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RESUMO
___________________________________________________________________

A pesquisa tem por objetivo investigar os diferentes incentivos que explicam a
existência dos chamados pequenos partidos políticos no Brasil. Essas legendas não
têm os mesmo estímulos que os grandes partidos, uma vez que não conseguem
obter os ganhos eleitorais que possibilitem a elas conquistar o poder, objetivo central
de toda sigla partidária. Todavia, sempre estiveram presentes no sistema partidário
brasileiro. A pesquisa parte do contexto partidário, no qual os pequenos partidos
surgem e atuam – o sistema partidário fragmentado –, busca os elementos que
possibilitam a sua criação e existência, a legislação eleitoral e os incentivos
institucionais que recebem, como Fundo Partidário e tempo gratuito de propaganda.
Os ganhos que os pequenos partidos obtêm e que justificam suas existências são
observados por meio da análise da trajetória do Partido Social Cristão (PSC) em
Goiás. A pesquisa tem um recorte temporal de 1982 a 2014.

PALAVRAS-CHAVE:
Partidos políticos, legislação eleitoral, sistema partidário, eleições.
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ABSTRACT
___________________________________________________________________

The research aims to investigate the different incentives that explain the
existence of so-called small parties in Brazil. These subtitles do not have the same
incentives that the major parties, since they can not get the electoral gains that allow
them to seize power central goal of all party acronym. However, have always been
present in the Brazilian party system. The research part of the party context in which
small parties arise and act - the fragmented party system - search the elements that
enable its creation and existence, the electoral legislation and institutional incentives
they receive, as party fund and free time propaganda. The gains that small parties do
and justify their existence are observed by analyzing the trajectory of the Social
Christian Party (PSC) in Goiás. The survey has a time frame 1982-2014.

KEYWORDS:
Political parties, electoral law, party system, elections.
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INTRODUÇÃO
Um dos temas da agenda política da transição brasileira 1 foi o
reestabelecimento do pluripartidarismo, ocorrido em 1979. Como resultado, na
década de 1980, houve uma explosão na criação de partidos no país, no período
compreendido entre 1982 e 1994, além de uma enorme expansão na oferta
partidária, chegando a 68 o número de siglas participantes de alguma eleição
realizada naquela ocasião, dos quais apenas 23 obtiveram registro definitivo
(NICOLAU, 1996).
No primeiro momento, a Lei 6.767, de 1979, que extinguiu a Aliança
Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), permitiu
a organização de novos partidos políticos; foram criados cinco siglas: PMDB, PDS,
PTB, PDT e PT. Em 1985, o país viu surgir uma nova leva de partidos, que Nicolau
(1996) divide em dissidentes do PDS (PFL e PL), da esquerda doutrinária (PCB, PC
do B, e PSB) e formados por cidadãos anônimos, “cujas atividades políticas prévias
eram, ou inexistentes, ou marginais” (Nicolau, 1996, p. 23). “Todos os partidos
surgidos neste contexto obtiveram representação na Câmara dos Deputados, para a
legislatura 1987-1991, mesmo tendo à época apenas o registro provisório concedido
pelo TSE.” (EV, 2015, p. 21).
Dos 19 partidos criados por cidadãos anônimos, PDC, PTR, PMN e PSC
conseguiram registro definitivo. No fim dos anos 1980, surgiram o PSDB, formado
por dissidentes do PMDB, e o PRN, legenda pela qual Fernando Collor de Mello se
elegeu presidente da República. E até 1993, seis novos partidos conseguiram
registro definitivo: PV, PSD, PRP, PST, PRONA e PT do B.
Em 1994, a legislação eleitoral passou a vetar a participação de partidos sem
registro definitivo e isto acarretou em uma redução no número de partidos que
participaram do pleito, perfazendo o total de 23 (FERREIRA; BATISTA e STABILE,
2008). A partir da Lei dos Partidos (Lei nº 9096, de setembro de 1995), que
disciplinou o processo de criação e funcionamento dos partidos políticos no Brasil,
se observou no país “um declínio do hiperativismo das elites partidárias e,
consequentemente, a estabilização do número de competidores” (FERREIRA;
BATISTA E STABILE, 2008, p. 436). Atualmente, de acordo com informações do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o sistema partidário brasileiro conta com 32
1

O processo de redemocratização no Brasil foi endógeno e gradual, como atestou Lamounier (1988).
A reabertura política não se deu por meio de uma ruptura, mas ocorreu pela via eleitoral a partir 1974.
“O processo eleitoral foi de fato um teste de forças e de legitimidade (...). Foi quase um ponto de
partida do processo. Os resultados de 1974 sinalizam um desejo de mudança que vinha se formando
no seio da sociedade, impulsionaram a organização de oposições variadas em um partido político (o
PMDB) e reforçaram a disposição inicial do governo Geisel de implantar um projeto de liberalização
controlada, que encontrava resistências nos setores mais intransigentes do regime”. (LAMOUNIER, p.
122). Para Codato (2005), o movimento de abertura política no Brasil resultou de processos
evolutivos de mudança e a manutenção das instituições da democracia representativa clássica,
partidos, parlamentos e eleições influenciou o processo político nas décadas 70 e 80. “O que deveria
ser apenas uma fachada liberal para o regime ditatorial converteu-se num poderoso elemento de
dinamização do programa da transição, em especial no início dos anos oitenta”. (CODATO, p. 95).
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legendas aptas a concorrer em eleições, muitas dessas denominadas micropartidos,
pequenos partidos ou siglas nanicas2, como será visto mais.
Apesar de o sistema partidário brasileiro contar com um grande número de
legendas consideradas pequenas, os estudos sobre os partidos e o sistema
partidário brasileiro, em geral, privilegiam os grandes partidos que têm sido alvo de
diversos estudos acadêmicos, enquanto as microlegendas têm sido relegadas ao
obscurantismo na Ciência Política. Para mencionar alguns desses estudos, o Partido
dos Trabalhadores (PT) foi objeto de estudo de vários autores, como Meneguelo
(1989), Keck (1991) e Amaral (2003). Roma (2006) e D’Araujo (2011) comparam as
trajetórias do PT e do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB), enquanto o
Partido da Frente Liberal (PFL)/Democratas (DEM) foi tema do trabalho de Ferreira
(2002). Kinzo (1988) analisou a gênese e desenvolvimento do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), que originou o PMDB, após a restauração do
pluripartidarismo em 1979. Esta pesquisa visa descortinar parte desse mundo
desconhecido dos pequenos partidos, entendendo as razões e motivações da
existência dessas legendas.
Uma das explicações para a existência desse grande número de pequenos
partidos, que acaba por inflar o sistema partidário brasileiro, está na legislação
eleitoral, que não propõe entraves para a criação de legendas, ao mesmo tempo em
que oferece incentivos institucionais atrativos para o seu funcionamento, como
Fundo Partidário e propaganda em rádio e televisão gratuita. (Nicolau, 1996).
A despeito dessa fragmentação continuamente apontada na literatura, não há
consenso entre os estudiosos sobre as razões ou explicações mais consistentes
sobre o alto número de partidos que compõe o sistema partidário brasileiro, a
maioria de pequeno porte, e não faz parte do escopo desse estudo investigar ou
explicar as razões da fragmentação do sistema partidário brasileiro.
A pergunta que este estudo visa responder é: quais os incentivos e
motivações oferecidos pelo sistema político-partidário brasileiro que justificam a
existência dos pequenos partidos? E se esses incentivos têm impacto na
manutenção do PSC de Goiás no jogo político?
Buscamos responder essa questão a partir do estudo de caso de um pequeno
partido em funcionamento em Goiás – o PSC – que, ao longo da sua trajetória,
esteve aliado ao PMDB e, também, aos partidos que fizeram oposição ao PMDB;
mais recentemente, o PSDB. O PMDB e o PSDB, nas três últimas décadas, têm
dominado o cenário político no Estado. Trata-se de uma das legendas, na tipologia
de Nicolau (1996), criadas por cidadãos anônimos, que não haviam, até então,
desempenhado atividade política. O PSC foi um dos quatro, entre 19 partidos
anônimos instituídos em 1985, que conseguiu registro definitivo. (NICOLAU, 1996).
No ano seguinte à criação do PSC nacional, o partido foi fundado em Goiás e
participou da eleição para governador de 1986. Naquele ano, além dos grandes e
2

Sartori denomina os partidos sem capacidade efetiva de disputar o poder de irrelevantes; a
imprensa convencionou chamá-los de nanicos, termo já utilizado por alguns autores, como Melo e Ev
(2014). Ambas denominações podem ser consideradas pejorativas e, diante disso, os trataremos por
micro e pequenos partidos.

14

médios partidos – PMDB, PL, PFL, PTB, PDT e PT –, apenas três pequenos
partidos participaram da eleição, PN, PDC e PSC. Dos três, apenas o PSC
permaneceu no cenário político goiano e nacional.
O PSC foi escolhido a partir de um mapeamento desenvolvido no período
compreendido entre 1982 a 2014, com base nas eleições estaduais para o
Executivo. Nesse levantamento, realizado a partir de dados do TSE, observou-se os
partidos que participaram das eleições no período compreendido entre 1986 e 2014
e as alianças partidárias firmadas. Nas últimas oito eleições estaduais, PMDB e
partidos ligados ao PSDB se revezaram no poder Executivo e em torno das duas
legendas orbitavam os demais partidos de pequeno porte, entre os quais o PSC,
alvo da nossa pesquisa. O PSC é, portanto, um dos mais antigos e também um dos
mais constantes na arena política goiana, o que justificou a sua seleção como objeto
deste estudo.
No primeiro momento, a pesquisa realiza um breve histórico do PSC a partir
do processo de criação, principais lideranças e perfil programático ideológico. A
partir daí, far-se-á uma análise do desempenho eleitoral – votos e parlamentares
eleitos – e participação no governo. Para analisar a trajetória do PSC em Goiás o
estudo está dividido em quatro capítulos.
O primeiro capítulo consiste em uma revisão da literatura sobre partidos
políticos, no intuito de entender como são criados, como funcionam e a suas
funções. Essa discussão irá delimitar o arcabouço teórico da pesquisa e não poderia
se dar sem autores latino-americanos, uma vez que a importação de teses de
democracias mais antigas para a região tem gerado controvérsia no mundo
acadêmico. Autores latino-americanos, como Amaral (2013), Nicolau (1996), Limongi
(2006), Abranches (1988), Laguna (2012) e Dios (2012), dão sua contribuição.
Ainda na primeira seção, é feita a classificação dos partidos políticos. Um dos
conceitos considerados referência na Ciência Política é o de Duverger (1968), que
distingue dois tipos de partidos, de massa e de quadros; outro é o de Kirchheimer
(1957), que propõe um novo modelo de partido, os catch-all; Panebianco (1982)
chama atenção para o grande grau de profissionalização desses partidos,
considerados pelo autor partido eleitoral-profissional; Mair (1994) destaca a relação
que as legendas têm com o Estado; Bravo Laguna denomina partitocracia. Mais
recentemente, foi identificado por Katz (1995) um novo tipo de partido que é o
partido cartel.
O capítulo seguinte é destinado a analisar, de forma mais específica, os
pequenos partidos, que ainda não foram alvos de estudos que observassem como
surgem e operam, assim como seus papéis no sistema político-partidário. De acordo
com Sanchez de Dios, “há partidos pequenos que são minoritários e que propõem
soluções para uma única questão e articulam um pequeno setor de interesse e
dificilmente podem aspirar conseguir a maioria e governar” (DIOS, 2012, p. 84). No
entanto, não deixam de ser partidos políticos, na medida em que o objetivo prioritário
é conseguir capacidade de negociação frente ao governo ou mesmo conseguir
participação em governos de coalizão.
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Por outro prisma, é necessário delimitar o objeto da pesquisa e já existe, na
Ciência Política, um marco teórico que divide os grandes dos pequenos partidos:
Sartori (1982) trabalha com partidos relevantes e irrelevantes. Sartori considera em
suas análises apenas os partidos com representação legislativa e cargos no
Executivo para efeito da análise numérica. Este critério é alicerçado na força eleitoral
– o poder do partido no Parlamento – e em seu potencial de governo, ou importância
na coalizão de cada partido. “É a proporção em que um partido pode ser necessário
para uma coalizão” (SARTORI, 1982, p. 146). De acordo com o autor, “um partido
pode ser excluído como irrelevante sempre que continua, no decorrer do tempo,
sendo supérfluo, no sentido de não ser nunca necessário ou integrado em qualquer
coalizão majoritária possível”. (SARTORI, 1982, p.174).
A formulação de Sartori se aplica aos sistemas partidários europeus e, em
geral, regiões parlamentaristas. No Brasil, ainda não há um critério que classifique
os pequenos partidos, a despeito de muitos autores distinguirem os pequenos dos
médios e grandes partidos. Esse capítulo reúne os critérios usados por alguns
autores e adota o desempenho eleitoral como critério de identificação dos pequenos
partidos.
O terceiro capítulo identifica os pequenos partidos em Goiás, descreve o
contexto no qual surgiram e operam – o multipartidarismo tardio, a predominância do
PMDB por 16 anos seguidos e a polarização entre PMDB e PSDB – e as coligações
partidárias pelas quais essas pequenas legendas disputaram o poder no período
que vai de 1982 a 2014. A partir desse levantamento se chegou ao objeto dessa
pesquisa, o PSC, selecionado por sua antiguidade e perenidade como objeto do
estudo de caso.
No quarto e último capítulo, a pesquisa se concentra na gênese do PSC –
criadores e lideranças – trajetória, funcionamento, participação em eleições,
associação às administrações governamentais, movimentação nas coalizões para
tentar sistematizar os ganhos obtidos na seara política que justifiquem sua
existência. A documentação sobre a trajetória do PSC é escassa, uma vez que os
documentos relativos ao período compreendido entre 1991 e 2003 não se
encontram na sede da legenda. O que se tem disponível sobre o PSC são os
documentos entregues ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE), como
manifesto, programa, estatuto, prestação de contas, assim como as informações
disponíveis no website do partido. O PSC regional não possui uma página na
internet e a maioria da sua liderança não teve e nem têm vida publica merecedora
de registros oficiais. Com base nos dados liberados, é feita a análise dos resultados
para se buscar quais as motivações para a criação do pequeno partido.
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Procedimentos metodológicos e fontes
Para definir quantos e quais são os pequenos partidos políticos no Brasil se
pode eleger diversos indicadores. Um deles é o número da bancada no Congresso
Nacional, critério utilizado por Sartori (1982). Na Ciência Política, a bancada
parlamentar tem sido utilizada por muitos autores para dimensionar o tamanho dos
partidos (ASSIS, 1997; DANTAS & PRAÇA, 2010). Alguns acrescentam outros
elementos, como participação no Fundo Partidário (DANTAS e PRAÇA, 2010;
TAFNER, 1996), ou o número de votos obtidos na eleição (ASSIS, 1991). Outros
autores utilizam o número de votos (BRAGA, 2010; MELO E EV, 2014). Todavia,
não há um consenso sobre qual indicador para mensurá-los.
Identificados os pequenos partidos, a partir da literatura disponível, a
pesquisa se concentrou na origem e no funcionamento dessas legendas, a partir do
estudo de caso de um representante desse grupo, o PSC. Buscou-se saber quais os
incentivos para a sua existência em âmbito estadual a partir de seu processo de
criação, principais lideranças e perfil programático ideológico; participação em
eleições e coligações partidárias, pelas quais disputou o poder no período que vai de
1982 a 2014; desempenho eleitoral, número de votos e parlamentares que elegeu;
associação aos governos e acesso a benefícios institucionais, como Fundo
Partidário e propaganda partidária e eleitoral gratuita. A partir destes dados,
sistematizou-se, ainda, os ganhos obtidos na seara política que justificariam sua
existência e manutenção no jogo político.
Estas informações foram obtidas no website do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), em documentos partidários e no website do PSC. Os dados foram analisados
da seguinte forma: na primeira parte, os pequenos partidos políticos em âmbito
nacional e em Goiás foram identificados. Em seguida, foi selecionou-se um partido
de pequeno porte com atuação em Goiás no período estudado. Na terceira parte,
verificou-se quais os incentivos obtidos pelo partido nesse período; e, por último,
analisou-se essas motivações, para responder a questão central da pesquisa: os
ganhos justificam a existência e manutenção dos pequenos partidos políticos.
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CAPITULO 1
PARTIDOS POLÍTICOS: ORIGENS E DEFINIÇÕES
1.1 DOS CONCEITOS CLÁSSICOS À CONCEPÇÃO MODERNA
Vários estudos clássicos discorrem sobre a origem, desenvolvimento e o
funcionamento dos partidos políticos. Esse estudo não se propõe a revisitar toda a
literatura sobre partidos políticos, mas se concentrar em alguns estudos que são
marcos na apreensão de conceitos e classificação dos partidos políticos.
Na denominada teoria clássica de democracia, partido político foi definido por
Burke, na obra Reflexões sobre a Revolução em França (1790), como um grupo de
homens unidos para fomentar, através de ações conjuntas, o interesse nacional, na
base de algum princípio determinado sobre o qual todos concordam. Para La
Palombara e Weiner (1966), o partido político é uma criação dos sistemas políticos
modernos e, também, daqueles que se encontram em processo de modernização.
Eles surgem onde as atividades do sistema político alcançaram certo grau de
complexidade, ou quando a noção de poder político passou a incluir a ideia de que
as massas devem participar, ou ser controladas por uma elite política.
De acordo com La Palombara e Weiner (1966), independente de onde
tenham surgido, em países livres ou totalitários, os partidos políticos desempenham
funções comuns em uma ampla variedade de sistemas políticos e espera-se deles
que organizem a opinião publica e comuniquem as demandas ao centro do poder.
Os partidos políticos, na concepção dos autores, estão estreitamente vinculados ao
recrutamento político, seleção dos lideres que detêm o poder de decisões, e só
surgiram quando o recrutamento de líderes políticos e a criação de políticas públicas
não puderam ser realizados por um pequeno grupo de homens desinteressados do
sentimento público.
Na definição de La Palombara e Weiner (1966) a existência dos partidos
políticos pressupõem quatro condições: (1) continuidade das organizações (duração
superior à dos seus dirigentes); (2) organização em nível local com comunicação e
relação com unidades locais e nacional; (3) determinação dos lideres em conseguir
e manter o poder; e (4) interesse em buscar apoio popular, por intermédio de
eleições, ou outra forma de disputa pelo poder político.
No século XX, surgiram novas concepções de partido político. Uma das mais
influentes é a concepção de DUVERGER (1968), que criou uma tipologia a partir da
origem e da ideologia dos partidos. O autor distinguiu dois tipos de partidos: o de
massa e o de quadros, sendo este último que se origina nos parlamentos, enquanto
o primeiro tem a gênese nos movimentos operário, de camponeses ou da igreja.
Os partidos de quadros seriam agremiações de notáveis, que deram origem
aos partidos conservadores e liberais. Estes tinham origem interna ao parlamento;
organização interna de baixa intensidade; fraca articulação estrutural entre as
instâncias organizacionais; estrutura nacional descentralizada; ausência de critérios
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claros de adesão; financiamento partidário dependente de alguns grandes doadores
privados; concentração do poder decisório nas mãos da elite parlamentar. Já os
partidos de massa têm origem extraparlamentar; organização interna de alta
intensidade; forte articulação estrutural entre as instâncias partidárias; rigorosos
requisitos de filiação; financiamento compartilhado entre os membros do partido;
forte doutrinarismo; subordinação dos parlamentares ao partido (DUVERGER, 1968;
AMARAL, 2013).
Kircheimer (1966) propôs um novo modelo de partido, o catch-all, que se
caracterizaria por ter ideologia fraca e lideranças fortes. São propriedades do partido
de tipo catch-all, considerando o autor: desideologização do discurso partidário;
fortalecimento da liderança; declínio da importância da militância de base; apelo
eleitoral pluriclassista; abertura para grupos de interesse variados (KIRCHEIMER,
1966; AMARAL, 2013).
Weber (1968) distingue dois tipos básicos de partidos: aqueles voltados
majoritariamente para a ocupação de cargos administrativos estatais e os
ideológicos, cujo objetivo principal é a concretização de ideais políticos. Nas
democracias contemporâneas predominam os primeiros, sobre os quais Weber
destacou que são “organizações que só se dedicam à caça aos empregos e que
modificam seu programa concreto em função dos votos que haja por captar” (Weber,
2004, p. 68). São comparados a empresas políticas.
Nos anos 1980, Panebianco (1982) chamou a atenção para o grande grau de
profissionalização desses partidos, considerados pelo autor como partido eleitoralprofissional com as seguintes características: papel central exercido pelos
profissionais; eleitoralismo, laços organizativos verticais fracos; predominância dos
representantes públicos; financiamento por meio de grupos de interesse e fundos
públicos; ênfase em questões de amplo apelo eleitoral (PANEBIANCO,1982;
AMARAL, 2013).
Mair (1994), nos anos mais recentes, aponta que os partidos políticos
passaram a ter relações mais fortes com o Estado, em grande medida como fruto do
enfraquecimento dos laços sociais e a depender do Estado para obter os recursos
necessários à sobrevivência. O resultado dessa transformação levou Katz e Mair
(1994) a criar o termo partido cartel. É por meio do Estado que os partidos têm
acesso aos meios de comunicação; paga, com recursos do Estado, assessores de
parlamentares, membros do Executivo e funcionários do partido; organiza-se a partir
da regulamentação estabelecida pelo Estado; obtém legitimidade perante a
sociedade civil ao ocupar cargos públicos; distribui incentivos seletivos a seus
membros ou grupos sociais que os apoiam com recursos do Estado. (MAIR, 1994;
AMARAL, 2013).
Laguna (2012) denomina essa relação de dependência como partitocracia, no
qual o “governo não só por e a partir dos partidos, mas para os partidos” (pag. 71).
Para Dios (2012), o partido identificado por Katz e Mair (1994) “é o tipo de partido
que se generaliza ao final do século XX. Se caracteriza porque atua de maneira
combinada com outros partidos do sistema, formando um ‘cartel’. Este tipo de
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partido é controlado por dirigentes e líderes que visam à própria sobrevivência”
(DIOS, 1996, p. 85).
Laguna (2012), estudioso das novas democracias ou democracias de terceira
3
onda , discute as limitações dos conceitos de partido político a partir das teorias
sobre origem e evolução dos partidos para concluir que o problema da definição de
partidos políticos está longe de ser resolvido. (LAGUNA, 2012, p. 77). Ele afirma, por
exemplo, que exercer poder não é característica definidora de um partido, uma vez
que coexistem, no sistema partidário, partidos antissistema, nacionalistas e
independentistas que não buscam o poder, mas a dissolução do Estado, ou sistema
político, ou a separação política do seu território.
De acordo com o autor, os partidos políticos têm quatro funções nas
democracias contemporâneas: a explicação do conflito social, sua racionalização, a
participação em sua solução e a própria solução desse conflito social, o que os
tornam imprescindíveis para os sistemas políticos democráticos. Laguna afirma que
nas democracias de terceira onda, objeto de seus estudos, os partidos políticos são
articuladores da vida política organizada e instrumento de governo e de estruturação
entre a classe política e a sociedade e não “querem apenas vencer eleitoralmente”
(LAGUNA, 2012, p. 77). Essas funções que possibilitam configurar uma
aproximação conceitual dos partidos políticos democráticos e que atuam em
sistemas democráticos. No entanto, Laguna observa que não é possível elaborar
definições de partidos políticos válidas para todo tempo e lugar.
A política, ressalva Laguna, é feita a partir dos (grifo de Laguna) partidos
políticos e pelos (grifo de Laguna) partidos políticos, o que significa que a mera
existência dos partidos é sinônimo de vida política modernamente organizada.
Contudo, a política, também, é feita para (grifo de Laguna) os partidos, “produzindo
o fenômeno político que pode ser denominado ‘partitocracia’ e que acarreta uma das
mais claras e perigosas disfunções das democracias contemporâneas” (LAGUNA,
2012, p. 58).
Para Dios (2012), partidos políticos são grupos vinculados às associações
que dispõem de uma organização burocrática estável; são de livre recrutamento e
aberto a todos os cidadãos; estão implicados em todas as questões que afetam as
políticas relativas à organização e convivência em sociedade; propugnam um
programa que trata de dar respostas e soluções aos problemas da organização e o
controle do poder, o exercício do governo (Dios, 2012, p. 82). São atores centrais na
vida política contemporânea.
O que diferencia os partidos políticos dos outros tipos de organizações é seu
objetivo: o controle do poder por meio do acesso ao governo. Dios observa, no
3

