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As ordens executivas nos 
Estados Unidos

No Brasil, tanto a imprensa quanto a opinião pública, de uma maneira geral, demos-
tram uma tendência para considerar o uso pelos presidentes brasileiros de medidas provi-
sórias, que atropelam o processo legislativo, como um fenômeno eminentemente nacional. 
Seria uma espécie de “jeitinho brasileiro” aplicado à mecânica das relações entre os Poderes 
Executivo e Legislativo para dar aos presidentes uma vantagem comparativa no processo de 
formulação de políticas públicas do país. Entretanto, instrumentos semelhantes, que dotam 
chefes do Poder Executivo de poderes similares, existem em várias democracias, inclusive 
naquelas onde o Poder Legislativo é tradicionalmente visto como um elemento forte do 
sistema de separação de poderes. Nos Estados Unidos, as ordens executivas constituem o 
similar norte-americano de nossas medidas provisórias e têm sido empregadas por presidentes 
desde a fundação da República. 

*¹ Ricardo José Pereira Rodrigues, doutor em ciência política e diretor de Consultoria Legislativa da Câmara dos 
Deputados.
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Na essência, as ordens executivas são iniciativas formais do chefe do Executivo com 
força de lei. Para vigorarem, as ordens executivas não necessitam de aprovação do Poder 
Legislativo, bastando apenas sua publicação no Diário Oficial (Federal Register). Existem 
apenas duas formas de revogar ordens executivas:  ou a Presidência da República publica 
sua revogação por meio de nova ordem executiva ou o Poder Legislativo aprova lei cujo 
conteúdo contradiga o mérito da ordem executiva.

Com elas, tanto podem os presidentes cuidar de assuntos de 
natureza meramente administrativa, como por exemplo a concessão 
de aumentos salariais ao funcionalismo, como podem engajar-se na 
formulação de políticas públicas de grande abrangência na sociedade. 
Por um lado, ordens executivas podem ser emitidas como forma de 
dar maior eficácia à implementação de leis aprovadas pelo Congresso, 
mas, por outro lado, também podem ser assinadas como resposta à 
ausência de apoio legislativo às preferências presidenciais.

Foi por meio de ordens executivas, por exemplo, que o presidente Franklin Roosevelt 
decretou o aprisionamento de americanos descendentes de japoneses em campos de 
concentração no estado da Califórnia, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi por meio de 
uma ordem executiva que o presidente John Kennedy criou o Corpo da Paz. Foi por meio 
de ordens executivas que o governo dos Estados Unidos estabeleceu sua política de ação 
afirmativa nos anos sessenta, com o intuito de pôr fim à discriminação racial nas escolas e 
no ambiente de trabalho. 

Uma análise realizada por Lyn Ragsdale revelou terem as ordens executivas sido empre-
gadas por presidentes norte-americanos para abordar problemas relativos a todo o universo 
de políticas públicas federais e não apenas para tratar de questões pertinentes à adminis-
tração de pessoal do Poder Executivo (1996). Entretanto, apesar de sua importância no 
processo de formulação de políticas públicas nos Estados Unidos durante a maior parte do 
século XX, as ordens executivas não atraíram a atenção dos cientistas políticos norte-
americanos até o final dos anos noventa. Paul Light ecoava a opinião da comunidade cien-
tífica quando, em pleno ano de 1999, desconsiderava as ordens executivas uma alternativa 
viável para iniciativas presidenciais de grande relevo. Segundo sua pesquisa, “a opção pela 
ordem executiva é geralmente reservada para decisões rotineiras (1999: 117)”.

Foi somente durante o segundo mandato do presidente Bill Clinton que a comuni-
dade de cientistas políticos nos Estados Unidos começou a reconsiderar sua posição sobre 
o assunto, colocando as ordens executivas em sua respectiva agenda de pesquisa. Cabe 
lembrar que Bill Clinton fazia questão de alardear seu uso de ordens executivas para desafiar 
o Congresso, de maioria republicana. A ampla publicidade que o presidente Clinton dava 
a sua estratégia de empregar ordens executivas para levar adiante suas políticas públicas, a 
despeito da resistência da maioria no Poder Legislativo, estimulou acadêmicos do porte de 
Terry Moe, Kenneth Mayer e William Howell a estudar o assunto de forma sistemática.

