal (Siavelis, 2014a). 

 O caso brasileiro é diferente. Os presidentes, embora detenham o maior leque de 

recursos formais entre os três países analisados, têm fortalecido as estruturas 

presidenciais (Inácio, 2012) ou, como também se convencionou chamar na literatura, o 

“Centro Presidencial” (Lanzaro, 2013). Trata-se, assim, de um processo de centralização 

de competências nas estruturas e órgãos da Presidência, mas que tem uma característica 

contingencial (Rudalevige, 200221)– ou seja, ocorre em momentos de maiores custos 

para obter gabinetes coordenados (Inácio, 2006). O Uruguai, ao contrário, tem uma 

estrutura fortemente ministerial, o que se traduz em baixos níveis de centralização de 

competências (Lanzaro, 2013).  

 Esses movimentos dos presidentes demonstram que, sob determinadas 

circunstâncias, eles mobilizam estratégias complexas na condução de governo. Ou seja, 

os chefes do Executivo não estão limitados à oferta de cargos aos partidos, na 

expectativa de ações coordenadas, ou ao veto presidencial, em situações nas quais não 

                                                           
21 Em análise do caso estadunidense, o autor identifica um fortalecimento contingencial da estrutura presidencial para 
centralizar o policy-making, em detrimento da arena ministerial e das burocracias públicas. Rudalevidge propôs que a 
centralização de poder na estrutura da Presidência ocorre em momentos específicos, para reduzir custos de transação 
em agendas cuja cooperação do Legislativo e das burocracias é mais complexa; e reduzir custos de informação 
associados ao processo de elaboração e implantação dessa agenda. 
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há consenso. Eles têm à disposição outros recursos para transmitir mensagens – seja de 

recompensas ou ameaças. 

Há vários recursos que se prestam a isso – mídia, reuniões com ministros e 

líderes partidários, indicação de lideranças no Legislativo, “dedazo”, entre outros. Um 

exemplo disso é o uso da mídia para sinalizar preferências à base governativa (Costa, 

2011). A análise mostrou que, diferentemente do going public22 (Kernell, 1993), 

analisado para o caso estadunidense, os presidentes brasileiros mobilizam veículos de 

comunicação institucionais para sinalizar preferências diretamente aos membros da 

coalizão, com vistas a promover ações coordenadas na arena legislativa e alcançar a  

aprovação da agenda governamental. 

 

Recursos informais em Brasil, Chile e Uruguai: contextos para mobilização  

Argumenta-se que a interação entre as três dimensões apontadas ao longo deste 

trabalho define as condições institucionais de coordenação dos gabinetes pelos 

presidentes. Quanto mais essas condições empoderam institucionalmente os presidentes, 

maior sua capacidade de coordenação; quanto maior sua capacidade de coordenação, 

menor o uso de recursos informais. 

Na seção 3.4 deste artigo, a classificação dos países analisados segundo a 

extensão do poder institucional dos presidentes (a partir das três dimensões) apontou o 

Brasil como o caso onde os chefes do Executivo são mais frágeis institucionalmente, 

seguido de Uruguai e, por fim, o Chile. Isso significa que, embora o Brasil seja o país 

onde os presidentes contam com mais recursos formais, tais prerrogativas são 

contrabalançadas pelos constrangimentos impostos por um sistema partidário 

fragmentado e com formação de coalizões mais amplas e heterogêneas. Essas condições 

apontam para uma tendência maior a mobilizar os recursos informais. Especialmente no 

caso dos governos do PT, que são objeto deste estudo. Lula e Dilma optaram por montar 

                                                           
22 Caracterizado pelas aparições em público dos chefes do Executivo para promover as políticas de sua preferência, 
transmitindo mensagens diretamente à sociedade, através de veículos de comunicação ou outros recursos 
relacionados a ativar os eleitores para que estes pressionem o Congresso em momentos de deliberação. A tese 
desenvolvida por Kernell (1993) para o caso estadunidense tornou-se referência para diversos outros estudos 
(Covington, 1987; Barrett, 2004, 2005; Canes-Wrone, 2001a, 2001b, 2006; Clinton, Lewis, Cellini & Weingast, 
2004; Laroca, 2006). 
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gabinetes com membros que guardam maior distância ideológica, o que amplia os 

custos potenciais de coordenação da coalizão.  