Samuel Huntington batizou de terceira onda de democratização (The Third Wave Democratization in
the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991) os processos de democratização
subsequente a 1974. A primeira onda abrange de 1828 a 1926 – das 64 nações independentes, 24
eram democráticas; seguiu-se uma reversão entre 1922 e 1942 e apenas 12 mantiveram-se
democráticas. A segunda onda de democratização se deu entre 1943 e 1962 e elevou para 36 o
número de nações democráticas, em um total de 111 estados. Entre 1958 e 1975 houve a segunda
reversão e para 122 estados nacionais havia apenas 39 democracias. A terceira onda ocorre em
medos dos anos 1990, quando as nações democráticas chegaram a 58, para um total de 192 países.
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entanto, que os pequenos partidos não aspiram governar, seu objetivo prioritário é
obter capacidade de negociação frente ao governo e participar de governos de
coalizão. De acordo com Dios, o tipo de partido que predomina nos dias de hoje é o
de cartel, “que se produz como uma evolução natural dos tipos anteriores” (DIOS,
2012, p. 85). O partido de cartel é, em concordância com o autor, entre outros
fatores, resultado da intensidade e dos custos da competição partidária. “Como a
eleição requer que haja partidos e o estado que financia os mesmos, a
consequência de tudo isso é que os partidos se converteram em parte do aparato
estatal.” (DIOS, 2012, p. 86).
A característica principal desde tipo de partido, na opinião de Dios, é que eles
dependem de financiamento público. Ele conclui que, nas democracias industriais, o
sistema de cartel implica uma função institucionalizada dos partidos que, convertidos
em estruturas estatais, servem para eleger o grupo que vai gerir a política.
Downs, em obra publicada nos anos de 1952, “redefiniu” os partidos políticos
da seguinte forma: um partido político é uma equipe de homens que buscam
controlar o aparato de governo, obtendo cargos numa eleição devidamente
constituída. “Entretanto, seus membros são motivados por seu desejo pela renda,
prestígio e poder que advêm da ocupação do cargo. Desta maneira, desempenhar
sua função social é um meio de alcançar suas ambições privadas.” (DOWNS, 1999,
p.50)
De acordo com a concepção downsiana, todos os partidos políticos possuem
duas funções: produzir e implementar políticas, garantindo seus ganhos individuais a
partir dos cargos que ocupam. “Os partidos formulam políticas a fim de ganhar
eleições, e não ganham eleições a fim de formular políticas” (DOWNS,1999, p. 50).
Para Downs, as motivações dos partidos políticos são desejo pelo poder, prestigio,
renda e amor ao conflito.
Nessa mesma direção, Schumpeter (1961) definiu partido político como um
grupo, cujos membros resolvem agir de maneira concertada na luta competitiva pelo
poder político. “Não é, como nos queria convencer a doutrina clássica (ou Edmund
Burke), um grupo de homens que tenciona promover o bem-estar público, baseado
em algum princípio comum” (Schumpeter, 1961, p. 344).
Considerando as concepções de partidos políticos elencadas acima,
utilizaremos neste trabalho a visão mais restrita de partidos políticos, baseada,
exclusivamente, na dimensão competitiva dos partidos políticos e amparada
especialmente pela teoria de Downs (1958), na qual o partido é um grupo que tem o
intuito de acumular votos para a conquista do poder, cuja “principal meta é ganhar a
eleição” (Downs, 1999, p. 56). É a partir do resultado eleitoral que se pretende
dimensionar o tamanho do partido, daí a primeira justificativa para a utilização dessa
concepção.
A segunda justificativa repousa no fato de Downs afirmar que o partido é o
veículo que permite ao político obter renda, posição e poder a partir da ocupação de
cargos públicos. Esse é, considerando Dios (2012), o objetivo dos partidos que não
conseguem, por meio da eleição, conquistar o poder: obter capacidade de
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negociação frente ao governo e participar de governos de coalizão. Tal ideia se
encaixa na atuação do objeto desse estudo, os pequenos partidos.
O quadro abaixo agrupa as diferentes concepções analisadas ao longo do
capítulo.
QUADRO 1
CONCEPÇÕES DE PARTIDOS POLÍTICOS
AUTOR

PERÍODO

CONCEPÇÃO

Sec.
XVIII

Um grupo de homens unidos para fomentar, através de
ações conjuntas, o interesse nacional, na base de algum
princípio determinado sobre o qual todos concordam.

1966

Partido político é uma criação dos sistemas políticos
modernos e surgem onde o sistema político alcançou
certo grau de complexidade e o poder político entende
que as massas devem participar ou ser controladas por
uma elite política.

1968

Há dois tipos básicos de partidos: aqueles voltados
majoritariamente para a ocupação de cargos
administrativos estatais e os ideológicos, cujo objetivo
principal é a concretização de ideais políticos.

Duverger

1968

Partido de massa e de quadros, este que se origina nos
parlamentos enquanto o primeiro nos movimentos
operário, de camponeses ou da igreja.

Kircheimer

1957

Partido catch-all, que se caracterizaria por ter uma
ideologia fraca e lideranças fortes.

1982

Partido eleitoral-profissional, que se caracteriza por ter
papel central exercido pelos profissionais; eleitoralismo,
laços organizativos verticais fracos; predominância dos
representantes públicos; financiamento por meio de
grupos de interesse e fundos públicos; ênfase em
questões de amplo apelo eleitoral.

1995

Partido cartel: partidos políticos com relações mais
fortes com o Estado, em grande medida como fruto do
enfraquecimento dos laços sociais, e que dependem do
Estado para obter os recursos necessários à
sobrevivência.

Downs

1999

Partido político é uma equipe de homens que busca
controlar o aparato de governo, obtendo cargos numa
eleição devidamente constituída.

Laguna

2012

Partidos políticos são articuladores da vida política

Burke

La Palombara
e Weiner

Weber

Panebianco

Katz e Mair
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organizada e instrumento de governo e de estruturação
entre a classe política e a sociedade e não “querem
apenas vencer eleitoralmente”.

Dios

2012

Partidos políticos são grupos vinculados às associações
que dispõem de uma organização burocrática estável;
são de livre recrutamento e aberto a todos os cidadãos;
estão implicados em todas as questões que afetam as
políticas relativas à organização e convivência em
sociedade; propugnam um programa que trata de dar
respostas e soluções aos problemas da organização e o
controle do poder, o exercício do governo.

FONTE: Elaborado pela autora.
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CAPÍTULO 2
OS PEQUENOS PARTIDOS NO BRASIL
2.1 O CONTEXTO DE FRAGMENTAÇÃO PARTIDÁRIA: MULTIPARTIDARISMO
BRASILEIRO
O Brasil possui um dos maiores casos de fragmentação partidária no mundo.
No período estudado, 1982 a 2014, o início do processo se dá a partir das eleições
gerais de 1986. De cinco partidos participantes do pleito de 1982, o número passou
para 30, em 1986. Todos obtiveram representação na Câmara dos Deputados para
a legislatura 1987-1991, mesmo tendo à época apenas o registro provisório
concedido pelo TSE.
TABELA 1
NÚMERO DE PARTIDOS NOVOS POR ELEIÇÃO GERAL
Ano

Número de partidos

1982

5

1986

30

1990

34

1994

23

1998

29

2002

30

2006

29

2010

27

2014

32

FONTE: Elaborado pela autora, a partir de Nicolau (1996) e o website do TSE.

Não se trata de um traço novo da Nova República, conforme aponta Ev
(2015):
“Exceção feita ao período monárquico e à ditadura, o multipartidarismo
sempre foi uma característica da política brasileira, quer fosse com os
partidos republicanos estaduais, durante a República Velha; na breve
experiência partidária dos anos anteriores ao Estado Novo; com os partidos
estruturados do interregno democrático de 1946-1964 ou na atual Nova
República. (EV, 2015, p. 35).

A fragmentação de sistemas partidários é um elemento importante para a
análise de sistemas políticos, de acordo com Sartori (1982). “Entre outras coisas,
esse número indica, imediatamente, embora imperfeitamente, um aspecto
importante do sistema político: as proporções em que o poder político é fragmentado
24

ou não, disperso ou concentrado.” (SARTORI, 1982, p. 144). O que significa que
quanto maior o número de partidos, maior a complexidade e, provavelmente, a
complicação do sistema. Sartori ressalta, no entanto, que apenas partidos com
influência são considerados para efeito de análise numérica, ou seja, partidos com
representação legislativa e cargos no Executivo.
Mas não é a quantidade de partidos em si que é importante na teoria
sartoriana. É a partir do número de partidos que se pode entender o que ele chama
de correntes de interação. “A tática de competição e de oposição partidárias parece
relacionar-se com o número de partidos, o que, por sua vez, tem importante
influência sobre a maneira pela qual as coalizões governamentais são formadas e
capazes de agir.” (SARTORI, 1982, p. 144).
Na classificação do autor, os sistemas partidários se encaixam em classes
não competitivas (partido único e partido hegemônico) e classe residual (sistema
atomizado). Este último é definido a partir de vários partidos em um sistema tão
fragmentado, no qual nenhum partido tem influência perceptível sobre os demais, o
que torna desnecessária a contagem precisa do número de partido.
Já Duverger (1970) observa que multipartidarismo se confunde com ausência
de partidos. De acordo como autor:
Um país em que a opinião se divide em grupos númerosos, porém,
instáveis, efêmeros, fluidos, não corresponde à noção verdadeira de
multipartidarismo: situa-se na pré-história partidária; coloca-se em uma fase
da evolução geral em que a distinção do bipartidarismo e do
multipartidarismo ainda não se aplica porque ainda não existem partidos
verdadeiros. (DUVERGER, 1970, p. 263).

Ponderando a Lei de Duverger, entre os fatores do multipartidarismo,
conjuga-se o sistema eleitoral. Nessa linha de raciocínio, “a representação
proporcional, mais especificamente a representação proporcional com lista aberta
[adotada no Brasil], teria como resultado um aumento no número de partidos e,
muitas vezes, para se formar maiorias é necessário contar com pequenos partidos,
que teriam um poder bem maior que sua representatividade” (GUARNIERE, 2009, p.
26).
A denominada Lei de Duverger aponta que: a) o sistema majoritário de um só
turno tende ao dualismo dos partidos; b) o sistema majoritário de dois turnos e a
representação proporcional tendem ao multipartidarismo. Sartori tentou tornar as
Leis de Duverger mais flexíveis ao propor duas leis tendenciais: a) fórmulas de
maioria simples favorecem um formato bipartidário e, inversamente, dificultam o
multipartidarismo; b) fórmulas de representação proporcional favorecem o
multipartidarismo e, inversamente, dificilmente produzem o bipartidarismo.
(NICOLAU; SCHMITT, 1995, p. 129-147).
Para definir multipartidarismo lançar-se-á mão do conceito usado por
Duverger (1970). De acordo com o autor, de três ao infinito, podem-se conceber
inúmeras tipologias de multipartidarismo; dentro de cada uma, muitas formas e
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matizes. (DUVERGER, 1970, p. 264). Todavia, Duverger construiu um esquema
teórico, partindo do sistema dualista, que ele considera natural e fundamental e que
pode vir a ser alterada por dois fenômenos diferentes: o fracionamento interno das
opiniões e a superposição dos dualismos. (Idem, p. 265).
A base do
multipartidarismo, considerando Duverger, é o dualismo, e o multipartidarismo surge
quando as tensões internas criam facções e rivalidades no seio do partido. Na visão
de Duverger, o dualismo natural não se modifica, mas quando as facções deixam de
tolerar a coabitação, o bipartidarismo dá lugar ao multipartidarismo.
A fragmentação dos dois partidos originais dá origem a partidos de centro,
frisa Duverger. “Não há opinião do centro, tendência do centro ou doutrina do centro,
distintas, por índole, das ideologias de direita ou de esquerda, mas apenas o
enfraquecimento destas, atenuação, moderação.” (DUVERGER, 1970, p. 266). Um
partido situado à esquerda em um sistema dualista, que se divida em liberais e
radicais, na visão do autor, os primeiros se tornaram um partido de centro.
Em teoria, um centro autêntico suporia que os moderados de direita e os
moderados de esquerda, separados das suas tendências originárias, se
reunissem para formar um só partido; mas, na prática, pouco importa a
origem do partido central; a sua própria posição e os atrativos contraditórios
que ela acarreta para seus membros fazem nascer essa divergência
fundamental: todo centro é, de natureza, esquartejado. (DUVERGER, 1970,
p. 266).

A superposição, por sua vez, consiste na falta de coincidência entre várias
categorias de oposições dualistas, de modo que seu entrecruzamento dá uma
divisão multipartidária. Quando as diferentes oposições são independentes uma das
outras surge o multipartidarismo. “Oposições númerosas podem, assim, superpor-se
umas às outras.” (Idem, p. 268). Dentre as variedades de multipartidarismo,
Duverger afirma que, “além de quatro partidos não é mais possível qualquer
classificação” (Idem, p. 272). Em relação ao fenômeno entre os povos latinos,
Duverger comenta que: “o individualismo profundo dos respectivos cidadãos, o gosto
deles pela originalidade pessoal, certo caráter anárquico do seu temperamento,
introduzem inclinação bem nítida para o polipartidarismo” (Idem, p. 273).
A despeito de se lançar mão de teorias construídas a partir do estudo de
democracias mais antigas (SARTORI 1982, DUVERGER 1970) este trabalho irá
tratar especificamente do caso brasileiro. Mainwaring (2011) chama atenção para o
fato de o uso de teorias que têm como referencia os países da Europa Ocidental e
os Estados Unidos para analisar outras democracias tem subestimado três questões
fundamentais para a análise de sistemas partidários: em primeiro lugar, a tipologia
baseada na obra de Sartori, que utiliza dois eixos principais: número de partidos e
polarização ideológica, que são úteis para analisar democracias mais antigas. Os
sistemas partidários de terceira onda incluem determinado grau de
institucionalização, caracterizado por instabilidade nos padrões de competição
interpartidária, frágil enraizamento dos partidos na sociedade, grau relativamente de
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legitimidade e fraqueza das organizações partidárias. “Sistemas de baixa
institucionalização funcionam de maneira muito diferente dos sistemas altamente
institucionalizados, e isso tem importantes implicações para a democracia.”
(MAINWARING, 2001, p. 32).
Por sua vez, as clivagens sociais, presentes na obra clássica de Lipset e
Rokkan (1967), não são adequadas para o entendimento dos sistemas partidários
latino-americano de terceira onda. De acordo com Mainwaring, os sistemas
partidários de muitas democracias de terceira onda não são estruturados por
clivagens sociais fortes. O Brasil, afirma o autor, é hierarquizado por classe, raça e
região, mas estas divisões não tiveram impacto no sistema partidário. De acordo
com Mainwaring, um modelo que concebe os partidos como expressão de classe
minimiza a importância das instituições políticas na formação das classes em países
da terceira onda de democratização. Já a capacidade das elites e do Estado de
estruturar o sistema partidário de cima para baixo. Mainwaring (2001) trata
especificamente do caso do Brasil.
Ainda de acordo com Mainwaring, o número e o tamanho dos partidos
influenciam a maneira como os governos se estruturam, porque as coalizões
dependem do número e das dimensões dos partidos. Na mesma linha que Duverger,
Mainwaring afirma que o sistema eleitoral, que facilita a representação de muitos
partidos e reduz as barreiras à formação de partidos menores, ou a votar neles,
contribui para o multipartidarismo excessivo. Aos incentivos à formação de um
multipartidarismo extremo, Mainwaring (2001) soma as coalizões em eleições
proporcionais, o que reduz as barreiras à representação dos pequenos partidos, e a
regra da maioria em dois turnos para eleição do Executivo, o que estimularia os
partidos a concorrer com candidatos próprios.
O autor ainda cita, como estimulo ao multipartidarismo, o federalismo
brasileiro, que possibilita que os incentivos institucionais sejam distribuídos nos
âmbitos estadual e municipal. “Os políticos não precisam pertencer a um grande
partido para terem acesso a esses recursos.” (MAINWARING, 2011, p. 173). E
também as normas de funcionamento do Congresso Nacional, que estimulariam a
criação dos pequenos partidos, uma vez que o partido que conta com pelo menos
um representante tem direito a funcionamento parlamentar e a privilégios, como
escritório, carro oficial, telefone e despesas de publicação. Esses elementos devem
ser considerados no caso brasileiro.
Nicolau (1996) também se debruçou sobre os mecanismos que produziram no
Brasil um dos sistemas mais fragmentados do mundo a partir da década de 1980.
Um dos primeiros aspectos apontados por Nicolau é a legislação partidária que, em
1979, extinguiu a Arena e o MDB e estipulou o prazo de 180 dias para a criação dos
novos partidos. Para Nicolau, essa lei foi excessivamente rigorosa quanto às regras
para se obter registro definitivo e liberal em relação à participação e acesso ao
Parlamento e aos recursos políticos. (NICOLAU, 1996, P. 13).
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QUADRO 2
LEGISLAÇÃO PARTIDÁRIA BRASILEIRA (1932 a 2014)

NORMA/ANO

MUDANÇA PROPOSTA

1932
Decreto nº 21.076

Legislação liberal com relação às normas para criação de
partidos e permissão para candidaturas avulsas. Mais de
100 partidos concorreram na eleição de 1933 e mais de 40
obtiveram representação na Constituinte.

1937/45

Intervalo do Estado Novo.

1945
Decreto nº 7.586

Regras mais restritivas para a criação dos partidos – apoio
de 10 mil eleitores, em pelo menos cinco estados.

1950
Lei nº 1.164

Apoio de 50 mil, distribuídos por cinco unidades da
Federação, com pelo menos mil eleitores em cada.

1965/79

Regime Militar: duas organizações partidárias, a ARENA e o
MDB.

1979
Lei 6.767

Processo de liberação para um multipartidarismo controlado:
fim da Arena e do MDB e prazo de 180 dias para criação de
novos partidos políticos funcionamento dos partidos
vinculado ao recebimento de 5% dos votos nas eleições
para Câmara dos Deputados, com o mínimo de 3% em nove
estados.

1985
Emenda
Constitucional nº 25

Legalização dos partidos comunistas. Partidos em formação
puderam apresentar candidatos a prefeito na eleição
municipal.

1988
Constituição Federal

Partidos deixaram de ser entidades de direito público e
passaram a ser de direito privado. Autonomia partidária.

1995
Lei 9.096

0,5% dos votos dados na última eleição em assinaturas
distribuídos por 1/3 do eleitorado para obtenção de registro
junto ao TSE. Só o partido que cumprisse o critério teria
acesso ao Fundo Partidário e ao horário gratuito de
propaganda em rádio e TV. 5% dos votos em cada eleição
para ter direito a funcionamento parlamentar.

FONTE: Elaborado pela autora a partir de Nicolau (1996), website do TSE e da Justiça Eleitoral.

“A liberalização da legislação e o clima criado pela passagem do país para o
regime democrático forma um forte estímulo para o pedido de registro de 24 novos
partidos em 1985” (NICOLAU, 1996, p. 14). Esses partidos, mesmo sem registro
definitivo, podiam apresentar candidatos à eleição e, na concepção de Nicolau, essa
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norma explica as várias tentativas de se criar partidos política nesse período. Foram
68 entre 1982 e 1994 e apenas 23 obtiveram registro definitivo em 1995 (Nicolau,
1996).
Ainda no período do regime autoritário, 1980, cinco partidos surgiram no
Brasil: PMDB, PDS, PTB, PDT e PT; em 1985, foram criadas legendas: PFL e PL,
fruto de dissidências do PDS; PCB, PCdoB e PSB, partidos de esquerda
beneficiados pela Emenda Constitucional 25; e 19 partidos, que Nicolau (1996)
denomina “formados por cidadãos anônimos”. Desses, apenas quatro (PDC, PTR,
PMN e PSC) conseguiram registro definitivo. No final da década de 1980, surgiram
o PSDB e o PRN. Até 1993, outros seis partidos conseguiram registro definitivo: PV,
PSD, PRP, PST, Prona e PT do B. De fusões realizadas na década de 1990,
surgiram o PPR e o PP, que em 1995 se fundiram e deram origem ao PPB.
A Lei dos Partidos Políticos, de 1995, não impediu a proliferação dos partidos
políticos no Brasil; desde então foram criados dezoito partidos, sendo que seis
deixaram de existir, como demonstra o quadro abaixo:
QUADRO 3
OS PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL NA NOVA REPÚBLICA
PARTIDO NOME COMPLETO

FUNDAÇÃO ENCERRAMENTO

Arena Aliança Renovadora Nacional

1964

1985

MDB

1965

1980

1980

-

Movimento Democrático Brasileiro

PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PT

Partido dos Trabalhadores

1980

-

PDS

Partido Democrático Social

1980

1993

PDT

Partido Democrático Trabalhista

1980

-

PTB

Partido Trabalhista Brasileiro

1980

-

PN

Partido Nacionalista

1985

1989

PJ

Partido da Juventude

1985

1989

PFL

Partido da Frente Liberal

1985

2007

PDC

Partido Democrata Cristão

1985

1993

PTR

Partido Trabalhista Reformador

1985

1992

PSC

Partido Social Cristão

1985

-

Partido Liberal

1986

2006

PSB

Partido Socialista Brasileiro

1986

-

PSD

Partido Social Democrático

1987

-

PCB

Partido Comunista Brasileiro

1987

1992

PCdoB Partido Comunista do Brasil

1987

-

PL
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PSDB Partido da Social Democracia Brasileira

1988

-

PST

Partido Social Trabalhista

1988

1992

PRN

Partido da Reconstrução Nacional

1989

1997

1989

2006

Partido Verde

1989

-

PRP

Partido Republicano Progressista

1989

-

PMN

Partido da Mobilização Nacional

1989

-

1989

-

Prona Partido de Reedificação da Ordem Nacional
PV

PT do B Partido Trabalhista do Brasil
PPS

Partido Popular Socialista

1992

-

PRT

Partido Revolucionário dos Trabalhadores

1992

1994

Partido Progressista

1993

1994

Partido Progressista Reformador

1993

1994

PTRB Partido Trabalhista Renovador Brasileiro

1994

1995

1994

-

PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado

1994

-

PCB

Partido Comunista Brasileiro

1994

-

PGT

Partido Geral dos Trabalhadores

1995

2003

PPB

Partido Progressista Brasileiro

1995

2003

1995

-

1995

-

PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

1995

-

PCO

Partido da Causa Operária

1995

-

PST

Partido Social Trabalhista

1996

2003

PSN

Partido da Solidariedade Nacional

1996

2003

PAN

Partido dos Aposentados da Nação

1998

2006

PTC

Partido Trabalhista Cristão

2001

-

Partido Progressista

2003

-

PHS

Partido Humanista da Solidariedade

2003

-

PMR

Partido Municipalista Renovador

2005

2006

2005

-

Partido da República

2006

-

PRB

Partido Republicano Brasileiro

2006

-

DEM

Democratas

2007

-

PSD

Partido Social Democrático

2011

-

PP
PPR
PSL

Partido Social Liberal

PSDC Partido Social Democrata Cristão
PTN

PP

Partido Trabalhista Nacional

PSOL Partido Socialismo e Liberdade
PR
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PPL

Partido Pátria Livre

2011

-

PEN

Partido Ecológico Nacional

2012

-

2013

-

2013

-

PROS Partido Republicano da Ordem Social
SDD

Solidariedade

FONTE: Elaborado pela autora a partir de Nicolau e do website do TSE.