As conclusões desses estudiosos desafiaram os paradigmas científicos estabelecidos nos 
Estados Unidos para o estudo da Presidência e de suas relações com o Congresso. Eles 
sugeriram, em seus respectivos livros, que as ordens executivas destinavam-se a fortalecer a 
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autoridade executiva unilateral dos presidentes (Mayer, 2001), e que o poder de formular 
políticas públicas unilateralmente por meio de ordens executivas reduzia a necessidade de os 
presidentes persuadirem as elites políticas ou com elas barganharem (Howell, 2003). Assim, 
a presidência que emergia dessa linha de pesquisa era uma entidade política toda-poderosa, 

em contraste com a presidência de poderes limitados descrita por 
Richard Neudstad no livro Presidential power (1990).

Se os argumentos levantados por Moe, Mayer e Howell se 
mostrarem corretos, as ordens executivas teriam permitido aos 
presidentes livrarem-se de amarras sistêmicas para reinar com supre-
macia na formulação de políticas públicas nos Estados Unidos. Se 
eles estiverem corretos, o uso que os presidentes norte-americanos 
fazem de ordens executivas para formular políticas sem o Congresso 

simplesmente tornaria sem efeito os famosos “freios e contrapesos” tão centrais ao sistema 
político americano, desde a publicação de O Federalista.

O objetivo do presente trabalho é pôr à prova a tese defendida pela corrente de cien-
tistas políticos liderada por Moe, Mayer e Howell, empregando premissas e ferramentas 
de pesquisa diversas das usadas por esses pesquisadores. Os estudos de ordens executivas 
de Moe, Mayer e Howell concentraram-se no Congresso como única fonte de “freio” às 
investidas presidenciais. Contudo, a vastíssima literatura sobre a presidência aponta para a 
existência de outras variáveis, tais como opinião pública, partidos políticos e contexto polí-
tico como fatores que podem moldar as escolhas políticas de presidentes.

No presente trabalho, busco estudar o tema sob uma ótica diferente daquela empregada 
pelos norte-americanos. Primeiro, ao invés de limitar a análise à interação dos presidentes 
com o Congresso, levo em consideração a presença de múltiplas variáveis independentes. 
Com elas, pode-se construir um quadro mais acurado do contexto político no qual as ordens 
executivas foram emitidas. Segundo, em vez da construção de modelos formulados a partir 
da abordagem da “escolha racional”, cujas premissas de racionalidade podem não se ajustar 
perfeitamente ao comportamento dos atores políticos, optei pela análise qualitativa compa-
rada, na qual história e contexto são empregados para explicar tanto os padrões de compor-
tamento como suas exceções.

A análise, em si, será levada a efeito a partir de um estudo de caso. Especificamente, 
estudarei como e por que diferentes presidentes, de Richard Nixon a Bill Clinton, usaram 
ordens executivas para formular políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Ressalte-se 
que, no período, várias leis ambientais foram promulgadas, mas a aprovação de tais leis não 
impediu que os presidentes fizessem uso de ordens executivas para deixar seus legados 
unilaterais registrados no acervo de normas ambientais dos Estados Unidos.

Explicando a dinâmica da emissão de Ordens Executivas

Embora outros pesquisadores tenham estudado o tema nos Estados Unidos (Morgan, 
1970; Cooper, 2002; Warber, 2006; entre outros), sem dúvida os maiores avanços na compre-
ensão da dinâmica política subjacente à emissão de ordens executivas foram conquistados 

Paul Light ecoava a opinião da 
comunidade científica quando, 

em pleno ano de 1999, desconsi-
derava as ordens executivas uma 

alternativa viável para iniciativas 
presidenciais de grande relevo.  



Novas	Teses

| 285Revista Plenarium

por pesquisadores que adotaram a abordagem da escolha racional, principalmente Mayer e 
Howell. Tais avanços fundamentam-se em argumentos teóricos defendidos por Terry Moe, 
segundo os quais os presidentes norte-americanos são dotados de vantagens especiais que os 
colocam na direção do sistema político americano.

Moe argumenta que as vantagens do cargo têm, aos poucos, permitido aos presidentes 
fortalecerem-se em suas contínuas batalhas com o Congresso (1995:400), sobretudo no que 
tange ao controle do funcionalismo. Para Moe, tais vantagens derivam tanto da discriciona-
riedade para ação unilateral concedida ao chefe do Executivo como dos problemas de ação 
coletiva do Congresso. Discrição e os problemas oriundos da própria natureza colegiada do 
Congresso dão aos presidentes a capacidade de “ganhar por omissão (1995: 413)”.

