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Administração Pública

SISTEMA POLÍTICO BRASILEIRO

O Brasil é uma república federal presidencialista, de regime democrático-representativo. Em 
nível federal, o poder executivo é exercido pelo Presidente. É uma república porque o chefe de 
estado é eletivo e temporário. O Estado brasileiro é uma federação pois é composto de estados 
dotados de autonomia política garantida pela Constituição Federal e do poder de promulgar 
suas próprias Constituições. É uma república presidencial porque as funções de chefe de 
Estado e chefe de governo estão reunidas em um único órgão: o Presidente da República. É 
uma democracia representativa porque o povo exerce sua soberania, elegendo o chefe do 
poder executivo e os seus representantes nos órgãos legislativos e, às vezes, diretamente via 
plebiscitos, referendos e iniciativas populares.

O Estado brasileiro é dividido primordialmente em três esferas de poder: o Poder Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário. O chefe do Poder Executivo é o presidente da República, eleito pelo 
voto direto para um mandato de quatro anos, renovável por mais quatro. Na esfera estadual 
o Executivo é exercido pelos governadores dos estados; e na esfera municipal pelos prefeitos. 
O Poder Legislativo é composto, em âmbito federal, pelo Congresso Nacional, sendo este 
bicameral: dividido entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Para a Câmara, são eleitos os 
deputados federais para dividirem as cadeiras em uma razão de modo a respeitar ao máximo as 
diferenças entre as vinte e sete Unidades da Federação, para um período de quatro anos. Já no 
Senado, cada estado é representado por 3 senadores para um mandato de oito anos cada. Em 
âmbito estadual, o Legislativo é exercido pelas Assembleias Legislativas Estaduais; e em âmbito 
municipal, pelas Câmaras Municipais.

O Brasil possui vinte e seis estados e um Distrito Federal, indissolúveis, cada qual com um 
Governador eleito pelo voto direto para um mandato de quatro anos renovável por mais 
quatro, assim como acontece com os Prefeitos. Tanto os estados quanto os municípios têm 
apenas uma casa parlamentar: no nível estadual os deputados estaduais são eleitos para 4 
anos na Assembleia Legislativa e no nível municipal, os vereadores são eleitos para a Câmara 
Municipal para igual período.

Finalmente, há o Poder Judiciário 8 , cuja instância máxima é o Supremo Tribunal Federal (STF) 
9, responsável por interpretar a Constituição Federal e composto por onze ministros indicados 
pelo Presidente sob referendo do Senado, dentre indivíduos de renomado saber jurídico. A 
composição dos ministros do STF não é completamente renovada a cada mandato presidencial: 
o presidente somente indica um novo ministro quando um deles se aposenta ou vem a falecer. 
A idade para a aposentadoria compulsória é de 70 anos. No entanto, os ministros podem se 
aposentar antes disso, caso queiram. O salário recebido pelos membros da corte (28.059,29 
reais em 2013) é o mais alto do funcionalismo público.

Pelas regras atuais, as eleições para presidente, governador, prefeito e senador seguem o 
sistema majoritário. No caso de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, o sistema 
utilizado hoje é o proporcional com lista aberta.
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 • Sistema Majoritário: Pelas regras atuais, as eleições para presidente, governador, prefeito 
e senador seguem o sistema majoritário. Geralmente, é eleito o candidato que receber a 
maioria absoluta dos votos válidos (mais da metade dos votos apurados, excluídos os votos 
em branco e os nulos). Se nenhum candidato atingir o número na primeira votação, realiza-
se um segundo turno entre os dois mais votados.

No caso de eleição de prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores, exige-se apenas 
a maioria relativa dos votos (o maior número dos votos apurados) e não há segundo turno.

 • Sistema proporcional com lista aberta: No caso de deputados federais, estaduais, distritais 
e vereadores, o sistema utilizado hoje é o proporcional com lista aberta. É possível votar 
tanto no candidato como na legenda. Na apuração, deve-se contabilizar o total de votos 
obtidos por cada partido, somando os votos de legenda e os votos dos candidatos dessa 
legenda. As vagas são distribuídas de forma proporcional aos votos totais obtidos por cada 
partido. A partir daí, os partidos preenchem suas vagas conquistadas com seus candidatos 
com maior votação. É por isso que um candidato com muitos votos, ajuda a eleger 
candidatos de sua legenda ou coligação que tenha obtido menos votos.

Quais são as propostas em debate para as mudanças no sistema eleitoral?

1. Voto majoritário

Abole o cálculo proporcional para preenchimento das vagas no Legislativo. Os candidatos mais 
votados seriam eleitos, independente do número de votos de seu partido.

Proposta de Emenda Constitucional 54/2007

2. Voto proporcional com lista fechada

No lugar de votar no candidato, o eleitor votaria no partido e este teria uma lista de candidatos 
numa ordem preestabelecida.

Proposta de Emenda Constitucional 43/2011

Proposta de Emenda Constitucional 293/2011

Projeto de Lei 4636/2009

3. Voto proporcional com lista flexível

O partido tem uma lista com candidatos, mas o eleitor também pode escolher um nome. Votos 
da legenda vão para o candidato que encabeça a lista.