Nicolau e Schmitt (1995) consideram ingênua a versão de que os sistemas
eleitorais de representação proporcional puros multiplicam ou fragmentam o sistema
partidário. “Dito em uma linguagem alegórica: não é a abertura da barragem
(representação proporcional) que produz um rio mais caudaloso (multipartidarismo),
mas a construção de barragens (sistema eleitoral majoritário) que torna o rio menos
caudaloso (bipartidarismo)” (NICOLAU e SCHMITT, 1995, P. 134).
Os autores recusam o que chamam de “tentativa fácil e ingênua de explicar o
multipartidarismo brasileiro como efeito mecânico e direto da representação
proporcional”. E chamam a atenção para as consequências políticas de alto impacto
que a tese pode suscitar: “quando o multipartidarismo é visto simples e
inevitavelmente como efeito da representação proporcional, para reduzir a
fragmentação partidária, obviamente, a melhor opção é propor o fim da
representação proporcional”. (Idem).
O sistema partidário poderia ser reduzido de cima para baixo, por meio de
uma reforma política, como afirma Nicolau: Essa redução atingiria prioritariamente os
pequenos partidos políticos. Prevalecendo o conceito donwsiano de que partidos
políticos, pequenos e grandes, buscam a mesma coisa: renda, posição e poder a
partir da eleição, essa busca pode se dar também por meio da participação em
coalizões. Sendo assim, sistemas partidários muito fragmentados acabam por
fortalecer os pequenos partidos na construção de alianças competitivas, garantindo
sobrevivência dessas legendas.
Essa configuração fragmentada do sistema partidário brasileiros explica o que
Abranches (1988) denomina Presidencialismo de Coalizão4, uma vez que nenhum
partido conseguiria se eleger ou governar sem o apoio de grande parte das legendas
existentes. “O Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o
multipartidarismo e o ‘presidencialismo imperial’, organiza o Executivo com base em
grandes coalizões” (Abranches, 1988, p.15). Em sistemas presidencialismos de
coalizão, como no modelo brasileiro, os pequenos partidos têm um papel importante
no processo eleitoral.
Tal fragmentação causa certo desconforto, o que explica o fato de a maioria
das propostas de reforma política, que surgiu nos últimos anos, buscar reduzir o
número de legendas que compõem o sistema partidário brasileiro. É o que atesta
Jairo Nicolau: “Nos países democráticos, reformas de sistemas eleitorais estão, em
4

Como o presidencialismo de coalizão não é o cerne desse trabalho, o assunto não será
aprofundado. Para maiores detalhes cf. Abranches, S. O Presidencialismo e Coalizão: o Dilema
Institucional Brasileiro. In revista Dados. Vol. 31, 1988.
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geral, visando dois objetivos: reduzir o número de partidos (aumentando a
desproporcionalidade), ou tornar o sistema mais proporcional (beneficiando desse
modo os partido menores)” (Nicolau, 2003, p.13).
A redução no número de partidos poderia ser feita por meio do fim das
coligações nas eleições proporcionais ou com a introdução e uma cláusula de
barreira, que imporia aos partidos um mínimo de votos para terem acesso ao
Legislativo. De acordo com simulação feita por Nicolau (2003), a implantação de
uma cláusula de barreira reduziria de maneira acentuada o número de partidos com
representação na Câmara. Apesar de não ser favorável a adoção de uma cláusula
de barreira de 5%, Nicolau admite que coligações em eleições proporcionais geram
distorções representativas, que podem ser atenuadas com o fim desse mecanismo.
Nessa seção foram apresentados os principais argumentos da literatura
acerca da fragmentação do sistema partidário e contextualizar a discussão. No
entanto, explicar as razões da fragmentação do sistema partidário não está entre os
objetivos desse estudo.
2.2 INCENTIVOS INSTITUCIONAIS PARA A CRIAÇÃO DE PEQUENOS
PARTIDOS
O grande número de pequenos partidos existentes no sistema partidário
brasileiro está relacionado ao constante surgimento de novas siglas, que por sua vez
é influenciada pelas regras para a criação de partidos e para a competição eleitoral.
De 1979 a 2014, o país saltou de dois para 32 partidos. “É algo como se um partido
novo fosse criado a cada ano e caso fossem considerados aqueles que tiveram vida
breve e que não mais existem, tal proporção certamente aumentaria.” (MELO E EV,
2014, p.3).
Um dos efeitos da redemocratização foi a explosão da oferta partidária; 70
apresentaram candidatos nas 11 eleições realizadas a partir de 1985. Para Nicolau
(1996), a permissão concedida pela legislação para que partidos com registro
provisório participassem das eleições foi um dos fatores responsáveis pela criação
do grande número de partidos no Brasil, conforme já mencionado. Ferreira, Batista e
Stabile (2008) também apontam a legislação partidária e eleitoral brasileira,
considerada pelos autores “permissiva”, como um dos fatores da intensa criação de
novos partidos ocorrida no período pós-redemocratização.
Para inibir o surgimento de novos partidos, a Lei dos Partidos (nº 9.096)
impôs a necessidade do apoio de 0,5% dos eleitores que votaram na eleição anterior
para a Câmara dos Deputados, distribuídos por 1/3 dos estados, para que o partido
tivesse acesso aos incentivos institucionais, Fundo Partidário e à propaganda
eleitoral em rádio e televisão. A cláusula de exclusão ou de desempenho restringia
também o funcionamento parlamentar ao partido que não alcançasse o percentual
de votos – direito a representação partidária, indicação de titulares para as
comissões, incluindo Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), direito à
liderança, ou cargos na Mesa Diretora. O dispositivo foi aprovado pelo Congresso
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Nacional em 1995, para ter validade nas eleições de 2006, porém foi considerado
inconstitucional pela unanimidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF),
sob o argumento de que prejudicaria os pequenos partidos, no ano que entraria em
vigor.
Como se verá com mais propriedade posteriormente, a grande maioria dos
partidos brasileiros é de pequeno porte e se mantém com essa dimensão ao longo
de suas trajetórias. Na opinião de Rodrigues (1995), isso ocorre porque não há
interesse, por parte dos parlamentares dessas siglas, no crescimento do partido. “A
maioria dos micropartidos, entre as eleições de 1986 e as de 1994, permaneceu na
mesma classe, quer dizer, não conseguiu crescer e, provavelmente, de parte de
seus deputados, não houve esforço nessa direção porque essas legendas serviam
basicamente a seus interesses pessoais” (RODRIGUES, 1995, p. 83).
Entre os elementos apontados pela literatura para a criação de novos partidos
estão os incentivos institucionais: a legislação partidária, que facilita o registro
partidário; as regras para a competição eleitoral, que permitem coligações
proporcionais; e os financiamentos públicos (Fundo Partidário e propaganda eleitoral
gratuita em meios de comunicação). De acordo com Dantas e Praça (2010):
Hoje, no Brasil, é livre a formação de partidos, não havendo o
estabelecimento de um número mínimo e máximo de legendas (...) o
cumprimento desses atributos já possibilita aos partidos disputar eleições,
receber parcela do Fundo Partidário e participar dos horários eleitoral e
político gratuitos. (DANTAS E PRAÇA, 2010, p. 182).

As condições para criação de partido no Brasil são principalmente: a) ser
fundado por, no mínimo, 101 brasileiros residentes, em pelo menos um terço dos
estados da federação; b) coletar a assinatura de 0,5% de eleitores correspondentes
a última eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos um
terço dos estados, o que corresponde a 484.169 assinaturas; c) não receber apoio
de qualquer tipo de organização estrangeira; d) registrar, junto ao Tribunal Superior
Eleitoral, estatuto que não viole os direitos humanos, os preceitos constitucionais e a
soberania nacional.5
Para Melo e Ev (2014) o primeiro incentivo que a Lei dos Partidos Políticos
(9.096/95) concede ao surgimento de siglas é a exclusividade de lançamento de
candidaturas a cargos eletivos.
Este mecanismo garante aos partidos grande poder de barganha, já que os
tornam entes exclusivos para a realização da representação formal. O que
por consequência leva à necessidade de se fazer parte de um partido para
disputar uma eleição. (MELO e EV, 2014, p. 5).

Os autores, além de considerar baixas as exigências legais para criação de
partidos, apontam as vantagens que as siglas obtêm ao se constituir como uma
5

Fonte: website do TSE.
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legenda e alcançar assento nos legislativos e ter acesso aos órgãos que controlam
as decisões legislativas no Brasil, o Colégio de Lideres e a Mesa Diretora.
Esse acesso possibilita ao partido engajar-se em negociações que lhe
favorecem, além de permitir o acesso a recursos para a padronagem. O
compendio desses incentivos pode ser expresso da seguinte forma: para se
lançar a um cargo eletivo no Brasil é necessário pertencer a um partido
político. Desta feita, o político é levado a duas possibilidades: aderir a um
partido já existente ou fundar um novo partido. Caso decida pela segunda
opção, quais os incentivos ele teria para forjar uma nova legenda: primeiro
recurso financeiro (Fundo Partidário) para a manutenção de sua maquina e
realização de propaganda; De acordo com, tempo de televisão para a
divulgação de sua candidatura e para futuras negociações de apoio;
terceiro, acesso a arena decisória. (MELO e EV, 2014, p.6)

Como observado por Melo e Ev (2014), além de não impor barreiras mais
rígidas à fundação de novas siglas, a lei ainda garante sua manutenção, mesmo que
a sigla não eleja qualquer representante, por meio de repasse de recursos do Fundo
Partidário6. O Fundo Partidário estabelece que 5% de todo o fundo fica destinado a
todos os partidos existentes, independente do seu tamanho, e 95% são distribuídos
de maneira proporcional à votação dos partidos para o cargo de deputado federal.
Essa distribuição 7 tem sido criticada por alguns autores. De acordo com
Rabello (2012), “deste modo, há certa ‘desproporcionalidade’ que favorece partidos
pequenos e pode contribuir com o aumento da fragmentação”, (Rabello, 2012,
p.180). Para Speck (2015), o sistema de alocação de recursos do Fundo Partidário
penaliza partidos grandes e cria incentivos para os pequenos. De acordo com
Speck, somando o valor que todos os partidos recebem e que reflete o desempenho
eleitoral, os partidos pequenos recebem mais recursos que lhes corresponderia,
usando o critério estritamente proporcional, enquanto os partidos grandes recebem
menos recursos e tempo, levando em conta o seu sucesso eleitoral na eleição e
6

Fundo Partidário é um Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos que têm o
estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral e prestação de contas regular perante a Justiça
Eleitoral. O fundo é constituído por recursos públicos e particulares conforme previsto no artigo 38 da
Lei nº 9.096/95: I – multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis
conexas; II – recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou
eventual; III – doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários
diretamente na conta do Fundo Partidário; IV – dotações orçamentárias da União em valor nunca
inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da
proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de
1995. O Fundo Partidário é alimentado com recursos do orçamento federal (mais ou menos R$ 2 por
eleitor registrado, somando aproximadamente R$ 300 milhões por ano).
7
Os valores a serem distribuídos aos partidos são calculados de acordo com a Lei nº 9.096/95, art.
38, inciso IV. Os valores são repassados mensalmente, de acordo com o Artigo 41-A da Lei nº
9.096/95, incluído pela Lei nº 11.459/2007: 5% (cinco por cento) do total do Fundo Partidário serão
destacados para entrega, em partes iguais, a todos os partidos aptos que tenham seus estatutos
registrados no Tribunal Superior Eleitoral; 95% (noventa e cinco por cento) do total do Fundo
Partidário serão distribuídos a eles na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a
Câmara dos Deputados.
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2014. “Um partido com 10% dos votos recebe menos dinheiro e tempo (de
propaganda) do que quatro partidos com 2,5% dos votos. O sistema de subsídios
públicos a partidos em vigor no Brasil cria um teto para o crescimento dos maiores
partidos. Quanto maior o partido, maior a penalidade.” 8 Speck cita como exemplo o
PMDB, que obteve 13% dos votos na eleição para a Câmara dos Deputados em
2010 e obteve 15% das cadeiras da Casa, mas participou com somente 12% no
Fundo Partidário e com 9% no horário eleitoral.
Além do benefício do Fundo Partidário, todos os partidos políticos, inclusive
os recém-criados, também têm acesso ao Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral
(HGPE) e à Propaganda Partidária Gratuita (PPG). O incentivo tem sua origem na
Lei Orgânica dos Partidos, de 1965, que concedia aos partidos políticos o direito de
transmitir gratuitamente seus congressos e encontros em cadeia de rádio e
televisão.
Atualmente, a propaganda é regida pela Lei dos Partidos Políticos (9.096/95)
e mesmo as legendas que não têm representante na Câmara Federal, têm acesso
ao HGPE, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de 1998, que definiu a seguinte
distribuição do tempo: 1/3 (20 minutos) igualitariamente entre os partidos e 2/3 (40
minutos) proporcionalmente à bancada de deputados do partido ou coligação.
Há diferença entre propaganda partidária e propaganda eleitoral. A primeira é
aquela que pode ser veiculada nos três semestres que antecedem às eleições e, de
acordo com a definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem por finalidade
divulgar, pelo rádio e pela televisão, assuntos de interesse dos partidos políticos. 9 A
propaganda eleitoral é aquela veiculada após o dia 5 de julho do ano da eleição e
visa a captação de votos por partidos, coligações e candidatos, conforme previsto na
Lei nº 9.504/97.“ Já o HGPE é o principal mecanismo de propaganda política no
Brasil, utilizado para a divulgação do partido, bem como, para a negociação de
aliança com outros partidos durantes as eleições” (MELO e EV, 2014, p.6).
Até 2006, a distribuição do tempo de propaganda gratuita era diferente. Os
partidos que obtiveram, na eleição anterior para a Câmara dos Deputados, o apoio
de 5% (cinco por cento) dos votos apurados, não computados os brancos e os
nulos, distribuídos em pelo menos um terço dos Estados, com um mínimo de 2%
(dois por cento) do total de cada um deles, tiveram direito aos 20 minutos cada, bem
como a utilização de 40 minutos, por semestre, para inserções de trinta segundos ou
um minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais.
Apenas os partidos grandes, PPB, PDT, PT, PTB, PMDB, PFL e PSDB
atenderam aos critérios previstos na legislação, assegurando o direito de veicular,

8

Artigo Fragmentação subsidiada, de Bruno Wilhelm Speck, publicado no jornal Valor Econômico em
04/02/2015.
9
A medida está prevista nos arts. 45 a 49, da Lei nº 9.096/95, modificada pela resolução nº
22.503/2006: a) difundir os programas partidários; b) transmitir mensagens aos filiados sobre a
execução do programa partidário, dos eventos relacionados com este e das atividades congressuais
do partido; c) divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitário; d) promover e
difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão
nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10% (dez por cento).
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em cada semestre, no rádio e televisão, um programa de 20 minutos em cadeia
nacional e outro em cadeia estadual, conforme termos do artigo 49 da Lei 9.096/95.
Aos partidos PL, PC do B e PSB, que somavam o mínimo de 1% (um por
cento) dos votos apurados no país para a Câmara Federal, que elegeram
representantes em no mínimo cinco Estados, foi assegurado o direito a um
programa, em cadeia nacional, com duração de 10 minutos, por semestre. Os
demais partidos tiveram direito a realização de um programa em cadeia nacional, em
cada semestre, com a duração de dois minutos. O PSC compôs esse último grupo10.
Em 2006, a resolução do TSE n. 22.503 alterou os artigos 1º, 3º, 4º e 5º da
Resolução TSE n. 20.034, de 27 de novembro de 1997, que instrui o acesso gratuito
ao rádio e à televisão pelos partidos políticos. As transmissões passaram ser em
cadeia nacional e os tempos de propaganda partidária passaram a seguir os critérios
do artigo 3º da (Lei n. 9.096/95, artigo 46, § 2º). De acordo com a resolução:
I – o partido que elegeu em duas eleições consecutivas, representantes em,
no mínimo, cinco estados e obteve um por cento dos votos apurados no
País tem direito a realização de um programa por semestre, em cadeia
nacional, com duração de dez minutos cada e vinte minutos por semestre
em inserções de trinta segundos ou um minuto;
II – ao partido que tenha elegido três representantes de diferentes Estados
é assegurada a realização anual de um programa, em cadeia nacional, com
a duração de dez minutos;
III – ao partido que não tenha atendido ao disposto nos incisos anteriores
fica assegurada a realização de um programa em cadeia nacional em cada
semestre, com a duração de cinco minutos.

Com base na resolução mencionada acima, que alterou a distribuição do
tempo de propaganda partidária a partir de 2007, o número de partidos que
passaram a ter acesso ao tempo máximo de propaganda partidária saltou de sete
(2001) para 14 (2014). A mudança beneficiou principalmente os pequenos partidos,
cujo tempo de propaganda partidária por semestre, que saltou de dois para cinco
minutos. Com a mudança, os pequenos partidos e os partidos médios perderam as
20 inserções a que tinham direito e mantiveram o mesmo tempo de programa, dez
minutos; e o tempo de programa dos partidos grandes caiu de 20 para dez minutos,
por semestre e as inserções de 40 para 20 minutos.

10

Em 2002, o PSC teve seu programa em cadeia nacional de 2 minutos cassado por desvio de
finalidade na utilização de tempo destinado à realização de propaganda partidária, conforme
representação número 343 do PSDB, na qual alegou que o PSC teria veiculado ofensas à imagem, à
honra e à reputação do presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Em 2006, o PSC não
realizou a propaganda partidária de 2 minutos em cadeia nacional.
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QUADRO 4
DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA A PARTIR DE 2007
TEMPO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA

PARTIDOS POLÍTICOS

1 programa nacional de 10 minutos
por semestre. Inserções nacional e
uma estadual de 20 minutos, por
semestre.

PSB, PDT, PP, PMDB, PT, PL, PTB,
PFL, PSDB, PPS, PV, PCdoB e PSC.

1 programa nacional de 10
minutos, por ano.

PSOL, PMN e PTC.

1 programa nacional de cinco
minutos, por semestre.

PAN, PCO, PRP, PRB, PSTU, PRONA,
PSDC, PHS, PCB, PSL, PRTB, PTN e
PT do B.

FONTE: TSE

Como se pode verificar a partir do quadro 4, todos os partidos têm acesso à
propaganda política em rádio e TV. “Qualquer partido, mesmo que nunca tenha
conseguido eleger um vereador tem direito a um tempo mínimo de exposição no
rádio e na TV, que pode ser usado para a promoção de suas ideias ou de suas
lideranças ou ainda ser objeto de negociação na montagem das coligações” (EV,
2015, p. 33). Como a legislação concede que direções estaduais dos partidos
controlem as propagandas partidárias, as lideranças dos partidos detém um
importante instrumento de barganha na negociação com os demais integrantes do
partido, conforme aponta Ev (2015).
Outro fator que explica o surgimento e a perenidade dos pequenos partidos é
o sistema eleitoral brasileiro. Vale ressaltar que este trabalho não se propõe a
estudar o sistema partidário brasileiro, mas os elementos deste sistema que
justificam a criação dos pequenos partidos políticos. O estudo dos efeitos do sistema
eleitoral sobre o sistema partidário passa quase que obrigatoriamente pelas
considerações de Duverger (1970) sobre o tema. A denominadas Leis de Duverger
apontam para duas proposições: a) o sistema majoritário de um só turno tende ao
dualismo dos partidos; b) o sistema majoritário de dois turnos e a representação
proporcional tendem ao multipartidarismo.
Na tentativa de tornar tais regras mais flexíveis, Sartori (1086) propôs duas
leis tendenciais: a) maiorias simples favorecem um formato bipartidário e,
inversamente, dificultam o multipartidarismo; b) representação proporcional
favorecem o multipartidarismo e, inversamente, dificilmente produzem o
bipartidarismo. A tese foi testada por Lijphart (1994) e apontou para uma alta
correlação entre sistemas de maioria simples e bipartidarismo e entre representação
proporcional e multipartidarismo. De acordo com Schimitt (2005), a possibilidade de
formação de coligações eleitorais entre os partidos políticos para as eleições
proporcionais é uma das características mais peculiares do sistema eleitoral
brasileiro.
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Para Kinzo (2003), muito da acentuada fragmentação do sistema partidário do
Brasil se deve à combinação de eleições pelo sistema majoritário com eleições pelo
sistema eleitoral com lista aberta e com a prática das coligações. “Ao mesmo tempo
que ajuda os grandes partidos em sua disputa pelos cargos majoritários, tal
combinação facilita aos pequenos partidos a obtenção de cadeiras na Câmara.”
(Kinzo, 2003, p. 17). Ainda de acordo com Kinzo:
“De um lado, ao se coligar com um grande partido que lança uma
candidatura ao governo do Estado, os pequenos partidos garantem sua
participação na coligação para as eleições proporcionais, aumentando suas
chances de conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados ou nas
assembleias legislativas. De outro, ao se aliar aos pequenos, os grandes
partidos aumentam seus recursos eleitorais (o que inclui tempo maior de
propaganda eleitoral no rádio e na televisão) e, portanto, suas chances de
vencer a eleição majoritária. Em contrapartida, sua chance de eleger uma
grande bancada no legislativo torna-se mais restrita, pois ao concorrerem
nas eleições legislativas em uma lista de candidatos coligados (não
previamente ordenados) os grandes partidos abrem espaço para os
candidatos bem votados dos pequenos partidos da coligação.” (KINZO,
2003, p. 11).

Esse resultado se explica pelo fato das cadeiras conquistadas por uma
coligação partidária não são distribuídas proporcionalmente à votação de cada
partido, mas de acordo com o número de votos obtido por cada candidato individual,
independentemente do partido.
Nicolau (1996) afirma que as coligações nas eleições proporcionais,
mecanismo fundamental para fragmentação parlamentar, são responsáveis pela
criação dos partidos de coligação, legendas que representação devido à votação de
outros partidos. “Por seu intermédio, diversos partidos com baixas votações têm
conseguido eleger seus representantes.” (Nicolau, 1996, p.105). Ele cita como
exemplo os pequenos partidos de esquerda (PPS, PCdoB, e PV) e os diversos
partidos de cidadãos anônimos (PRP, PMN, PSD, PST, PSC e PTR).
A possibilidade de fazer coligações é uma importante ferramenta de ação
utilizada pelos partidos pequenos nas disputas eleitorais (DANTAS e PRAÇA, 2010;
MACHADO, 2012; MELO E EV, 2014). “O sistema é proporcional de lista aberta e os
partidos podem fazer coligações, o que altera o cálculo do quociente eleitoral11, em
geral no sentido de possibilitar um melhor desempenho de partidos menores,
quando coligados a partidos maiores” (MELO e EV, 2014, p.7).
De acordo com Dantas e Praça (2010), os pequenos partidos, “em época de
eleição, aproximam-se dos grandes com o intuito de buscar visibilidade e garantir
11

O quociente eleitoral é calculado a partir dos votos válidos, que é dividido pelas cadeiras em
disputa parlamentares. O resultado indica o número de votos necessários para obter uma cadeira.
Divide-se a votação dos partidos por esse quociente para definir o número de cadeiras cada legenda
tem direito. As vagas são outorgadas aos candidatos da coligação mais bem colocados segundo a
votação nominal.
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algum tipo de vantagem” (DANTAS e PRAÇA, 2010, p.189). Em estudo sobre as
coligações realizadas para as eleições municipais de 2000, Dantas e Praça
constataram que todos os partidos considerados pequenos alinharam-se a pelo
menos uma das sete grandes legendas em, no mínimo, 85% de suas coligações.
As alianças com partidos do mesmo tamanho ocorrem em menor proporção.
“A respeito da composição dos acordos celebrados pelos pequenos partidos, a
maior parte deles não procura outro pequeno partido para compor suas coligações
(...) quase 40% destas legendas aliam-se exclusivamente a partidos médios ou
grandes” (DANTAS e PRAÇA, 2010, p.192). Estudos sobre coligações (DANTAS e
PRAÇA, 2004; MACHADO, 2005;) apontam que os pequenos partidos dependem
das coligações para sobreviver. Conforme observa Ev:
As coligações também minam a já fraca capacidade do quociente eleitoral
em barrar os pequenos partidos que se aproveitam da regra que unifica a
contagem dos votos para todas as legendas coligadas e investem na
promoção de alguns poucos candidatos competitivos que só têm de se
destacar na competição intracoligação para conseguirem se eleger (EV,
2015, p. 30)

Em exercício desenvolvido nas eleições de 1994 e 1998, Machado (2005)
concluiu que as pequenas legendas foram as que mais participaram de alianças. As
explicações para o fenômeno estão não desejo de não correr riscos e alcançar o
quociente eleitoral.
Todavia, a ideia e que apenas os pequenos partidos se beneficiam das
coligações é rebatida por Schmitt (2005) com base em Lavareda (1991), que
chamou a atenção para as duas faces do jogo político. Enquanto os pequenos
partidos buscam alcançar o quociente eleitoral os grandes querem o apoio das
pequenas nas eleições majoritárias. Schmitt argumenta que:
Os pequenos partidos são bem vindos nas alianças e coligações
proporcionais desde que, em contrapartida, colaborem para a sustentação
dos candidatos majoritários, tipicamente os postulantes aos governos
estaduais, lançados pelos grandes partidos. (Schmitt, 2005, p. 20).

