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Introdução: Na década de 1980, muito se falava sobre o Sistema de Governo a ser
implantado no Brasil em conjunto com a Constituição Federal que seria promulgada
em 1988, Presidencialismo ou Parlamentarismo. 
Por isso, nosso sistema de governo possui características que envolve ambos os
sistemas, como o bicameralismo, muito comum nos sistemas presidencialistas; por
outro lado há o multipartidarismo, comum em sistemas parlamentaristas.
Pensando nisso, o Sociólogo e Cientista Político Sergio Abranches cunhou o termo
Presidencialismo de Coalizão, uma vez que no sistema de governo brasileiro, é
necessária a formação de coalizões parlamentares para o chefe do Poder Executivo
governe. Objetivo: Este trabalho pretende analisar criticamente o funcionamento o
Presidencialismo de Coalizão no Estado Democrático de Direitos Brasileiro e suas
eventuais interferências no processo legislativo.
Nesse caso, é necessário analisar a formação das coalizões parlamentares e como os
acordos necessários para sua formação fluem na aprovação de normas constitucionais
e infraconstitucionais. Metodologia: Utiliza-se da revisão de literatura como
instrumento de pesquisa, como artigos científicos, programas de televisão, reportagens
jornalísticas, livros jurídicos e de ciência política a fim de entender a forma de governo
que é administrada em terras tupiniquins. Resultados: Há no País 33 partidos em pleno
exercício no de suas funções democráticas. Dentre as siglas ali representadas,
destacam-se partidos de grande histórico no Congresso Nacional, como o Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, os Democratas – DEM, o Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB e o Partido dos Trabalhadores – PT. Compete também
destacar o partido do atual Presidente da República, Partido Social Liberal – PSL.
Tendo essa variedade de partidos presentes na democracia tupiniquim, muitos com
uma grande quantidade de parlamentares, ou seja, partidos grandes, é necessário que o
chefe do executivo negocie cadeiras em seu poder para indicados ou até mesmo
parlamentares.
Ademais, há uma enorme influência dos partidos políticos e de seus parlamentares no
poder executivo e, somente por meio dessa influência, é que o Presidente da República
Consegue governar e fazer com que suas propostas de reforma do país consigam ser
aprovadas. Conclusão: O Sistema Presidencialista tupiniquim é complexo, entretanto,
também é frágil: a troca de um determinado partido com grande apelo parlamentar
pode implodir toda uma administração. Deputados e Senadores realizam diversos
acordos com o chefe do Executivo a fim de garantir influência e estabilidade para seus
cargos pelo maior tempo possível.
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