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RESUMO

Artigo  a  ser  apresentado  no  VIII  Congresso  Espanhol  de  Ciência  Política  y 

Administración, Valência (ES). O trabalho analisa o comportamento das oposições sob 

o presidencialismo de coalizão no Brasil (1990-2004), de forma a avaliar se, e em que 

medida,  as  oposições  são  competitivas  na arena legislativa:  ou  seja,  se  elas  são 

capazes  de  implementar  estratégias  com  vistas  à  introdução  de  suas  agendas 

legislativas,  bem como de proceder  a  modificações  ou  bloqueio  das  iniciativas  da 

coalizão  de  governo.  Os  resultados  demonstram  que  as  oposições  recorrem  às 

estratégias procedimentais para elevar os custos do apoio ao governo, sendo bem 

sucedidas quando provocam votações nominais, mas não quando adotam estratégias 

obstrucionistas.

As oposições na arena legislativa1

O sucesso legislativo dos Presidentes no Brasil tem sido crescentemente associado ao 

presidencialismo de coalizão vigente no País, principalmente em sua trajetória pós-

constitucional.  No  entanto,  ainda  são  incipientes  os  esforços  para  apreender  a 

conexão causal entre a conformação das coalizões governativas e a eficácia legislativa 

dos  Presidentes,  principalmente  no  que  tange  aos  micro-fundamentos  do 

comportamento parlamentar dos legisladores.

Neste trabalho o foco recai sobre os movimentos das oposições, de forma a avaliar se, 

e em que medida, tais agentes são competitivos na arena legislativa. Ou seja, se eles 

são capazes de implementar estratégias com vistas à introdução de suas agendas 

legislativas,  bem como de proceder  a  modificações  ou  bloqueio  das  iniciativas  do 

Presidente, de forma a afetar a capacidade operativa da coalizão de governo.

1 Este trabalho apresenta, parcialmente, os resultados da tese de doutorado intitulada “Presidencialismo 
de Coalizão e Sucesso Presidencial no Brasil”, defendida em 2006.
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Argumenta-se, aqui, que a capacidade de atração da coalizão governativa  sofre o 

impacto da competitividade das oposições em busca de apoio às suas posições. Neste 

sentido, um aspecto importante aqui é se a competitividade das oposições pode ser 

associada  a  movimentos  estratégicos  dos  membros  da  coalizão  de  governo,  no 

sentido de sinalizar, ameaçar e, eventualmente, se levantar da mesa de negociações 

com o governo.  Ou seja, a dinâmica intracoalizão configura os walk-way values dos 

partidos que a compõe, mas, é preciso salientar que os movimentos das oposições 

consiste  em  importante  componente  desse  ambiente  estratégico  (Lupia  & 

Strom,2003).

No contexto do presidencialismo, esse aspecto ganha especificidade: na ausência de 

mecanismos de dissolução do governo devido à ruptura da coalizão, os movimentos 

dos membros da coalizão, incluindo os do Presidente, ganham maior latitude. Como o 

ponto  de  reversão  da  coalizão  governativa,  neste  caso,  pode  representar  novas 

rodadas de negociação ou um governo de minoria (Cheibub, Przeworski  & Saiegh, 

2004), as ameaças de deserção também sinalizam para movimentos orientados para 

ampliar os ganhos da participação no governo.

Num contexto de fragmentação parlamentar expressiva, no qual o Executivo exerce o 

controle extenso sobre recursos legislativos e orçamentários, o posicionamento dos 

partidos na oposição ao governo envolve cálculos relativos aos ganhos em ambos os 

campos. Na medida em que, sob tais arranjos, a definição das oposições não decorre 

apenas dos resultados eleitorais - dados os incentivos para a realização de acordos 

voltados para a participação no governo -  é importante avaliar sob quais condições a 

melhor alternativa para para os partidos é aderir ao governo ou permanecer fora dele.

O impacto das oposições sobre o presidencialismo de coalizão permanece ainda pouco 

investigado.  Alguns  estudos  têm  contribuído,  sobremaneira,  para  delinear  uma 

agenda  de  pesquisa  que  se  mostra  cada  vez  mais  pertinente.  Um  movimento 

importante, nessa direção, focaliza a matriz de incentivos envolvida na definição de 

tais campos, governos e oposições, sob arranjos desse tipo.

Numa primeira linha, o foco recai sobre como a fragmentação parlamentar altera as 

condições  de  negociação  entre  o  governo  e  os  partidos:  sob  uma  oposição  mais 

fragmentada, maiores são as chances de o Presidente ser bem-sucedido em ampliar a 
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sua coalizão (Altman,  2000) ou montar  coalizões alternativas  pela substituição de 

seus integrantes.  Também a fragmentação da coalizão governativa pode introduzir 

incentivos para que partidos se mantenham na oposição de forma a se beneficiarem 

da maior identificabilidade e diferenciação das suas posições em relação ao governo 

(Strom, 1990). 

A  revisão  desse  argumento  tem  sido  feita,  introduzindo  novas  dimensões  do 

problema. De um lado, chama-se a atenção para a distância ideológica entre governos 

e  oposições  e  como isso  altera  o  efeito  da  fragmentação (Altman,  2000;  Dièz  & 

Barahona,  2002).   De  outro,  destaca-se  o  efeito  das  regras  eleitorais  e  das 

instituições de governo sobre a capacidade de influência da oposição (Strom, 1990; 

Powell, 2000, Altman, Perez & Liñan, 2001).  Ou seja, a análise das oposições requer 

diferenciar se, e em que medida, os partidos fora do governo se apresentam como 

alternativas e, em sendo o caso, se eles são competitivos enquanto tal. 

No caso brasileiro, as regras eleitorais e o sistema de representação proporcional não 

constituem barreiras à expressão da oposição na arena parlamentar. Nessa direção, o 

debate acerca da capacidade de influência das oposições tem se deslocado para as 

condições  a  partir  das  quais  se  organiza  a  relação  entre  os  Poderes  Executivo  e 

Legislativo e o funcionamento da arena parlamentar.  

No que tange à relação Executivo-Legislativo, a distribuição de direitos e de poderes 

legislativos  entre  os  poderes  constitui  um componente  decisivo  da  influência  dos 

agentes parlamentares sobre o processo decisório (Figueiredo & Limongi, 1999). Do 

ponto  de  vista  dos  recursos  institucionais,  os  poderes  de  agenda  e  de  veto  do 

Presidente  interpõem  limites  expressivos  sobre  a  capacidade  dos  partidos 

parlamentares para introduzir agendas alternativas e competir por elas. A dominância 

do  Executivo  sobre  a  produção  legal  envolve,  no  entanto,  uma  cooperação  dos 

partidos  parlamentares  baseada  na  centralização  decisória.  Ou  seja,  os  partidos 

parlamentares são capazes de impactar a produção legislativa, ainda que a partir da 

agenda presidencial. 

