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Nesta análise comparativa entre o primeiro governo FHC e o governo Lula, os autores buscam identificar

os fatores políticos que influenciaram a crise enfrentada pelo governo Lula, fazendo uma leitura consistente

e menos novelesca das relações intrapartidárias nas coalizões de apoio aos dois governos.
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Escrever sobre acontecimentos históricos re-

centes, os quais, muitas vezes, ainda não produzi-

ram todas as conseqüências e os desdobramen-

tos possíveis, é sempre um grande desafio. Eric

Hobsbawn, um dos mais importantes historiado-

res do século XX, comentando essa questão, aler-

ta para as dificuldades decorrentes do

envolvimento pessoal do analista com os fatos e

os contextos estudados. Mas, ao mesmo tempo,

considera indispensável a busca do registro dos

acontecimentos contemporâneos pelo pesquisa-

dor, dada a singularidade dos fatos históricos e a

complexidade neles existente, sem a qual, em seu

entendimento, ficariam os cientistas futuros qua-

se impossibilitados da apreensão completa dos

significados ali presentes.

Aceitando o desafio de analisar alguns aspec-

tos da crise política vivida em meados de 2005,

iniciada com as denúncias de corrupção apresen-

tadas pelo deputado Roberto Jefferson (PTB/RJ),

cabe, também, buscar o entendimento de elemen-

tos estruturais que interferem nos aspectos

conjunturais da política brasileira.

Metodologicamente, a melhor solução para o

exame dos fatos consiste no estudo comparativo

entre contextos políticos aparentemente semelhan-

tes, mas que tiveram desdobramentos diferentes.

Esse é o caso de dois momentos políticos dis-

tintos no Brasil, nos quais ocorreram graves de-

núncias de corrupção: a) no governo FHC: as rela-

cionadas com suposta compra de votos de parla-

mentares para a aprovação da emenda constitu-

cional que permitiu a reeleição no Poder Executivo;

b) no governo Lula: com a suposta compra de

apoio de deputados da base aliada para a aprova-

ção da agenda do governo.

A análise comparativa somente tem sentido

quando se supõem existir elementos que permi-

tam a identificação de semelhanças e diferenças

entre os dois momentos analisados. Como pode-

se observar, essas semelhanças e diferenças exis-

tem e estão relacionadas com a forma pela qual

são estruturadas as instituições políticas e as rela-

ções entre o Legislativo e o Executivo no Brasil atual.

O objetivo central deste trabalho reside, assim,

na busca da identificação dos fatores políticos que

possibilitaram o aumento na capacidade do Con-

gresso de fiscalizar e controlar as ações do Poder

Executivo, especificamente por meio da instaura-

ção de Comissões Parlamentares de Inquérito.

Uma breve recapitulação histórica parece ne-

cessária, para que os leitores possam recordar

os episódios ocorridos e, portanto, melhor acom-

panhar a argumentação apresentada.

Em meados de 1997, o jornal Folha de S. Pau-

lo divulgou a gravação de conversa telefônica en-

tre os deputados Ronivon Santiago (PFL/AC) e

João Maia (PFL/AC) em que eles admitiam haver

recebido propina, por intermédio do então gover-

nador do Amazonas, Amazonino Mendes, para

que votassem a favor da emenda constitucional

da reeleição. Em seguida, a revista Veja reprodu-

ziu e aprofundou o conteúdo da matéria, envolven-

do, nas denúncias, o ministro das Comunicações,

Sérgio Motta, e o governador do Amazonas. Com

a oposição procurando instaurar uma CPI, o go-

verno agiu rápido: finalizou uma reforma ministeri-

al, contemplando o PMDB. O deputado Michel Te-

mer (PMDB/SP), então na presidência da Câma-

ra, constituiu, na mesma semana, uma comissão

de sindicância para apurar o envolvimento dos de-

putados flagrados na gravação. Em seguida, eles

renunciaram. E o escândalo “esfriou”. Entre as pri-

meiras denúncias na imprensa e a renúncia dos

deputados envolvidos, não se passaram mais do

que dez dias. Nenhuma CPI foi instaurada.
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No governo atual, em meados de maio de

2005, a revista Veja denunciou um suposto es-

quema de corrupção no Departamento de

Contratação de Material da Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos. O diretor daquele departa-

mento, Maurício Marinho, havia sido filmado rece-

bendo propina de um empresário, visando ao

favorecimento em processos licitatórios. Após essa

publicação, o vídeo foi amplamente divulgado pe-

los canais de televisão.

Um dos supostos beneficiários do esquema

de corrupção na empresa estatal seria o deputa-

do Roberto Jefferson, presidente do PTB. Enquan-

to os partidos de oposição iniciavam o recolhimen-

to de assinaturas para a criação de uma CPI, José

Dirceu, o então ministro da Casa Civil, em entrevis-

ta no programa Roda Viva, da TV Cultura, em 16

de maio, tentava minimizar o episódio, que, em

seu entendimento, seria um fato isolado e já esta-

ria sendo adequadamente investigado pelos ór-

gãos competentes. Apesar desse esforço, as de-

núncias adquiriram grande repercussão na mídia.