Essa “sustentação” se dá inclusive, ou principalmente, com o aumento do
tempo de HGPE do candidato ao executivo, que se soma aos dos pequenos partidos
que fazem parte da coligação majoritária.
2.3 OS PEQUENOS PARTIDOS POLÍTICOS: QUANTOS E QUAIS SÃO NO
BRASIL
No Brasil, os pequenos partidos ainda não foram alvos de um estudo mais
sistemático que observasse como surgem e operam e o seu papel no sistema
político-partidário. Essas siglas só recentemente começaram a ser pesquisadas
(DANTAS e PRAÇA, 2004; MELO e EV, 2014), embora sejam mencionados em
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muitos estudos sobre os sistemas partidário e eleitoral no Brasil, Limongi (2006);
Nicolau e Schmitt (1995); Nicolau (2003); Braga (2010).
No entanto, não se encontrou pesquisas que debrucem sobre a natureza dos
partidos de pequeno porte ou traga definições específicas sobre os atuais pequenos
partidos brasileiros. Em outro prisma, eles compõem diversos sistemas partidários e
desempenham algum papel nestes sistemas e seu papel prioritário é conseguir
capacidade de negociação frente ao governo ou participação em governos de
coalizão.
Não se encontra, na literatura, uma única definição capaz de apreender o
conceito de pequenos partidos, como afirma Dantas e Praça:
São pequenos os partidos que, de acordo com a conjuntura de determinada
eleição ou momento político, seguindo critérios adotados pelos interessados
em defini-los, possuem menos chances de chegar ao poder do que outros
partidos que competem em um mesmo sistema eleitoral – se admitirmos
que o principal objetivo de um partido é disputar eleições e chegar ao
governo. (DANTAS e PRAÇA, 2010, p. 184)

Não se questiona, no entanto, sua existência.
Embora correspondam à maior parte dos partidos no Brasil, os nanicos têm,
até agora, recebido pouca atenção da ciência política brasileira. (...). Em
parte, essa lacuna se deve à falta de uma definição clara do que é um
pequeno partido no Brasil. Tal questão implica no estabelecimento de um
critério que aponte o que vem a ser um partido de força relevante no
sistema político brasileiro a partir do qual se possa também identificar quais
são as legendas de menor força relativamente aos grandes. (MELO e EV,
2014, p. 3)

Muitos autores identificam os pequenos partidos em suas obras sem, no
entanto, explicar o critério de classificação utilizado, se o número de filiados, a
quantidade de diretórios ou de cargos ou a votação. É o caso de Limongi e
Figueiredo (2001), que ao analisarem a disciplina partidária dos deputados
contabilizaram o número de cadeiras controladas por essas siglas ao longo do
tempo na Câmara Federal.
De acordo com o levantamento dos autores, no início de 1989 os pequenos
partidos representavam 8% das legendas com representação na Câmara,
participação que cresceu monotonicamente até o final de 1992, quando chegaram a
controlar 25% das cadeiras. “Os pequenos partidos perderam filiados em 1993 e a
porcentagem de cadeiras controladas por essas agremiações se estabilizou em
torno de 21% do total.” (Limongi e Figueiredo, 2001, p.85). Limongi e Figueiredo
(2001) trabalham com dois grupos de pequenos partidos, os e esquerda (Pequenos
Partidos de Esquerda – PPE) e de direita (Pequenos Partidos de Direita – PPD). Os
autores identificaram cinco PPEs e dezessete PPDs.
Melo e Ev (2014) estimam que 60% das 32 siglas partidárias existente no
Brasil sejam de pequenos partidos e/ou partidos nanicos. Eles concluíram,
observando as eleições nacionais de 1998 a 2010, que o percentual total de votos
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desses partidos saltou de 2,85% para 10,97%, um crescimento de 8,12%. “Tal
evolução mostra que diferentemente de muitas legendas que tiveram vida breve, os
pequenos partidos têm conseguido se manter na disputa e obtido resultados
interessantes a despeito das dificuldades com que se deparam” (MELO e EV, 2014,
p. 8). E do seu fraco desempenho individual em eleições para a Câmara dos
Deputados.
O tamanho de um partido pode ser mensurado por critérios diversos: número
de filiados, de parlamentares eleitos ou de cargos executivos conquistados.
Conforme já mencionado, um índice muito usado no estudo sobre partidos é o
Número Efetivo de Partidos (NEP), desenvolvido por Markku Laakso e Rein
Taagepera (1979), que procura mensurar a amplitude da dispersão de votos entre
os partidos ou da distribuição de cadeiras no Legislativo. De acordo com Nicolau o
NEP “revela o número de partidos em uma situação hipotética em que todos
receberiam a mesma votação (ou número de cadeiras)” (NICOLAU, 2004, p.106).
Na Ciência Política, o apoio eleitoral é um dos critérios utilizados para definir o
tamanho do partido (Assis, 1997; Dantas e Praça, 2010; Braga, 2010; Rodrigues,
1995). Assis (1997) não explica porque lança mão do desempenho eleitoral (votos
válidos obtidos) para classificar as legendas como micro, pequenas, médias ou
grandes; Dantas e Praça, (2010), diante da falta de uma definição, de forma
aleatória, distinguem como pequeno partido as legendas que não elegeram
candidatos para a legislatura 1999–2003 e, também, aquelas que elegeram
representantes, mas não os mantiveram até o término do mandato, em virtude,
sobretudo, da infidelidade partidária. (Dantas e Praça, 2010, p. 187).
Braga (2010), para analisar o grau de institucionalização dos partidos políticos
brasileiros, criou a tipologia partido competitivo e não competitivo, com base nos
votos obtidos nacionalmente pelas legendas nas disputas pela Presidência da
República e para a Câmara dos Deputados. Mesmo critério utilizado por Rodrigues
(1995), só que refletido no número de deputados federais eleitos.
Na literatura brasileira, que trata sobre partidos políticos, dez siglas são
comumente citadas pelos autores como de grande porte – PTB, PDT, PSB, DEM,
PR, PP, PSD, PSDB, PMDB, PT (Braga, 2010; Machado, 2005; Rodrigues, 1995;
Assis, 1997, Tafner, 1996). Dos partidos considerados grandes, sete ultrapassaram
5% dos votos nacionais na última eleição, em 2014, que seria a cláusula de barreira
a ser adotada em 2006, antes de ser anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
São eles: PT (13,9%), PSDB (11,4%), PMDB (11,1), PSB (6,4%), PP (6,3%), PSD
(6,1%) e PR (5,8%); DEM (4,2%), PTB (4,0%) e PDT (3,5%) não atingiram os 5% do
eleitorado nacional, mas superaram a casa dos 3%. O PRB apresentou um
crescimento significativo nesta última eleição, passou de 1,7% dos votos em 2010
para 4,5% em 2014, elegendo 21 deputados federais. As demais siglas variaram de
0,1% (PPL) a 2,8% (PCdoB).
Dantas e Praça (2010) utilizaram mais de um critério para classificar os
partidos: percentual de votação para a Câmara dos Deputados nas eleições de
1998; percentual de participação no Fundo Partidário de 2000 – que está
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diretamente ligado ao critério anterior; não representação na Câmara dos Deputados
no início e/ou ao término da legislatura e estatuto registrado junto ao TSE e
adaptado à Lei 9.096/95.8. (DANTAS e PRAÇA, 2010, p. 187).
Por esse modelo, foi considerado pequeno o partido que obteve menos de um
centésimo dos votos em 1998 nas eleições para Deputado Federal e menos de R$
17 mil do Fundo Partidário em 2000, não elegeu representante e não possui estatuto
registrado no Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com Dantas e Praça (2004), dos
partidos efetivamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral em 2000, 17 eram
foram considerados de pequeno porte: PRONA, PSD, PSC, PMN, PV, PRP, PT do
B, PSTU, PTN, PAN, PSDC, PTC (ex-PRN), PRTB, PCB, PGT, PCO e PHS.
Dos 17 pequenos partidos, dois elegeram dois deputados federais (PSC e
PMN), três elegeram um parlamentar e os demais nenhum. Ao final da legislatura
(2003), os cinco partidos haviam perdido o parlamentar eleito, enquanto o PTN, que
não havia eleito deputado, ganhou um. Nenhum dos partidos considerados
pequenos por Dantas e Praça (2004) obteve mais que 1% dos votos e o percentual
de recursos do Fundo Partidário destinado a esses partidos variou de zero a 0,02%
(R$ 16.648,65).
Braga (2010), ao tratar da competição eleitoral no Brasil, divide os partidos
entre competitivos e não competitivos, com base nos votos obtidos nas eleições de
1992 a 2006. A autora criou a seguinte classificação dos partidos: não competitivo:
de 0 a 5% dos votos nacionais; baixo grau de competitividade: de 5% a 10% dos
votos nacionais; médio grau de competitividade: de 10% a 20% dos votos nacionais;
competitivo: de 20% a 30% dos votos nacionais; e altamente competitivo: acima dos
30% dos votos nacionais. (Braga, 2010, p. 63). De acordo com a autora, seriam
pequenos aqueles partidos que obtivessem menos que 5% dos votos.
Com base nesse critério, a competitividade dos partidos políticos alterou de
1992 a 2006. O PMDB saiu de altamente competitivo (1992) para médio grau de
competitividade (2006); o PT deixou de ser não competitivo (1992) para também ter
médio grau de competitividade (2006), faixa onde, em 2006, se encontravam o
PSDB E PFL. De acordo com a classificação de Braga (2010), PP, PSB e PDT, que
obtiveram em 2006, de 5% a 10% dos votos para a Câmara, tinham baixo grau de
competitividade enquanto PTB, PL, PPS, PV e os pequenos partidos de direita
(PPD) e de esquerda (PPE)12 não eram competitivos.
Melo e Ev (2014) também propuseram uma classificação para os pequenos
partidos baseado no desempenho eleitoral. “Serão, portanto, considerados como
pequenos aqueles partidos que nas quatro últimas eleições para a Câmara dos
Deputados (1998,2002, 2006, 2010) obtiveram uma votação inferior a 2,5% dos
votos válidos em pelo menos duas delas” (MELO e EV, 2014, p.4). Por esse recorte,
12

PPD = Partidos Pequenos de Direita, (1986) PDC, PSC, PMB, PH, PMC, PASART, PPB, PTR,
PND, PRT, PNR, PCN, PTN, PN, PJ, PDI, PRP; (1990) PST, PRS, PSD, PTdoB, PAS, PD, PRONA,
PLH, PNT, PSU, PAP, PEB, PBM; (1994) PSD, PTRB, PT do B (1998) PGT, PRTB
PPE = Partidos Pequenos de Esquerda, (1986) PSB, PCB, PCdoB, OS, PMN; (1994) PPS, PSTU
(1998) PCO
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ou autores selecionaram para análise os seguintes partidos: PCB, PCO, PHS, PMN,
PRB, PRP, PRTB, PSC, PSDC, PSL, PSOL, PSTU, PTC/PRN, PT do B e PTN.
EV (2015) criou um novo critério: considerou como pequenos aqueles partidos
que tenham obtido votação inferior a 2,5% dos votos válidos para a Câmara dos
Deputados em pelo menos três das quatro últimas eleições nacionais 12; ou que
tenham elegido uma bancada com menos de 10 deputados em pelo menos duas
das três últimas legislaturas. Com base nesse critério Ev (2015) chegou aos
seguintes partidos: PCB, PCO, PHS, PMN, PRB, PRP, PRTB, PSC, PSDC, PSL,
PSOL, PSTU, PT do B, PTC e PTN.
Machado (2005), para descrever a lógica das coligações, divide as legendas
com base na representação na Câmara Federal nas eleições de 1994 e 1998. A
autora adota o critério utilizado por Leôncio Rodrigues (1995)13, que distingue como
grandes os partidos que detêm oitenta e uma ou mais cadeiras; os médios de trinta
e uma a oitenta; as pequenas legendas têm de dez a trinta parlamentares e os
micropartidos são aqueles que elegeram menos de dez representantes.
(MACHADO, 2005, p. 71).
Tal critério não pode ser adotado nos dias de hoje porque nenhum partido
conquistou na última eleição, de 2014, 81 cadeiras ou mais na Câmara. O PT,
partido com maior número de representantes eleitos, conquistou setenta cadeiras,
seguido do PMDB (66) e PSDB (54). Mas à época da classificação de Rodrigues
(1995), foram considerados pequenos ou micro os partidos PSB, PL, PCdoB, PDT,
PMN, PSD, PSC, PPS, PRN, PV, PRP, Prona, PSL, PST e PV (Machado, 2005).
Na classificação de Assis (1997), os partidos políticos podem ser divididos em
quatro categorias, com base na quantidade de votos válidos ou cadeiras
parlamentares obtidas: até 3% dos votos ou cadeiras no parlamento, micropartido;
de 3% a 5% de cadeiras ou votos, pequeno partidos; de 5% a 30% dos votos ou de
cadeiras, partido médio; e mais de 31% dos votos e das cadeiras, grande.
Aplicando esse critério ao resultado da última eleição (2014), PCdoB, PTC,
PSC, PMN, PPS, PV, PT do B, PSTU, PCB, PRTB, PHS, PSDC, PCO, PTN, PSL,
PRP, PSOL, PPL, PEN, PROS e SD são considerados micropartidos porque não
atingiram 3% dos votos válidos para deputados federal. Todavia, devido às
coligações proporcionais, muitos pequenos partidos elegeram mais que cinco
deputados, o que os eleva a categoria de partido médio. É o caso do PCdoB (10),
PSC (12), PPS (10), PV (8), PROS (11) e SD (5).
De acordo com o percentual de cadeiras no parlamento, são micro as
legendas PPL, PCO, PCB e PSTU (0); PT do B, PRTB e PSL (1); PTC, PSDC e PEN
(2) e PMN e PRP (3). Na categoria pequenos partidos se encaixa o PTN (4) e PHS e
PSOL (5).
Tafner (1996), também, propôs uma classificação do porte do partido com
base em seu tamanho na Câmara e sua representação nas unidades da federação.
13

Para Rodrigues, os partidos com menos de 10 deputados, que ele denomina de micropartidos, são
partidos irrelevantes para a governabilidade do sistema. (RODRIGUES, 1995, p.82)
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“Conjugando-se ambos os fatores, obtém-se a força partidária individual discernindo,
de um lado, a força relativa dos partidos, através do número de parlamentares, e, de
outro, a inserção do partido no país, vale dizer, seu caráter representativo nacional,
conforme sua composição nas unidades federativas.” (TAFNER, 1996, p.4).
Com base no resultado da eleição de 1994, Tafner (1996) dividiu os partidos
em quatro grupos: partidos fortes, composto pelos partidos que obtiveram pelo
menos 10% das cadeiras e representação em, no mínimo, 2/3 dos estados (18);
partidos de força intermediária, aqueles com ao menos 5% dos deputados e
representação em mais de 1/3 (9) e menos de 2/3 dos estados; pequenos partidos,
de partidos com mais de 1% do total da Câmara, com representação em, no mínimo,
20% das unidades da Federação; e, partidos nanicos, dos partidos que não
atingiram os limites dos grupos anteriores, mas possuem pelo menos um deputado
federal (TAFNER, 1996).
Com base nesse critério e considerando as eleições de 1994, Tafner chegou
a seguinte configuração do sistema partidário: partidos fortes: PMDB, PFL, PSDB e
PPR; intermediários: PT, PP, PDT e PTB; pequenos: PSB, PL, PCdoB; nanicos:
PMN, PSC, PSD, PPS, PRN, PV e PRP.
Reunindo os critérios apontados pelos autores sobre a classificação dos
partidos quanto ao tamanho, temos o seguinte quadro:
QUADRO 5:
QUEM SÃO E QUAIS SÃO OS PEQUENOS PARTIDOS POLÍTICOS

AUTORES

Dantas e
Praça
2010

METODOLOGIA
Desempenho
eleitoral para a
Câmara dos
Deputados nas
eleições de 1998;
percentual de
participação no
Fundo Partidário
em 2000;
representação na
Câmara dos
Deputados no
início e/ou ao
término da
legislatura e;
estatuto registrado
junto ao TSE

CRITÉRIO

Pequeno partido é aquele
que obteve menos de um
centésimo dos votos em
1998 nas eleições para
Deputado Federal e menos
de 17 mil reais do Fundo
Partidário em 2000, não
elegeu representante e não
possui estatuto registrado
no Tribunal Superior
Eleitoral.

PEQUENOS/MICRO
PARTIDOS

PRONA
PSD
PSC
PMN
PV
PRP
PT do B
PSTU
PTN
PAN
PSDC
PTC (ex PRN)
PRTB
PCB
PGT
PCO
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Braga
2010

Melo e Ev
2014

Ev
2015

Machado
2005
Rodrigues
1995

Votos obtidos nas
eleições nacionais
de 1992 a 2006

Partido não competitivo: de
0 a 5% dos votos
nacionais; baixo grau de
competitividade: de 5% a
10% dos votos nacionais;
médio grau de
competitividade: de 10% a
20% dos votos nacionais;
competitivo: de 20% a 30%
dos votos nacionais;
altamente competitivo:
acima dos 30% dos votos
nacionais.

Desempenho
eleitoral para a
Câmara Federal
de 1998 a 2010

Pequenos aqueles partidos
que nas quatro últimas
eleições para a Câmara
dos Deputados
(1998,2002, 2006, 2010)
obtiveram uma votação
inferior a 2,5% dos votos
válidos em pelo menos
duas delas.

PCB, PCO,
PHS, PMN,
PRB, PRP,
PRTB, PSC,
PSDC, PSL,
PSOL, PSTU,
PTC/PRN, PT
do B e PTN

Votos ou
representação na
Câmara Federal

Ter obtido votação inferior
a 2,5% dos votos válidos
para a Câmara dos
Deputados em pelo menos
três das quatro últimas
eleições nacionais12, ou;
ter elegido uma bancada
com menos de 10
deputados em pelo menos
duas das três últimas
legislaturas.

PCB, PCO,
PHS, PMN,
PRB, PRP,
PRTB, PSC,
PSDC, PSL,
PSOL, PSTU,
PT do B, PTC e
PTN

Grandes os partidos - 81
ou mais cadeiras; Médios 31 a 80;
Pequenos -10 a 30;
Micropartidos - menos de
10 representantes.

PCdoB
PPS
PSB
PMN
PSC
PRONA
PSL
PST
PV

Representação na
Câmara Federal
de 1994 a 1998

PTB, PL,
PPS, PV,
Pequenos
partidos de
direita (PPD) e
Pequenos
partidos de
Direita (PPE)
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Assis
1997

Tafner
1996

Quantidade de
votos válidos ou
cadeiras
parlamentares
obtidas de 1982 a
1994

Representação na
Câmara e nas
unidades da
federação em
1994

Micropartido
Pequeno
Médio
Grande

3%
3,1% e 5%
5,1% e 30%
31% ou mais

Fortes - 10% das cadeiras
e representação 2/3 dos
estados (18);
De força intermediária menos 5% dos deputados
e representação em mais
de 1/3 (9) e menos de 2/3
dos estados;
Pequenos - mais de 1% do
total da Câmara, com
representação em, no
mínimo, 20% das unidades
da Federação;
Nanicos - não atingiram os
limites dos grupos
anteriores, mas possuem
pelo menos um deputado
federal.

PCdoB, PTC,
PSC, PMN,
PPS, PV, PT do
B, PSTU, PCB,
PRTB, PHS,
PSDC, PCO,
PTN, PSL, PRP,
PSOL, PPL,
PEN, PROS e
SD

PSB, PL e PC
do B
PMN, PSC,
PSD, PPS, PRN
PV e PRP

FONTE: Elaboração da autora.

Como já foi dito, só recentemente os pequenos partidos começaram a ser
objetos de estudos mais sustentáveis na Ciência Política no Brasil e os trabalhos
mais expressivos são os de Dantas e Praça (2010) e Melo e Ev (2014). Não há,
portanto, um único critério que defina o pequeno partido, sendo o mais utilizado
pelos pesquisadores o desempenho eleitoral na eleição para deputado e prefeituras
(ASSIS, 1997; DANTAS e PRAÇA, 2010; BRAGA, 2010). O que se percebe nos
poucos estudos que fazem referencia à essas siglas é que elas são a maioria no
sistema partidário brasileiro, o que expõe de forma mais clara ainda a lacuna
existente na teoria política em relação aos pequenos – porém, numerosos –
partidos.
Diante da ausência de um único critério de classificação de tamanho de
partidos políticos consensual, esta pesquisa optou por utilizar a metodologia de Melo
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e Ev (2014), que se baseia em um percentual máximo de votos obtidos para a
Câmara Federal em quatro eleições – de 2002 a 201414. Esse dado parece mais
fidedigno à dimensão da legenda, uma vez que o número de parlamentares eleitos,
critério usado por Machado (2005), Rodrigues (1995), Assis (1997), Tafner (1996),
reflete também o desempenho da coligação, não do partido de forma isolada.
O repasse do Fundo Partidário, critério usado por Dantas e Praça (2004), é
baseado no número de parlamentares eleitos, portanto, também carrega em si a
força da coligação. A metodologia de Braga (2010), que mede o grau de
competitividade dos partidos, distancia-se muito os percentuais de votos dentro de
uma mesma categoria (de 0 a 5% dos votos), o que amplia muito a faixa dos micro e
pequenos partidos.
Com base no critério adotado, de Melo e Ev (2014) foram identificados como
pequenos os 15 partidos políticos que nas quatro últimas eleições para a Câmara
dos Deputados (2002 a 2014) obtiveram uma votação inferior a 2,5% dos votos
válidos em pelo menos duas delas. São eles: PCO, PCB, PSTU, PTN, PSDC, PRP,
PRTB, PSL, PTC, PT do B, PHS, PMN, PSOL, PRB, PSC. A tabela abaixo descreve
o desempenho eleitoral – com base nos votos válidos – dessas legendas
TABELA 2:
PERCENTUAL DE VOTOS DOS PEQUENOS PARTIDOS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS (2002 – 2014)

Partidos
Políticos

2002

2006

2010

2014

PCO

0,03

0,03

0,01

0,0

PCB

00,5

0,07

0,06

0,0

PSTU

0,18

0,11

0,1

0,1

PTN

0,14

0,16,

0,19

0,7

PSDC

0,22

0,38

0,2

0,5

PRP

0,29

0,25

0,31

0,7

PRTB

0,35

0,19

0,32

0,4

PSL

0,47

0,26

0,51

0,8

PTC/PRN

0,09

0,87

0,61

0,3

PT do B

0,19

0,33

0,67

0,7

PHS

0,34

0,47

0,79

0,9

PMN

0,32

0,94

1,13

0,4

PSOL

----

1,18

1,17

1,8

14

Melo e Ev (2014) selecionaram os pequenos partidos a partir das eleições de 1998 a 2010. Os
dados foram atualizados para 2002 a 2014.
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PRB

---

0,26

1,79

4,5

PSC

0,58

1,87

3,11

2,5

PPL*

---

---

----

0,1

PEN**

---

----

---

0,6

PROS***

----

----

----

2,0

FONTE: Melo e Ev (2014) e TSE
*PPL não será incluído na categoria porque não participou de duas eleições no período
**PEN não será incluído na categoria porque não participou de duas eleições no período
*** PROS não será incluído na categoria porque não participou de duas eleições no período

Identificados os pequenos partidos brasileiros a pesquisa se volta para as
particularidades de uma única legenda, o PSC, para entender quais os incentivos e
motivações oferecidos pelo sistema político-partidário brasileiro justificam sua
existência e faz esse levantamento em Goiás.
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CAPITULO 3
PANORAMA DO CENÁRIO POLÍTICO EM GOIÁS: PARTIDOS POLÍTICOS E
ELEIÇÕES EM GOIÁS
3.1 MULTIPARTIDARISMO TARDIO
O multipartidarismo implementado no Brasil a partir de 1979 se deu em Goiás
de forma tardia, comparado com as outras unidades da federação, e as
características típicas do sistema bipartidário permaneceram por um período mais
longo (FERREIRA, 2008). “Nas três primeiras eleições do período, os resquícios do
sistema partidário ainda se fizeram presentes em Goiás, na medida em que o
bipartidarismo ainda demonstrava sua força” (FERREIRA, 2008, p. 135).
O atraso na implementação de um multipartidarismo efetivo em Goiás se
explica pela preponderância do PMDB no estado. O partido, que trazia o capital
político resultante da participação na transição democrática, no cenário político
goiano manteve o papel hegemônico até 1994, mas começou a perder sua força a
partir de 1990. Esse declínio é perceptível na representação do partido no legislativo
estadual, que caiu de 65,4% em 1982 para 38,8% em 1990, chegando em 2006 com
24,4% das cadeiras na Assembleia Legislativa. (FERREIRA, 2008).
O arrefecimento do PMDB representou também o enfraquecimento do
bipartidarismo em Goiás frente ao surgimento de novos competidores na arena
eleitoral. O PMDB passou a dividir o espectro central do campo ideológico com o
PSDB e ao redor de ambos gravitam os partidos médios, como PDT e PTB, e de
pequeno porte, PRT e PSC. À esquerda, se posicionam o PT e os pequenos
partidos de esquerda; e a direita o DEM e PP.
Conforme aponta Paiva e Batista, observando a dinâmica partidária nos
estados do Centro-Oeste:
“Não obstante o fato de o PMDB ter conseguido manter o maior percentual de
cadeiras, PT, PSDB aumentaram seus percentuais de cadeiras. O PFL, com
algumas flutuações, também se manteve como uma força política relevante. O
PDS/PPR/PPB que iniciou período com grande força eleitoral, em grande medida
fruto do sistema bipartidário (1966-1979), chegou às duas últimas eleições com
quase dez por cento das cadeiras, embora com algumas oscilações. Os demais
partidos políticos (PTB e PDT) se mantiveram, com percentuais modestos em todo
o período.” (Paiva e Batista 2004, p.6)