 O Chile, que na dimensão relativa à disponibilidade de recursos formais se 

aproxima muito do Brasil, seria o caso onde é maior a extensão de poderes 

institucionais dos presidentes, no cômputo das três dimensões analisadas. Dessa forma, 

espera-se que seja onde haja menor mobilização de recursos formais combinados aos 

informais. Esse é um resultado interessante, haja vista que estudos recentes demonstram 

a existência da informalidade no País, como as advisory networks mencionadas acima. 

Duas questões devem ser destacadas: primeiro, a análise empreendida não descarta o 

uso dessa estratégia presidencial em nenhum dos países analisados, mas sim busca 

compará-los em termos da capacidade institucional de coordenação pelos presidentes. 

Segundo, o caso chileno aponta para a necessidade de observar o quanto dos recursos 

formais disponíveis são de fato mobilizados pelos presidentes. 

 Sabe-se que os presidentes deste País, particularmente nos governos da 

Concertación, mantêm a sua base de apoio unida e, mais do que isso, negociam o apoio 

de membros da oposição (Maureira, 2007). A oposição por sua vez, apesar de ser 

composta por partidos que se assemelham bastante no plano ideológico, não tem 

conseguido manter a mesma disciplina e coesão apresentadas pelos partidos da base 

aliada; e é justamente devido a essa menor disciplina e coesão da oposição que os 

governos da Concertación têm conseguido dirigir o país sem que presidentes  precisem 

fazer uso constante de seus poderes formais (Siavelis, 2002). 

 O caso intermediário seria o Uruguai, que se destaca pela tradição de governos 

colegiados, o que limita os poderes presidenciais. A previsão constitucional do 

Conselho de Ministros cria constrangimentos institucionais que forçam a decisão 

colegiada das políticas. Sendo assim, pode haver uma tendência forte para a combinação 

de recursos formais com informais, inclusive para sinalizar incentivos e ameaças aos 

ministros, inclusive nos casos de governos unipartidários majoritários, como os de 

Vásquez e Mujica. 

 

 

5. Considerações finais 
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Este artigo buscou discutir as condições sobre as quais os presidentes combinam o 

uso de recursos formais e informais em contextos que apresentam variações na extensão 

dos poderes presidenciais modelados pelas condições institucionais. Argumentou-se que 

quanto mais essas condições são insuficientes para a coordenação dos gabinetes, mais 

os presidentes irão mobilizar os recursos informais.  

A análise buscou mapear essas condições em cada país e conjugá-las à condução de 

governo dos partidos de esquerda que ascenderam ao poder no Brasil, Chile e Uruguai. 

Sabe-se que o quadro oferecido ainda carece de análises mais sistemáticas, como a 

observação sobre o uso que os presidentes realmente fazem de seus recursos formais e, 

evidentemente, sobre em que medida mobilizam os recursos informais. 

O panorama aqui apresentado sinaliza para dois pontos importantes: o primeiro é a 

necessidade de incorporar a relação entre a formalidade e a informalidade nos estudos 

sobre a condução de governo nos sistemas presidencialistas da América do Sul; o 

segundo é propor as condições sobre as quais esse fenômeno pode ocorrer no âmbito 

das estratégias presidenciais. Em outras palavras, as investigações desse campo de 

pesquisa carecem de um olhar mais atento à dinâmica de uso dos recursos informais 

pelos presidentes. Esse foi o desafio que o artigo buscou enfrentar.   

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ALTMAN, D (2010). Direct Democracy Worldwide. Cambridge University Press. 

Altman, Luna, Piñeiro e Toro (2009). Partidos y sistemas de Partidos en América Latina: aproximaciones desde la encuesta a 
expertos. Revista de Ciência Política/ volumen 29 / nº 3 / 2009 / 775 – 798 
 

AMORIM NETO, Octavio. Of Presidents, parties, and ministers: cabinet formation and Legislative decision-making under 
separation of Powers. Dissertation. San Diego, University of California, 1998.  

 
AMORIM NETO, Octavio. Gabinetes presidenciais, ciclos eleitorais e disciplina legislativa no Brasil. Dados,  Rio de Janeiro ,  v. 
43, n. 3, p. 479-519,   2000 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582000000300003&lng=en&nrm=iso >. Accesso em  09  May  2015. 
 