O resultado, no entanto, está associado à organização interna do Legislativo e aos 

seus efeitos sobre a capacidade diferencial  de exercício dessa influência na arena 

parlamentar.  As regras de organização interna asseguram à Mesa Diretora da Casa e 
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aos líderes parlamentares um papel decisivo na definição da agenda legislativa, do 

fluxo e do ritmo da tramitação das proposições ao longo das instâncias decisórias2. O 

que a literatura tem ensinado é que os partidos constituem o principal mecanismo 

para influenciar a produção legal na esfera legislativa (Figueiredo & Limongi, 1999). 

O fortalecimento institucional da posição dos líderes partidários no processo legislativo 

e a regra da proporcionalidade partidária como o principal critério de alocação dos 

recursos e direitos parlamentares geram oportunidades para que tais agentes possam 

controlar a dinâmica da arena legislativa.

O foco sobre os partidos  na produção legal  tem sido dirigido principalmente para 

analisar  o  seu  papel  na  promoção  de  bases  de  cooperação  entre  os  Poderes 

Legislativos e Executivos3.  As conseqüências desse formato institucional de relação 

entre  os  Poderes  e  de  organização  interna  do  Legislativo  sobre  o  alinhamento  e 

operação das oposições tem sido menos exploradas. 

Um  primeiro  aspecto  a  considerar  é  que  a  alocação  dos  recursos  e  direitos 

parlamentares,  com  base  no  critério  da  proporcionalidade  partidária,  assegura 

vantagens estratégicas tanto para os partidos alinhados com o governo quanto para a 

oposição. A observância desse critério é prevista para a composição da Mesa Diretora 

(RICD, art. 7o, I) e comissões permanentes (RICD, art. 23 e 25).

As regras da Câmara dos Deputados garantem ao partido ou ao bloco parlamentar 

com representação  igual  ou  superior  a  um centésimo  da  composição  da  Câmara 

(RICD, art.9º.) a indicação de líderes e vice-líderes para representar o partido na 

arena legislativa.  Por meio dos líderes, as oposições que se qualificam com base 

neste  piso  se  fazem  representar  numa  das  principais  arenas  de  articulação  e 

deliberação acerca dos trabalhos legislativos, o Colégio de Líderes4.  

2 Cf. Figueiredo & Limongi (1999) sobre as regras da organização interna relativas ao papel da Mesa 
Diretora e Colégio de Líderes e Santos (2003) sobre o papel dos líderes na seleção dos membros das 
comissões parlamentares.
3 Um desdobramento desse argumento mais geral é o de demonstrar que as vantagens derivadas da 
distribuição  de  recursos  e  direitos  parlamentares  entre  os  Poderes  e  no  interior  da Casa  legislativa 
mitigam os incentivos para estratégias individuais, incluindo a indisciplina partidária.  
4 O parágrafo 4º. do art. 9º. do RICD assegura: “o Partido com bancada inferior a um centésimo de 
membros da casa não terá liderança, mas poderá  indicar um de seus integrantes para expressar a 
posição do partido  quando da votação de proposições,  ou para fazer uso da palavra, uma vez por 
semana, por cinco minutos, durante o período destinado às comunicações de lideranças”. 
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As  regras  asseguram  ainda,  na  estrutura  institucional,  posições  diferenciadas:  a 

liderança  da  maioria  e  da  minoria.  Em  relação  à  maioria  a  regra  prevê, 

exclusivamente,  o critério  numérico (“partido ou bloco parlamentar  integrado pela 

maioria absoluta dos membros da Casa”, RICD, art. 13). No que tange à minoria, a 

normativa  inclui,  além  do  critério  numérico,  a  posição  em  relação  ao  governo: 

“representação imediatamente inferior que, em relação ao Governo, expresse posição 

diversa da maioria” (idem)5.  Na condição de minoria, a oposição ou oposições, se 

articuladas em bloco, podem ampliar as oportunidades para influenciar o processo 

legislativo, para além do que as regras já asseguram aos partidos alinhados nesse 

campo: (a) participação, com direito a voto, no Colégio de Líderes; (b) garantia de 

inclusão de um membro da minoria na composição da Mesa Diretora e das comissões 

permanentes, ainda que não tenha direito pelo critério de proporcionalidade partidária 

(RICD,  art.  23)  e  (c)  o  uso  de  direitos  derivados  da  condição  de  liderança  para 

influenciar o processo legislativo.

Em relação  a  esse  último  aspecto,  as  regras  que  regulam o  processo  legislativo 

brasileiro  asseguram um conjunto  de  recursos  procedimentais  que  permitem  aos 

legisladores e lideranças intervirem na dinâmica do processo decisório6. A verificação 

de votação é um dos recursos assegurados aos legisladores e implica a mudança do 

processo  de  votação.  Se  seis  centésimos  dos  membros  da  Casa  ou  os  líderes 

representando este número requerem a verificação, a votação realizada pelo método 

simbólico é conduzida pela manifestação nominal dos deputados.  Também qualquer 

deputado pode requerer o processo nominal, condicionado à deliberação do plenário. 

Esse  recurso  faculta  aos  partidos  e  legisladores  impactar  os  custos  das  decisões 

legislativas, com a manifestação e registro do voto individual. Além disso, oferece um 

instrumento  importante  nas  barganhas  seqüenciais  que  o  processo  legislativo 

envolve: como a regra prevê que nova verificação de quórum somente poderá será 

5 Ou seja, pela redação do artigo, dependendo da distribuição da força parlamentar, a oposição pode 
assumir a posição de maioria e a base de apoio ao governo passa à condição de minoria. 
6 Apresentando  requerimentos,  sujeitos  a  deliberação  do  Plenário  da  Casa:  RICD,  (  art.117.)  I  - 
representação  da  Câmara  por  comissão  Externa;  II  -  convocação  de  Ministro  de  Estado  perante  o 
Plenário; III - sessão extraordinária; IV - sessão secreta; V - não realização de sessão em determinado 
dia; VI - retirada da Ordem do Dia de proposição com pareceres favoráveis, ainda que pendente do 
pronunciamento de outra comissão de mérito; VII - prorrogação de prazo para a apresentação de parecer 
por qualquer comissão; VIII - audiência de Comissão, quando formulados por Deputado; IX - destaque, 
nos termos do art. 161; X - adiamento de discussão ou de votação; XI - encerramento de discussão; XII 
- votação por determinado processo; XIII - votação de proposição, artigo por artigo, ou de emendas, 
uma  a  uma;  XIV  -  dispensa  de  publicação  para  votação  de  redação  final;  XV  -  urgência;  XVI  - 
preferência; XVII - prioridade; XVIII - voto de pesar; XIX - voto de regozijo ou louvor.
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apresentada  após  uma  hora  da  proclamação  do  resultado  anterior,  esses 

requerimentos podem ser utilizados para testar maiorias em relação a proposições de 

menor importância, mas que antecedem projetos mais relevantes do ponto de vista 

dos legisladores (Nicolau, 2001). 