Segundo Moe, esses fatores permitem aos presidentes tomar decisões unilaterais sobre 
políticas públicas. Se um presidente quiser “impor sua vontade no governo, ele pode, simples-
mente, prosseguir, e caberá ao Congresso (ou às Cortes) o ônus de reagir (1995: 413)”. É 
difícil para o Congresso desfazer o que os presidentes fazem unilateralmente.

Quanto aos problemas de ação coletiva, Moe afirma que, ao contrário dos presidentes, 
que são atores unitários, o Congresso é uma instituição colegiada que somente pode tomar 
decisões mobilizando o agregado das preferências de seus integrantes. Essa característica do 
Poder Legislativo é a principal responsável pela morosidade na sua tomada de decisões.

É a partir desses argumentos de Terri Moe que Mayer e Howell constroem suas próprias 
teorias sobre a dinâmica de emissão de ordens executivas. Ambos concluem que, usando ordens 
executivas, os presidentes norte-americanos exercem muito mais poder do que convencio-
nalmente lhes é atribuído com relação à formulação de políticas públicas sem a interferência 
do Legislativo.

Mayer parte do pressuposto de que os presidentes desejam controle sobre política e 
processo. Para ele, “a política presidencial gira em torno do controle sobre instituições que 
geram e implementam políticas públicas (2001: 24)”. Tal tarefa é facilitada, segundo Mayer, 
pela capacidade que têm os presidentes de agir primeiro, de deixar o ônus da reversão de 
suas ações às demais instituições e ganhar por omissão.

Especificamente, Mayer afirma que os presidentes usam ordens executivas para mol-
dar as instituições e o contexto político. Além disso, as ordens executivas são emprega-
das como instrumentos de barganha com os demais atores do cenário político dos Estados 
Unidos. Para Mayer, o uso de ordens executivas pelos presidentes para formular políticas 
públicas tornou-os menos dependentes da barganha com outros atores políticos.

Howell foi além de Mayer ao desenvolver um modelo teórico para 
explicar o uso que os presidentes fazem das ordens executivas. Segundo 
o modelo de Howell, os presidentes usam as ordens executivas para in-
fluenciar a formulação de políticas públicas em dois cenários diferentes: 
para se antecipar à ação do Congresso e para agir unilateralmente quando 
os membros do Congresso não conseguem chegar a um consenso míni-
mo que permita a deliberação de dada matéria. Para Howell, o Congresso 

fracassa na tarefa de reverter situações criadas por ordens executivas devido aos elevados 
custos transacionais associados ao processo legislativo.  
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Observa ele, entretanto, que os presidentes devem tomar cuidado para não afetar dire-
tamente, com suas ordens executivas, os eleitores distritais dos parlamentares. Nos assuntos 
que interessam menos a estes, os presidentes desfrutam de uma discricionariedade superior 
à prevista pelo modelo. Howell conclui que a idéia de um Congresso vigilante, pronto a 
reagir a qualquer presidente que ouse desafiá-lo não passa de uma ficção. “Um presidente 
pode formular todo o tipo de política pública unilateralmente, confiante de que o Congresso 
não revogará suas ações (Howell, 2003: 134)”.

O modelo proposto por Howell prevê a probabilidade do uso presidencial do processo 
legislativo em vez de ordens executivas, quando as políticas públicas propostas tratam de 
assuntos polêmicos. Em tais casos, o presidente preferirá formular políticas públicas em 
conjunto com o Congresso não porque não possa fazê-lo sozinho, mas porque “tanto os 
membros do Congresso quanto o presidente serão beneficiados pelo arranjo (2003: 47)”.

Apesar da elegância do modelo de Howell e da força dos argumentos de Mayer, seus 
estudos negligenciam relevantes aspectos do processo de tomada de decisão presidencial e, 
como conseqüência, apresentam um retrato incompleto da dinâmica da emissão de ordens 
executivas. Em primeiro lugar, ao limitarem seu foco às relações do Executivo com o 
Congresso, deixam de fora de suas respectivas teorias importantes elementos do processo de 
formulação de políticas públicas.