ANASTASIA, Fátima; MELO, Carlos Ranulfo; SANTOS, Fabiano. Governabilidade e representação política na América do Sul. 
Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2004.  
 
ANDEWEG, Rudy B. Ministers as double agents? The delegation process between cabinet and ministers. European Journal of 

Political Research, n 37, pp 377–395, 2000. 
  
BATISTA, Mariana. O Poder no Executivo: uma análise do papel dos ministérios e da presidência no presidencialismo de coalizão 
brasileiro (1995-2010). 10° Encontro Anual da ReDGob.Brasília, Brasil, 20 e 21 de setembro de 2012. 
 
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 05 de outubro de 1988. Brasília, 1988, Diário Oficial da União. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 08/05/2015 
BRASIL, Constituição Federal. Emenda Constitucional 32/2001 e Art. 62, Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm  Acesso em 08/05/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm


 

CONGRESO INTERNACIONAL 

“Elites y liderazgo en tiempos de cambio” 

Salamanca, 10 y 11 de junio de 2015 

 

 

28 

 

 
CAMERON, Charles M. Veto Bargainning: Presidents and the Politics of Negative Power. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2000.    
 
CAREY e SHUGART. Poder de decreto. Chamando os tanques ou usando a caneta? RBCS. vol. 13 n. 37 São Paulo, 1998. 

CHAISTY, Paul; CHEESEMAN, Nic; POWER, Timothy (2012). Rethinking the ‘presidentialism debate’: conceptualizing 
coalitional politics in cross- regional perspective.  Democratization, DOI:10.1080/13510347.2012.710604. 
 
CHASQUETTI, Daniel; BUQUETY, Daniel; CARDARELLO, Antonio. La designación de gabinetes en Uruguay: estrategia 
legislativa, jerarquía de losministerios y afiliaciónpartidaria de los ministros. Amerca Latina Hoy, Salamanca, v.64, pp. 15-40. 2013. 
 
CHILE, República do. Constituición Política. Disponível em: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302> Acesso em: 
08/05/2015. 
 
COSTA, Alessandra. Sinalização de preferências no processo legislativo: o uso informal de programas radiofônicos 
institucionais pelos presidentes brasileiros - 1995 a 1998 e 2003. Dissertação. Belo Horizonte, UFMG, 2011.    
 
COX, G.; MORGENSTERN, Scott. Latin American’s reactive assemblies and proactive presidents. In: MORGENSTERN, Scott e 
NACIF, Benito. Legislative Politics in Latin America. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.    
 
CUNHA, Lucas. O emendamento das Medidas Provisórias no Brasil. Editora CRV, Curitiba. 2014. 
 
FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Instituições Políticas e Governabilidade: desempenho do Governo e apoio 
legislativo na democracia brasileira. In: MELO, Carlos Ranulfo; SÁEZ, Manuel Ancántara (org.). A Democracia Brasileira: 
balanço e perspectivas para o século 21. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.   
 
______. Poder de agenda na democracia brasileira: desempenho do Governo no presidencialismo pluripartidário. In: SOARES, 
Gláucio Ary Dillon; RENNÓ, Lúcio (org.). Reforma Política: lições da história recente. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2006.    
 
______. Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999. 
 
GARCE, ADOLFO. URUGUAY 2009: DE TABARÉ VÁZQUEZ A JOSÉ MUJICA. Rev. cienc. polít. (Santiago),  Santiago ,  v. 
30, n. 2,   2010 .   Disponible en <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
090X2010000200017&lng=es&nrm=iso>. Acesso em  08  mayo  2015.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2010000200017. 
 
HELMKE, Gretchen; LEVITSKY, Steven INFORMAL INSTITUTIONS AND COMPARATIVE POLITICS: A RESEARCH 
AGENDA. Working Paper #307 Kellog Institute – September, 2003 Disponível em 
https://www3.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/307.pdf , Acesso em  08/05/2015. 
 
HELMKE, Gretchen; LEVITSKY, Steven. Informal Institutions and Democracy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 
2006.  
 
HUBER, John D.; MARTINEZ-GALLARDO, Cecilia. Replacing Cabinet Ministers: Patterns of Ministerial Stability in 
Parliamentary Democracies. American Political Science Review, v. 102, n. 2, pp. 169-180, 2008. 
 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conceito de Coeficiente de Gini. Disponível em  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm acesso em 8/5/2015. 
 