Outro recurso importante é o requerimento de “destaque” em relação à deliberação 

das  proposições  legislativas7.  O  destaque  permite  ao  legislador  intervir  sobre  o 

processo de votação, no sentido de suprimir ou alterar o procedimento de votação de 

determinados  dispositivos.  Tais  iniciativas  pressupõem  alguma  capacidade  de 

articulação dos legisladores e partidos, como é o caso do requerimento de destaque 

para votação em separado, que deve ser analisado por um décimo dos deputados ou 

líderes que representem esse número. 

Tais dispositivos oferecem aos legisladores e partidos um conjunto de oportunidades 

para implementar estratégias procedimentais que buscam alterar e redesenhar uma 

proposição ou elevar os custos de uma decisão a qual se opõem.

A  partir  da  análise  dos  vetos  presidenciais,  Lamounier  (2005)  demonstrou  o 

protagonismo dos legisladores na arena parlamentar, contribuindo para qualificar o 

entendimento acerca  da relação entre  o Legislativo  e  o Executivo no Brasil.  Esse 

protagonismo é evidenciado pelas iniciativas dos legisladores voltadas para modificar 

as proposições em deliberação, particularmente em relação às propostas oriundas do 

Executivo,  de  forma  a  aproximá-las  das  suas  preferências.  A  dinâmica  desse 

protagonismo descreve as condições de interação entre governos e legisladores, tendo 

como resultado a adoção de movimentos reativos por parte dos Presidentes na forma 

de vetos às propostas aprovadas.  O achado de Lamounier, relativo à maior incidência 

de  vetos  sobre  projetos  de  autoria  do  próprio  Poder  Executivo,  aponta  para  a 

competitividade  dos  legisladores  e  partidos  no  uso  dos  direitos  e  recursos 

7
 Art. 161. Poderá ser concedido, mediante requerimento aprovado pelo Plenário,  destaque para: I - 

votação em separado de parte de proposição, desde que requerido por um décimo dos Deputados ou 
Líderes  que representem esse  número;  II  -  votação  de  emenda,  subemenda,  parte  de  emenda  ou 
subemenda; III - tornar emenda ou parte de uma proposição projeto autônomo; IV - votação de projeto 
ou  substitutivo,  ou  de  parte  deles,  quando  a  preferência  recair  sobre  o  outro  ou  sobre  proposição 
apensada; V - suprimir, total ou parcialmente, dispositivo de proposição.
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parlamentares  vis-à-vis os poderes disponíveis ao Presidente para perseguir a sua 

agenda. Um desdobramento importante, no entanto, é avaliar se, em qual direção, 

essa competitividade se expressa no eixo governo-oposição.

A conjunção entre o contingente legislativo e os recursos institucionais pode assegurar 

condições importantes para o exercício da oposição na arena parlamentar. De fato, 

alguns  estudos  apontaram para  um padrão  relativamente  estável  de  alinhamento 

entre  governo  e  oposições  no  País  a  partir  do  período  pós-constitucional, 

particularmente sob o governo FHC. Amorim Neto & Santos destacam essa conjunção, 

demonstrando,  no  que  tange  ao  trabalho  legislativo,  a  operação  de  incentivos 

diferenciados para os partidos alinhados com o governo e aqueles posicionados na 

oposição. Segundo eles, 

Os partidos de oposição usam as suas prerrogativas de 

introduzir  projetos de lei  de abrangência nacional  para 

fazer propaganda de suas posições perante os eleitores e 

com  isso  fortalecer  as  suas  chances  de  chegar  à 

presidência da República (2003:690)

Nessa direção, a força parlamentar e a disponibilidade de ativos institucionais atuam 

como incentivos para determinados partidos identificarem a arena parlamentar como 

um  espaço,  senão  para  implementar,  pelos  menos  ampliar  a  identificabilidade  e 

competitividade de agendas alternativas àquelas perseguidas pelo governo. 

Olhando a trajetória do presidencialismo de coalizão, análises recentes chamam a 

atenção para as mudanças no padrão de operação das coalizões governativas e seus 

efeitos sobre o campo das oposições. Santos & Vilarouca (2004) destacam a tendência 

para  um  alinhamento  diverso  do  que  até  então  vinha  sendo  observado:  do 

alinhamento consistente entre governo e oposição, inclusive em bases ideológicas, 

para um alinhamento do tipo governo+independentes+ oposições. 

Neste ponto, duas questões são importantes. A primeira delas é se tal disposição tem 

afetado  a  capacidade  operativa  das  coalizões  de  governo  na  medida  em  que  a 

implementação  da  agenda  que  estas  perseguem passa  a  ser,  de  alguma  forma, 

confrontada  por  movimentos  das  oposições.   A  segunda  é  se  tipos  diferentes  de 
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coalizões governativas estão associados a variações no comportamento das oposições. 

Argumenta-se aqui que eses aspectos fornecem elementos cruciais para se avaliar o 

sucesso presidencial. 

As estratégias procedimentais das oposições

Nesta seção, investiga-se se os partidos fora da coalizão buscam um alinhamento 

como oposição, ou seja, se recorrem a estratégias voltadas para bloquear, alterar ou 

elevar  os  custos  das  decisões  relevantes  para  a  implementação  da  agenda 

presidencial, e se são capazes de implementar tais estratégias de forma competitiva.  

A análise engloba as decisões de voto ocorridas na Câmara dos Deputados, no período 

entre 1990 e 2004, sob 13 (treze) coalizões de governo constítuídas ao longo de 04 

(quatro) mandatos presidenciais. Adotou-se como critério da mudança de coalizão a 

alteração do número de partidos membros do gabinete ministerial ou do número de 

ministérios ocupados por tais partidos8.

Considerando o elevado patamar de vitórias do governo - 92% nas votações nominais 

para  as  quais  houve  encaminhamento  de  votação  por  parte  do  governo  (Inácio, 

2006)- a estratégia metodológica mais adequada para investigar esses aspectos é 

focalizar o processo legislativo e os movimentos dos agentes nas decisões de voto no 

plenário da Casa Legislativa. 

Para  isso,   a  análise  concentrou-se  nas  votações  nominais  em  que  o  governo 

manifestou  a  sua  preferëncia  de  voto,  através  do  encaminhamento  de  votação 

realizada pela sua liderança na Casa. Essas decisões totalizaram 1159 de votações 

nominais na Câmara dos Deputados no período entre 1990 e 2004. Em primeiro lugar, 

cabe ressaltar  que esse número traz em si  uma informação crucial,  pois  ele  não 

informa apenas sobre o protagonismo do governo em se posicionar em relação à 

votação.  Ele  diz  também sobre  a  capacidade  dos  partidos  e  das  oposições  para 

provocar  reações  no  governo.   Com se  sabe,  as  votações  nominais  ocorrem por 

determinação regimental, nos casos de matérias em que se exige quórum especial 

para aprovação, como as propostas de emenda constitucional, ou por requerimento 

8 Presidentes Fernando Collor de Mello (1990-1992); Itamar Franco (1992-1995); Fernando Henrique 
Cardoso (1995-1999) e (1999-2003); Luís Inácio Lula da Silva (2003-2007). As coalizões de governo 
estão discriminadas no anexo I.
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dos  legisladores.  Logo,  o  número  de  votações  nominais  também revela  sobre  as 

estratégias dos legisladores para provocar a mudança do processo de votação de uma 

matéria.