Os líderes da oposição protocolaram o requerimen-

to para a instauração de uma Comissão Parla-

mentar Mista de Inquérito, com assinaturas de

222 deputados e 44 senadores, superando o

mínimo regimentalmente exigido. Nem mesmo a

decisão da direção executiva do PTB, em 24 de

maio, de determinar a retirada das assinaturas

de 13 parlamentares do partido conseguiu con-

ter o crescimento da adesão de outros parlamen-

tares. Em 25 de maio de 2005, data final do prazo

marcado para a leitura do requerimento em Ple-

nário, o documento contava com a assinatura de

253 deputados e 51 senadores.

Os dois exemplos mencionados mostram se-

melhanças e diferenças. Semelhantes são os te-

mas das denúncias; diferentes são os desdobra-

mentos. Em 1997, as denúncias não produziram

CPI’s e o assunto “esfriou” tanto para a mídia, que

foi gradativamente esquecendo o assunto, quan-

to para a população em geral. Em 2005, as de-

núncias foram objeto de investigações conduzidas

pelos agentes constitucionalmente designados

para esse fim, das quais resultaram denúncias for-

mais ao Poder Judiciário. Os fatos, amplamente

divulgados pelos meios de comunicação, foram,

em grande parte, impulsionados pelos trabalhos

das Comissões Parlamentares Mistas de Inquéri-

to. Antes mesmo do término do processo, os dois

principais parlamentares envolvidos – os deputa-

dos Roberto Jefferson e José Dirceu – foram pu-

nidos com a cassação do mandato.

De modo geral, o quadro ilustra um funciona-

mento eficaz do Congresso Nacional na fiscaliza-

ção e no controle do Poder Executivo, pelo menos,

nos seus momentos iniciais. Não se pode dizer que

isso tenha ocorrido em 1997, apesar dos esfor-

ços da oposição, pois, naquela época, os proces-

sos institucionalmente previstos para investigação

e apuração não foram nem mesmo iniciados.

A investigação sobre as causas do distinto

modo de funcionamento das instituições – manti-

do, ressalve-se, o mesmo quadro normativo exis-

tente – deve possibilitar a identificação dos elemen-

tos políticos que resultam na instauração das Co-

missões Parlamentares de Inquérito em 2005,

ao contrário do que ocorreu em 1997. Trata-se,

em síntese, de procurar compreender, utilizando

o arcabouço teórico existente, o funcionamento

dos mecanismos institucionais e políticos que per-

mitem um maior ou menor grau de responsa-

bilização dos agentes públicos no País.

O aumento da fiscalização e do controle do Con-

gresso Nacional sobre o Executivo, no governo Lula,

contraria as conclusões às quais chega a autora
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Argelina Figueiredo (2001) no estudo realizado com

base na comparação entre os períodos de 1946 a

1964 e 1988 a 1999. Segundo a autora, em 1988

e 1999, a média mensal de CPI’s propostas foi de

0,66 e a taxa de conclusão das que foram instaura-

das foi de 17%. No período de 1946 a 1964, a

média mensal de CPI’s propostas foi de 0,77 e a

taxa de conclusão, de 68%. Percebe-se claramen-

te que houve grande variação na taxa de conclu-

são, embora não tenha havido variação significativa

na taxa de apresentação de CPI’s.

Essa constatação permite à autora argumen-

tar que a diminuição da capacidade do Congresso

em fiscalizar e punir eventuais desvios na adminis-

tração se relaciona com as prerrogativas constitu-

cionais que o Poder Executivo adquiriu com a Cons-

tituição de 1988 e também com a centralização

do poder de agenda no Colégio de Líderes da Câ-

mara dos Deputados.

A estrutura institucional pós-88, diz Argelina

(2001:691), possibilita ao “presidente impor coe-

são à coalizão governista, superando assim as dis-

sensões decorrentes de diferenças ideológicas e

desacordos políticos entre os partidos da aliança”.

Os processos de proposição, aprovação e funcio-

namento de uma CPI são permeados de mano-

bras estratégicas dos partidos da coalizão gover-

nista. A aprovação de um requerimento para ins-

tauração não significa que a CPI irá funcionar, nem

muito menos que será concluída. Em alguns casos,

salienta a autora, os propositores de uma CPI bus-

cam somente utilizá-la como moeda de troca políti-

ca e, assim, basta a sua aprovação para que sejam

produzidas as conseqüências almejadas e, quando

isso ocorre, elas são retiradas ou esquecidas.