INÁCIO, Magna. Presidencialismo de coalizão e sucesso presidencial na esfera legislativa - 1990-2004. Tese. Belo Horizonte, 
UFMG, 2006. 
 
______. Mudança procedimental, oposições e obstrução na Câmara dos Deputados. In: INÁCIO, Magna; RENNÓ, Lucio (orgs). 
Legislativo Brasileiro em perspectiva comparada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.   
 
______. Presidentes e seus agentes: o Poder Executivo por dentro. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 2012. 
 
______; COSTA, Alessandra; ARAÚJO, Victor. Ministros em circulação: rotatividade ministerial em governos de coalizão. 
(Preliminary draft), 2013. 
 
KERNELL, Samuel. Going Public: new Strategies of Presidential Leadership. Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C., 
3nd ed.1993.    
 
LANZARO, Jorge. Os partidos uruguaios: a transição na transição. Opin. Publica,  Campinas ,  v. 9, n. 2, p. 46-72, Oct.  2003 .   
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762003000200003&lng=en&nrm=iso>. access 
on  08  May  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762003000200003. 
 
LANZARO, Jorge.  Centro Presidencial: estudio sobre Alto Gobierno en Uruguay. Centro Latino Americano de Administracion 
para el Desarrollo y Universidad de la Republica. Montevideo, 2013. 
 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
https://www3.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/307.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm


 

CONGRESO INTERNACIONAL 

“Elites y liderazgo en tiempos de cambio” 

Salamanca, 10 y 11 de junio de 2015 

 

 

29 

 

LAROCA, Roger T. The Presidential Agenda: Sources Of Executive Influence in Congress. Ohio State University Press, 2006.  
   
LA TORRE, C (2013). In the Name of the People: Democratization, Popular Organizations, and Populism in Venezuela, Bolivia, 

and Ecuador. EuropeanReview of Latin American and CaribbeanStudies Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del 

Caribe No. 95, October, pp. 27-48. 

LAVER, Michael; SHEPSLE, Kenneth A. Making and Breaking Governments: Cabinets and Legislatures in Parliamentary 
Democracies. Cambridge: New York:Cambridge University Press, 1996. 

LEVITSKY, Steven e ROBERTS, Kenneth (2011). “Introduction: Latin America’s “Left Turn”: a framework for analysis”. In: 
Levitsky e Roberts (eds.), op.cit. 

LIEVESLEY,G; LUDLAM, S (2009). Reclaiming Latin America: experiments in radical social democracy. Zeb Books Ltd, 

London, New York. 

LIMONGI, Fernando; FIGUEIREDO, Argelina. Poder de agenda e políticas substantivas. In: INÁCIO, Magna; RENNÓ, Lucio 
(orgs). Legislativo Brasileiro em perspectiva comparada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

LUNA, J. P. (2010). “The Left Turns: why they happened and how they compare”, in Cameron e Hershberg (eds.), Latin 
America’s Left Turns – politics, policies & trajectories of change. 

MADRID, R (2010). Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings. New York: Cambridge University Press, 
2010, xv + 216 pp. (Co-edited with Kurt Weyland and Wendy Hunter). 

Martínez-Gallardo, C. Designing Cabinets: Presidential Politics and Ministerial Instability. Journal Of Politics In Latin America, 

6(2), 3-38. Retrieved May 9, 2015, from http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jpla/article/view/761, 2014. 
 
______. Designing Cabinets: Presidential Politics and Ministerial Instability. Journal of Politics in Latin America, 6, 2, pp. 3–38, 
2014. 
MAUREIRA, Sergio Toro. “ Conducta Legislativa ante lãs iniciativas del Ejecutivo: unidad de los bloques políticos em Chile”. 

Revista de Ciência Política Vol. 27, nº1, 2007. 

MELO, Carlos Ranulfo ; NUNES, F. . Ideologia e distância de preferências: uma comparação dos governos Lagos e Lula. In: 

Magna Inácio; Lucio Rennó. (Org.). Legislativo Brasileiro em perspectiva Comparada. 1ed.Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, 

v. 1, p. 381-407 

NUNES, F (2014) The Left Variance: How Electoral Mechanisms Shape Leftist Presidential Behavior in Latin America. RIEL — 

Revista Ibero-Americana de Estudos Legislativos: N.1,Mar, Rio De Janeiro: FGV. (25-34).  