Do  conjunto  de  votações  nominais,  534,  ou  46%  delas,  ocorreram  devido  a 

requerimentos dos legisladores e de partidos para verificação de votação. Desse total, 

houve requerimento para verificação de votação após a realização desta pelo processo 

simbólico em 497 casos. Em apenas 37 casos, foi aprovado um requerimento para 

realização direta da votação nominal, sem que se realizasse a simbólica. Os resultados 

indicam, portanto, que os legisladores se moveram uma vez conhecido o resultado, 

sendo  esta  um  informação  importante  para  qualificar  tais  movimentos  como 

estratégias procedimentais.  

Mais importante é de onde parte o movimento de mudança do processo de votação: 

de  forma  majoritária,  as  oposições  se  mobilizaram  para  levar  a  decisão  para  a 

manifestação nominal dos deputados, com relação a todos os tipos de resultado da 

votação simbólica que a precedeu. Em 86% dos 497 votações nominais, o requerente 

foi um deputado ou  partido da oposição ao governo. Observou-se um equilíbrio na 

mobilização do governo e das oposições somente em relação aos requerimentos para 

a votação nominal direta. 
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Tabela 25 - Distribuição das votações nominais segundo o resultado da 

votação simbólica e requerente – Câmara dos Deputados, 1990-2004.

RESULTADO DA VOTAÇÃO 

NOMINAL PRÉVIA

REQUERENTE

GOVERNO OPOSIÇÕES TOTAL

APROVADA 27

(11,3)

212

(88,7)

239

(100)

REJEITADO 34

(14,0)

209

(86,0)

243

(100)

INDETERMINADO 5

(33,3)

10

(66,7)

15

100

SUBTOTAL

66

(13,2)

431

(86,7)

497

(100)

REQUERIMENTO

VN DIRETA

19

(51,4)

18

(48,6)

37

100

TOTAL

85,0

(16,0)

449,0

(84,0)

534

(100)
Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; Fernando 

Limongi e Argelina Cheibub Figueiredo, Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 

Elaboração própria

O  padrão  é  muito  claro  e  permite  identificar  se  o  uso  desse  direito  parlamentar 

contribui para elucidar o alinhamento dos partidos fora da coalizão e a sua disposição 

de se posicionar em oposição ao governo. Para o período como um todo, a maioria 

dos requerimentos diz respeito à movimentação de dois partidos, o PT e o PFL. 
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Tabela  26  -  Número  de  pedidos  para  verificação  de  votação  segundo  a 

posição do autor em relação ao governo - Câmara dos Deputados - 1990-

2004

AUTOR DO PEDIDO

POSIÇÃO  EM  RELAÇÃO  AO 

GOVERNO

SITUAÇÃO OPOSIÇÃO TOTAL
GOV 04 04
PCDOB 10 01
PDT 05 35 40
PFL 23 109 132
PL 02 02
PMDB 09 03 12
PP 23 15 38
PPS 08 08
PRN 05 05
PSB 10 10
PSB/PV 02 03 05
PSDB 12 11 23
PT 01 240 241
PT/PDT 01 01
PTB 01 02 03
PV 01 01
SubTotal 85 449 534
Verificação  por  exigência 

Regimental 621 621
Total 1159

Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; Fernando 

Limongi e Argelina Cheibub Figueiredo, Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 

Elaboração própria.

Em relação ao PT, foram apresentados 241 requerimentos, sendo que somente um 

deles foi encaminhado quando o partido já conduzia o governo. Ou seja, do total de 

534 requerimentos encaminhados pelos partidos, o PT respondeu por 45%, sendo 

praticamente a totalidade deles apresentados durante os 12 anos em que o partido se 

manteve na oposição.   O quadro é diverso no caso do PFL, pois embora 18% dos 

pedidos  apresentados  pelo  partido  tenham  sido  encaminhados  quando  este 

participava do governo, 82% requerimentos foram apresentados como uma estratégia 

mais ostensiva de oposição. O partido apresentou 109 requerimentos, como partido 

de oposição, sendo que 103 destes requerimentos foram encaminhados durante os 

dois anos do governo Lula. 
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Tabela 27 - Número de pedidos para verificação de votação de autoria das 

oposições segundo a coalizão governativa - Câmara de Deputados - 1990-

2004

AUTOR
COALIZÃO GOVERNATIVA(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 TOTAL

PCDOB 01 01 06 01 01 10
PDT 09 06 01 01 03 05 03 06 01 35
PFL 03 66 40 109
PL 01 01 02
PMDB 01 02 03
PP 03 01 06 03 01 14
PPS 04 01 02 01 08
PSB 03 01 01 01 01 03 10
PSB/P 03 03
PSDB 01 02 08 11
PT 11 22 06 14 01 39 46 20 26 50 05 240
PT/PD 01 01
PTB 02 02
PV/PS 01 01
Total 29 32 08 17 03 48 57 27 28 62 13 74 49 449

Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; Fernando Limongi 

e Argelina Cheibub Figueiredo, Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 

Elaboração própria.

(1) Ver discriminação das coalizões governativas no Anexo I.

Mesmo  os  partidos  que  se  posicionaram  como  oposição  ao  governo  em  cada 

momento,  caso  do  PDT e  PSDB,  o  volume  de  requerimentos  é  bem distante  do 

observado em relação ao PT e PFL, embora isto não signifique que tais movimentos 

envolvessem alguma estratégia de ação coligada. 

Uma observação  importante  refere-se  ao  comportamento  do  governo.  Somente  o 

governo Collor (2º gabinete) recorreu à sua liderança dentro da Câmara para alterar o 

processo de votação. Resta supor que os demais governos mobilizaram as lideranças 

partidárias da sua base de apoio para intervir nessa etapa do processo legislativo. 

A mobilização dos partidos no uso desse direito  parlamentar não está igualmente 

distribuída ao longo do período.  O gráfico 10 mostra o percentual dos requerimentos 

dos  partidos  aliados  do  governo  e  da  oposição  no  total  de  votações  nominais 

realizadas durante cada coalizão governativa. Essa comparação fornece um quadro 

mais completo da dinâmica entre o governo e a oposição, já que alguns tipos de 
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decisão,  por  exigência  legal,  somente  são  tomados  por  voto  nominal,  tornando 

desnecessário, portanto, que os partidos recorram a estratégias procedimentais desta 

natureza.  É preciso ter em vista que estas iniciativas, como os projetos de emenda 

constitucional, podem induzir a um nível maior de conflito entre os partidos. Assim, é 

preciso avaliar o peso destas proposições na agenda para se ter uma dimensão da 

relevância das  estratégias para levar a decisão para o voto nominal.