Em síntese, de acordo com Argelina, os parti-

dos da coalizão governista, quando não conse-

guem impedir a aprovação de um inquérito inde-

sejável, podem impedir sua instalação ou conclu-

são, agindo de forma estratégica ou simplesmen-

te deixando de agir. Na visão da autora, a única

possibilidade que haveria de rompimento desse

“bloqueio” da coalizão governista ao controle do

Poder Legislativo sobre o Poder Executivo seria a

mobilização popular.

Para ser válida essa conclusão, deve ser apli-

cada tanto aos episódios de 1997 quanto aos de

2005, já que ambos estão inseridos no mesmo

contexto normativo e institucional, e deve explicar

os desdobramentos diferenciados. Nos dois epi-

sódios, houve tentativas, por parte da oposição,

de investigar as denúncias por meio de Comissões

de Inquérito. Em ambas as conjunturas, os fatos

foram amplamente divulgados pela imprensa. Su-

pondo-se que dessa divulgação decorresse algum

processo de mobilização popular e que ele influen-

ciasse o comportamento dos partidos e grupos

políticos, poder-se-ia procurar nessa variável algum

elemento que indicasse a diferença entre os dois

períodos analisados. Sabe-se, no entanto, que, no

governo FHC, a população não se mobilizou e que,

no governo atual, mesmo com a ampla divulgação

do processo pelas grandes emissoras e TV’s do

Senado e da Câmara, as manifestações popula-

res, que ocorreram apenas após a instalação das

CPI’s, ficaram longe de ser comparáveis àquelas

que precederam o impeachment de Fernando

Collor, por exemplo. Ou seja, também no que diz

respeito à mobilização popular, não encontramos

grandes diferenças que justificassem comporta-

mentos distintos no Congresso Nacional.

Descartadas as mudanças nas variáveis

institucionais relativas a normas e procedimentos

internos no Congresso e as influências externas

ao sistema político, a mobilização popular, resta

investigar a conjuntura política interna dos dois
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1986 1987* 1990 1991* 1994 1995* 1998 1999* 2002 2003*

3,3 2,8 5,9 8,7 8,4 8,2 6,7 7,1 7,4 9,0

governos, que se reflete na constituição das coali-

zões governativas. Espera-se que as alterações na

composição dessas coalizões tenham alterado sua

capacidade de agir de forma estratégica no blo-

queio aos processos de investigação.

Em princípio, é lógico supor que uma coalizão

governista majoritária terá maior capacidade de

implementar as estratégias que impedem a apro-

vação, instauração e conclusão de inquéritos. Con-

siderando que, em 2005, as denúncias surgiram

com base em dissensões na própria coalizão go-

vernista, o fator coesão torna-se também de gran-

de relevância para explicar a capacidade de ação

da coalizão governista diante das estratégias da

oposição. Vejamos quais desses fatores podem ter

influência significativa na capacidade política das co-

alizões, possibilitando a variação no processo de fis-

calização das ações do Poder Executivo.

Um fator que interfere de forma importante no

processo de construção de coalizões de apoio pe-

los governos, no presidencialismo de coalizão, é o

número de partidos políticos do sistema. O argu-

mento é simples: quanto maior o número de parti-

dos, maior o número de atores com os quais o par-

tido do chefe do Executivo, ou o próprio presidente

da República, terá que estabelecer negociações.

Para ponderar a maior ou menor dificuldade

de se estabelecer essas negociações, a Ciência

Política tem utilizado o índice “Número efetivo de

partidos”, que indica o grau de fragmentação do

sistema partidário. Esse índice pondera o peso das

bancadas existentes na disputa eleitoral ou na Casa

Legislativa e fornece o número de partidos com

real potencial de influência e chantagem1 (Nicolau,

2004: 97). Na tabela abaixo, constatamos que o

número efetivo de partidos cresceu significativa-

mente a partir do início da década de 1990 (veja (veja (veja (veja (veja

tabela 1).tabela 1).tabela 1).tabela 1).tabela 1).

O número efetivo de partidos no início do gover-

no Lula foi maior (9) que o existente no início do go-

verno FHC1  (8,2), embora a diferença não seja muito

significativa. A questão importante é se essa diferen-

ça significou maior dificuldade para a construção da

coalizão governativa. Normalmente, no Brasil, os par-

tidos que compõem as coalizões eleitorais integram

também as coalizões governativas. No entanto, es-

tas são freqüentemente mais amplas que as pri-

meiras e, ao longo dos governos, as coalizões go-

vernativas são modificadas quando há reformas

ministeriais. As tabelas 2 e 3 mostram a transfor-

mação das alianças no momento da eleição, no iní-

cio dos governos FHC1 e Lula e no período das de-

núncias (veja tabela 2(veja tabela 2(veja tabela 2(veja tabela 2(veja tabela 2,,,,, na página 56) na página 56) na página 56) na página 56) na página 56).....