O PFL/DEM surgiu em 1985 e tem sua origem no PDS. Em 1986 e 1990,
aliou-se ao PDC e, em 1994, lançou a candidatura de Ronaldo Caiado a governador.
Saiu derrotado das urnas. Nos pleitos de 1998 e 2002, o partido participou da
coligação vencedora do PSDB e, em 2006, lançou a candidatura de Demóstenes
Torres a governador; que não foi eleito. Em 2010, o DEM voltou ao ninho tucano e
ajudou a eleger Marconi Perillo. De 1998 a 2014, o partido participou do poder em
Goiás por meio da coligação com o PSDB. Na última eleição, 2014, o DEM compôs
a coligação do PMDB e apoiou a candidatura de Iris Rezende.
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Enquanto no nível federal a dualidade se dá entre PSDB e PT, dada a forte
polarização entre PMDB e PSDB existente em Goiás, o PT não conseguiu se
colocar como uma força política competitiva no âmbito estadual, como ocorreu em
muitos estados brasileiros. “O PT goiano começou sua estruturação em um contexto
bastante adverso, pois havia uma polarização entre forças já enraizadas na política
estadual” (MIRANDA, 2008, p. 84).
De 1982 a 2006, período analisado por Paiva (2008), a autora percebeu duas
dinâmicas distintas no que concerne às eleições proporcionais e majoritárias em
Goiás: as primeiras contavam com um número maior de competidores e as eleições
majoritárias com uma oferta partidária mais limitada. O número de partidos efetivos
que participaram de eleições majoritárias para governador variou de 1,81, em 1982,
para 2,45 em 2006. Nesse período, os partidos políticos com representação na
Assembleia Legislativa de Goiás saltaram de quatro (NPE 1,84) para vinte e sete
(NPE 7,5) (FERREIRA, 2008).
A primeira eleição geral em Goiás pós-redemocratização contou com a
participação de quatro partidos políticos: PMDB, PDS, PT e PDT. A legislação não
permitia a disputa em aliança e cada partido apresentou candidato próprio ao
governo: Iris Rezende (PMDB), Otávio Lage (PDS), Paulo Cesár Timm (PDT) e
Athos Magno (PT).
A exemplo do que ocorreu em âmbito nacional, a partir de 1986 houve uma
ampliação do sistema partidário goiano, com o surgimento de partidos decorrentes
de cisões no interior das grandes agremiações renascentes do bipartidarismo (PDC,
PFL e PSDB), de clivagens emergentes (PT) e que surgiram de projetos políticos
individuais e particulares (PL e PSD). (ASSIS, 1997, p. 80). Em 1986, 14 partidos
disputaram uma vaga na Câmara dos Deputados.
Em 1990, 21 partidos concorreram às eleições para a Câmara e, em 1994,
esse número caiu para 19 partidos. (ASSIS, 1997). Em 1998, 20 partidos
concorreram a uma vaga na Câmara; na eleição seguinte, esse número subiu para
25 e, em 2006, para 26 (FERREIRA, 2008, p. 132). Em 2010, 25 partidos disputaram
uma vaga na Câmara federal e, em 2014, 23 partidos concorreram por uma cadeira
na Câmara. (TRE-GO).
A partir de 1998, De acordo com Paiva (2008), o sistema partidário de Goiás
vem adotando um perfil mais pluralista e moderado, na acepção de Sartori (1982).
“Ao centro, PMDB e PSDB se mantêm como forças políticas relevantes com
tendência a concentrar os maiores percentuais de cadeiras em torno de si, à
esquerda, o PT, e à direita, DEM e PP” (FERREIRA, 2008, p. 135). Partidos como
PDT e PTB também vem ocupando espaços mais modestos na Câmara Federal e
Assembleia Legislativa (Paiva, 2008).
O surgimento de novos partidos se deu de forma simultânea com a
possibilidade de se fazer coligações partidárias, em 1986. Dos pequenos partidos
que existiam à época (PN, PSC, PCB e PH), dois (PN e PSC) se coligaram ao
partido que governava o estado, o PMDB. Dois (PCB e PH) lançaram candidato
majoritários. PN e PH já não participaram da eleição seguinte, em 1990, quando a
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aliança do PMDB perdeu o PSC e passou a contar com duas outras pequenas
legendas, PCB e PTR. A maioria dos pequenos partidos participou das coligações
de oposição: PRN, PT do B, PSD, PRP, PSC e PST ao PDC e os recém criados
PMN e PSL se aliaram ao PSDB.
Em 1994, a coligação governista do PMDB só contava com um pequeno
partido, o PRN. Os pequenos partidos de esquerda (PSTU, PPS, PMN, PV e
PCdoB) se aliaram ao PT e o PRP ao PFL. Os demais, PCB, PTR, PT do B, PSD,
PSC, PST e PSL não coligação nas eleições majoritárias. Em 1998, quando Iris
Rezende voltou a disputar a eleição para governador, o PMDB reuniu o maior
número de pequenos partidos em sua coligação (PT do B, PRP, PSD, PSB, PRN,
PRTB, PTN, PSC, PAN, PPS, PST, PSL). Os partidos de esquerda PMN, PV e
PSTU lançaram candidato próprio e o PCdoB se aliou ao PT. O PMDB perdeu a
eleição e foi o fim dos 16 anos de predominância do partido em Goiás.
Na eleição seguinte, de 2002, o PSDB, do candidato à reeleição Marconi
Perillo, somou o maior número de pequenos partidos em sua coligação (PSL, PST,
PSC, PAN, PSDC, PRTB, PHS, PSD, PRP). Sete fizeram parte da aliança do PMDB
na eleição anterior: PSL, PST, PSC, PAN, PRTB, PSD E PRP. O PMDB participou
daquela eleição sem partidos aliados. PTN, PCB, PMN, PV, PT do B e PC do B se
aliaram ao PT. Em 2006, PSC retorna a coligação peemedebista, que conta também
com PRONA e PTC, mas a maioria das pequenas legendas permanece na aliança
governista do PSDB.
Na eleição de 2010, os pequenos partidos se dividiram entre as coligações
dos candidatos Marconi Perillo (PSDB) e Vanderlan Cardoso (PR), que
anteriormente faziam parte do mesmo grupo político, mas a maioria permaneceu na
aliança do PSDB. Já em 2014, um dos pequenos partidos que fizeram parte da
aliança do PSDB passou para a coligação do PMDB, o PRTB, no entanto, o grupo
governista não foi reduzido porque recebeu a adesão do PN, PROS e PV. O PSC e
o PRP se aliaram o PSB, do candidato Vanderlan Cardoso e a coligação do PMDB
ganhou o reforço do SD, PRTB, PTN e PPL.

TABELA 3:
OS PARTIDOS POLÍTICOS E AS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS EM GOIÁS (19922014)
ELEIÇÃO
1982

COLIGAÇÕES
Iris
Rezende

Otávio
Lage

Athos
Magno

PMDB

PDS

PT

Paulo
Cesar
Timm
PDT

1986

Henrique
Santillo

Mauro
Borges

Darci
Accorsi

Paulo
Arruda

Eval S.
Santos
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PH

1990

PMDB/
PL/
PN/PSC

PDC/PF
L/PTB/P
DT

PT

PCB

Iris
Rezende

Paulo
Roberto
Cunha

Valdi
Camárcio

Iran
saraiva

PT/PSB

PDT/
PSDB/
PCdoB/
PMN/
PSL

Luiz
Antônio
Carvalho

Ronaldo
Caiado

PMDB/PL
/PCB/
PTR

1994

1998

2002

PDC/PF
L/PRN/
PDS
PT do
B/
PSD/PR
PPSC
PST/PT
B

Maguito
Vilela

Lúcia
Vânia

PMDB/PL
/PRN

PP/PTB
/
PSDB

Iris
Rezende

Marconi
Perillo

PMDB /
PT do B /
PRP
PSD /
PSB
PRN/PRT
B PTN /
PSC PL /
PAN /
PPS /
PST PSL

PSDB/
PPB /
PSDC /
PFL /
PTB

Maguito
Vilela

Marconi
Perillo

PMDB

PSDB/
PPB /
PSL /
PST

PT/PSTU
PPS/PM
N/PV/
PCdoB
Osmar
Magalhãe
s
PT/ PDT /
PC do B

Marina
Sant’Ann
a
PT / PTN
/ PCB /
PMN / PV
PC do B /

PFL/PR
P

Francisc
o
Florênci
o

Everald
o
Pastore

Martini
ano
Cavalc
ante

PV
PMN

PSTU

Geraldo
Lemos

Alba
Célia

PTB/
PDT
PPS

PGT /
PTC /
PSB

Javan
Rodrig
ues
PSTU
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2006

Maguito
Vilela
PMDB /
PSC /
PRONA /
PDT /
PTC

2010

2014

PSC /
PFL /
PAN /
PSDC /
PRTB /
PHS /
PSD /
PRP

PT do B

Alcides
Rodrigu
es

Barbosa
Neto

Edward
José Jr.

PSB / PT
/ PC do B

PSDC

PP /
PTB
PTN /
PL
PPS/PA
N
PRTB/
PHS/
PMN/
PV
PRP /
PSDB /
PT do B

Iris
Rezende

Marconi
Perillo

PMDB
/PT
PCdoB

PSDB/
PRB /
PTB /
PSL /
PPS /
DEM /
PRTB /
PHS /
PMN /
PTC /
PT do B

Iris
Rezende

Marconi
Perillo

Antônio
Gomide

PMDB /
DEM /
SD / PC
do B /

PSDB /
PTB /
PSD /
PP /

PT

Demóst
enes
Torres
PFL

Vanderl
an
Cardoso

Marta
Jane

Elis
Vaz
PSTU
/ PCB /
PSOL

Washi
ngton
Fraga

PCdoB
PR/PP /
PD /
PTN
PSC/
PSDC /
PSB /
PV
PRP

Vanderl
an
Cardoso
PSB /
PSC /
PRP

PSOL/
PSTU

Profess
or
Wesley
PSOL

Marta
Jane
PCB /
PSTU

Alexa
ndre
Maga
lhães
PSD
C
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PRTB /
PTN /
PPL

PPS /
PSL /
PTC /
PR /
PMN /
PHS /
PT do B
/ PEN /
PDT /
PV /
PROS /
PRB

FONTE: Elaboração da autora com base Assis (1997), Nicolau (1998) e TRE –GO.

3.2 A ERA PMDB EM GOIÁS
O cenário político em Goiás, a partir da redemocratização, tem duas
configurações; a primeira, de 1982 a 1998, é marcada pela quase hegemonia do
PMDB, liderado por Iris Rezende, que governou o Estado por 16 anos, conforme já
mencionado. Na segunda, que teve início com a ascensão de Marconi Perillo e do
PSDB ao governo, em 1998, passou a prevalecer a polarização entre PMDB e
PSDB.
Goiás foi um dos principais redutos eleitorais do (P)MDB, a partir de 1982.
(ASSIS, 1997). A superioridade do PMDB no período que vai de 1982 a 1998 pode
ser medida pelo percentual de cadeiras que o partido detinha da Câmara Federal e
na Assembleia Legislativa goiana. O partido elegeu nesse período todos os
governadores e todos os senadores.
Essa superioridade começou a ser abalada em 1986, no plano nacional, pelo
desencanto da sociedade com o Plano Cruzado, que atingiu a hegemonia do partido
em todo país (KRAUSE e PAIVA, 2002). O quebra da hegemonia do PMDB foi
intensificada pela criação do PSDB por lideranças peemedebistas, em 1988.
Naquele ano, nas eleições municipais que anteviram o pleito regional de 1990, o
partido obteve expressiva perda eleitoral em todo país.
A dinâmica nacional de desidratação do PMDB se repetiu em Goiás, mas em
menor medida, uma vez que o PMDB comandava o Poder Executivo. “O fato de o
PMDB estar comandando o Poder Executivo lhe deu maior capacidade para reter
suas perdas no Legislativo estadual.” (KRAUSE e PAIVA, 2002, p. 100). Entre 1986
e 1990, período em que o PMDB registrou 26,3% de perdas na Câmara Federal, a
representação do partido na Assembleia Legislativa caiu 12,2% (KRAUSE e PAIVA,
2002). Entre 1990 e 2002, conquistou 25,9% das eleições para governador e
bancadas expressivas no Congresso nacional. “O partido continuou forte no plano
estadual, mas em grau significativamente menor.” (FERREIRA, 2008, p.134).
TABELA 4
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PORCENTAGEM DE CADEIRAS CONTROLADAS PELO PMDB - Goiás e Brasil
(1982 – 2014)
CARGO/
ELEIÇÃO

1982

1986

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

Dep.
estadual
Goiás

65,4

58,4

38,8

26,8

39

22

24,4

19,5

12,1

Dep.
estadual
Brasil

42,7

47

20,4

19,6

16,6

12,5

15,5

13,8

13,4

Dep.
federal
Goiás

68,8

70,6

58,8

41,2

47,1

23,5

29,4

23,5

11,7

Dep.
federal
Brasil

59,4

53,4

21,5

20,9

16,4

14,4

17,3

15,3

12,8

Senado
Goiás

100

100

100

100

100

0

0

0

0

Senado
Brasil

36

77,6

25,8

25,9

22,2

16,7

14,8

24,6

22,2

FONTE: Nicolau, J. M. Dados Eleitorais no Brasil 1982-2002 e Website do TRE: http://www.tre-go.jus.br/eleicoes.

Em 2002, há uma significativa redução na representação do PMDB goiano na
Câmara Federal frente ao crescimento do PSDB, que reelegeu Marconi Perillo
governador, e dos demais partidos políticos. O PSDB foi o partido que registrou
maior ganho de representatividade na Assembleia Legislativa no período, 9,8%
(Krause e Paiva, 2002, p.99) e na Câmara Federal. “O PSDB, por sua vez, foi o
partido que mais cresceu na Câmara Federal após as eleições de 1986” (KRAUSE e
PAIVA, 2002, p. 94).
TABELA 5
CADEIRAS OBTIDAS PELOS PARTIDOS NAS ELEIÇÕES DE 2002 EM GOIÁS (%)
PARTIDOS

CÂMARA FEDERAL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PMDB

23,5

22

PSDB

29,4

29,3

PFL

17,6

7,3

PPB

17,6

9,8
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PT

11,8

9,8

PDT

-----

2,4

FONTE: Nicolau, J. M. Dados Eleitorais no Brasil 1982-2002.

De acordo com Assis (1997), a fragmentação do sistema partidário goiano e
as defecções ocorridas no PMDB respondem pelo declínio longitudinal da força
eleitoral do PMDB, que De acordo com o autor, teve início em 1994. Paiva (2008)
concorda que o “fôlego” eleitoral do PMDB começou a arrefecer no final da década
de 80, quando houve também um grande aumento da oferta eleitoral.
De acordo com Assis, aliada à fragmentação, a coligação de diversas siglas
de direita desviou votos do PMDB em 1990, que só conseguiu construir maiorias
absolutas no parlamento mediante alianças. “Na Câmara dos Deputados e na
Assembleia Legislativa, onde a agremiação não tem conseguido manter maiorias
absolutas a partir do apoio eleitoral recebido nas urnas, tem sabido utilizar as
brechas deixadas pelo sistema eleitoral para consegui-las a expensas de outros
partidos mediante alianças” (ASSIS, 1997, p. 94).
As coligações firmadas pelo PMDB eram menos consistentes
ideologicamente, na avaliação de Assis (1997). Os partidos “que se reuniram em
torno do PMDB (PL e PSD) foram, na maioria dos casos, utilizados para alocar
quadros daquela legenda ou neutraliza-los enquanto aliados potenciais em
coligações concorrentes” (Assis, 1997, p. 82).
A despeito desse enfraquecimento, o PMDB continuou forte na década
seguinte, mas em grau significativamente menor porque houve, a partir de 1994, um
processo de realinhamento do eleitorado (Paiva, 2008). De acordo com Assis
(1997), as coligações do PFL e do PSDB e o PT conseguiram, naquele ano, impedir
que o PMDB construísse maioria absoluta na Câmara dos Deputados.
O declínio longitudinal do PMDB resultou, em 1998, na derrota de Iris
Rezende para o PSDB, de Marconi Perillo. O candidato Iris Rezende, sustentado
pela coligação composta em sua maioria por pequenos partidos - PT do B, PRP,
PSD, PSB, PRN, PRTB, PTN, PSC, PL, PAN, PPS, PST e PSL - foi derrotado por
uma coligação liderada pelo PSDB em aliança com o PFL, PTB, PPB e PSDC,
conforme mostra a tabela .
3.3 POLARIZAÇÃO ENTRE PMDB E PSDB
O PMDB deixou de ser o partido hegemônico, mas não deixou o cenário
principal da política goiana. Desde 1998, a disputa eleitoral em Goiás passou a se
dar em torno dos dois partidos, PSDB, liderado por Marconi Perillo, e PMDB, por Iris
Rezende. Todavia, a vitória de Marconi Perillo teve impacto no cenário político
goiano, como atestam Krause e Paiva (2002). Além dos PSDB, os partidos que se
aliaram as partidos, como o PPB, foram os que registraram maiores ganhos na
Assembleia Legislativa no período seguinte. O PMDB, embora tenha elegido o maior
número de deputados estaduais, foi o partido que registrou maiores perdas após as
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eleições de 1998. Impacto que também atingiu os aliados do PMDB, PL, PST e
PSD.
Em 2002, o PMDB, isolado, lançou a candidatura de Maguito Vilela e o PSDB
conseguiu reunir em sua aliança doze partidos. Sete pequenos partidos, PSL, PST,
PSC, PAN, PRTB, PSD e PRP migraram da aliança do PMDB, de 1998, para a do
PSDB, em 2002. PTN e PT do B trocaram o PMDB pelo PT. Marconi Perillo foi
reeleito e Iris Rezende não se elegeu senador pelo PMDB, mas foi eleito prefeito de
Goiânia em 2004, em aliança com o PT.
Em 2006, O PSDB apoiou a candidatura do vice de Marconi Perillo, Alcides
Rodrigues, do PP, e o PMDB apresentou novamente a candidatura de Maguito
Vilela, apoiada pelos partidos PSC, Prona, PDT e PTC. A coligação tucana contava
com 13 legendas. Alcides Rodrigues sagrou-se vitorioso. Na eleição seguinte, 2010,
a disputa voltaria a ser entre Iris Rezende e Marconi Perillo, então senador. O PMDB
manteve a aliança feita com o PT em âmbito municipal e o grupo do PSDB se dividiu
entre o apoio às candidaturas de Marconi Perillo e Vanderlan Cardoso, do PR.
Marconi Perillo venceu a eleição.
A disputa entre Marconi e Iris se repetiu em 2014. O PMDB perdeu o apoio do
PT, que lançou a candidatura do então prefeito de Anápolis, Antônio Gomide. Em
contrapartida, o PMDB recebeu o ganhou o apoio do DEM, de Ronaldo Caiado. O
PSDB reuniu o maior número de legendas (15), a maioria de partidos de pequeno
porte, e o PSB tentou a terceira via com a candidatura de Vanderlan Cardoso, agora
filiado ao PSB. Marconi Perillo sagrou vencedor.

3.4 COLIGAÇÃO: A DANÇA DOS PEQUENOS PARTIDOS
Em Goiás, como em todas as unidades da federação, os partidos se unem
para lançar candidatos competitivos. “A prática da coligação, evidentemente, se
torna necessária em virtude da fragmentação do sistema”, conforme já discutido
(KINZO, 2004, p 33). A maioria da literatura supõe que os partidos se coligam para
aumentar as chances eleitorais, como atesta Carreirão e Nascimento (2010):
“Quanto às motivações dos partidos ao realizar as coligações, grande parte da
literatura afirma que seu objetivo mais geral é ampliar as chances eleitorais dos
partidos e que a decisão estratégica sobre coligações é tomada com base em um
cálculo de custos e benefícios eleitorais” (Carreirão e Nascimento, 2010, p. 1). Além
de Kinzo (2004), Limongi e Cortez (2010), Schmitt (2005), Machado (2005); entre
outros.
Schmitt (2005), a partir do estudo de Souza (1992), chama a atenção para a
inconsistência ideológica que predomina na composição partidária das coligações.
De acordo com o autor, o objetivo principal dos partidos ao coligar é maximizar os
votos e a união com partidos do mesmo campo ideológico é uma preocupação
secundária. Como é possível ver no quadro 7, quinze partidos que disputaram as
eleições de 1986 a 2014 em Goiás estiveram em campos diversos ao longo do
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período estudado: PL/PR, PSC, PCB, PRP, PT do B, PSD, PRTB, PTN, PAN, PV,
PST, PSL, PDT, PTC, PFL/DEM.
QUADRO 6:
COLIGAÇÕES REALIZADAS PELOS PARTIDOS EM GOIÁS (1986 – 2014)
Partidos

1986

PT

1990

1994

1998

2002

2006

PSB

PL/PR

PMDB

PMDB

PSC

PMDB

PDC

PN

PMDB

PCB

PMDB

2010

2014

PMDB
PMDB

PT

PMDB

PP/PSDB

PMDB

PSDB

PMDB

PMDB

PT

PSTU

PDT

PP/PSDB

PPS

PR

PSB
PSTU

PSDB

PSDB

PSDB

PDT

PTR

PMDB

PRN

PDC

PMDB

PMDB

PRP

PDC

PMDB

PMDB

PSDB

PP/PSDB

PR

PSB

PT do B

PDC

PMDB

PT

PP/PSDB

PSDB

PSDB

PSD

PDC

PMDB

PSDB

PSB

PMDB

PGT

PT

PR

PRTB

PMDB

PSDB

PP/PSDB

PSDB

PMDB

PTN

PMDB

PT

PP/PSDB

PR

PMDB

PAN

PMDB

PSDB

PP/PSDB

PT

PP/PSDB

PR

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PR

PSDB

PMDB

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PV

PP

PSDB

PP/PSDB

PT

PST

PDC

PMDB

PSDB

PSL

PDT

PMDB

PSDB

PRONA
PDT

PMDB
PDC

PT

PTC
PFL/DEM

PGT
PDC

PDC

PPR
PTB

PSDB

PSDB

PP

PSDB

PDT

PP/PSDB

PSDB

PSDB

PT

PT

PT

PMDB

PMDB

PT

PP/PSDB

PSDB

PSDB

PP/PSDB

PR

PSDB

PFL
PDC

PDC

PDS

PDC

PCdoB

PDT

PT

PMN

PDT

PT

PPB/PP

PSDB

PSDB

PSDC

PSDB

PSDB

PHS
PRB

PSDB

PR
PP/PSDB

PSDB

PSDB

PSDB

PSDB
58

PSOL

PSTU

SD

PMDB

PPL

PMDB

PSTU

PT

PSOL

PEN

PSDB

PSD 2

PSDB

PROS

PSDB

FONTE: Nicolau (1999) e TSE:
http://www.tse.jus.br/hotSites/pesquisas-eleitorais/candidatos_anos/1994.html.

Na literatura sobre a formação de coligações no Brasil prevalece a noção de
que a união de partido com objetivos eleitorais favorece mais os pequenos partidos.
(Melo e Ev, 2015; Kinzo, 2003). De acordo com Kramer:
Os pequenos se aliam aos grandes e – pelo menos no caso de
agremiações ditas progressistas, como o PPS e o PC do B – concentram-se
em poucos candidatos, no intuito de garantir uma ou outra cadeira
legislativa com as sobras dos votos dados aos sócios maiores, que
excedem o quociente eleitoral, este resultante da divisão do número de
votos válidos pelo de vagas parlamentares em disputa. Caso contrário, seria
praticamente impossível aos partidos nanicos emplacar representantes.
(KRAMER, 2004, p.2).