Gráfico 10 - Percentual de pedidos para verificação de votação no total de 

votações nominais segundo o requerente e a coalizão governativa - Câmara 

de Deputados - 1990-2004
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Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; Fernando 

Limongi e Argelina Cheibub Figueiredo, Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 

Elaboração própria.

Os resultados mostram que a mobilização das oposições é relativamente maior sob 

algumas  das  coalizões  governativas.   As  votações  nominais  ocorreram,  de  forma 

predominante, por causa de iniciativas dos partidos contrários ao governo sob os dois 

primeiros gabinetes do governo Collor, no último ano do governo Itamar, no primeiro 

mandato do Governo FHC e durante os  dois  gabinetes  do governo Lula.  No caso 
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destes, o peso dos requerimentos das oposições atinge o patamar mais alto: 63% e 

67% das votações nominais.  

As proposições com quórum especial foram as principais responsáveis por esse tipo de 

votação na maior parte dos dois mandatos do governo FHC, só diminuindo no ano 

eleitoral de 1998. Como dito antes, isso não implica patamares menores de conflito, 

mas aponta para a centralidade desse tipo de proposição na agenda de cada governo. 

Mas qual o impacto desses movimentos das oposições sobre a agenda presidencial? 

Tais movimentos indicam que a oposição é competitiva, no sentido de introduzir as 

suas agendas ou de bloquear a agenda da coalizão governativa?

Os governos não têm sido indiferentes às tentativas das oposições de influenciar o 

processo decisório. Ao contrário, no total de 870 encaminhamentos de votação feitos 

pela liderança de governo, 378 deles o foram em resposta aos pedidos de votação 

nominal  que os opositores conseguiram viabilizar.  Embora os partidos do governo 

tenham apresentado 85 requerimentos, o governo se manifestou em relação a 47 

decisões.   A  mobilização  é  significativamente  maior  no  caso  dos  requerimentos 

introduzidos pelos partidos que estão fora do governo: 331 encaminhamentos tiveram 

por objetivo sinalizar a posição do governo frente às investidas das oposições.
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Tabela 28 - Encaminhamento de votação pelo governo segundo o requerente 

de verificação de votação – Câmara dos Deputados, 1990 -2004.

POSIÇÃO  DO 

GOVERNO

 

AUTOR DO PEDIDO DE VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO
COALIZÃO GOVERNATIVA OPOSIÇÕES TOTAL

 Favorável 25 162 187

 Contrário 22 167 189

 Obstrução 02 02

 TOTAL 47 331 378

 Fonte:  Votações  nominais  na  Câmara  dos  Deputados  –  1989-2004;  Fernando 

Limongi e Argelina Cheibub Figueiredo, Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 

Elaboração própria.

A divisão do posicionamento do governo, entre manifestações favoráveis e contrárias, 

aponta para uma dinâmica do processo legislativo que tem recebido pouco destaque 

na literatura. Se o Presidente tem sido bem-sucedido na arena legislativa, e ele o é, 

isto tem requerido movimentos em ambas as direções: perseguir  a sua agenda e 

bloquear  as  iniciativas  de  mudança  ou  rejeição  por  parte  das  oposições.  Ao  se 

relacionar o resultado da votação simbólica anterior às iniciativas das oposições para 

transferir a decisão para o voto nominal, encontram-se indícios significativos de que 

tais iniciativas buscam fazer reverter a vitória do governo obtida na votação prévia.  O 

padrão  relativo  ao  posicionamento  do  governo  nessa  situação  é  muito  claro.  Em 

relação às matérias que foram aprovadas de forma simbólica, o governo reiterou a 

posição favorável em  95% das votações. O posicionamento contrário, por sua vez, 

ocorre  em  relação  às  matérias  rejeitadas  na  decisão  prévia  (93,%).  Ou  seja,  o 

posicionamento do governo orienta-se para reiterar a sua vitória quando aprova uma 

decisão favorável e quando rejeita o que não lhe convém. 
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Tabela 29 - Encaminhamento das votações pelo governo segundo o resultado 

da votação simbólica – Câmara dos Deputados, 1990-2004*

RESULTADO  DA 

VOTAÇÃO 

SIMBÓLICA PRÉVIA

POSIÇÃO DO GOVERNO

NA VOTAÇÃO NOMINAL

FAVORÁVEL CONTRÁRIO TOTAL

APROVADO

142

(95,3)

07

(4,7)

149

(100)

REJEITADO

11

(6,7)

152

(93,3)

163

(100)

INDETERMINADO

05

(62,5)

03

(37,5)

08

(100)

REQUERIMENTO

VN DIRETA

04

(44,4)

05

(55,6)

09

(100)

TOTAL

163

(49,2)

168

(50,8)

331

(100)

Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; Fernando 

Limongi e Argelina Cheibub Figueiredo, Banco de Dados Legislativos, Cebrap.

Elaboração própria

*Somente  as  votações  nominais  realizadas  devido  aos  requerimentos  da 

oposição.

Porcentagens em parênteses. 

 A  taxa  de  sucesso  do  governo  dessas  estratégias  procedimentais  é  altíssima, 

indicando a sua capacidade de reter os votos dos apoiadores sob condições em que o 

posicionamento do parlamentar se torna mais identificável.  O governo manteve a sua 

vitória em 138 das 142 votações em que se  manifestou favorável e sua posição 

prevaleceu  em todas  aquelas  em que  ele  se  posicionou  para  manter  a  rejeição, 

reiterando as decisões em votação simbólica.

Esse resultado não reduz o significado das tentativas das oposições de assegurar um 

novo round no processo decisório, sob novas condições. Ao contrário, a atenção a tais 

movimentos contribui para qualificar a idéia de sucesso presidencial. Dependendo da 

interação entre o governo e as oposições, o sucesso pode representar movimentos 

distintos  de  ambas  as  partes.   Veja-se,  por  exemplo,  a  distribuição  dos 

encaminhamentos do governo, em favorável ou contrário,  de acordo com o partido 
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que requereu a verificação da votação. No caso dos requerimentos apresentados pelo 

PT na condição de oposição, o posicionamento majoritário do governo (94 em 158) foi 

pela aprovação do projeto.  A verificação da votação solicitada pelo partido, nesses 

casos,  teve por objetivo levar o governo a confirmar a aprovação da matéria.   

Um  movimento  diferente  pode  ser  observado  em  relação  aos  encaminhamentos 

realizados pelo PFL na oposição. Dos 109 requerimentos do partido, 68 deles dizem 

respeito à confirmação da capacidade de bloqueio por parte do governo.  Em outras 

palavras,  a  maioria  das  vezes  em que  o  governo  se  manifestou  em relação  aos 

requerimentos do partido foi para reiterar a rejeição da proposta em exame. 