A aliança eleitoral que elegeu FHC, em 1994,

foi ampliada com a incorporação do PMDB, logo

no primeiro ano de governo, e a coalizão alcan-

çou 56,3% da representação. Em 1997, com a

incorporação do PPB e as migrações de parla-

mentares para os partidos da base aliada, o

percentual de deputados da coalizão chegou a

Tabela 1: Número efetivo de partidos – 1985-2003

 * Primeiro ano de uma nova legislatura eleita no ano anterior

 Fontes: Melo (2004:136). Os dados para o ano de 2003 são de Fleischer, D. (2004, p.257)
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76,6% da representação na Câmara dos Depu-

tados (veja tabela 3 (veja tabela 3 (veja tabela 3 (veja tabela 3 (veja tabela 3,,,,, acima acima acima acima acima).).).).).

A aliança eleitoral de Lula também se ampliou

no primeiro ano de governo, em 2003, mas de

forma menos significativa do que a de FHC e basea-

da apenas nas migrações de parlamentares. Em

2004, com a saída do PDT e a incorporação do

PMDB, a coalizão chegou a contar com 315 depu-

tados, 61,4% da representação. No entanto, em

2005, por ocasião das denúncias, o PPS e o PV já

se haviam retirado da coalizão do governo e o seu

percentual havia recuado para 56,7% da represen-

tação. Assim sendo, quanto ao número de deputa-

dos, a coalizão de apoio ao governo FHC em 1997

estava muito mais bem “equipada” na Câmara dos

Deputados que a de Lula em 2005, ainda que esta

última não chegasse a ser minoritária.

 O número de parlamentares da coligação

governista, entretanto, não é tudo. É importante

que, além de contar com o número de votos ne-

cessários para aprovar a agenda do governo, sua

coalizão demonstre coesão interna, o que lhe per-

mitirá bloquear mais facilmente as estratégias da

oposição. Mas como construir coalizões governa-

tivas coesas? De acordo com Cheibub, Przeworski

e Saiegh (2002), esse desafio deve ser enfrenta-

do pelo partido formador da coalizão, o partido do

presidente e pelo próprio presidente da Repúbli-

ca.

Nas negociações que o partido formador e o

presidente estabelecem com os outros partidos,

de acordo com os autores, eles devem estar aten-

tos a três fatores importantes. O primeiro é a dis-

tribuição de cadeiras entre os partidos; o segun-

do, a distribuição de preferências políticas entre

eles; e o terceiro, a alocação de poderes legislativos

ao presidente. Amorim Neto (2004) também cha-

ma a atenção para a distância das preferências

políticas, que seria indicada pela amplitude ideoló-

gica da coalizão. O argumento é o de que quanto

maior a proximidade ideológica, maior a facilidade

de negociação.

No Brasil, apesar dos seus consideráveis pode-

res legislativos, o Executivo precisa negociar com di-

versos partidos para aprovar sua agenda e, nesse

aspecto, o desafio foi maior para o governo Lula, con-

frontado com um sistema mais fragmentado, que

para o governo FHC1. Pode-se observar a amplitu-

de ideológica e a distribuição das cadeiras nas duas

coalizões governativas no período das denúncias

(veja tabela 4(veja tabela 4(veja tabela 4(veja tabela 4(veja tabela 4,,,,,  na página 5 na página 5 na página 5 na página 5 na página 599999))))).....

Percebe-se que, apesar de ambos os gover-

nos formarem coalizões com a mesma amplitude

ideológica, na Câmara dos Deputados, incorporan-

Aliança eleitoral Coligação governista

1994 1995 1997

N % N % N %

182 35,4 289 56,3 393 76,6

Tabela 2: Evolução da coalizão do governo FHC

Aliança eleitoral: PSDB, PFL e PTB

Fonte: Dados segundo Amorim Neto (2004: 126) e Fleischer (2004: 249)

Aliança eleitoral Coligação governista

2002 2003 04/2005

N % N % N %

218 42,5 248 48,3 291 56,7

Tabela 3: Evolução da coalizão do governo Lula1

Partidos da aliança eleitoral: PT, PL, PCdoB, PSB, PPS, PDT, PTB, PV

Fonte: Site da Câmara dos Deputados
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do partidos situados à esquerda e à direita do es-

pectro ideológico, a coalizão de apoio ao governo

Lula possuía dois aspectos problemáticos. O pri-

meiro relaciona-se ao fato de que o partido forma-

dor da coalizão, o partido do presidente, no caso,

o PT, está situado em um dos extremos do espec-

tro e, portanto, mais distante de dois grandes par-

tidos de sua coalizão, o PTB e o PL. Isso não ocor-

reu com o PSDB, o partido do presidente FHC, que

se situa ao centro e, assim, mais próximo de todos

os outros partidos da coalizão.

O segundo aspecto problemático da coalizão

governativa de 2005 refere-se à dispersão dos

recursos de poder (cadeiras) entre seus integran-

tes. Como pode ser visto, em 2005, os três cam-

pos ideológicos equiparam-se, em se tratando de

número de cadeiras na Câmara dos Deputados, o

que demandaria maior habilidade estratégica de

seu partido formador, o PT, e do presidente Lula,

para cimentarem a coesão da coalizão, ou seja,

maior sensibilidade política nas negociações com

os potenciais aliados.