Howell e Mayer ignoram o papel da opinião pública, dos partidos políticos e dos 
grupos de interesse, entre outros importantes atores. Ao contrário desses autores, não creio 
serem os presidentes atores unitários em competição com os parlamentares pela supremacia 
sobre as políticas públicas. Os presidentes prestam contas de seus atos às suas coalizões, aos 
partidos aos quais estão filiados e à opinião pública, mostrando-se atentos à reação desses 
segmentos da sociedade às suas propostas e ações. Não é por outra razão que os presidentes 
realizam pesquisas de opinião pública com regularidade, lideram seus partidos e consultam 
membros da coalizão. 

Raramente os presidentes mostram-se indiferentes ao sentimento 
da opinião pública sobre diversos assuntos, e, por essa razão, a variável 
da opinião pública deveria figurar de forma proeminente em qualquer 
teoria sobre emissão de ordens executivas. Da mesma forma, se os presi-
dentes necessitam formar coalizões bem sucedidas para governar, também 
precisarão negociar constantemente com seus integrantes e persuadi-los 
da relevância de suas ações.  

Mayer afirma que as ordens executivas moldam contextos institu-
cionais e políticos. Mas será que os próprios contextos não afetariam 
diretamente a ação presidencial? A literatura sobre a presidência nos 
Estados Unidos é repleta de exemplos da influência do contexto nas 

decisões tomadas pelos presidentes. Skowronek ressalta bem esse fato quando diz que “o 
exercício do poder por parte dos presidentes é altamente contextualizado (1993: 18-19)”.

Em vez de considerar a emissão de ordens executivas como o resultado das relações dos 
presidentes com o Congresso, postulo ser essa emissão função da interação presidencial com 
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três diferentes universos políticos: o universo parlamentar, o universo da opinião pública e 
o universo das coalizões.

Com respeito ao universo parlamentar, postulo que ordens executivas não constituem 
instrumentos com os quais presidentes desafiam a oposição parlamentar às suas políticas 
públicas preferenciais. Vale ressaltar que a evidência estatística tem demonstrado a relevância 
dessa postulação. Krause e Cohen concluíram, em sua pesquisa, que a direção das políticas 
públicas propostas pela maioria das ordens executivas apresenta-se em harmonia com a 
vontade da maioria no Congresso. Segundo eles, as ordens executivas “são habitualmente 
usadas em conjunto com o Poder Legislativo para afetar políticas públicas (1997: 474)”. 

As ordens executivas que desafiam a vontade da maioria no parlamento só se sustentam 
enquanto veículos para a formulação unilateral de políticas públicas quando o Congresso se 
mostra dividido em torno da política pública contemplada. Howell apresentou uma hipótese 
semelhante em seu estudo. Mas, nesse estudo, a divisão no Congresso foi conceitualizada 
como a fragmentação no comportamento agregado dos membros do parlamento, como um 
reflexo de divisões partidárias (2003: 64-65).

Aqui, a divisão é vista como um fenômeno especificamente associado aos assuntos 
deliberados. Assim, os membros do parlamento podem estar divididos a respeito de um 
assunto, mas coesos em relação a outros. Divisões podem, assim, ocorrer tanto dentro de 
um mesmo partido como entre partidos diferentes.

Na ausência de divisões entre membros do Congresso, postulo que presidentes emitam 
ordens executivas cujo teor seja harmônico com a vontade da maioria parlamentar, não impor-
tando se o partido do presidente tenha formalmente a maioria do Congresso ou não.

Os presidentes que desconsiderem tal pré-condição correm o risco de enfrentar algum 
tipo de represália da parte de congressistas. Entre as ações de represália à disposição destes, 
posso destacar a redução de recursos para os órgãos encarregados de implementar as políticas 
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introduzidas por ordens executivas. Além disso, os parlamentares podem persuadir os presi-
dentes a desistir de ordens executivas às quais se oponham, ameaçando obstruir a deliberação 
de proposições vitais ao programa de governo presidencial. 

As ordens executivas são também emitidas em função da opinião pública em torno dos 
assuntos por elas abordadas. É alta a probabilidade de os presidentes perseguirem, por meio de 
ordens executivas, objetivos de política pública que estejam afinados com o sentimento público. 
As ordens executivas que não aderirem a esta pré-condição dificilmente prevalecerão.