Tabela 30 - Encaminhamento de votação do governo segundo a posição do 

autor do pedido em relação ao governo – Câmara dos Deputados, 1990-2004.

REQUERIMENTOS

DAS OPOSIÇÕES

DE ENCAMINHAMENTOS

DO GOVERNO

AUTOR TOTAL 

TOTAL

 (A+B)

POSIÇÃO DO GOVERNO

FAVORÁVEL

(A)

CONTRÁRIO

(B)
PCDOB 10 08 06 02
PDT 35 24 11 13
PFL 109 99 31 68
PL 03 01 01
PMDB 03 01 01
PP 14 10 06 04
PPS 08 07 04 03
PRN
PSB 10 06 01 05
PSB/PV 03 03 02 01
PSDB 11 09 03 06
PT 240 158 94 64
PT/PD 01 01 01
PTB 02 02 02
TOTAL 449 329 162 167

Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; Fernando Limongi 

e  Argelina  Cheibub  Figueiredo,  Banco  de  Dados  Legislativos,  Cebrap.  Elaboração 

própria.

Em síntese, as estratégias das oposições apontam para diferentes cenários em que o 

Presidente atinge o sucesso na arena legislativa. Ainda que o resultado confirme o 

sucesso presidencial, cabe ressaltar as diferentes condições envolvidas na definição 

desse sucesso. 
GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Competitividade das oposições? 

O processo legislativo é seqüencial e iterativo e, em razão desses atributos, oferece 

um conjunto de oportunidades para switching behaviour por parte dos legisladores. A 

promoção  da  adesão  e  da  retenção  do  apoio  parlamentar,  através  de  coalizões 

relativamente  estáveis,  tem  por  objetivo  justamente  mitigar  os  efeitos 

desestabilizadores  desse tipo  de comportamento  ao  longo do  processo  legislativo. 

Sob o presidencialismo brasileiro, o governo e as oposições apresentam diferenciais 

importantes acerca das capacidades para promover a adesão e a retenção do apoio 

em seus respectivos campos. No caso do governo, os incentivos institucionais para a 

formação de coalizões governativas exercem uma atratividade importante sobre os 

legisladores,  como  já  demonstrado.  Como  a  política  de  coalizão  afeta  a  própria 

configuração do campo das oposições, os patamares de adesão e retenção supõem 

algum nível de competitividade por parte dos partidos posicionados nesse campo. 

No  contexto  deste  trabalho,  competitividade  das  oposições  remete  à  capacidade 

destas para introduzir  as suas agendas e induzir  a negociação ou ao bloqueio da 

agenda do governo. Como discutido na seção anterior, os partidos mais competitivos 

recorrem às estratégias procedimentais com vistas a instigar  o  switching behaviour 

dos legisladores e infligir derrotas ao governo. 

Um dos recursos disponíveis  aos partidos  para adiar  as decisões legislativas  é se 

colocar  em  obstrução  à  votação,  evitando  que  o  quórum  seja  atingido.   Essa 

manifestação  é  regulada  pelas  regras  regimentais  e  permite  aos  legisladores 

permanecerem no plenário sem que a sua presença seja computada para efeito de 

quórum  ou  seja  registrada  como  ausência.  A  obstrução  é,  portanto,  um  direito 

assegurado institucionalmente aos partidos para manifestar o dissenso e bloquear o 

processo decisório, de forma a induzir à negociação entre as partes9.

A  Tabela  31  mostra  o  uso  desse  direito  por  parte  das  lideranças,  através  do 

encaminhamento de votação, ao longo do período. A distribuição do encaminhamento 

mostra que a obstrução parlamentar descreve, de fato, uma estratégia das oposições. 

9 RICD,  art.82  §  6o  define  a  “obstrução  parlamentar  legítima”,  que  pressupõe  a  aprovação  pelas 
bancadas ou liderança e a comunicação à Mesa Diretora.
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Durante os governos Collor, Franco e FHC, os partidos na oposição recorreram a esse 

tipo de posicionamento praticamente ao longo de todos os gabinetes. A freqüência dos 

encaminhamentos de obstrução, neste caso, em relação ao total de votações nominais 

realizadas, mostra um uso pontual do recurso. Situação diversa pode ser observada 

sob o governo Lula, em que o uso da obstrução por parte das lideranças dos partidos 

de oposição é mais intenso e ascendente. As lideranças do PFL se manifestaram em 

obstrução parlamentar em 98 votações nominais durante o governo Lula, no total de 

104 declarações realizadas pelo partido.  O uso do recurso pelo PSDB também se 

concentra nesse período, ainda que, em termos absolutos, tal manifestação ocorra em 

menor número. 

Tabela 31 - Número de manifestações de obstrução dos líderes partidários 

por coalizão governativa -  Câmara dos Deputados, 1990-2004.

 PARTIDO

COALIZÃO GOVERNATIVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TO

TAL
PP 03 08 01 08 20
PFL 01 05 47 51 104
PL 03 02 02 03 10
PTB 01 04 01 06
PMDB 06 01 03 10
PSDB 01 05 27 46 79
PDT 03 02 06 02 08 01 10 10 01 01 05 49
PSB 07 05 04 04 01 01 01 23
PT 03 02 01 03 08 01 10 10 01 01 01 41
Votações

Nominais 51 62 22 68 5 191 206 45 71 227 17 118 76 1159

Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; Fernando Limongi 

e  Argelina  Cheibub  Figueiredo,  Banco  de  Dados  Legislativos,  Cebrap.  Elaboração 

própria.

O recurso mais intenso da obstrução parlamentar pode ser associado ao tamanho da 

bancada  dos  partidos  e,  conseqüentemente,  à  capacidade  efetiva  de  obstruir  os 

trabalhos legislativos.  Nos dois gabinetes do governo Lula, o PSDB e PFL aglutinaram, 

em média, 124 (1º gabinete) e 113 (2º gabinete) cadeiras legislativas, enquanto o 

PT,  na oposição ao governo FHC, mesmo associado ao PDT,  não ultrapassava 75 

cadeiras.  

Num contexto de coalizões governativas majoritárias, como tem predominado no caso 

brasileiro, a efetividade da obstrução parlamentar requer estratégias de ação coligada 
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por parte das oposições.   Para analisar  o comportamento coligado das oposições, 

considerou-se a convergência dos líderes dos seguintes partidos na manifestação de 

obstrução parlamentar: PP, PFL, PTB, PMDB, PDT e PT.  A Tabela 32 apresenta a 

freqüência das votações nominais em que houve obstrução parlamentar de acordo 

com o número de partidos cujas lideranças se posicionaram dessa forma.  Foram 

desconsideradas  as  seis  votações  nominais  em que o governo se  posicionou pela 

obstrução. 
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Tabela  32  -  Freqüência  de  obstrução  parlamentar  em  votações  nominais 

segundo o número de partidos em obstrução e coalizão governativa – Câmara 

dos Deputados, 1990-2004.