Ceder pastas ministeriais é um procedimento

que todos os partidos formadores brasileiros ado-

tam, em maior ou menor medida, nas negocia-

ções necessárias à montagem de coalizões

governativas, sem que isso signifique necessaria-

mente o abandono de aspectos de sua política

programática. O partido formador pode entregar

as pastas menos disputadas, ou menos importan-

tes, para aqueles partidos mais distantes de seu

“ponto ideal” de políticas, mantendo seus mem-

bros na direção dos ministérios mais decisivos para

a implementação de sua agenda de governo. A

decisão por uma ou outra estratégia irá depender

principalmente do grau de rigidez com que se de-

finem as metas do partido na arena organizacional,

isto é, do grau de autonomia que o presidente e

as lideranças inseridas no governo têm, em rela-

ção ao partido, para negociar a agenda.

Essa autonomia, por sua vez, parece variar de

acordo com os modelos de “arranjo institucional

intrapartidário”, tal como propõe Lacerda (2002).

Considerando as variáveis “institucionalização da

competição pelos postos de direção partidária” e

“inclusão dos filiados no processo decisório”, esse

autor identifica quatro tipos de arranjos decisórios

intrapartidários: 1 – inclusivo/competitivo; 2 – cen-

tralizado/competitivo; 3 – centralizado/inclusivo;

4 – oligarquizado.

No primeiro modelo, o inclusivo/competitivo, a

competição entre os líderes é institucionalizada e os

Tabela 4: Amplitude ideológica e distribuição de cadeiras nas coalizões
governativas FHC1 e Lula na Câmara dos Deputados

* Partido formador das coalizões

Esquerda Centro Direita

Coalizão 1997

(FHC I)

N

PPS

2

PSDB*, PMDB

191

PTB, PFL, PPB

207

Coalizão 2005

(Lula)

N

PT*, PSB, PC do B

118

PMDB

79

PTB, PL

94
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militantes têm participação formal e regular no pro-

cesso de tomada de decisões. No modelo centrali-

zado/competitivo, apesar da competição entre os

líderes ser também regular e institucionalizada, os

militantes não participam das decisões ou o fazem

apenas informal e marginalmente.

Na pesquisa realizada por Lacerda, o PT apre-

sentava, em 2002, as características de partido

inclusivo/competitivo, enquanto que o PSDB, as

de partido centralizado/competitivo. A compara-

ção ilustra a dificuldade que partidos como o PT

encontram para negociarem metas historicamen-

te construídas não apenas com os militantes, mas

também com o eleitorado fiel. A maior deferência

dos líderes às metas do partido, ademais, pode

ser também atribuída à dependência que possu-

em dos recursos da organização e do apoio dos

militantes para se reelegerem ou até mesmo para

vencerem disputas internas para definição de can-

didaturas. Com base nesses argumentos, anali-

semos os desafios impostos ao PSDB e PT como

partidos formadores de coalizões governativas.

Em 1980, o PT foi criado por lideranças sindi-

cais. Na oposição, no âmbito federal, até 2002, o

partido mobilizou e incorporou uma ampla

militância, terminando por emergir como uma das

mais coesas máquinas políticas da esquerda bra-

sileira. Apesar de ter-se deslocado, na arena elei-

toral em 2002, para uma posição de centro-es-

querda, defendendo propostas de aperfeiçoamen-

to da democracia brasileira, e não mais de “revolu-

ção socialista” ou “revolução democrática” como

nas disputas presidenciais anteriores2, e aliando-

se ao Partido Liberal, situado no outro lado do es-

pectro ideológico, o partido manteve-se atrelado

aos compromissos firmados ao longo de sua tra-

jetória com uma ampla base eleitoral. A esses com-

promissos incorporaram-se aqueles assumidos,

em 2002, com segmentos de centro e de direita.

Esses, no entanto, limitavam-se à direção da políti-

ca econômica. Isso significa que as lideranças do

PT, inseridas no governo, não tinham, quando da

montagem da coalizão e da distribuição dos minis-

térios, disposição, flexibilidade e autonomia para

deslocar-se mais para o centro além do que já

haviam feito na arena eleitoral e para compor uma

nova agenda de governo, abrindo espaço para as

preferências dos partidos da base.

Outras eram as possibilidades abertas ao par-

tido formador da coalizão de apoio ao governo

FHC1, quando confrontado com o mesmo desa-

fio. O PSDB surgiu, em 1988, com base em dis-

sensões internas na Bancada do PMDB. Foi cria-

do por elites políticas já inseridas no Estado e de-

senvolveu-se, exceto no governo Sarney, partici-

pando do poder, no âmbito federal, até 2002. Es-

truturalmente, o partido é basicamente uma or-

ganização de lideranças parlamentares. Seus ar-

ranjos internos permitem aos líderes partidários,

que, na verdade, são as mesmas lideranças

inseridas no aparato governamental, maior flexibi-

lidade e autonomia na composição de alianças e

definição das políticas governamentais.