Mas a prática favorece também as candidaturas majoritárias dos grandes
partidos. “Os pequenos partidos são bem-vindos nas alianças e coligações
proporcionais desde que, em contrapartida, colaborem na sustentação dos
candidatos majoritários” (SCHMITT, 2005, p. 20). Apoio que é medido pelos recursos
eleitorais que o pequenos partido dispõem, aos quais se incluem o tempo de
propaganda eleitoral que o partido vem somar ao candidato majoritário da coligação.
“A formação de alianças constitui, pois, a melhor estratégia tanto para os grandes
partidos como para os pequenos” (KINZO, 2004, p.33).
Os pequenos partidos garantiriam, por meio das alianças, representação
parlamentar mesmo sem a quantidade de votos necessária para atingir o quociente
eleitoral. São o que Jairo Nicolau denominou partidos de coligação. Nessa relação
entraria os pequenos partidos de esquerda e os partidos dos “cidadãos anônimos”,
também cunhado pelo autor.
Com base nas coligações firmadas em Goiás no período pósredemocratização é possível observar o comportamento dos pequenos partidos: O
PRN e PRP participaram da coligação do PDC em 1990, de oposição ao PMDB, e,
na eleição seguinte, compuseram a aliança peemedebista. O PSD seguiu o mesmo
caminho em 1998, assim como o PSB, PSC, PPS e PST. Já em 2002, depois da
vitoria de Marconi Perillo, do PSDB, sobre o candidato do PMDB, Iris Rezende,
ocorrida em 1998, PSL, PST, PSC, PAN, PRTB, PSD e PRP trocaram a coligação
59

peemedebista pela do PSDB. A coligação do PSDB, que em 2002 contava com
cinco partidos, somou 12 na eleição de 2006, quando o PSC – objeto de estudo
desta pesquisa - retornou a coligação do PMDB.
A dança dos pequenos partidos demonstra o poder de atração do partido do
partido que ocupa o executivo estadual sobre a construção das coligações. A partir
de 1998, o PSDB passou a reunir o maior número de partidos em sua aliança
(2002,12 partidos; 2006, 14; 2010, 11 e 2014,16 legendas). “O Executivo ainda
permanece como o centro de gravidade do sistema político e não apenas no nível
federal. Governos estaduais e prefeituras também exercem atração sob as elites
políticas, incentivando-as muitas vezes a migrarem da esfera legislativa para a
disputa de um cargo nos executivos subnacionais a fim de aumentar sua capacidade
de ação no âmbito local.” (EV, 2015, p.24).
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CAPÍTULO 4
OS PEQUENOS PARTIDOS: ATUAÇÃO, GANHOS E INCENTIVOS
4.1

O PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC)

O Partido Social Cristão (PSC) foi fundado 15 em maio de 1985, por Vítor
Nósseis – que ainda preside o partido em âmbito nacional - e recebeu o registro
oficial em 1990. À época, já contava com três deputados federais eleitos. Desde sua
criação o PSC manteve a mesma sigla e não sofreu dissidências, interrupções ou
fusões.
O estatuto do PSC proíbe o partido de fundir-se com outras legendas. De
acordo com o primeiro parágrafo do artigo 6º de seu estatuto: “o PSC não poderá
fundir-se com outros partidos, entretanto, poderá promover a incorporação de um ou
mais partidos mediante aprovação de pelo menos dois terços dos votos dos
membros da Convenção nacional.” O impedimento de unir a outra legenda para dar
origem a outra sigla partidária previsto no documento maior do PSC demonstra o
interesse do partido em manter-se e estabilizar-se no jogo político sem buscar fusão
com outras legendas.
O Manifesto, Estatuto e Programa do PSC foram publicados no Diário Oficial
da União no dia 15 de maio de 1985 e traz em seu Art. 3º “Por serem as mesmas
ideias e ideais que nortearam no passado, o extinto Partido Democrático
Republicano – PDR, o PSC os incorpora e manterá a continuidade dos mesmos
princípios, conservando a antiga sigla e nome – Partido Democrático Republicano –
PDR, como um dos patrimônios históricos de sua fundação, obra pioneira de seu
patrono, Dr. Pedro Aleixo." Nesse sentido, o PSC se assemelha a outros pequenos
partidos existente. Conforme assevera Ev (2015), a experiência institucional prévia é
um dos elementos que caracteriza alguns dos pequenos partidos. Ainda de acordo
com o autor, “muitos partidos surgem de experiências vividas em outras legendas ou
retomam partidos que existiram há mais tempo” (EV, 2015, p. 96),
O PSC varia, de acordo com levantamento de Tarouco e Madeira (2013) sobre
classificação ideológica dos partidos políticos, no intervalo entre o espectro de
centro e o de direita. No estudo, o partido é apontado como uma legenda cristã de
centro, de centro-direita e de direita em diferentes categorizações da literatura. O
fato de o PSC ser caracterizado de diferentes maneiras pela literatura demonstra
seu caráter difuso e de difícil caracterização no espectro ideológico, propriedade
presente em vários dos pequenos partidos, com exceção dos pequenos partidos de
esquerda (PSOL, PSTU e PCO).
O partido tem como fundamento o cristianismo, sendo contrário ao Marxismo e
à ideologia anticomunista. No manifesto do partido, disponível no website do TSE, o
PSC prega a bandeira do cristianismo como meio para a conquista de justiça social
15

O PSC foi fundado pelos políticos Sergio Bueno, candidato a presidente da República pelo PSC em
1998; Édipo Ázaro; Antônio Nogueira; Etiberê Zen; Antônio Macedo; Jorge Haddade Abrahão; Afonso
Macedo; Geraldo Diniz; Herculano Franco; Cel. José Guilherme; Tristão Fernandes; Rogério Pèret e
vários outros sob orientação de José Carlos Brandi Aleixo, padre jesuíta e filho de Pedro Aleixo.
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e fortalecimento econômico das massas. “Mais que a força material, o fator social
religião anima, inspira e fortalece as células do organismo democrático” (Manifesto
do PSC). O partido adota o peixe, símbolo do cristianismo, como logotipo. Esses
elementos corroboram a caracterização de Tarouco e Madeira (2013) que
classificam o PSC como um partido situado no centro do espectro ideológico.
Na definição de Duverger, que distingue as legendas quanto a sua gênese
entre intra-parlamentar e as de origem extra-parlamentar, o PSC é um partido de
quadros, voltado exclusivamente para a ação parlamentar. “Em seu começo, o PSC
reuniu, portanto, quadros políticos já estabelecidos e tradicionais, e ainda que
nenhum deles detivesse mandato, pode-se afirmar que sua origem é parlamentar”
(EV, 2015, p.76).
Apesar do fraco desempenho eleitoral, que será visto mais adiante, o PSC –
numa perspectiva comparada com seus congêneres – pode ser considerado grande
em termos de filiados, mais de 370 mil. O PSC, entre os pequenos partidos, conta
com o maior número de filiados, conforme levantamento de Ev (2015). De acordo
com o autor, a quantidade de membros do partido é um dos principais motores de
seu desenvolvimento institucional. “É um dos indicadores da extensão do apelo do
partido junto à sociedade, de sua capacidade de mobilização e do peso que a base
(party on the ground) pode exercer nos jogos internos de poder da organização” (EV,
2015, p. 81).
A quantidade de filiados também indica o nível de enraizamento do partido na
sociedade. Nesse sentido, pode-se afirmar que o PSC detém algum enraizamento
social, dado o seu número de filiados quando comparado com os demais pequenos
partidos16.
De acordo com seu estatuto, o partido cobra uma contribuição financeira do
filiado no valor de R$ 20,00 ao ano e 5% sobre o vencimento bruto dos detentores
de mandato eletivo e de cargo em comissão. A inadimplência pode resultar em
suspensão das funções partidárias. De acordo com o estatuto do partido, os
recursos do Fundo Partidário são distribuídos da seguinte forma: 20% são
destinados à Fundação Pedro Aleixo; 10% para os órgãos executivos estaduais
onde o partido obteve pelo menos 2% dos votos para a Câmara dos Deputados.
O financiamento determina o grau de autonomia dos partidos. De acordo com
Ev (2015), há três fontes distintas de financiamento que podem ter efeitos diferentes
sobre os partidos: contribuições dos militantes e membros, subsídios estatais e
doações de organizações externas. Apesar de receber contribuições dos filiados, a
principal fonte de recurso do PSC vem do Fundo Partidário e, em época de eleição,
o partido recebe doação de empresas.

16

Entre os pequenos partidos, o que tem o menor número de filiados é o PCO, com 2.625 filiados;
PCB tem 15.161; PSTU 17.143 e PSOL 91.299. PSDC (167.528), PRP (223.755), PSL (200.420),
PTC (176.409), PTdoB (168.801), PHS (157.717) e PMN (208.580)têm mais de 1% do total de filiados
do Brasil e apenas o PSC (2,43%) e o PRB, com 307.133 (2,04%) filiados superam a casa dos 2%.
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De acordo com Ev (2015), os incentivos gerados pelos subsídios estatais
tendem a causar a cartelização do partido que passará a depender dos vínculos do
estado e dos recursos advindos dele. A doação por parte de entidades externas
torna o partido independente das suas bases e do estado, mas tende a tornar o
partido um agente dos interesses da organização financiadora na esfera política.
(Ev, 2015, p. 83).
De acordo com dados da prestação de contas apresentada pelo PSC ao TSE
no período de 2007 a 2013, disponíveis no website do TSE, o partido tem como
fonte de recursos o repasse do Fundo Partidário, contribuição dos filiados e
doações. Entre os maiores doadores estão o diretório Nacional do PT (R$ 4,7
milhões) a JBS (R$ 5 milhões) e a construtora Camargo Correia (R$ 2 milhões).
Além da Camargo Correia, a construtora Queiroz Galvão (R$ 200 mil), a Andrade
Gutierrez (R$ 700 mil) e outras 12 construtoras doaram dinheiro para o partido no
período de 2007 a 2013. Entre os pequenos partidos, apenas PMN, PRB e PSC
receberam doação de pessoas jurídicas em 2013 e apenas o PSC arrecadou mais
de 1 milhão. (EV, 2015).
As doações recebidas pelo PSC demonstram que o partido tem alguma
inserção na divisão eleitoral do país, pois consegue capitanear recursos de
empresas importantes e de um dos partidos políticos centrais na política partidária
do Brasil, o Partido dos Trabalhadores.
Pelo repasse do Fundo Partidário pode-se perceber o crescimento constante
da participação do PSC no recebimento do recurso a partir de 2006, quando o
percentual saltou de 0,03% para 2,08%, chegando a 2014 com uma participação de
2,7%17. Isso mostra que o PSC vem ampliando significativamente sua capacidade
de financiamento desde sua criação. O Fundo Partidário é a principal fonte de
recurso dos os pequenos partidos e em segundo lugar vêm as doações e
contribuições de pessoas físicas, que, em sua maioria, são modestas. (EV, 2015).
TABELA 6:
FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADO AO PSC (1994 – 2014)

ANO

DUODÉCIMO
PSC

%

MULTAS PSC

1994*

7.982,36

1,1

1995

10.447,16

0,5

1996

94.317,58

0,2

1997

84.022,29

0,2

1998

89.650,78

0,2

1999

18.817,90

0,04

%

17

Entre os pequenos partidos, apenas o PRB (1,82%) e o PSOL (1,27%) superaram a casa do 1%
em participação no Fundo partidário em 2013.

63

2000

16.648,65

0,02

2001**

20.788,50

0,02

686,68

0,02

2002

3.741,93

0,01

260,51

0,01

2003

11.877,86

0,01

838,12,

0,01

2004

17.180,33

0,02

972,63

0,01

2005

40.014,81

0,04

4.045,10

0,04

2006

34.496,65

0,03

11.106,04

0,04

2007

2.526.205,18

2,08

687.392,83

1,91

2008

2.750.082,17

2,03

698.445,92

1,19

2009

3.173.214,48

2,04

596.860,27

2,05

2010

3.191.812,53

1,99

723.986,25

1,99

2011

8.659.118,89

3,26

1.366.791,74

3,15

2012

8.805.044,95

3,08

1.963.308,59

3,10

2013

8.235.559,05

2,80

1.891.221,50

2,79

2014

8.478.243,67

2,70

1.581.981,08

2,71

FONTE: TSE .
*1994 FUNDO PARTIDÁRIO até 01/06/94 - valores expressos em URV. A partir de julho de 1994,
valores expressos em Real.
**A partir de 2001, os partidos passaram a receber fundos de duas dotações orçamentárias:
Duodécimos (Fonte 0100) e Multas do Código Eleitoral e Leis Conexas (fonte 0150).

TABELA 7:
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FEITAS AO PSC (2007-2013)
RECURSOS

2007

Doações (R$)
Contribuições
(R$)

2008

2009

200.000
9.963

45.324

2010

2011

14.000.000
3.420

1.730

17.000

2013

2013

11.032.000

1.150.000

84.599

34.900

FONTE: TSE.

Nas últimas sete eleições para presidente da República, o PSC lançou
candidato em três, 1994, 1998, e 2014. Ainda como comissão provisória, em 1989,
fez parte da coligação Brasil Novo, com o PRN, PST e PTR, que elegeu Fernando
Collor de Mello. Em 1994, o PSC lançou a candidatura do militar Hernani Goulart
Fortuna a presidente da República. Ele obteve 0,38% dos votos e ficou na última
colocação. No pleito seguinte, lançou Sérgio Bueno como presidente, que ficou em
penúltimo lugar com 124.659 votos (0,18%). Em 2010 conquistou a primeira vaga no
Senado e, em 2014, lançou a candidatura de Pastor Everaldo (vice-presidente do
partido) à presidência da República, que obteve o,75% dos votos válidos.
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TABELA 8:
PARTICIPAÇÃO DO PSC NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS (1989 – 2014)

ELEIÇÃO

CANDIDATO

COLIGAÇÃO

1989

Fernando Collor

PRN, PSC, PTR e PST

1994

Hernani Goulart
Fortuna

1998

Sérgio Bueno

2002

Não participou de
coligação

2006

Apoio informal a
José Maria Eymael
(PSDC)

%
VOTOS

COLOCAÇÃO

49,94

1º

Sem coligação

0,38

8º

Sem coligação

0,18

11º

0,07

6º

56,0

1º

0,75

5º

2010

Dilma Rousseff

PT, PMDB, PR, PSB,
PDT, PC do B, PSC,
PRB, PTC e PTN

2014

Pastor Everaldo

Sem coligação

FONTE: TSE.

A despeito de compor a base de apoio de quase todos os governos da Nova
República, o PSC nunca ocupou um cargo de primeiro escalão no governo federal,
como descrito em O Globo, em marco de 2013. “Nos últimos dez anos, a sigla se
firmou como um partido satélite para o Planalto e governos estaduais. Nos últimos
anos, o partido cresceu e passou a influenciar alianças regionais e conseguiu
negociar a ocupação de cargos em governos estaduais.” 18 Em 2011, o partido
conseguiu garantir a indicação de Carlos Batinga, ex-prefeito de Monteiro (PB), para
a secretaria de mobilidade do Ministério das Cidades, cargo de segundo escalão.
O PSC foi um dos dez partidos que apoiaram a candidatura de Dilma Rousseff
em 2010, mas em março de 2014, o partido deixou a base governista e se uniu ao
bloco independente do Congresso nacional. Em abril, o partido lançou a candidatura
do Pastor Everaldo à Presidência da República em oposição à candidata do
Planalto, Dilma Rousseff (PT). Para a eleição passada, a Executiva Nacional do
PSC publicou uma resolução em que orientava os diretórios regionais a lançarem
candidaturas próprias e formar chapas completas, o que demonstra um certo
crescimento institucional do partido, que busca maior visibilidade no cenário político.
O PSC é, entre os pequenos partidos, o que melhor conseguiu aumentar sua
votação ao longo das eleições. De acordo com Ev (2015), saiu de 1,17% dos votos
nacionais para Assembleias Legislativas e Distrital, em 1998, para 3,31% em 2014;
18

http://oglobo.globo.com/brasil/com-16-deputados-federais-psc-ja-disputa-cargos-de-2-escalao-7956066
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praticamente o dobro. Com exceção do ano de 2002, o PSC vem aumentando
significativamente sua participação nos parlamentos estaduais. É também o partido,
entre os pequenos investigados por Ev (2015), que está presente no maior no maior
número de estados de 1998 a 2014. Atualmente detém cadeiras no parlamento
estadual de quinze estados; em 1998 se fazia presente em dez estados; nove, em
2002; treze, em 2006, e dezessete em 2010. Embora “a quantidade de distritos onde
(o PSC) consegue eleger candidatos oscile ao longo do tempo” (EV, 2015, p 110),
os dados acima permitem mostrar que o partido tem mantido um crescimento
eleitoral de relativa estabilidade.

TABELA 9:
DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS PELO PSC (1990-2014)
1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

Eleitos %

Eleitos %

Eleitos %

Eleitos %

Eleitos %

Eleitos %

Eleitos %

13 (1,2)

19 (1,8)

15 (1,42)

13 (1,23)

23 (2,17)

34 (3,21)

35 (3,31)

FONTE: Nicolau (1996) e EV (2015).

O partido tem entre os integrantes políticos polêmicos, como o deputado
Eduardo Bolsonaro, filho do deputado Jair Bolsonaro (PP/RJ), o deputado e pastor
Marco Feliciano, o senador Mão Santa e o ex-governador e ex-senador Joaquim
Roriz. Atualmente, o PSC tem um representante no Senado, Eduardo Amorim (SE),
eleito pelo Sergipe; e elegeu treze deputados para na Câmara.
O desempenho do PSC para a Câmara Federal também registra um aumento
significativo de 1990 a 2014, a despeito de o partido ter reduzido sua bancada de
2010 para 2014 em quatro deputados. Todavia, entre os partidos de pequeno porte
o PSC ainda está entre os que obtêm melhores resultados eleitorais, perdendo em
número de deputados apenas para o PRB, que elegeu 21 parlamentares em 2014.
De toda forma, a redução na bancada do PSC na atual legislatura é até certo ponto
inesperada porque o partido lançou Pastor Everaldo como candidato a Presidência
da República e, portanto, teve mais visibilidade na campanha eleitoral.
Ev (2015) observa que o PSC obteve cadeiras em todos os pleitos de que
participou e, em 2010, conseguiu obter um percentual de cadeiras na Câmara
(3,31%) superior ao percentual de votos que obteve nacionalmente (3,11%), o que
significa que o partido tem usado estratégia eficiente em suas campanhas. (EV,
2015, 115). No pleito passado, o partido obteve 2,59% dos votos e conquistou
2,53% das cadeiras.
TABELA 10:
DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS PELO PSC (1994-2014)
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1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

Eleitos%

Eleitos %

Eleitos %

Eleitos %

Eleitos %

Eleitos %

Eleitos %

6 (1,19)

3 (0,38)

2 (0,39)

1 (0,19)

9 (1,75)

17 (3,31)

13 (2,53)

FONTE: Portal da Câmara.

4.2 PSC EM GOIÁS
Conforme indicado anteriormente, para se avaliar os ganhos que os pequenos
partidos obtêm na arena política que justificam a sua existência foi selecionado um
pequeno partido goiano e o critério de seleção foi: antiguidade e perenidade, além
do fato de o partido ter, ao longo da trajetória, participado de campos diversos da
disputa eleitoral no cenário regional. O partido que atendeu a esses critérios foi o
PSC.
Logo na primeira eleição nacional que participou, em 1986, ainda como
comissão provisória, o PSC apoiou a candidatura de Henrique Santillo (PMDB) para
governador. No pleito seguinte, em 1990, o PSC apoiou Paulo Roberto Cunha, do
PDC, opositor de Iris Rezende, candidato do PMDB. Nas duas eleições
subsequentes, 1994 e 1998, o partido voltou a se coligar com o PMDB, mas em
2002, fez parte da coligação do PSDB.
Em 2006, quando era presidido por Euler Morais, voltou a se aliar ao PMDB e
na eleição seguinte, em 2010, apoiou a candidatura de Vanderlan Cardoso (PR), de
oposição a Marconi Perillo (PSDB). Na última eleição, em 2014, o PSC indicou o
vice na chapa do PSB, o professor Alcides Ribeiro Filho, cujo candidato a
governador era Vanderlan Cardoso. No segundo turno, o partido apoiou a reeleição
de Marconi Perillo, do PSDB.
O Partido Social Cristão (PSC) em Goiás teve como fundador Mário
Eustáquio Nonô do Amaral, que presidiu o partido entre 1991 a 2003. Foi sucedido
por Euler Moraes, que esteve à frente do partido de 2003 a 2010, quando Leonel
Pires assumiu a presidência e ficou por menos de um ano, até 2011. O atual
presidente é Joaquim Jacinto de Lima. O partido conta hoje com 13.853 filiados em
situação regular em Goiás, um deputado estadual, três prefeitos (Bela Vista de
Goiás, São Miguel do Araguaia e Cachoeira de Goiás), cinco vice-prefeitos e 80
vereadores no Estado.
O partido adotou a estratégia de não lançar candidato em disputas
majoritárias, optando por concorrer a cadeiras no legislativo. Essa é uma tática que
favorece as pequenas legendas e amplia suas oportunidades eleitorais, dado que a
disputa majoritária envolve maior custo, conforme analisado pela literatura. “Nas
eleições majoritárias nos níveis estadual e federal os pequenos partidos têm
apresentado uma atuação muito incipiente (...) competem para estes cargos apenas
ocasionalmente e com desempenhos, em geral, muito modestos.” (Ev, 2015, p. 117).
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Apenas na última eleição, em 2014, o partido compôs a chapa majoritária, indicando
o vice-governador.
Como já foi mencionado, o PSC participou da primeira eleição para
governador em Goiás em 1986, ano em que se coligou com o PMDB, que elegeu
Henrique Santillo. NO entanto, naquela ocasião o PSC não elegeu qualquer
parlamentar (federal ou estadual). Na eleição seguinte, em 1990, o partido apoiou a
candidatura de Paulo Roberto Cunha, do PDC, que foi derrotado por Iris Resende,
do PMDB. No mesmo pleito, o PSC não conseguiu eleger representantes para a
Câmara Federal e Assembleia Legislativa.
De acordo com a ata da convenção Regional do PSC, do dia 31 de maio de
1994, o PSC se coligaria com PSD, PRN, PRP e PL na disputa proporcional e
apoiaria os candidatos do PMDB na eleição majoritária. Todavia, O PSC não
compôs a coligação que elegeu Maguito Vilela - PMDB, PL, PRN e PRP – e se aliou
apenas ao PSD na eleição proporcional. O partido não elegeu deputados federal e
estadual, mas o suplente Clever Marques (PSC) assumiu em 1997 a vaga de Tito
Coelho, que renunciou para assumir a Prefeitura de Itapuranga.
Novamente, em 1998, em convenção registrada na ata de 20 de junho, o
partido deliberou pela coligação com o PMDB para a eleição majoritária e com os
partidos PMDB, PL, PSD, PST, PPS, PSL, PRTB, PAN para a disputa proporcional
para deputado federal. Para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa, o
PSC aprovou a coligação com PST, PPS, PSL, PRTB e PAN. Pela primeira vez em
Goiás, o PSC elegeu um deputado estadual, Ronildo Naves de Oliveira, mas com a
adesão de Rosiron Wayne, eleito pelo PST, contou com dois representantes na
Assembleia à 14ª Legislatura.
Na eleição seguinte, o PSC deixou a coligação do PMDB e passar a compor a
coligação do partido rival - PSDB e PPB. A coligação proporcional aprovada em
convenção foi a seguinte: para deputado estadual PSC, PHS e PSD; para deputado
federal o partido se aliou ao PPB, PFL, PAN, PSDC, PRP e PSDB. Não elegeu
parlamentares no pleito.
Em 2006, com novo presidente, o ex-peemedebista Euler de Morais, o PSC
retornou à coligação do PMDB, decisão registrada na ata da convenção de 28 de
junho de 2006. Ficou aprovada a coligação majoritária com o PMDB, PDT, Prona e
PTC. Para a disputa para deputado federal, o partido obteve aprovação para se aliar
ao PMDB, PDT e PTC e para deputado estadual ao PDT, Prona e PTC. O partido
apoiou a candidatura de Maguito Vilela (PMDB), que perdeu a eleição. Não elegeu
deputado federal, mas pela segunda vez conquistou uma cadeira na Assembleia
Legislativa pelo voto: elegeu a deputada Vanuza Valadares, mulher do ex-prefeito de
Porangatu Eronildes Valadares, do PMDB.
Em 2010, o PSC trocou de presidente, assumiu Leonel Pires e deixou a
coligação do PMDB. Em convenção realizada em 7 de junho de 2010, o partido
decidiu se coligar com PR, PP, PDT, PTN, PSB, PSDC,PV E PRB para eleições
majoritárias; com os partidos PR, PP, PDT, PTN, PSB, PSDC, PV E PRP para
eleição para deputado federal e com PDT E PRP para deputado estadual. Elegeu
68

Carlos Antonio de Sousa Costa, que se desfiliou do PSC em 03 de outubro de 2013
para filiar-se ao Solidariedade. Todavia, o partido não ficou sem representante no
parlamento estadual na 17ª Legislatura, Simeyzon Silveira Fernandes da Silveira,
que era suplente, assumiu a vaga do titular Misael Oliveira, eleito prefeito de
Senador Canedo, em janeiro de 2013.
Na convenção partidária realizada em 29 de junho de 2014 para escolha dos
candidatos que iriam disputar a eleição daquele ano o PSC indicou, pela primeira
vez, um candidato a vice-governador – Alcides Ribeiro Filho, vice de Vanderlan
Cardoso, do PSB. Foi aprovada a coligação com o PSB e PRP para eleição
majoritária e proporcional. O partido reelegeu o deputado estadual Simeyzon
Silveira.
No segundo turno da eleição de 2014, o PSC apoiou a reeleição de Marconi
Perillo, mas esse apoio ainda não resultou em cargos no governo estadual. O
deputado estadual Simeyzon Silveira compõe a base de apoio ao governador na
Assembleia Legislativa.
QUADRO 7: COLIGAÇÕES E RESULTADOS OBTIDOS PELO PSC EM GOIÁS
(1986 – 2014)
1986

1990

PMDB
PL
PN

Coliga
ção

PDC
PFL
PRN
PDS
PTdoB
PSD
PRP
PST
PTB

1994

1998

2002

Não coligou
na eleição
majoritária

PMDB
PT do
B
PRP
PSD
PSB
PRN
PRTB
PTN
PL
PAN
PPS
PST
PSL

PSD
PPB
PSL
PST
PFL
PAN
PSDC
PRTB
PHS
PSD
PRP

2006

2010

PMDB
PRONA
PDT
PTC

PP
PDT
PTN
PR
PSDC
PSB
PV
PRP

2014

PSB
PRP

Deputado
Estadual

0

0

0

2*

0

1

1

1

Deputado
federal

0

0

0

0

0

0

0

0

FONTE: TRE Goiás.
*O PSC elegeu um deputado e recebeu a filiação de outro, ficando com dois parlamentares na
legislatura.