COALIZÃO

GOVERNATIVA

PARTIDOS EM OBSTRUÇÃO

1 2 3 4

TOTAL

DE VN

COM OBSTRUÇÃO

TOTAL  DE 

VOTAÇÕES 

NOMINAIS
COLLOR 1 01 01 51
COLLOR 2 04 03 07 62
COLLOR 3 01 02 03 22
FRANCO 1 05 01 06 68
FRANCO 2 05
FHC I 1 02 03 05 191
FHC I 2 08 08 206
FHC I 3 01 01 45
FHC II 1 10 10 71
FHC II 2 02 01 10 13 227
FHC II 3 01 01 17
LULA 1 24 24 01 49 118
LULA 2 05 33 13 0 51 76
Total 44 57 14 40 155 1,159

Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; Fernando Limongi 

e  Argelina  Cheibub  Figueiredo,  Banco  de  Dados  Legislativos,  Cebrap.  Elaboração 

própria.

Quando o uso da obstrução se revela convergente, é porque houve a formação de um 

posicionamento coligado dos principais partidos. Das 155 votações nominais em que 

houve obstrução parlamentar, quatro ou mais partidos assim se posicionaram em 40 

delas. A freqüência dessa coalizão obstrucionista é pontual, dado o pequeno número 

desses eventos no total de votações nominais ocorridas durante cada gabinete. Esse 

tipo de aliança pode ser observado principalmente em relação aos dois mandatos do 

governo FHC. 

Estratégias obstrucionistas de partidos isolados são observadas nos governos Collor e 

Lula. No caso do primeiro, esse tipo de estratégia, ainda que pontual, persiste ao 

longo dos três gabinetes, ou seja, na seqüência desses gabinetes não houve adesão 

de outros partidos em relação a tal posicionamento. Essa trajetória pode ser explicada 

pelo status majoritário desses gabinetes, o que torna desnecessário, do ponto de vista 

dos maiores partidos,  optar  pela obstrução.  É possível  supor que tais  ocorrências 

sinalizem para as manifestações de protestos dos partidos com bancadas menores 

que se opunham ao governo, mas também aos demais partidos na oposição. 
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Um padrão diverso em relação ao comportamento obstrucionista das lideranças na 

oposição emerge sob o governo Lula. Durante o primeiro gabinete, em metade das 

votações em que ocorreram obstruções houve o posicionamento isolado dos partidos 

e, na outra metade, isto representou a convergência de dois partidos. Mais importante 

é o crescimento da adesão a essa estratégia durante o segundo gabinete. A obstrução 

coligada  torna-se  a  estratégia  dominante,  inclusive  com  a  ocorrência  de 

manifestações  envolvendo  três  partidos.   Neste  caso,  a  coalizão  obstrucionista 

envolveu  a  convergência  do  PSDB,  PFL  e  PP.  Cabe  ressaltar  que,  das  20 

manifestações de obstrução identificadas no caso do PP, oito ocorreram no governo 

Lula,  principalmente  no  segundo  gabinete,  quando  o  partido  sinalizava  para  a 

participação no governo. 

A obstrução é, no entanto, uma estratégia ostensiva no plenário, mas a efetividade da 

manifestação do líder pode ser mitigada pela disposição dos deputados de seguirem 

tal  encaminhamento.  De  fato,  para  o  período  compreendido  entre  1999-2004,  a 

correlação positiva entre o número de partidos em obstrução e o número de votos 

declarados  nessa  direção  é  expressiva:  .638  (p<.000).  No  entanto,  observa-se 

também  uma  correlação  positiva  entre  a  obstrução  dos  líderes  e  o  número  de 

ausentes nas votações. Essa correlação, menos expressiva,  é da ordem de .437. O 

que isto sugere em termos da convergência entre líderes e legisladores? O que isto 

representa em relação ao padrão de apoio ao governo? 

A ausência nas votações pode sinalizar para comportamentos diversos dos deputados, 

incluindo uma menor disposição de seguir  a  posição partidária  se esta é avaliada 

como custosa por parte do legislador individual num cenário de votação nominal.  A 

média para toda a série (1990-2004) é de 127  deputados ausentes. No entanto, ela 

sofre  variações  importantes  dependendo  do  tipo  de  matéria  em  votação:  94 

deputados, no caso de PEC; 136 deputados no caso de MPVs e 117 no caso de projeto 

de lei complementar. 

A evolução do número de ausentes apresenta flutuações importantes no início do 

período, com redução na última metade dos anos 90 e crescimento a partir de 2002, 

durante o último gabinete do governo FHC. Os três últimos gabinetes apontam para 

patamares mais elevados de ausência dos deputados nas votações nominais. 
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Esse  comportamento  tem  conseqüências  para  o  sucesso  presidencial  e  para  as 

oposições,  no  sentido  de  sinalizar  para  diferentes  condições  a  partir  das  quais  a 

interação entre governo e oposições se organiza.

O  impacto  das  estratégias  obstrucionistas  e  da  ausência  dos  deputados  sobre  o 

sucesso presidencial foi estimado com base nas duas medidas de sucesso presidencial 

discutidas  no  capítulo  anterior.  A  variável  relativa  à  obstrução  dos  líderes  foi 

operacionalizada  como  o  número  de  partidos  que  se  declararam  em  obstrução, 

variando de zero a quatro partidos. A segundo variável, contínua, refere-se ao número 

de deputados em exercício, ausentes na votação.  A terceira variável independente é 

uma  dummy, indicando se a posição solicitou a verificação de votação que resultou 

na  votação  nominal.  Inicialmente,  estimou-se  o  efeito  dessas  variáveis  sobre  o 

percentual  de  apoio  ao  governo  em  relação  ao  total  de  membros  da  Casa.  O 

procedimento utilizado foi a regressão MQO (mínimos quadrados ordinários).  

Tabela 33 - Número médio de deputados ausentes nas votações nominais da 

Câmara dos Deputados

COALIZÃO 
GOVERNATIVA

Média de Ausentes Percentual
(total de membros da CD)

COLLOR 1 133 26,5

COLLOR 2 170 33,8

COLLOR 3 130 25,8

FRANCO 1 171 34,0

FRANCO 2 222 44,1

FHC I 1 103 20,0

FHC I 2 109 21,2

FHC I 3 117 22,8

FHC II 1 110 21,4

FHC II 2 116 22,7

FHC II 3 148 28,9

LULA 1 151 29,4

LULA 2 177 34,6

Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; Fernando 

Limongi e Argelina Cheibub Figueiredo, Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 

Elaboração própria.

GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

No  primeiro  modelo,  o  resultado  evidenciou  um  efeito  negativo  das  estratégias 

obstrucionistas dos líderes partidários sobre o patamar de apoio do Presidente no 

conjunto de membros da Casa. O aumento de um partido em obstrução diminui o 

apoio ao governo em 1.8%, sendo este efeito estatisticamente significativo (p<.001). 