A composição dos gabinetes ministeriais é um

dos melhores exemplos para a averiguação das

possibilidades estratégicas de montagem de coa-

lizões desses partidos, pois, como afirmam

Cheibub, Przeworski e Saiegh (2002), um dos prin-

cipais instrumentos que o partido formador e o

presidente da República possuem para cimentar

a coesão da coalizão é a divisão do poder pela

distribuição de pastas ministeriais. Nessa análise,

é importante salientar que os ministérios não pos-

suem o mesmo “valor” para todos os integrantes

da coalizão. Nesse sentido, sem que se conside-

rem os Ministérios da Fazenda e do Planejamen-
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to, sempre estratégicos para qualquer governo,

nas sociedades capitalistas contemporâneas, um

ministério que tem grande valor para um partido,

por ser importante na implementação da sua

agenda, pode ser prejudicial para outro. A tabela

5 mostra a divisão da agenda pelos dois governos

(veja tabela 5, na página 62).(veja tabela 5, na página 62).(veja tabela 5, na página 62).(veja tabela 5, na página 62).(veja tabela 5, na página 62).

Pode-se perceber que o chamado “núcleo

duro” da agenda influencia na composição minis-

terial. A agenda do governo FHC1 era constituída

pelo “ajuste fiscal” e pela “reforma do Estado”. As-

sim, o governo do PSDB manteve o Ministério da

Fazenda, mas, no segundo período, concedeu a

pasta do Planejamento ao PTB. Também criou um

ministério exclusivo para a reforma do Estado, do

qual o PSDB não abriu mão da titularidade.

No governo Lula, pode-se presumir que a agen-

da social ocupa um lugar central, inclusive por ra-

zões históricas. O partido mantém assim, em suas

mãos, os Ministérios da Saúde, Educação, Traba-

lho, Reforma Agrária, Seguridade Social, os quais,

diga-se de passagem, dispõem de amplos recur-

sos de patronagem (cargos, verbas orçamentá-

rias, etc.). Apenas quando da montagem do se-

gundo gabinete, o governo indicou um nome do

PMDB para o Ministério da Seguridade Social.

A prioridade para a agenda social, a qual exige

a ocupação de um grande número de ministérios,

constitui um problema nas negociações com os

outros partidos. O fato de que a coalizão do gover-

no Lula tinha um amplo espectro ideológico e que

os recursos estavam muito dispersos entre os in-

tegrantes da coalizão exigiria maior disposição em

ceder ministérios, compartilhar a agenda de go-

verno. No entanto, a distribuição das pastas minis-

teriais demonstrou pouca disposição em dividir o

poder com os outros partidos da coalizão, deno-

tando provavelmente a pequena flexibilidade e bai-

xa autonomia das lideranças e do presidente para

negociar com a base do partido os compromissos

sociais assumidos ao longo de sua trajetória.

Considerando o monopólio pelo PT de um gran-

de número de ministérios, é necessário investigar

se houve alguma tentativa de cooptá-los com a

aprovação e execução de verbas orçamentárias.

Esse é o argumento de Pereira e Mueller (2003)

e Ames (2003).

De acordo com esses autores, em virtude dos

incentivos gerados pelas legislações eleitoral e

partidária, os deputados brasileiros preferem polí-

ticas de natureza distributiva, que os possibilitam

direcionar recursos para suas bases, a fim de se

reelegerem. Supõe-se que apoiar o governo me-

lhora as chances dos deputados de terem suas

emendas aprovadas e executadas. Ou seja, a apro-

vação de emendas à proposta orçamentária do

Executivo e a sua execução são apontadas como

fatores que podem intervir na relação entre Exe-

cutivo e Legislativo, aumentando o apoio dos parti-

dos aliados ao governo. Na tabela 6, pode ser vis-

to como ocorreu a execução orçamentária nos

anos anteriores ao surgimento das denúncias de

corrupção nos dois governos (tabela 6, na pá-(tabela 6, na pá-(tabela 6, na pá-(tabela 6, na pá-(tabela 6, na pá-

gina 64).gina 64).gina 64).gina 64).gina 64).

A análise da tabela indica que ambos os gover-

nos, nos períodos próximos às denúncias, segui-

ram a lógica tradicional no processo de execução

orçamentária, qual seja, a de que os parlamenta-

res dos partidos aliados ao governo têm maior

porcentagem de emendas executadas ao orça-

mento. Essa lógica, no entanto, foi mais acentua-

da no governo FHC1 que no governo Lula. No pri-

meiro, a diferença entre as taxas de execução de

emendas dos partidos da base e dos partidos da

oposição foi de 23,3% em 1996 e 12% em 1997,

a favor dos partidos da base; no governo Lula, a
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Tabela 5: Composição dos gabinetes de FHC e Lula

FHC1-1: 1995 – PSDB, PFL, PMDB, PTB

FHC1-2: 1996/1998 – PSDB, PFL, PMDB, PTB, PPS e PPB

Lula 1: 2003 - PT, PC do B, PSB, PPS, PV, PTB, PDT, PL

Lula 2: 2004 - PT, PC do B, PSB, PTB, PL, PMDB, PPS, PV, PL

MINISTÉRIO FHC I-1 FHC-I-2 LULA 1 LULA 2

Casa Civil PT  PT

Agricultura PTB PPB N.PART. N. PART.