Por fim, postulo, como fator determinante na decisão presidencial de empregar ordens 
executivas para formular políticas públicas, a preocupação com a preservação das coalizões 
políticas. Os presidentes necessitam galvanizar o apoio de diferentes grupos da sociedade para 
se elegerem. De fato, os presidentes podem ser vistos como representantes das coalizões que 
os apoiam durante o processo eleitoral e que lhes dão apoio político durante suas administrações. 
Uma vez eleito, todo presidente deve mostrar-se sensível às causas ligadas a sua coalizão de 
apoio. Como Ginsberg e Shefter bem enunciaram, “para garantir a eleição e reeleição, quando 
for o caso, e para governar com eficácia, os presidentes devem criar elos com constelações de 
grupos de interesse e forças sociais (1990: 335)”.  

Para os presidentes filiados ao Partido Democrata, o desafio da emissão de ordens 
executivas reside em preservar a ampla coalizão de forças montada durante o período do 
New Deal e que inclui os sindicatos, a comunidade negra, e grupos liberais e conservadores.

Para os presidentes filiados ao Partido Republicano, as ordens executivas podem ter 
como objetivo tanto provocar o rompimento ou a erosão da coalizão do New Deal quanto 
fortalecer sua própria coalizão de moderados e conservadores.

Para atender aos reclamos dos integrantes da coalizão, os presidentes podem enfra-
quecer os fundamentos de algumas ordens, assim como podem também redirecionar 
as políticas constantes de ordens com vistas a acomodar os apelos de grupos importantes 
dentro de suas respectivas coalizões.

A análise da emissão de ordens executivas a partir da aplicação conjunta dessas variáveis 
apresenta-se como uma alternativa para compreender a dinâmica política subjacente à 
decisão presidencial de recorrer à ação unilateral para formular políticas públicas. Tal análise 
permite, entre outras coisas, identificar os custos e os benefícios políticos confrontados pelo 
chefe do Executivo durante seu processo de tomada de decisão.

A política ambiental como estudo de caso

O meio ambiente tornou-se importante foco de política pública nos Estados Unidos 
no final da década de sessenta. O que, até então, era um mosaico de interesses, tais como 
aqueles que defendiam a conservação de recursos naturais e aqueles que desejavam a 
expansão do sistema de parques nacionais, ou ainda os que se preocupavam com problemas 
localizados causados pela poluição do ar e da água nas grandes regiões metropolitanas do 
país, convergiu para formar um foco único de atenção pública, exigindo políticas integradas 
para proteger o meio ambiente. Como Caldwelll explica, a nova política pública abordaria 
a “totalidade das relações do homem com o meio ambiente (1975: 20)”. Implicaria, outrossim, 
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uma mudança no foco, já que a política de recursos naturais do passado abordava preocupações 
de ordem econômica, concentrando-se no manejo de recursos com a finalidade de mini-
mizar desperdício e maximizar uso. A nova política ambiental que surgia nos anos sessenta 
empregaria a ecologia como seu critério em vez da economia.

A chegada da política ambiental como conhecemos coincidiu 
com um aumento da preocupação do público em geral com 
problemas ambientais. Pouco importa se tal preocupação veio da 
crescente afluência da sociedade norte-americana, com o subse-
qüente declínio de valores materiais, ou se derivou da tomada de 
consciência de que a degradação ambiental tem conseqüências 
adversas para a saúde pública. O que importa é que, nos anos sessenta, 
os problemas ambientais passaram a ocupar espaço privilegiado na 
mídia e nas pesquisas de opinião pública.

Os parlamentares norte-americanos não perderam tempo em se posicionar sobre o 
assunto, atendendo, de pronto, aos anseios de um novo eleitorado atento aos problemas 
ambientais. Segundo Caldwell, entre 1968 e 1969, o Congresso dos Estados Unidos foi 
inundado com proposições dirigidas aos problemas ambientais (1975: 44).

Por sua vez, os presidentes não podiam se dar ao luxo de negligenciar a política ambiental 
no país e prontamente passaram a tomar iniciativas unilaterais. Existe a expectativa de que 
os presidentes, como os mais visíveis líderes do eleitorado do país, assumam a liderança em 
todas as áreas relevantes da política nacional. Como Lowi sublinhou, “as massas têm, de 
fato, a expectativa” de que os presidentes mantenham a iniciativa da formulação de políticas 
públicas na Casa Branca (1985: 151). Não seria diferente com a política ambiental.