O’DONNELL, Guilhermo. Delegative Democracy. Journal of Democracy - Volume 5, Number 1, January, pp. 55-69, 1996. 

PEREIRA, Carlos; MUELLER, Bernardo. Comportamento Estratégico em Presidencialismo de Coalizão: As Relações entre 
Executivo e Legislativo na Elaboração do Orçamento Brasileiro. Dados, v.45, n.2, p.265-301, 2002. 
 
PESSANHA, Charles.Relações entre os Poderes Executivo e Legislativo no Brasil: 1946-1994.Tese de Doutorado em Ciência 
Política, USP, São Paulo, 1997. 
 
PRZEWORSKI, A.; TEUNE, H. The Logic of Comparative Social Inquiry. Florida: R.E. Krieger & Cia,1982.  
  
RENNO, Lúcio R.; WOJCIK, Stefan J. Cabinet Cosponsorship Networks in Brazil. (Preliminary draft), 2013. 
 

RODRÍGUEZ E VAIRO, (2010). Comportamento eleitoral no Uruguai: Elucidando as chaves do triunfo de José Mujica nas 
eleições presidenciais de 2009. Em Debate, Belo Horizonte, v.2, n.4, p.27 -35, abr.  

 
ROHTER, Larry. (2005) With New Chief, Uruguay Veers Left, in a Latin Pattern. NYTimes, International. Disponível em: 
http://www.nytimes.com/2005/03/01/international/americas/01uruguay.html?_r=0 Acesso em 06/04/2015. 
 
RUDALEVIGE, Andrew, The Contemporary Presidency: Executive Orders and Presidential Unilateralism. Presidential Studies 
Quarterly, 42: 138–160, 2012. doi: 10.1111/j.1741-5705.2012.03945.x 
 
SANTOS, Fabiano. O Poder Legislativo no Presidencialismo de Coalizão. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 

_____“Patronagem e Poder de Agenda na Política Brasileira”. Dados, vol. 40, nº 3, pp. 465-492, 1997. 

http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jpla/article/view/761
http://www.nytimes.com/2005/03/01/international/americas/01uruguay.html?_r=0


 

CONGRESO INTERNACIONAL 

“Elites y liderazgo en tiempos de cambio” 

Salamanca, 10 y 11 de junio de 2015 

 

 

30 

 

 
 

SANTOS, F. G. M. . Manobras do presidencialismo de coalizão. Insight Inteligência (Rio de Janeiro), v. 10, p. 210-218, 2007 

SELIGSON, M. The Rise Of Populism And The Left In Latin America. Journal of Democracy Volume 18, Number 3 July 2007. 

SIAVELIS, Peter. Sistema electoral, desintegración de coaliciones y democracia en Chile: ¿El fin de la Concertación?. Rev. cienc. 
polít. (Santiago),  Santiago ,  v. 24, n. 1,   2004 .   Disponible en <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
090X2004000100003&lng=es&nrm=iso>. accedido en  09  mayo  2015.  

 
SIAVELIS, Peter. Accommodating Informal Institutions and Chilean Democracy. In: HELMKE, Gretchen; LEVITSKY, Steven 
(Org.). Informal Institutions and Democracy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006. 
 
______. The Fault Lines of Coalitional Presidentialism: Cabinets, Quotas, Iron Circles and the Second Floor in Chile. Paper 
prepared for the 23rd World Congress of the International Political Science Association. Montreal, Canada, July 19-24th, 
2014. 
 
STROM, Kaare; MULLER,  Wolfgang C;  BERGMAN, Torbjorn. Cabinets and Coalition Bargaining. Oxford:  
Oxford University Press, 2010. 
 
TAYLOR-ROBINSON, Michelle M.. The Difficult Road from Caudillismo to Democracy, or Can Clientelism Compliment 
Democratic Electoral Institutions? Exploration of the Honduran Case” in Gretchen Helmke and Steven Levitsky, eds., Informal 
Institutions and Democracy in Latin America. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press .(pp.106 - 24). 2006. 
 
TSEBELIS. and ALEMAN. "Presidential Conditional Agenda Setting in Latin America." World Politics 57.3 (2005): 396-420. 
Project MUSE. Web. 8 May. 2015. <https://muse.jhu.edu/>. 
 