Comunicações PSDB PSDB PDT PMDB

Cultura N.PART. N.PART. PV PV

Defesa N.PART. N.PART. N.PART. N.PART.

Economia PSDB PPB - -

Educação PSDB PSDB PT PT

Energia PFL PFL PT PT

Meio Ambiente PFL PFL PT PT

Fazenda PSDB PSDB PT PT

Relações Exteriores N.PART. N.PART. N.PART. N.PART.

Saúde N.PART. PSDB PT PT

Interior - - PPS PPS

Justiça PMDB PMDB N.PART. N.PART.

Trabalho PTB N.PART. PT PT

Reforma Agrária - PPS. PT PT

Planejamento PSDB PTB PT PT

Ciência N.PART. N.PART. PSB PSB

Seguridade social - - PT PMDB

Bem-Estar Social PFL PFL PT PT

Esportes N.PART. PPS PcdoB PcdoB

Reforma do Estado PSDB PSDB - -

Turismo - - PTB PTB

Transporte PMDB PMDB PL PL
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diferença continua sendo positiva para os partidos

da base, mas praticamente nula (0,9%) em 2003,

aumentando para 10,5% em 2004.

Apesar de os partidos das bases aliadas, nos

dois governos, terem tido suas emendas executa-

das em maior proporção, embora de forma mais

acentuada pelo governo FHC1, é preciso conside-

rar a significativa diminuição da proporção de

emendas executadas no governo Lula em relação

ao governo FHC1. Nos exercícios de 1996 e 1997,

respectivamente, 40,9% e 64,0% dos valores apro-

vados de emendas parlamentares foram efetiva-

mente executados; nos exercícios de 2003 e 2004,

esses totais caíram para 18,5% e 36,9%, respec-

tivamente. Essa diferença reflete uma das opções

da política econômica do governo Lula, qual seja, a

busca de altos superávits primários.

Considerando que, no governo Lula, a distri-

buição de pastas ministeriais favoreceu mais o

PT, em detrimento dos outros partidos da base,

e a opção macroeconômica, que diminuiu o mon-

tante de emendas executadas, poder-se-ia espe-

rar que, pelo menos, a proporção de emendas

orçamentárias executadas dos petistas em rela-

ção aos aliados fosse bastante menor. No entan-

to, o PT, em 2004, teve praticamente o mesmo

montante de execução de emendas que seus ali-

ados mais próximos: o PL, partido do vice-presi-

dente, e o PSB.

Concluindo, pode-se afirmar que, uma vez des-

cartados os fatores institucionais, pois não houve

entre os períodos estudados qualquer ruptura na

ordem constitucional do País, e eliminados os fato-

res políticos externos ao sistema, como seria o

caso de mobilização social, a configuração política

das respectivas coalizões de apoio aos governos

FHC1 e Lula e as estratégias utilizadas para cimen-

tar sua coesão interna foram fatores importantes

para a explicação da alteração verificada na capa-

cidade de controle e fiscalização do Poder Executi-

vo pelo Poder Legislativo em 2005.

Ideologicamente, a coalizão de apoio ao gover-

no Lula foi substantivamente menor e bem mais

incoerente que a de FHC1. Seu partido formador, o

PT, encontrava-se à esquerda do espectro ideoló-

gico, mais distante assim de dois de seus grandes

aliados, o PL e o PTB. Além disso, os recursos de

poder (cadeiras parlamentares) estavam quase

igualmente distribuídos em todos os campos ideo-

lógicos da coalizão. Esses problemas não existiram

no governo FHC1. Sua coalizão de apoio era majori-

tária e a distribuição de recursos entre os partidos

aliados favorecia majoritariamente os partidos pró-

ximos ao partido formador da coalizão, o PSDB.

Em virtude da distância e do poder de todos os

partidos da base, seria de se esperar que o PT e o

presidente empreendessem um esforço maior para

angariar o apoio dos partidos que se dispuseram a

integrar a base governista, transferindo-lhes minis-

térios importantes ou executando um número mai-

or de emendas orçamentárias, o que não ocorreu.

Sugere-se que as características organizacio-

nais e os compromissos políticos do PT impediram

as suas lideranças e o presidente da República de

implementarem essas estratégias. O resultado foi

que aos partidos da base aliada e a seus integran-

tes não foram fornecidos recursos políticos e ma-

teriais lícitos para que eles pudessem executar

suas próprias agendas políticas e, assim, sobrevi-

ver politicamente.