Ao longo de sua existência em Goiás, em quase três décadas, PSC elegeu
quatro deputados estaduais em Goiás. Seu melhor desempenho eleitoral é nas
eleições municipais, haja vista que partido conta com 80 vereadores nos municípios
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goianos e três prefeitos, o que comprova os dados da pesquisa de Ev (2015) que
apontam ser no âmbito municipal onde os pequenos têm obtido os melhores
resultados eleitorais.

4.3 INCENTIVOS INSTITUCIONAIS E CARGOS
De acordo com a prestação de contas do PSC junto ao TSE, o partido
destinou ao diretório de Goiás R$ 41 mil reais no período de 2007 a 2013: 2007, R$
10 mil; 2008, R$ 20 mil; 2009, R$ 5 mil, e, em 2011, R$ 6 mil. O diretório estadual do
PSC não recebeu cotas do Fundo Partidário nos anos de 2010, 2012, 2013 e 2014.
A prestação de contas do partido junto ao TRE de Goiás demonstra, em 2013, uma
receita total de R$ 36.276,00, sendo que as doações de pessoas físicas
representam R$ 17.100,00 e as contribuições de filiados R$ 18.376,00. Há ainda
transferências intrapartidárias no total de R$ 800,00.
TABELA 11:
RECEITAS DO PSC DE GOIÁS (2010 – 2013)

ANO

FUNDO

CONTRIBUIÇÕES

PARTIDÁRIO

DOAÇÕES

TRANSFERÊNCIAS

2010

--

39.642,00

498,00

--

2011

6.000,00

32.910,00

59,00

400,00

2012

27.780,00

1.320,00

1.000,00

2013

18.376,00

17.100,00

FONTE: Justiça Eleitoral.

O PSC não ocupou cargos de primeiro escalão nos governo de Goiás. De
acordo com informações do diretório regional, o partido indicou o chefe de Gabinete
da Presidência da Ceasa, em 1991 (governo Iris Rezende - PMDB) e o chefe de
Gabinete da Secretaria da Solidariedade, em 1995 (governo Maguito Vilela - PMDB).
Ambos os cargos foram ocupados por Leonel Pires.
Dentre os elementos apontados pela literatura como incentivos à existência
dos pequenos partidos, todos de certa forma se aplicam ao PSC. O Fundo Partidário
é a principal fonte de financiamento do partido e esse recurso vem crescendo ao
longo do tempo e aumentando a capacidade de competição da legenda. Todavia,
em nível regional, esse recurso ainda é escasso e o partido em Goiás tem se
financiado por meio de doações e contribuições de filiados que representam
quantias modestas.
A legislação eleitoral, que permite as coligações proporcionais e também é
apontada pela literatura como incentivo aos pequenos partidos, tem favorecido o
crescimento do PSC. De acordo com Dantas e Praça (2010) o PSC foi a segunda
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legenda, entre os pequenos partidos, em número de coligações partidárias na
eleição de 2000. De acordo com Nicolau (1996) é por meio das coligações
proporcionais que partidos que têm baixas votações tem conseguido eleger seus
representantes. O deputado estadual Simeyzon Silveira, eleito pelo PSC em Goiás
em 2014, obteve 20.472 mil votos (0,65%) e conquistou uma cadeira na Assembleia
legislativa graças aos votos da coligação, pois eram necessários 76.277 votos
(quociente eleitoral)19 para eleger um deputado estadual naquele pleito.
A despeito do crescimento experimentado pelo PSC no âmbito nacional, o
partido não registra o mesmo resultado em Goiás Tem conseguido se manter na
arena política de maneira estável, mas sem aumentar o número de representantes
nos parlamentos estadual e federal. A estratégia de competição adotada na disputa
regional é a mesma que a nacional: alianças pouco seletivas no que pese o aspecto
ideológico dos partidos, o que corrobora Dantas e Praça (2010) quanto ao
pragmatismo das estratégias das pequenas legendas, voltadas para a maximização
de suas chances. De 1986 a 2014 o PSC se aliou a 29 partidos nas disputas
majoritárias realizadas em Goiás e apenas em 2014 teve um representante na
chapa na chapa majoritária, o professor Alcides Ribeiro Filho, que foi candidato a
vice-governador na coligação PSB, PSC e PRP.

19

O quociente eleitoral define os partidos e/ou coligações que têm direito a ocupar as vagas em
disputa nas eleições proporcionais. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos
válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se
igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior (TSE).
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5 CONSIDERAÇÕES
O esforço para buscar as motivações que explicam a existências dos pequenos
partidos nos sistema partidário brasileiro esbarra em duas questões: na falta de
estudos específicos sobre as pequenas legendas, que têm sido incluídas em
estudos sobre sistemas partidário e eleitoral, mas não como alvo específico desses
estudos, exceto nos trabalhos mais recentes de Dantas e Praça (2010), Melo e Ev
(2014) e Ev (2015); e a falta de dados sobre esses partidos, uma vez que o diretório
do PSC em Goiás, partido estudado nessa pesquisa, não tem guardado os primeiros
documentos referentes à criação do partido e participação do mesmo nas disputas
eleitorais e governos. O que apenas comprova que o estudo sobre os pequenos
partidos tem muito que avançar no Brasil, uma vez essas legendas não apenas têm
integrado o sistema partidário brasileiro no período pós-redemocratização como é
maioria no cenário político brasileiro. Este trabalho não se dispôs a discutir o efeito
da existência das pequenas legendas, se elas afetam ou não a consolidação e
institucionalização do sistema partidário, mas a observar o que motiva a criação dos
pequenos partidos no Brasil.
Os primeiro pequenos partidos surgiram em 1985 e podem ser divididos entre
pequenos partidos da esquerda doutrinária, PCB e PC do B, e partidos de cidadãos
anônimos, PDC, PTR, PMN e PSC (Nicolau, 1996). Em 1993 houve outra leva de
criação e pequenos partidos, entre os quais PSD, PRP, PST, Prona e PT do B. a
última legenda de pequeno porte a conseguir registro junto ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) foi o Partido da Pátria Livre, (PPL), em 2011.
Não há, na literatura sobre partidos políticos, uma definição ou classificação de
pequenos partidos políticos. Essa pesquisa buscou nas teorias clássicas e
contemporâneas as concepções que poderiam ser aplicadas a essas legendas. Com
base na tipologia desenvolvida por Duverger (1970), que distingue partidos de
quadros e de massas, é possível afirmar que as pequenas legendas – com exceção
daquelas da esquerda doutrinária – se aproximam mais do modelo de partido de
quadros.
Os pequenos partidos brasileiros também se aproximam da concepção de Katz e
Mair (1995), que criaram o termo cartel para definir os partidos que dependem do
estado para obter recursos necessários à sobrevivência e se encaixam na definição
de Downs (1999) de partidos políticos: é o veiculo que permite ao político obter
recursos políticos, posição e poder a partir da ocupação de cargos públicos.
A existência dos pequenos partidos, De acordo com Duverger (1970) está
relacionada à fragmentação do sistema partidário brasileiro. De acordo com o autor,
o multipartidarismo é consequência do sistema eleitoral adotado pelo país, a partir
do que os sistemas majoritários de um só turno tente ao bipartidarismo e os
majoritários de dois turno e a representação proporcional ao multipartidarismo. A
noção de que representação proporcional favorece o multipartidarismo tem o apoio
de Sartori (1982) e Lijphart (1994). Todavia, encontra critica entre outros autores,
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que observam que essa concepção se baseia em democracias europeias e não se
aplica às novas democracias. (Nicolau e Schmitt, 1995 e Mainwaring, 2011).
Para Kinzo, a acentuada fragmentação do sistema partidário brasileiro se deve à
combinação de eleições pelo sistema majoritário e proporcional com listas abertas e
coligações, o que facilita que os pequenos partidos consigam eleger seus
representantes. Para Dantas e Praça (2010), a possibilidade de fazer coligações é a
mis importante ferramenta de ação dos pequenos partidos. A maioria abre mão da
candidatura majoritária e passa a poiar o candidato dos grandes partidos e, em
contrapartida conquistar, na coligação proporcional uma cadeira no parlamento
mesmo não atingindo o coeficiente eleitoral com votos próprios.
O contexto partidário fragmentado ocorre devido ao constante surgimento de
novos partidos e a criação de novas legendas se dá em função da legislação, que
não impõe barreiras à criação de partidos e ainda propicia a sua manutenção pro
meio de incentivos institucionais, como Fundo Partidário. Todos os partidos, mesmo
os que não conseguem eleger representantes, recebem um percentual do fundo,
além e também terem acesso à propaganda partidária e eleitoral gratuita em rádio e
TV.
Ou seja, os pequenos partidos existem porque a legislação não impõe
impedimentos à criação de partidos políticos; sobrevivem porque têm acesso a
incentivos institucionais que lhe garantem recurso e são favorecidos pelo sistema de
competição eleitoral adotado no Brasil, composto de coligações, listas abertas e
proporcionalidade, o que lhe favorece na conquista de cadeiras no parlamento.
Mas quais e quantos são os pequenos partidos políticos no Brasil? Não há uma
única resposta para essa pergunta por que cada autor utiliza um critério para
classificar os partidos quanto ao tamanho. A maioria utiliza o desempenho eleitoral
para criar a própria classificação e o conjugam com outros elementos, número de
parlamentares eleitos ou cota do Fundo Partidário.
Considerando que a coligação interfere na eleição de parlamentares, uma vez
que o coeficiente eleitoral é atingido pela totalidade dos partidos que compõe a
coligação, não penas pelos votos do partido isolado, este trabalho descartou esse
critério e também o que avalia o percentual dos recursos do Fundo Partidário
destinado ao partido, que também reflete o número de parlamentares eleitos. O
critério utilizado nesse trabalho foi aquele adotado por Melo e Ev (2014), que tem
como base os votos obtidos pelos partidos. Considerando quatro eleições, foram
considerados de pequeno porte aqueles que obtiveram em pelo menos duas uma
votação inferior a 2,5% dos votos válidos.
Identificados os pequenos partidos em nível nacional a pesquisa selecionou um
para estudar sua trajetória em Goiás. Antes, porém, foram levantadas as
particularidades do cenário político em Goiás, um estado que experimentou um
multipartidarismo tardio devido à predominância do PMDB, que esteve à frente do
governo de 1982 a 1998. Diferente do plano nacional, a polarização em Goiás não
ocorrer em relação ao PT e PSDB, mas entre o PMDB e o PSDB e se arrasta desde
1998 até a última eleição, 2014.
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Para selecionar o partido que serviria de amostra nesse estudo foi feito um
levantamento sobre as coligações firmadas nas eleições majoritárias em Goiás
desde a redemocratização. A escolha recaiu sobre uma legenda que participou de
todas as eleições estaduais em Goiás e que transitou entre os partidos de situação e
oposição nesse período estudado, de 1982 a 2014: o PSC.
Analisando os dados do PSC nacional, pode-se concluir que é um partido de
origem parlamentar, de perfil ideológico-programático de centro-direita com
influência religiosa; é financiado principalmente por subsídios estatais e recebe
doações de entidades externas. Quanto ao número de filiados, o PSC se mostra
mais robusto que legendas como o PSD (195.572 filiados), mas ainda é um partido
menos enraizado que os médios e grandes partidos brasileiros. Com 13 deputados
federais, o PSC é a 12ª força na Câmara Federal.
O PSC em Goiás foi criado por políticos ligados ao PMDB e esteve aliado a esse
partido em Goiás em três eleições (1982, 1998, 2006). Mas também participou de
coligações de oposição ao PMDB (1990, 2002, 2010 e 2014). O partido nunca
elegeu um único deputado federal por Goiás e apenas por quatro vezes elegeu
deputado estadual. O partido sobrevive principalmente das contribuições dos filiados
e dos recursos advindo do Fundo Partidário.
O fraco desempenho eleitoral e o fato de não ter, ao longo de sua trajetória,
ocupado cargos importantes no governo, não afetaram a estabilidade do PSC em
Goiás. Ele participou de todas as eleições desde sua criação e apenas em 1998 não
compôs uma aliança majoritária, apenas a proporcional.
Certamente, o estudo realizado não consegue abranger toda complexidade que
envolve a existência dos pequenos partidos políticos dentro do sistema partidário
brasileiro, considerando todas as suas particularidades. Ele avança no sentido de
reunir as concepções existentes em relação a essas legendas e na tentativa de
aplicar a um pequeno partido o que a Ciência Política literatura atribui ou relaciona a
essas legendas.
Considerando que os pequenos partidos representam um percentual significativo
dentro do sistema partidário brasileiro e que têm papel importante dentro do
presidencialismo de coalizão adotado no país, faz-se necessário conhecer melhor
essas legendas e também o impacto delas no sistema político brasileiro. Dentro
desse contexto, esse trabalho vem no sentido de contribuir nesse esforço que está
apenas começando no Brasil.
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ANEXO I

Lideranças do PSC em Goiás
Mário Eustáquio Nonô do Amaral
Não há registros sobre essa liderança.
Euler Moraes
Economista Doutor em Economia Internacional, Euler Morais foi presidente do
Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás e assessor especial de Iris Rezende
no Ministério da Agricultura. Ocupou a Secretaria Extraordinária da Solidariedade
Humana do governo Maguito Vilela (PMDB) – no período de 1995 –1998. Foi eleito
deputado federal em 1998, pelo PMDB. Assumiu a presidência do PSC de Goiás em
2003 e presidiu o partido até 2010, quando retornou ao PMDB.
Ligado ao prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela, Euler um dos
coordenadores de campanha do peemedebista ao governo do estado em 2006. Em
2007, foi secretário de Turismo da Prefeitura de Goiânia, na gestão de Iris Rezende
(PMDB). Atualmente, é secretário de Governo em Aparecida de Goiânia, cujo
prefeito é Maguito Vilela (PMDB).

Leonel Pires
Leonel Pires foi secretário-geral do PSC no período 2005 – 2009 e presidiu o
partido de junho de 2010 a maio de 2011. Natural do Rio de Janeiro (RJ), Leonel
Pires, de 69 anos, é psicólogo, professor da PUC de Goiás. Pires é funcionário
aposentado, em 1994, da Secretaria da Fazenda de Goiás, onde foi fiscal, e (Fiscal)
e foi chefe de Gabinete da Presidência da Ceasa, em Goiás (1991/1992) (GO), no
governo Iris Rezende (PMDB), e chefe de Gabinete da Secretaria da Solidariedade
(1995/1996), no governo Maguito Vilela (PMDB).
Joaquim Jacinto Lima
Atual presidente do PSC, mandato iniciado em junho de 2011, Liminha, de
anos, como é conhecido, é natural de Damolândia (GO). Advogado, Liminha
vereador por Anápolis por três mandatos e presidente da Câmara Municipal
Anápolis. O presidente do PSC de Goiás responde, atualmente, pela Secretaria
Governo da Prefeitura Municipal de Senador Canedo.
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Professor Alcides Ribeiro Filho
Foi candidato a vice-governador na eleição de 2014 da coligação Participação
Popular, que teve Vanderlan Cardoso (PSB) como cabeça de chapa. A chapa não
passou para o segundo turno e o professor Alcides e o partido passaram a apoiar a
reeleição do governador Marconi Perillo (PSDB). Alcides Ribeiro Filho é proprietário
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de uma faculdade, em Aparecida de Goiânia, cidade situada na região metropolitana
de Goiânia.
Pastor Simeyzon Silveira
Filho dos apóstolos da Igreja Luz para os Povos – Ministério Apostólico,
Sinomar Fernandes Silveira e Elizabethe Fernandes Silveira. Filiou-se ao Partido
Social Cristão em 2002, quando assumiu a ala jovem do partido a convite de Euler
de Moraes. Foi assessor especial e coordenador financeiro do então prefeito de
Goiânia Iris Rezende em 2004. No segundo mandato de Iris Rezende frente à
Prefeitura de Goiânia, assumiu a presidência do Banco do Povo Municipal, em 2007,
foi eleito vereador por Goiânia.
Simeyzon Silveira foi também Secretário Municipal de Integração Social e, em
2012, candidato à prefeitura de Goiânia, ficando em terceiro lugar entre oito
candidatos. Logo em seguida, em 2013, assumiu a cadeira de deputado estadual,
como primeiro suplente da coligação, após a eleição de Misael Oliveira (PDT) à
prefeitura de Senador Canedo.
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ANEXO II
ESTATUTO DO PSC
TÍTULO I - INTRODUÇÃO
Seção I - Do Nome, Denominação, Sede e Foro
Art. 1º - O Partido Social Cristão, adiante denominado pela sigla PSC, pessoa jurídica de
direito privado, foi criado no dia 15 de maio de 1985, e teve seu registro definitivo deferido pela
Justiça Eleitoral pela Resolução TSE nº 16.357 de 29/03/1990, com Estatuto arquivado no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital Federal, onde tem sede e foro.
Parágrafo Único – A Comissão Executiva do Diretório Nacional poderá manter sedes
administrativas em qualquer Estado da Federação.
Seção II – Da Regência e Finalidade
Art. 2º - O PSC reger-se-á:
I - por este Estatuto e tem como fundamento a Doutrina Social Cristã, onde o Cristianismo,
mais do que uma religião, representa um estado de espírito que não segrega, não exclui, nem
discrimina, mas que aceita a todos, independentemente de credo, cor, raça, ideologia, sexo,
condição social, política, econômica ou financeira;
II - pelas normas constitucionais, partidárias e eleitorais vigentes.
Art. 3º - O PSC tem como finalidade garantir:
I - o respeito à dignidade da pessoa humana em primeiro lugar, procurando colocá -la acima de
quaisquer valores, por mais importantes que eles sejam ou que possam ser;
II - a realização e execução de seu programa com base na Doutrina Social Cristã;
III - a disciplina e fidelidade aos princípios programáticos, estatutários, as diretrizes, resoluções
e deliberações do PSC aplicáveis a todos os seus filiados, principalmente, no exercício do
mandato de cargos ou funções públicas eletivas ou não;
IV - o poder de definição, assegurado pela Constituição Federal, de sua estrutura interna,
organização e funcionamento permanente em âmbito nacional;
V - a defesa e o respeito da soberania nacional, do regime político democrático e do
pluripartidarismo;
VI – a defesa e o respeito dos direitos fundamentais da pessoa humana, definidos na
Constituição Federal, a ecologia e o meio ambiente;
VII – a participação do PSC nos pleitos eleitorais que se realizarem em todos os níveis, único
meio legítimo e pacífico para alcançar o poder e governar com as instituições
democraticamente constituídas.
Seção III – Dos Símbolos, Número e Patrimônio Histórico
Art. 4º - O PSC tem como símbolos:
I - o logotipo do peixe, com a sigla PSC em seu interior;
II - a bandeira, com fundo verde ou branco e o logotipo do peixe em verde ou branco;
III – as cores, verde e branca.
Parágrafo único - o número utilizado pelo PSC é o 20 (vinte).
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Art. 5º - Por serem as mesmas idéias e ideais que nortearam no passado, o extin to Partido
Democrático Republicano – PDR, o PSC os incorporou e manterá a continuidade dos mesmos
princípios, conservando a antiga sigla e nome – Partido Democrático Republicano – PDR, como
patrimônio histórico de sua fundação, obra pioneira e inalienável de seu patrono Dr. Pedro
Aleixo.
Seção IV - Da Duração, Fusão, Incorporação e Extinção
Art. 6º – O PSC terá duração por tempo indeterminado.
§ 1º - O PSC não poderá fundir-se com outros partidos, entretanto, poderá promover a
incorporação de um ou mais partidos mediante aprovação de pelo menos dois terços dos votos
dos membros da Convenção Nacional.
§ 2º - A extinção do PSC somente poderá ocorrer por decisão da Convenção Nacional,
mediante aprovação de pelo menos dois terços dos votos da totalidade dos conv encionais com
direito a voto ou por decisão judicial.
§ 3º - No caso de extinção do PSC, o seu patrimônio, após a quitação de todo seu passivo, o
saldo do ativo porventura existente, será destinado à Fundação Instituto Pedro Aleixo - FIPA.
TÍTULO II – PROCEDIMENTOS
Seção I - Da Filiação e Desligamento
Art. 7º – Poderão filiar-se ao PSC os eleitores que estiverem em pleno gozo dos seus direitos
políticos e que aceitem expressamente respeitar e cumprir a Doutrina Social Cristã, Manifesto e
o Programa do PSC, este Estatuto, as suas Diretrizes, Resoluções e Deliberações aprovadas
pela Comissão Executiva Nacional ou Convenções do Partido.
§ 1º - A filiação será feita perante o órgão diretivo executivo municipal, na circunscrição do
domicílio do eleitor, mediante a apresentação da ficha de filiação do PSC, devidamente
preenchida, assinada pelo eleitor e abonada por um membro já filiado.
§ 2º - A filiação também poderá ser feita na página eletrônica do PSC na Internet, desde que
sejam preenchidas as exigências contidas no próprio sitio para esse tipo de filiação, onde a
ficha respectiva deverá ser levada ao órgão diretivo executivo municipal do Partido na
circunscrição para as providências legais.
§ 3º - Excepcionalmente, as filiações poderão ser feitas perante os ó rgãos executivos estaduais
e nacional que, após o deferimento pelos mesmos, remeterão as fichas para os órgãos
diretivos executivos municipais, com a finalidade única de constarem das listagens a serem
encaminhadas ao juiz eleitoral nos períodos previstos em lei.
§ 4º - Considera-se aceita a filiação, para todos os efeitos, a partir da data do deferimento na
ficha de filiação pelos órgãos diretivos executivos municipais, estaduais ou nacional, com a
entrega do comprovante ao filiado.
Art. 8º - Nas datas estabelecidas pela lei partidária em vigor, o PSC, por seus órgãos diretivos
executivos municipais, estaduais ou nacional, enviará ao juiz eleitoral da respectiva zona, para
arquivamento e publicação na sede do cartório, a relação atualizada dos nomes de todo s os
seus filiados na zona eleitoral, da qual constarão, também, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações.
§ 1º - As listagens deverão ser elaboradas no módulo próprio do ‘Sistema de Filiação
Partidária’, na forma regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral em três cópias em meio
eletrônico, devendo:
I – uma cópia por meio eletrônico acompanhada de uma via impressa, com autenticação
gerada automaticamente pelo sistema, a ser entregue ao juiz eleitoral;
II – as outras duas somente por meio eletrônico, serão entregues aos órgãos diretivos
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executivos, estadual e nacional, respectivamente.
§ 2º - Caso seja constatada a ocorrência de dupla filiação pela justiça eleitoral, compete aos
órgãos diretivos executivos municipais adotarem as medidas cabíveis para saná -las, se
possível, antes que o juiz decida pela sua nulidade.
§ 3º - A prova de filiação partidária, inclusive com vistas a candidatura a cargo eletivo, será
feita com base na última relação de eleitores recebida e armazenada no ‘Sistema de Filiação
Partidária’, perante a Justiça Eleitoral.
§ 4º - Se a relação de filiados não for remetida nas datas estabelecidas pela legislação
eleitoral, permanecerá inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida
anteriormente.
§ 5º - Se algum filiado considerar-se prejudicado por desídia ou má-fé atribuída a dirigente do
PSC, este poderá requerer, diretamente ao juiz eleitoral da circunscrição, para que esse
dirigente seja intimado a cumprir o que prescreve o caput deste artigo, no prazo que fixar.
Art. 9º - Não serão aceitos os pedidos de filiação ao PSC, daqueles que:
I - estiverem com os seus direitos políticos suspensos por decisão judicial com o trânsito em
julgado;
II - cuja conduta pessoal seja incompatível com a Doutrina Social Cristã ou desrespeitosa a
dirigentes e lideranças do PSC;
III – pretendam realizar filiações em bloco.
§ 1º - O pedido de filiação em desacordo com o disposto nos incisos deste artigo pod erá ser
impugnado por qualquer filiado, perante o órgão diretivo executivo municipal no prazo de três
dias corridos, contados da data em que for dada publicidade do pedido de filiação.
§ 2º - Será garantido ao impugnado o exercício da ampla defesa, se dese jar, também no
mesmo prazo.
§ 3º - Decorrido esse prazo, com ou sem a contestação do impugnado o órgão diretivo
executivo municipal decidirá dentro dos próximos dez dias, cabendo recurso contra essa
decisão à Instância Superior, sem efeito suspensivo, no p razo de dez dias, contados da ciência
do recorrente.
§ 4º - A Comissão Executiva Nacional é a instância máxima para decidir sobre este tipo de
recurso.
Art. 10 - Em caso de transferência de domicílio eleitoral, o filiado deverá fazer comunicação ao
órgão diretivo executivo municipal do PSC, a fim de que seja excluído da sua relação de
filiados, devendo fazer idêntica comunicação ao órgão municipal partidário do novo domicílio
eleitoral, para sua inclusão na nova listagem de filiados.
§ 1º - O filiado que desejar desligar-se do PSC fará comunicação por escrito ao órgão diretivo
executivo municipal do seu domicilio eleitoral, extinguindo -se seu vínculo com o Partido, para
todos os efeitos, no prazo legal.
§ 2º - Uma cópia da comunicação recebida pelo PSC deverá ser enviada pelo próprio eleitor ao
juiz eleitoral competente, para que seja excluído da relação de filiados arquivada no Sistema de
Filiação Partidária.
Art. 11 – O cancelamento da filiação será imediato nos seguintes casos:
I - morte;
II - expulsão;
III - perda dos direitos políticos;
IV – comportamento público e notório que atentem contra a imagem, Programa, Manifesto,
Estatuto, Diretrizes, Resoluções, Deliberações, Órgãos e Dirigentes do PSC.
Parágrafo Único – A pena fundamentada no inciso IV será comunicada por escrito ao atingido,
no prazo de quarenta e oito horas da decisão.
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Seção II - Dos Direitos e Deveres dos Filiados
Art. 12 - São direitos dos filiados ao PSC:
I – votar e ser votado nas convenções para escolha dos membros dos órgãos diretivos
executivos municipais, observado o prazo de no mínimo seis meses de filiação;
II – ser escolhido em convenção para disputar os cargos eletivos pelo PSC nos pleitos
eleitorais, observadas as disposições contidas neste Estatuto;
III – ser indicado para ocupar os cargos e funções de confiança, na administração pública,
onde o PSC esteja governando ou participando do governo;
IV – dirigir-se aos órgãos partidários para obter informações sobre assuntos de interesse
político do PSC;
V – participar ativamente das atividades partidárias e suas campanhas eleitorais.
Art. 13 - São deveres dos filiados ao PSC:
I – respeitar e fazer cumprir o Manifesto, Programa, Estatuto, Diretrizes, Resoluções e
Deliberações do PSC;
II – participar ativamente das eleições, fazer campanha e votar nos candidatos escolhidos em
convenção pelo PSC, observando o cumprimento das diretrizes partidárias para aquela eleição;
III - contribuir financeiramente com o PSC, conforme valores, fixados na forma deste Estatuto;
IV - manter conduta ética, proba e moral compatível com as suas responsabilidades nos órgãos
partidários e no exercício de mandato eletivo, cargo de confiança ou função pública.
Seção III - Da Fidelidade, Disciplina Partidária e Penalidades
Art. 14 – Os filiados ao PSC que:
I - faltarem com a ética;
II – faltarem com seus deveres de disciplina e fidelidade;
III - desrespeitarem os princípios programáticos, doutrinários, estatutários, diretrizes,
resoluções e deliberações;
IV - praticarem atos de improbidade no exercício de mandatos executivos, legislativos, cargos
ou funções de confiança na administração pública, estarão sujeitos às seguintes medidas:
a – advertência;
b – suspensão, por seis meses a um ano;
c – destituição do cargo que ocupar em órgão partidário;
d – perda da indicação partidária para cargo ou função pública;
e – perda do direito de ser escolhido em convenção para disputa de cargo eletivo;
f – cancelamento do registro de candidatura;
g – desligamento da bancada por até doze meses, na hipótese de parlamentar;
h – expulsão.
§ 1º - Aplica-se a advertência e a suspensão, às infrações contra a falta ao dever de disciplina
partidária.
§ 2º - Incorre na destituição do cargo que ocupar em órgão partidário e na perda da indicação
para representação partidária nas Casas Legislativas, para função pública, o responsável por
improbidade no seu exercício.
§ 3º - Ocorrerá a expulsão nos casos de infidelidade, ofensa grave aos princípios
programáticos, doutrinários, infrações às disposições estatutárias, diretrizes, resoluções,
deliberações ou qualquer outra de extrema gravidade.
§ 4º - As medidas disciplinares de suspensão e destituição implicam na perda de qualquer
delegação que o membro do Partido tenha recebido em nome do PSC, inclusive, a
representação parlamentar.
§ 5º - a perda do direito de ser escolhido em convenção para disputa de cargo eletivo ou