As ordens executivas foram os instrumentos preferenciais dos presidentes norte-
americanos para influenciarem a formulação de políticas ambientais do país. Entre 1969 e 
2001, um total de 56 ordens executivas foram editadas por presidentes norte-americanos. 
É importante salientar que inovações substanciais na política ambiental dos Estados Unidos 
foram introduzidas por ordens executivas.

A Tabela 1 lista todas as ordens executivas editadas pelos presidentes norte-americanos 
de 1969 a 2001 com a finalidade de influir na formulação da política ambiental nos Estados 
Unidos. Ao examinarmos a tabela, o que mais chama a atenção é a tendência dos presidentes, 
independentemente de partido, de acompanhar, com suas ordens executivas, a vontade da 
maioria no Congresso. As exceções mais evidentes a essa tendência foram o presidente 
Reagan, durante seu primeiro mandato, e o presidente Clinton, no seu segundo mandato.

Essa tendência de os presidentes lançarem mão de ordens executivas que não 
contrariavam a vontade da maioria no Congresso pode ser explicada pelo fato de que esses 
presidentes estavam engajados num esforço de retirar do Congresso a iniciativa em assuntos 
do meio ambiente. Para isso, em geral, editavam ordens executivas que se antecipavam ao 
encerramento das deliberações no Congresso.

A tabela demonstra também que 
os presidentes que obtiveram êxito 
com suas ordens executivas, ao se 
oporem à vontade da maioria do 

Congresso, assim o fizeram porque 
havia divisões dentro do Congresso 

acerca de políticas ambientais.
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Tabela 1 - Consistência das Ordens Executivas com variáveis

Ordens  
Executivas

Ano

Cenário legislativo Apoio da 
opinião 
pública à 
política

Apoio da 
coalizãoOposição parlamentar Divisão no 

parlamento
Vontade 
da maioriaCâmara Senado

Ni
xo

n

11472 1969 X X X X
11507 1970 X X X X
11514 1970 X X X X
11523 1970 X X X X
11574 1970 X X X X
11602 1971 X X X
11643 1972 X X X
11644 1972 X X X
11735 1973 X X X
11738 1973 X X X
11752 1973 X X X

Fo
rd

11870 1975 X X X X
11911 1976 X X X X
11917 1976 X X X X X

Ca
rt

er

11987 1977 X X X
11988 1977 X X X
11989 1977 X X X
11990 1977 X X X
11991 1977 X X X
12040 1978 X X X
12088 1978 X X X
12123 1979 X X
12247 1980 X X
12286 1981 X X

Re
ag

an

12298 1981 X X X
12316 1981 X X X
12342 1982 X X X X
12348 1982 X X X X
12418 1983 X X
12503 1985 X X X
12512 1985 X X X
12529 1985 X X X
12580 1987 X X X

Bu
sh

12688 1989 X X X X X
12737 1990 X X X X X
12761 1991 X X X X X
12777 1991 X X X X X
12780 1991 X X X X X
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Ordens  
Executivas

Ano

Cenário legislativo Apoio da 
opinião 
pública à 
política

Apoio da 
coalizãoOposição parlamentar Divisão no 

parlamento
Vontade 
da maioriaCâmara Senado

Cl
in

to
n

12843 1993 X X X
12852 1993 X X X
12855 1993 X X X
12856 1993 X X X
12873 1993 X X X
12898 1994 X X X
13045 1997 X X X X X
13053 1997 X X X X X
13057 1997 X X X X X
13089 1998 X X X X X
13101 1998 X X X X X
13112 1999 X X X X X
13114 1999 X X X X X
13148 2000 X X X X X
13158 2000 X X X X X
13178 2000 X X X X X
13186 2001 X X X X X
13196 2001 X X X X X

O presidente Nixon, por exemplo, baixou a Ordem Executiva 11.472, criando um 
Conselho de Meio Ambiente como forma de se antecipar à promulgação de proposição 
do Senador Jackson, que previa a criação de um Conselho de Qualidade Ambiental. Foi 
também de Nixon a Ordem Executiva 11.574, que converteu um instrumento previsto por 
uma lei do Século XIX numa importante forma de combater a poluição em rios navegáveis. 
O Congresso posteriormente usou a idéia por trás da ordem executiva na legislação de 
prevenção e combate à poluição da água.