O monopólio pelo PT de um grande número de

ministérios e a criação de um superministério, o de

Articulação Política, liderado por uma forte liderança

do partido, que centralizou as decisões relacionadas

à distribuição de patronagem, inclusive nos órgãos

em que os cargos de primeiro escalão haviam sido
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Partido 1996 1997 Partido 2003 Partido 2004

Coalizão de governo (%)

PSDB 47,0 72,5 PT 19,6 PT 38,1

PFL 52,1 71,1 PL 22,8 PL 38,7

PMDB 47,1 66,1 PcdoB 19,5 PcdoB 50,7

PTB 36,8 61,9 PSB 23,5 PSB 38,1

PPB 39,0 60,5 PV 21,6 PV 39,8

– – PTB 31,9 PTB 50,8

PDT 11,1 PMDB 39,5

PPS 22,8 PPS 43,2

Média 46,1 67,3 – 21,6 – 41,6

Oposição – Partidos de centro

– – PMDB 19,3 – –

– – PSDB 9,0 PSDB 25

Média – – – 14,7 – 25,0

Oposição – Partidos de esquerda (%)

PT 15,7 44,9 – – – –

PDT 16,6 48,6 – – PDT 31,9

PSB 15,6 54,5 – – – –

PcdoB 16,2 40,5 – – – –

PPS 44,6 53,0 – – – –

PV 5,0 42,3 – – – –

Média 16,4 47,1 – – – 31,9

Oposição – Partidos de direita (%)

PL 36,1 56,1 PP (PPB) 49,7 PP 44,2

PSD 24,4 64,9 PFL 8,3 PFL 25,2

PMN 18,1 46,5 – – –

PSL 19,1 77,9 – – –

PSC – 100,0 PSC 19,1 PSC 31,4

PRONA – – PRONA 29,7 PRONA 44,7

Média 29,2 63,4 – 26,7 – 36,4

Média: toda oposição 22,8 55,3 – 20,7 – 31,1

S/PART 34,4 83,4 S/PART 13,7 S/PART 30,1

Total* 40,9 64,0 Total 18,5 – 36,9

Tabela 6: Taxas de execução das emendas individuais por partido
Loa e Orçamento executado

Fontes: Os dados de 1996 e 1997 são de Figueiredo e Limongi (2002: 324). Os dados de

2003 e 2004 foram obtidos nos sites da Câmara dos Deputados (2003) e pelo Senado (2004).

* O valor total refere-se ao montante de recursos executados (pagos no exercício e restos a

pagar pagos no exercício posterior) em relação aos créditos autorizados.



REVISTA DOLEGISLATIVO 65

designados aos outros partidos da base, constituiu

um grande entrave para a manutenção e o fortaleci-

mento da coesão da base governista. Uma opção

alternativa seria a maior taxa de execução das emen-

das orçamentárias, o que não ocorreu de forma signi-

ficativa. O resultado, que se tornou público e notório,

foi o surgimento de ressentimentos entre os partidos

integrantes da coalizão de apoio e o PT, ou entre os

políticos individualmente, como ficou bem claro nos

depoimentos de Roberto Jefferson.

O governo FHC, por outro lado, pôde ser, em virtu-

de do tipo de organização do partido formador e dos

compromissos políticos assumidos, muito mais gene-

roso com seus aliados tanto na distribuição de pastas

ministeriais quanto na execução de emendas orçamen-

tárias. Além disso, os partidos mais importantes de sua

base, quanto a posse de recursos parlamentares, es-

tavam muito mais próximos ideologicamente.

Cabe lembrar, por fim, que a falta de coesão da

coalizão de apoio ao governo Lula não impediu que

os partidos que a integravam tentassem implementar

as costumeiras estratégias de impedimento de apro-

vação, instauração e conclusão das Comissões de

Inquérito na Câmara dos Deputados, apontadas por

Argelina Figueiredo. No entanto, a falta de coesão da

base aliada na Câmara permitiu que as iniciativas

tomadas em conjunto com o Senado ganhassem o

apoio dos deputados, inclusive de muitos que inte-

gravam a base aliada. O resultado foi a introdução,

no cenário político brasileiro atual, de um fato prati-

camente inusitado: a fiscalização e o controle do Po-

der Legislativo sobre o Poder Executivo.

Em síntese, a conclusão é a de que, na confor-

mação das ações de fiscalização e controle do Po-

der Executivo pelo Poder Legislativo, a efetividade

dos recursos institucionais que estão disponíveis

para esse controle depende de variáveis de nature-

za política.
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um partido específico.

2 É importante salientar que o termo “revolução”, utilizado
pelo partido em suas publicações, possui um significado
bastante específico, que não nos permite incluí-lo, em
nenhum momento de sua trajetória, entre os partidos
revolucionários ou socialistas históricos.