O modelo explica 13% da variância deste índice.  O resultado do segundo modelo 

mostrou-se muito interessante: com a inclusão do número de deputados ausentes, o 

efeito das estratégias obstrucionistas muda de direção.  Ou seja, mantido constante o 

número de ausentes, o obstrucionismo dos partidos pode elevar o apoio ao governo. 

No  terceiro  modelo,  introduziu-se  a  variável  relativa  à  autoria  da  verificação  de 

votação. O efeito negativo e significativo mostra que o apoio ao governo diminui em 

1.2%  quando  se  trata  de  votação  resultante  de  estratégias  procedimentais  da 

oposição. Apesar de manter sob controle a autoria do pedido de verificação, o efeito 

da obstrução parlamentar se mantém positivo. 

O  efeito  redutor  do  sucesso  presidencial  pela  via  da  obstrução  está  associado, 

portanto, ao número de deputados que efetivamente votam como tal. Se a ausência é 

controlada,  o  efeito  da  obstrução  muda  de  direção.  Ou  seja,  o  efeito  dessas 

estratégias na redução do patamar de sucesso do Presidente depende da capacidade 

das lideranças de assegurar que os deputados estejam no plenário e, neste caso, 

assumindo os custos associados à obstrução. 

Tabela 34 - Regressão MQO – Apoio ao Presidente no total de membros da 

Câmara dos Deputados, 1990-2004

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Opart -1.84*
(.418)

1.304*
(.377)

1.271*
(.375)

Ausentes -.131*
(.007)

-.126*
(.007)

Req_opo -1.173*
(.335)

N
R2
R2 ajustado

865
0.1369
0.1319

865
0.4155
0.4114

865
0.4237
0.4190

Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; 

Fernando  Limongi  e  Argelina  Cheibub  Figueiredo,  Banco  de  Dados 

Legislativos, Cebrap. Elaboração própria.* p<.001
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Para avaliar se esse resultado também é observado em relação à segunda medida de 

sucesso presidencial, dois outros modelos foram construídos. Neste caso, o grau de 

apoio diz respeito ao percentual de votantes que seguiram a posição do governo. 

O  resultado  encontrado  é  muito  interessante.  No  modelo  inicial,  o  efeito  das 

estratégias  obstrucionistas  é  positivo,  e  o  crescimento  do  número de  partidos  na 

obstrução está associado a um aumento da adesão ao governo entre os votantes. No 

modelo seguinte foi controlado o efeito da ausência dos deputados: o efeito também é 

positivo, mas diminui o efeito da variável inicial.  Com o último modelo, leva-se em 

conta  se  a  votação  decorreu  do  fato  de  algum  partido  fora  da  base  aliada  ter 

requerido  a  verificação  de  quórum.  Somente  essa  variável  apresentou  um efeito 

negativo:  se a votação foi  provocada pela oposição, o  apoio ao governo entre os 

votantes diminui em 1.3%. 

Tabela 35 - Regressão MQO – Apoio ao Presidente no total de votantes da 

Câmara dos Deputados- 1990-2004

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Opart 5.160*

(.374)

4.685

(.404)

4.656*

(.401)
Ausentes .021*

(.007)

   .026*

(.007)
Req_opo -1.248

(.358)
N

R2

R2 ajustado

799

0.3536

0.3495

799

0.3608

0.3559

799

0.3705

0.3649
Fonte: Votações nominais na Câmara dos Deputados – 1989-2004; 

Fernando  Limongi  e  Argelina  Cheibub  Figueiredo,  Banco  de  Dados 

Legislativos, 

Cebrap. Elaboração própria.

Os resultados apontam para a complexidade envolvida na interação entre governo e 

oposições.   O  aumento  do  apoio,  mesmo  com  o  crescimento  da  ausência  dos 

deputados, aponta para a capacidade dos governos em manter em plenário os seus 

apoiadores.  Considerando  que esse  efeito  se  mantém na  presença  de  estratégias 

obstrucionistas, pode-se concluir que o Presidente é capaz de reter os seus apoiadores 
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enquanto os obstrucionistas vêem crescer nas fileiras dos ausentes os seus votos 

potenciais. 

A  competitividade  da  oposição  se  mostra  efetiva  em  relação  às  estratégias 

procedimentais,  indicando que a iniciativa de provocar uma votação nominal pode 

elevar, de forma mais efetiva, o custo de apoiar o governo.  De forma inversa, o fato 

de  ser  uma  votação  nominal  por  exigência  legal  ou  requerida  pela  coalizão 

governativa parece induzir o apoio dos deputados mesmo na presença de estratégias 

obstrucionistas. 
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Anexo 1

Gabinetes Presidenciais no Brasil (1990-2005)

GABINETE PERÍODO

STATUS 

MAJORITÁRIO DO 

PARTIDO DO 

PRESIDENTE NA 

COALIZÃO

(a)

NO. EFETIVO 

DE 

PARTIDOS 

NA 

COALIZÃO

DURAÇÃO 

DO 

GABINETE

(b) 

%
1.Collor 1A Mar-90 Mar-91 N 1,5 25,6
2.Collor 1B Mar-91 Abr.-92 N 2,7 25,7
3.Collor 1C Abr.-92 Set-92 N 3,1 11,4
4.Franco 1A Out.-92 Mar-94 - 4,4 25,6
5.Franco 1B Mar-94 Jan.-95 - 2,7 19,6*
6.FHC 1A Jan.-95 Jul.-96 N 3,5 37,2
7.FHC 1B Jul.-96 Abr.-98 N 4,5 43,4
8.FHC 1C Abr.-98 Jan.-99 N 4,6 18,1*
9.FHC 2A Jan.-99 Jul.-99 N 4,4 13,6
10.FHC 2B Jul.-99 Abr.-02 N 3,8 66,7
11.FHC 2C Abr.-02 Jan.-03 S 2,0 18,4*
12.Lula 1A Jan.-03 Jan.-04 S 4,6 26,4
13.Lula 1B Jan./04 Jul./05 S 5,5 32,2

Fonte: Banco de Dados Instituições Políticas Comparadas na América do Sul –  

DCP/IUPERJ/Fundação Konrad-Adenauer, 2003; Câmara dos Deputados, Brasil; 

Presidência da República, Brasil; Inácio & Nunes, 2005. 

Bancos de Dados

Votações  Nominais  na  Câmara  dos  Deputados  –  1989-2004;  Fernando  Limongi  e 

Argelina Cheibub Figueiredo, Banco de Dados Legislativos, Cebrap.

Votações Nominais – Câmara dos Deputados – 2003-2004 – Base de Dados do Núcleo 

de Estudos sobre o Congresso/IUPERJ.

Banco  de  Dados  Instituições  Políticas  Comparadas  na  América  do  Sul  – 

DCP/IUPERJ/Fundação Konrad-Adenauer, 2003
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Base da Legislação Federal do Brasil - Brasil; Presidência da República, Casa Civil - 

Subchefia para  Assuntos Jurídicos
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