A tabela demonstra também que os presidentes que obtiveram êxito com suas ordens 
executivas, ao se oporem à vontade da maioria do Congresso, assim o fizeram porque havia 
divisões dentro do Congresso acerca de políticas ambientais. Esse foi o caso das ordens 
executivas de Reagan, em seus primeiros dois anos de governo, e de Clinton, durante a 
totalidade de seu segundo mandato.

Fortalecido pelos resultados das eleições gerais, que, além de lhe dar uma vitória 
inquestionável sobre Jimmy Carter, lhe garantiu uma maioria do Partido Republicano no 
Senado, o presidente Reagan expediu ordens executivas contrárias à vontade da maioria 
democrática na Câmara e às preferências da opinião pública. Entretanto, a razão pela qual 
tais medidas prevaleceram não foi o fortalecimento do presidente, mas sim o fato de que, 
naquele momento, os deputados na Câmara encontravam-se altamente divididos acerca da 
política ambiental.
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No caso do presidente Clinton, ele editou ordens executivas ambientais que desafiaram, 
por completo, a vontade da maioria republicana no Congresso, porque essa mesma maioria 
não conseguia chegar a um consenso sobre que política ambiental abraçar. Na realidade, 
a maioria republicana congressual desejava reformar as leis de proteção ao meio ambiente 
para torná-las menos onerosas para o empresariado.

À medida que os detalhes sobre as reformas que a recém-eleita maioria republicana 
deveria promulgar começaram a ser debatidos, a dissenção entre os republicanos moderados 
começou a se ampliar, gerando sérias divisões internas. As divisões dos parlamentares em 
torno da política ambiental foram uma constante no período, e Bill Clinton delas soube 
tirar proveito com a expedição de suas ordens executivas ambientais.

As Ordens Executivas 11.870 e 11.917, baixadas pelo presidente Ford, também cons-
tituem exemplos de formulação de política ambiental numa direção contrária aos anseios 
da maioria no Congresso, mas que prevaleceram devido às divisões entre parlamentares. A 
despeito da oposição no Congresso e das condições políticas adversas, depois de seu perdão 
ao ex-presidente Nixon, o presidente Ford revogou, com suas ordens, a política de restrição 
ao uso de venenos químicos para controle de predadores em terras públicas. A revogação 
dessa política contrapunha-se à vontade da maioria no Congresso.

Figura 1. Opinião pública acerca do meio ambiente – gastos com proteção 
do meio ambiente
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Embora não estivessem divididos com relação à maioria das questões ambientais da época, 
os parlamentares encontravam-se divididos quanto à questão do controle de predadores, 
com senadores e deputados de estados da região Oeste dos Estados Unidos engordando as 
trincheiras do lobby de agropecuaristas da região que apoiavam as medidas do presidente.

A Ordem Executiva 11.523, do presidente Nixon, exemplifica o que acontece com a 
edição de ordens executivas contrárias à vontade da maioria no Congresso quando não há 
divisões entre os parlamentares acerca do assunto tratado pelas ordens. A ordem de Nixon 
estabelecia um Conselho Nacional de Controle da Poluição Industrial, no qual os empresários 
definiriam a política nacional de controle da poluição para o setor. Os membros do Congresso 
se opuseram à ordem de forma coesa, e o resultado foi que cortaram os recursos que permi-
tiriam ao Conselho funcionar, e este terminou definhando até morrer institucionalmente.

As experiências dos presidentes Reagan e Clinton também são úteis para realçar a rele-
vância do apoio da opinião pública a políticas de proteção do meio ambiente. Se, retorica-
mente, o presidente Reagan manteve, em seu segundo mandato, a predisposição de reformar 
o arcabouço de normas ambientais dos Estados Unidos, em sua praxis, recuou das posições 
mantidas anteriormente. A pressão da opinião pública e de integrantes de sua própria coalizão 
política, tanto no Congresso quanto na comunidade empresarial, fizeram o presidente Reagan 
baixar, durante seu segundo mandato, ordens executivas que desfaziam o que havia feito antes 
ou que reduziam drasticamente o impacto de suas normas ambientais anteriores. No segundo 
mandato, as ordens ambientais de Reagan acompanharam com fidelidade a vontade da maioria 
no Congresso e as tendências na opinião pública. Saliente-se que os parlamentares, então, 
estavam unidos em torno da proteção ao meio ambiente, com grande número de republicanos 
moderados aliando-se aos democratas nas deliberações sobre o assunto.