Defesa de Reginaldo Lopes (PT-MG)

4. Voto em dois turnos

No primeiro turno, o eleitor vota no partido e será definido quantos parlamentares cada 
legenda terá. No segundo turno, o eleitor vota no candidato, para definir quais deles ocuparão 
as vagas conquistadas por cada partido.
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Projeto de Lei 7869/2010

5. Voto distrital

Cada estado e cidade seria dividido em diversos distritos. Em cada distrito seria eleito um único 
deputado

 • Saiba mais:

Emenda da deputada Solange Amaral ao PL 1210/2007

6. Voto distrital misto

Uma parte dos deputados seriam eleitos no formato de voto distrital e outra parte no formato 
proporcional. Na parte proporcional, a escolha poderia se dar em lista aberta, ou fechada

Proposta de Emenda Constitucional 10/1995

7. Candidatura avulsa

Permite que um candidato possa se registrar sem estar filiado a um partido político

Presidencialismo de coalizão

Desde sua formulação pelo cientista político Sérgio Abranches em 1988, a expressão 
“presidencialismo de coalizão” tornou-se um verdadeiro mantra para definir a estrutura e o 
mecanismo de funcionamento do regime político-institucional brasileiro.

Amplamente utilizada, a expressão sugere a união de dois elementos. O que cada uma das 
palavras significa e como a soma de ambas descreve e explica o nosso sistema político?

O “presidencialismo” é o sistema de governo no qual o chefe do Executivo é eleito diretamente 
pelo sufrágio popular e tem um mandato independente do Parlamento. A origem do presidente 
e do Parlamento (os deputados e senadores) são distintas, posto que a eleição para cada um 
pode ser desvinculada no tempo (ocorrendo em datas diferentes, o que não é o caso do Brasil) 
ou, quando a eleição é “casada” (realizada na mesma data, como no Brasil), o eleitor sempre 
pode optar por eleger um presidente de um partido e um representante parlamentar de outra 
agremiação. Em resumo: o presidencialismo difere do parlamentarismo justamente pelas 
origens distintas do poder Executivo e do poder Legislativo. Ao passo que no parlamentarismo 
o Executivo surge da correlação de forças entre os partidos eleitos para o Parlamento, no 
presidencialismo o Executivo deriva da eleição direta do presidente pelos cidadãos.

De outro lado, “coalizão” refere-se a acordos entre partidos (normalmente com vistas a 
ocupar cargos no governo) e alianças entre forças políticas (dificilmente em torno de idéias ou 
programas) para alcançar determinados objetivos. Em sistemas multipartidários, nos quais há 
mais do que dois partidos relevantes disputando eleições e ocupando cadeiras no Congresso, 
dificilmente o partido do presidente possuirá ampla maioria no Parlamento para aprovar seus 
projetos e implementar suas políticas. Na maioria das vezes a coalizão é feita para sustentar 
um governo, dando-lhe suporte político no Legislativo (em primeiro lugar) e influenciando na 
formulação das políticas (secundariamente). Assim, alguns partidos, ou muitos, dependendo 
da conjuntura política, se juntam para formar um consórcio de apoio ao chefe de governo. 
Essa prática é muito comum no sistema parlamentarista, no qual uma coalizão interpartidária 
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disputa as eleições para o Legislativo visando obter a maioria das cadeiras e com isso indicar 
(“eleger”) o primeiro-ministro.

A peculiaridade do sistema político brasileiro deve-se ao fato de conjugar o pacto interpartidos 
do parlamentarismo e a eleição direta para o chefe do governo, traço típico do presidencialismo. 
O observador político Fernando Henrique Cardoso acertou na mosca quando disse que, por 
mais bem votado que tenha sido o presidente eleito, seu capital eleitoral (“votos”) tem de ser, 
no dia seguinte, convertido em capital político (“apoios”). Do contrário ele reina, mas sem a 
famosa “base aliada”, não governa...

Como descrição do que ocorre na cena política, a noção de “presidencialismo de coalizão” 
parece ser exata. Contudo, vale duas observações para complicar o modelo explicativo do 
sistema político nacional. O Executivo no Brasil possui um imenso “poder de agenda” e alguns 
de seus ramos uma alta “capacidade decisória”, concentrada em alguns poucos cargos.

Por poder de agenda entenda-se o seguinte: é o Executivo, pela figura do presidente da 
República, que determina o que será votado e quando será votado (e o que não será votado). O 
presidente se elege com um programa, os deputados não.

Como o poder de decidir sobre coisas importantes não está espalhado pelas diferentes agências 
do Executivo (ministérios, secretarias especiais, conselhos, comissões etc.), mas concentrado 
em ramos estratégicos do governo, algumas áreas escapam da interferência direta da coalizão. 
É o caso da área financeira, representada pela santíssima trindade nacional: Banco Central, 
Conselho de Política Monetária, Ministério da Fazenda.

Esse pedaço do governo não entra na barganha com os políticos porque se quer garantir a 
“racionalidade” da política econômica. Mas na verdade, sob o argumento de barrar a fisiologia, 
cria-se um feudo no sistema estatal incontrolável (pelo próprio presidente, inclusive) e que 
escapa a qualquer supervisão social.

A consequência prática disso é que elegemos políticos que efetivamente não governam. Se as 
metas de câmbio e a política de juros condicionam todas as demais áreas estratégicas (política 
de renda, política de emprego, por exemplo), ficamos com o pior de dois mundos: um pedaço 
do Estado sem poder e loteado entre os políticos da “base”, que bem ou mal elegemos; e 
um pedaço do Estado com muito poder (capacidade decisória), mas que não elegemos nem 
controlamos. Daí que muitas vezes o fato da coalizão interpartidária ocupar espaço no gabinete 
de governo por meio da posse de pastas ministeriais seja menos importante, politicamente, 
que o comando que alguns grupos sociais podem ter sobre a capacidade decisória do governo.