 
URUGUAI. Constituición de la República Oriental del. Disponível em http://www.rau.edu.uy/uruguay/const97-1.6.htm Acesso em 
08/05/2015. 
 
WARWICK, V. Paul; DRUCKMAN, James N. The portfolio allocation paradox: An investigation into the nature of a very strong 
but puzzling relationship. European Journal of Political Research 45: 635–665, 2006. 

WEYLAND, K. (2011). “The Left: destroyer or savior of the market model?” in Levitsky e Roberts (eds), op.cit. 
 

Anexo 1: 

Recursos formais dos presidentes – Uruguai, Brasil e Chile 
 

RECURSOS FORMAIS 
 
PONTUAÇÃO 

 

URUGUAI 

 

CHILE 

 

BRASIL 

 
Indicar e destituir ministros 

1= SIM 
0=NÃO 

 

1 

 

1 

 

1 

Dispositivos para controle 
legislativo das ações ministeriais 

1= baixo controle 
0,5 = médio controle 
0=alto controle 

 

0 

 

0,5 

 

0,5 

Sistema colegiado 
1= não 
0=sim 

 

0 1 1 

http://www.rau.edu.uy/uruguay/const97-1.6.htm
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Dcreto Constitucional (PCD) 

1 = CD com efeito imediato e sem 
limitação de tempo 
 
0,75 = CD com efeito imediato e 
com limitação de tempo 
 
0,5 = CD sem efeito imediato e sem 
limitação de tempo 
 
0,25 = CD sem efeito imediato e 
com limitação de tempo 
 
0 = não há CD 

 

0,25 

 

0 

 

0,75 

 
CD sem limitação sobre temas 

1 = sim 
0 = não 
NA = não se aplica 

 

0 

 

NA 

 

0 

 

 
 

Decreto Delegado (PDD) 

1 = DD com efeito imediato e sem 
limitação de tempo 

 
0,75 = DD com efeito imediato e 
com limitação de tempo 

 
0,5 = DD sem efeito imediato e sem 
limitação de tempo 

 
0,25 = DD sem efeito imediato e 
com limitação de tempo 

 
0 = não há DD 

0 0,75 1 

Impor restrições ao Legislativo 
para propor emendas 
orçamentárias 

1 = restritas por área e por aumento 
de gastos 
0,75 = restritas por área 
0,5 = restritas por aumento de 
gastos 
0 = sem restrições 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

Adoção da proposta do Executivo se 
o orçamento não é aprovado 

1 = Sim 
0 = Não 

 

0 

 

1 

 

1 

Iniciativa exclusiva em matéria 
orçamentária 

1 = sim 
0 = não 

1 1 1 

Iniciativa exclusiva para legislação 
ordinária em matéria 
administrativa 

1 = Sim 
0 = Não 

 

0 

 

1 

 

1 

Iniciativa exclusiva para legislação 
ordinária em matéria tributária 

1 = Sim 
0 = Não 

 

1 

 

1 

 

1 

Iniciativa exclusiva para legislação 
ordinária em outras matérias 

 

1 = Sim 
0 = Não 

 

0 

 

1 

 

1 
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Extensão do poder de requerer 
urgência 

1 =mais amplos 
0,5 = intermediário 
0,25 = menos amplos 
 

 

0,25 

 

1 

 

0,5 

Poder de convocar sessões 
extraordinárias no Legislativo 

1= sim 
2=não 

1 1 1 

 
Poder de iniciar emendas à 

Constituição 

 
1 = Sim 
0 = Não 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 
Poder de veto 

1 = total ou parcial 
0,5 = parcial 
0 = Não há veto 

 

1 

 

1 

 

1 

 
Quórum para derrubada do veto 

 pelo Legislativo 

0= maioria absoluta dos membros 
das duas Casas; 
 
0,25 = 3/5 membros das Casas; 
 
0,75 = 2/3 membros das Casas; 
 
1 = sem quórum definido 

0,25 0,75 0 

TOTAL 18,0 
7,25 13,5 13,75 

Fontes: Constituição da República Federativa do Brasil (1988); Constitución de la Republica Oriental del Uruguay 
(1967con lãs modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 
1996 y el 31 de octubre de 2004); e Constitución Política de la República de Chile (1980, Texto actualizado a marzo de 

2014). Figueiredo et al, 2009 
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