Na Figura 1 estão estampadas as razões para o recuo do presidente Reagan. Se entre 
os anos de 1980 e 1982 as pesquisas de opinião pública registravam os menores índices de 

Figura 2. Opinião pública acerca do meio ambiente – mais a favor de:
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apoio à causa ambiental, a partir de 1984 os índices voltariam a se elevar, sugerindo que 
as ações contrárias à proteção do meio ambiente tomadas pelo governo Reagan em seu 
primeiro mandato haviam sido repudiadas pela população e, caso prosseguissem, poderiam 
acarretar uma erosão da base de apoio ao governo durante o segundo mandato.

No que concerne ao presidente Clinton, o amplo apoio popular às políticas de proteção 
ao meio ambiente entre 1993 e 2001 (ver Figura 2) garantiu-lhe a legitimidade necessária 
para perseguir uma ativa agenda ambiental, por meio de ordens executivas, a despeito da 
oposição ferrenha da maioria republicana no Congresso. De fato, opor-se ao congresso 
republicano na questão ambiental tornou-se uma fonte de dividendos políticos para Bill 
Clinton, auxiliando-o a conseguir alguns dos mais elevados índices de aprovação já registrados 
para um presidente norte-americano. 

Conclusão

A análise da política ambiental nos Estados Unidos deixa claro que todo o sistema 
político exerce um freio no uso de ordens executivas para formular políticas públicas pelos 
presidentes norte-americanos. Fatores no cenário legislativo, na opinião pública e nas coalizões 
políticas têm influência na direção e na intensidade com que políticas públicas, como as 
dirigidas à proteção do meio ambiente, são formuladas por meio de ordens executivas.

A partir do caso estudado, podemos inferir não ser a oposição formal ao presidente 
no Legislativo determinante para que presidentes escolham a via da ordem executiva para 
formular suas políticas. Mais relevante para essa escolha é a existência de divisões entre os 
parlamentares acerca de determinado assunto. Na maioria dos casos, as ordens executivas 
acompanharam a vontade da maioria no Congresso. Ordens executivas que desafiaram a 
vontade da maioria parlamentar foram editadas quando os parlamentares se mostraram 
divididos sobre a política ambiental. Esforços presidenciais que desatenderam tais condições 
foram motivos de represálias da parte do Congresso.

Vimos também que os presidentes procuram expedir ordens executivas cujo teor esteja 
em harmonia com as tendências da opinião pública. Assim, a opinião pública aparece como 
fator determinante da edição de ordens executivas. Em 44 das 56 ordens executivas estudadas, 
a opinião pública apoiava o teor de tais medidas.

O papel das coalizões na emissão de ordens executivas pode não parecer tão relevante 
a partir de uma leitura da Tabela 1. Mas os registros históricos não deixam dúvidas quanto 
ao seu papel determinante. Para os presidentes filiados ao Partido Democrata, o desafio, 
como dissemos, residia em se esquivar de situações que pudessem levar à erosão da coalizão 
do New Deal. Para os presidentes republicanos, o desafio consistia em forçar a erosão da 
coalizão democrática, ao mesmo tempo em que se buscava a construção de uma coalizão 
permanente para o Partido Republicano.

Em alguns casos, enfraqueceu-se a intensidade da política pública perseguida para 
atender os interesses de importantes elementos da coalizão, enquanto noutros casos redire-
cionaram-se as políticas para acomodar os apelos de grupos dentro de coalizões.
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Esses resultados contrapõem-se aos argumentos de pesquisadores adeptos da escola da 
escolha racional. Em vez de instrumentos para a expansão do poder da Presidência, como 
proposto pelos pesquisadores dessa escola, as ordens executivas devem ser analisadas à luz de 
seu impacto na base de apoio do presidente.

Pode parecer, na superfície, que os presidentes americanos reinam completamente livres 
no cenário de políticas públicas dos Estados Unidos. Entretanto, minha pesquisa sugere que 
outras forças dentro do sistema político, além do Congresso, mantêm o presidente com o 
pé no freio. Para uma política pública introduzida por meio de ordens executivas prevalecer, 
o presidente deverá considerar todos os custos políticos associados a sua ação unilateral. O 
presidente deverá persuadir os atores políticos e, caso necessário, barganhar. São os freios e 
contrapesos funcionando também para ordens executivas.
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