84

cancelamento do registro de candidatura e expulsão, ocorrerá nos casos de grave desrespeito
ao Manifesto, Programa, Estatuto, diretrizes, resoluções e deliberações do PSC.
§ 6º - Aos representados será assegurado o direito de ampla defesa e do contraditório.
Seção IV - Do Processo para Apuração das Infrações e Aplicação das Penalidades aos
Filiados.
Art. 15 – O processo para apuração e aplicação das penalidades aos filiados, pelas inf rações
elencadas no artigo anterior, terá início e julgamento perante o órgão diretivo executivo
municipal correspondente ao domicílio eleitoral do representado.
§ 1º - A representação deverá ser subscrita por um dos membros dos órgãos diretivos do
Partido, de qualquer nível, contendo sob pena de indeferimento de plano, nome, identificação,
qualificação, endereço completo e as provas sobre os fatos alegados.
§ 2º - Recebida a representação, o Presidente do órgão diretivo nomeará uma Comissão de
Ética e notificará o representado para apresentar defesa, se quiser, no prazo de cinco dias
corridos, contados da data em que receber a notificação, a qual poderá ser feita por via postal,
com AR (Aviso de Recebimento).
§ 3º - Decorrido esse prazo, com ou sem a resposta, a Comissão de Ética apresentará em até
dez dias seu relatório para julgamento pelo órgão diretivo executivo municipal, que decidirá nos
próximos dez dias seguintes.
§ 4º - Das decisões dos órgãos hierarquicamente inferiores caberá recurso sem efeito
suspensivo para o órgão superior, até a Comissão Executiva Nacional, sempre no prazo de dez
dias corridos, contados da data em que o recorrente tomar ciência da decisão.
§ 5º - A Comissão Executiva Nacional poderá, em qualquer fase e a qualquer tempo, avoca r
para si, processos disciplinares, iniciados em qualquer outra instância partidária, ou dar início e
concluir o mesmo.
TÍTULO III – ORGANIZAÇÃO
Seção I – Dos Órgãos, Hierarquia, Composição, Competência nos Níveis Nacional, Estadual e
Municipal, Escolha de seus Membros e Duração dos Mandatos.
Art. 16 – São Órgãos do PSC:
I – Convenção Nacional: instância de deliberação suprema, constituída pelos membros do
Diretório Nacional eleitos em convenção;
II – Diretório Nacional: órgão de deliberação política nacio nal, composto por no mínimo setenta
e cinco e no máximo cento e vinte e cinco membros efetivos, mais um terço como suplentes,
eleitos pela Convenção Nacional, para um mandato de quatro anos, podendo ser prorrogado
por igual período, juntamente com o mandato do seu órgão diretivo executivo, por decisão da
maioria dos membros da Comissão Executiva Nacional;
III – Comissão Executiva Nacional: órgão de deliberação, direção, ação, execução e
administração nacional do PSC, eleita pelo Diretório Nacional, para um mandato de quatro
anos, podendo ser prorrogado por igual período, juntamente com o mandato do diretório
nacional, composta por quinze membros efetivos e cinco suplentes, incluindo os líderes do
Partido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que ocupa rão as duas primeiras
vagas de vogais, respectivamente, assim constituída: a – um Presidente; b – um Primeiro VicePresidente; c – um Segundo Vice-Presidente; d – um Terceiro Vice-Presidente; e – um
Secretário Geral; f – um Primeiro Secretário; g – um Segundo Secretário; h – um Tesoureiro
Geral; i – um Primeiro Tesoureiro; j – um Primeiro Vogal ou Líder na Câmara dos Deputados; l
– um Segundo Vogal ou Líder no Senado Federal; m – um Terceiro Vogal; n – um Quarto
Vogal; o – um Quinto Vogal; e, p – um Sexto Vogal.
§ 1º – No caso de vacância de membros efetivos ou suplentes da Comissão Executiva
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Nacional, os lugares serão preenchidos por decisão e critério da própria Comissão Executiva
Nacional, dentre os membros eleitos do respectivo Diretório Nacional.
§ 2º – A Comissão Executiva Nacional, a seu critério, poderá escolher uma personalidade
importante no cenário político do PSC para ocupar o cargo de Presidente de Honra, com direito
a voz e voto na Convenção Nacional, Diretório Nacional e Comissão Executiva Naci onal e
também no âmbito estadual.
IV – Convenção Estadual: órgão de deliberação máxima no âmbito estadual, constituída pelos
membros do Diretório Estadual eleitos em convenção ou pelos delegados municipais
escolhidos para essa finalidade;
V – Diretório Estadual: órgão de deliberação política nos estados, composto por no mínimo
cinqüenta e no máximo setenta e cinco membros efetivos, mais um terço como suplentes,
eleitos pela Convenção Estadual, para um mandato de quatro anos, podendo ser prorrogado
juntamente com seu órgão diretivo executivo por igual período, por decisão da Comissão
Executiva Nacional;
VI – Comissão Executiva Estadual: órgão de direção, ação, execução, organização e
administração do PSC nos estados, eleita pelo Diretório Estadual para um m andato de quatro
anos, podendo ser prorrogado juntamente com o mandato do respectivo diretório por igual
período, composta por onze membros efetivos e quatro suplentes, eleitos pelo Diretório
Estadual, assim constituída: a – um Presidente; b – um Primeiro Vice-Presidente; c – um
Segundo Vice-Presidente; d - um Secretário Geral; e - um Primeiro Secretário; f - um
Tesoureiro Geral; g - um Primeiro Tesoureiro; h – um Primeiro Vogal ou Líder na Assembléia
Legislativa; i – um Segundo Vogal; j – um Terceiro Vogal; e, l – um Quarto Vogal;
VII – Convenção Municipal: órgão de deliberação maior nos municípios, constituída pelos
membros dos Diretórios Municipais eleitos em convenção ou pelos filiados habilitados na forma
deste Estatuto;
VIII – Diretório Municipal: órgão de deliberação política nos municípios, composto por no
mínimo trinta e no máximo quarenta e cinco membros efetivos, mais um terço como suplentes
eleitos em convenção municipal, pelos filiados com domicílio na circunscrição, p ara um
mandato de quatro anos, podendo ser prorrogado juntamente com o mandato do respectivo
órgão diretivo executivo, por igual período, por decisão da Comissão Executiva Estadual, após
autorização expressa da Comissão Executiva Nacional;
IX – Comissão Executiva Municipal: órgão de direção, ação, execução, organização e
administração do PSC nos municípios, eleita pelo Diretório Municipal para um mandato de
quatro anos, podendo ser prorrogado juntamente com o mandato do respectivo diretório por
igual período, composta por sete membros, assim constituída:
a - um Presidente; b – um Vice-Presidente; c – um Secretário; d – um Tesoureiro; e – um
Primeiro Vogal ou Líder na Câmara dos Vereadores; f – um Segundo Vogal; e, g – um Terceiro
Vogal;
§ 1º – Nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, os diretórios e suas respectivas
Comissões Executivas terão composição correspondente ao mesmo número de membros e
cargos dos diretórios estaduais e suas comissões executivas.
§ 2º - No Distrito Federal, para efeito de organização e funcionamento, o PSC será constituído
apenas pelo órgão estadual, na mesma forma prevista pelos incisos IV, V e VI, deste artigo.
X – Comissão de Ética: órgão corregedor, constituído por três membros, eleitos em convenção
ou nomeados pelo presidente do respectivo Órgão Executivo, da circunscrição;
XI – Fundação Instituto Pedro Aleixo - FIPA: órgão de cooperação subordinado diretamente à
Comissão Executiva Nacional, destinado a divulgação dos estudos, pesquisas, promoção da
educação, doutrinação e formação política.
§ 1º - A Fundação Instituto Pedro Aleixo – FIPA, será o órgão do PSC responsável pela
aplicação de vinte por cento do total do Fundo Partidário que o Partido venha a receber, a
quem caberá prestar contas, na forma da lei vigente.
§ 2º - A Comissão Executiva Nacional, por decisão favorável de dois terços de seus membros
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com direito a voto, poderá assegurar a criação e funcionamento de movimentos no âmbito do
PSC, como órgãos de apoio.
Seção II – Da Competência dos Membros da Comissão Executiva
Art. 17 - Compete ao Presidente da Comissão Executiva:
I - representar o PSC em juízo ou fora dele nos atos e contratos de qualquer natureza ou
finalidade, podendo advogar pelo Partido, se habilitado, ou constituir procurador;
II – credenciar os delegados para representar o PSC perante a Justiça Eleitoral de sua
circunscrição;
III - assinar conjuntamente com o Tesoureiro: cheques, movimentação de contas bancárias e
movimentação financeira;
IV – autorizar despesas e seu respectivo pagamento;
V - admitir e demitir pessoal necessário aos serviços;
VI - dirigir-se às autoridades públicas para solicitar providências de qualquer natureza;
VII - convocar e presidir as convenções, reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão
Executiva e do Diretório;
VIII - exigir dos dirigentes partidários e parlamentares o fiel cumprimento de suas funções;
IX - convocar, na ordem de eleição, os suplentes, em caso de vacância, impedimento ou
ausência de membros efetivos dos órgãos partidários;
X - dirigir o PSC de acordo com o Estatuto, diretrizes, resoluções e deliberações dos seus
órgãos;
XI - zelar pessoalmente com a ajuda do Secretário Geral, podendo indicar preposto, para que o
endereço do partido na Internet traduza fielmente as propostas políticas, ideológicas,
programáticas e doutrinárias do PSC.
Parágrafo único – Nas suas faltas ou impedimentos será o Presidente substituído,
sucessivamente, por um dos Vice-Presidentes e pelo Secretário Geral.
Art. 18 – Compete ao Secretário-Geral ou Secretário Municipal:
I – substituir o Presidente na sua ausência ou dos Vice-Presidentes;
II – representar o PSC perante a Justiça Eleitoral, na circunscrição;
III - manter sob sua guarda os livros de atas das convenções e reuniões do Partido na
circunscrição;
IV – organizar as convenções, redigir suas atas e registrá-las;
V – organizar o acervo, divulgar as atividades partidárias e publicar os atos oficiais do PSC;
V- coordenar as atividades administrativas do PSC, assegurando o cumprimento de suas
decisões;
VI – organizar e manter os cadastros de filiados, membros de diretórios, comissões executivas,
convencionais, parlamentares e demais autoridades do PSC no exercício de mandatos
executivos ou ocupantes de cargos em comissão na administração pública.
Parágrafo único – Nas suas faltas e impedimentos será o Secretário-Geral substituído pelo 1º
ou 2º Secretário, e o Secretário Municipal pelo Vogal.
Art. 19 – Compete ao Tesoureiro-Geral ou Tesoureiro Municipal:
I - receber e ter sob sua guarda e responsabilidade, juntamente com o Presid ente, todas as
importâncias e valores do PSC;
II - efetuar os pagamentos devidamente autorizados pelo Presidente;
III - assinar juntamente com o Presidente toda a movimentação bancária e financeira do PSC;
IV – manter escrituração contábil do PSC, sob responsabilidade de profissional habilitado em
contabilidade, de forma a permitir a aferição da origem de suas receitas e a destinação de suas
despesas, bem como a aferição de sua situação patrimonial;
V – prestar contas junto com o Presidente à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, no
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prazo fixado pela lei eleitoral e partidária;
VI – remeter à Justiça Eleitoral, nos anos em que ocorrerem eleições, na forma estabelecida na
legislação eleitoral e partidária, balancetes de verificação referentes ao pe ríodo legal, de
acordo com a legislação em vigor;
VII- manter em dia o cadastro dos membros do PSC, para fins de contribuição partidária.
Parágrafo único – Na sua falta e impedimento será substituído pelo 1º Tesoureiro, e o
Tesoureiro Municipal pelo Vogal.
Art. 20 – Compete aos Vogais: participar das reuniões do órgão de sua circunscrição com
direito a voz e voto nas decisões a serem tomadas.
Art. 21– As atribuições acima serão praticadas, no que couber, em suas respectivas
circunscrições: Nacional, Estadual e Municipal.
Seção III - Das Convenções para Eleição dos Diretórios e Comissões Executivas.
Art. 22 - Compete, exclusivamente, à Comissão Executiva Nacional, através de Resolução,
aprovada pela maioria de seus membros, fixar o calendário com as datas únicas e as normas
para realização das convenções municipais e estaduais em todo País, assim como estabe lecer
o número de membros efetivos e suplentes a serem eleitos, para os respectivos diretórios.
§ 1º - Além das normas a serem fixadas pela Comissão Executiva Nacional, as convenções
para eleição de diretório municipal e sua respectiva comissão executiva d evem preencher os
seguintes requisitos:
I – comprovar a filiação ao PSC, de no mínimo dois por centos dos eleitores com domicílio nos
Municípios com até quinhentos mil eleitores e um por cento nos demais, através das listagens
encaminhadas a Justiça Eleitoral;
II – ter alcançado desempenho eleitoral de no mínimo três por cento dos votos dados na última
eleição para Câmara dos Deputados ou cinco por cento para a Câmara de Vereadores;
III – comprovar possuir sólida capacidade de organização administrativa e f inanceira, capaz de
suportar as despesas mínimas com a manutenção da sede e dos serviços essenciais do PSC,
inclusive, o pagamento de profissional habilitado em contabilidade;
IV – comprovar que as prestações de contas do PSC foram prestadas regularmente e
aprovadas pela Justiça Eleitoral;
V – comprovar que os filiados estão em dia com suas contribuições partidárias.
§ 2º - No mesmo sentido, as convenções para eleição de diretório estadual:
I – possuir diretórios municipais eleitos em convenção no estado, em pelo menos cinqüenta por
cento dos municípios;
II – ter atingido desempenho eleitoral de no mínimo três por cento dos votos na última eleição
para a Câmara dos Deputados;
III – comprovar possuir sólida capacidade de organização administrativa e financeira capaz, de
suportar com as despesas mínimas com a manutenção da sede e dos serviços essências do
PSC, inclusive, o pagamento de profissional habilitado em contabilidade;
IV – comprovar que as prestações de contas do PSC foram prestadas regularmente e
aprovadas pela Justiça Eleitoral.
§ 3º - São membros convencionais, com direito a voto para eleição dos membros dos diretórios
municipais, todos os filiados há pelo menos seis meses com domicílio eleitoral no respectivo
município e que estiverem em dia com suas contribuições ao PSC.
§ 4º - As convenções para eleição de diretórios municipais somente terão validade, com a
presença e voto de no mínimo cinqüenta por cento dos filiados.
§ 5º - Juntamente com os membros dos diretórios municipais serão eleitos os delegados,
membros da convenção estadual, com vista a eleição do respectivo diretório, na seguinte
proporção:
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I – nos municípios com até cinqüenta mil eleitores, um delegado e um suplente;
II – acima de cinqüenta mil eleitores, até duzentos mil eleitores, dois delegados e dois
suplentes;
III – acima de duzentos mil eleitores, três delegados e três suplentes.
§ 6º - As convenções para eleição de diretórios estaduais somente terão va lidades, com a
presença e voto de no mínimo cinqüenta por cento dos delegados convencionais.
§ 7º - Para anotações dos diretórios estaduais e municipais perante os Tribunais Regionais
Eleitorais, será indispensável à juntada da cópia da Resolução da Comiss ão Executiva
Nacional autorizando a realização da referida convenção que elegeu o correspondente diretório
e sua comissão executiva, sob pena de indeferimento do pedido pela Justiça Eleitoral.
Art. 23 – As convenções para eleição de diretórios deverão ser presididas pelos Presidentes
dos respectivos Órgãos Executivos.
Parágrafo único - As Convenções podem ser instaladas com qualquer número de
convencionais, mas somente serão consideradas válidas as deliberações com a presença da
maioria de seus membros ou pelo quorum especial previsto neste Estatuto para cada caso.
Art. 24 – Para convocação das convenções deverão ser observados os seguintes requisitos:
I - publicação de edital na sede do Partido, em jornal local, com antecedência mínima de oito
dias, indicando data, hora e local da convenção e a pauta de deliberação;
II - ou notificação pessoal dos convencionais, no mesmo prazo.
Art. 25 – O registro das chapas completas a eleição dos diretórios será admitido até setenta e
duas horas antes da data da convenção, devendo o requerimento ser instruído com assinatura
de apoio de pelo menos um quinto dos membros convencionais e ser protocolado na sede do
Partido, na circunscrição.
§ 1º - Se duas ou mais chapas estiverem concorrendo, será vencedora a que alcançar oi tenta
por cento dos votos válidos.
§ 2º - Caso não seja alcançado esse percentual, serão declarados eleitos os primeiros de cada
chapa, na proporção dos votos obtidos, exceto, aquela que não alcançar o mínimo de vinte por
cento dos votos.
Art. 26 - As deliberações nas convenções do PSC serão aprovadas por voto secreto,
admitindo-se nas convenções estaduais e nacional a tomada de decisões por aclamação,
quando houver apenas uma chapa registrada ou a matéria em pauta não for conflitante.
Parágrafo Único - Em qualquer caso é permitida a declaração de voto, não sendo permitido o
voto por procuração, nem o voto cumulativo.
Art. 27 – Compete ao Presidente da Convenção, depois de encerrada a votação e apuração do
resultado, convocar os membros do diretório eleito e dar-lhes posse, ou assinalar outro local e
outra data que não ultrapasse quinze dias.
Parágrafo Único – Compete ainda ao presidente da Convenção, presidir a reunião do diretório
com a finalidade de eleger em votação direta e secreta a chapa com os nomes d a respectiva
Comissão Executiva.
Art. 28 – Qualquer impugnação às Convenções para escolha dos membros dos diretórios
municipais e estaduais será processada e julgada na forma a ser estabelecida pela resolução
da Comissão Executiva Nacional que autorizar a respectiva convenção.
Seção IV - Das Comissões Diretoras Provisórias
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Art. 29 – Nos Estados e no Distrito Federal, se não houver Diretório Estadual organizado a
Comissão Executiva Nacional designará uma Comissão Diretora Regional Provisória, composta
por sete a onze membros, com função executiva e investida com a competência de Diretório e
de Comissão Executiva Estadual, para organizar e dirigir o Partido até a sua substituição ou
autorização expressa da Comissão Executiva Nacional para realização da convenç ão para a
escolha dos membros do diretório e comissão executiva correspondente.
Art. 30 – Nos municípios onde não houver Diretório Municipal organizado a Comissão
Executiva Estadual ou Comissão Diretora Regional Provisória designará uma Comissão
Diretora Municipal Provisória, composta por cinco a sete membros, eleitores do município, com
função executiva e investida com a competência de Diretório e de Comissão Executiva
Municipal, para organizar e dirigir o Partido até a sua substituição ou autorização exp ressa da
Comissão Executiva Nacional para realização da convenção para a escolha dos membros do
diretório e comissão executiva correspondente.
§ 1º - Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, o número de membros da Comissão
Diretora Municipal Provisória a ser designada ou da Comissão Executiva Municipal a ser eleita,
será de sete a onze, correspondente aos cargos das Executivas Regionais.
§ 2º - As convenções, porventura realizadas sem autorização expressa, baixada por
Resoluções da Comissão Executiva do Diretório Nacional, são nulas e seus atos, tidos por
insubsistentes para todos os fins e efeitos legais.
Seção V – Das Infrações e Penalidades aos Órgãos do PSC
Art. 31 - Os órgãos do PSC não intervirão nos órgãos hierarquicamente inferiores, excet o para:
I - garantir o direito das minorias;
II - manter a integridade partidária;
III - assegurar o desempenho político-eleitoral do Partido, levando-se em consideração que o
PSC terá sempre como meta alcançar no mínimo cinco por cento dos votos para elei ção na
Câmara dos Deputados;
IV - impedir acordo ou coligação com outros partidos que contrariem as diretrizes superiores;
V - preservar as normas estatutárias, a ética partidária, os princípios programáticos, ou a linha
político-partidária fixada pelos órgãos superiores;
VI - assegurar a disciplina partidária;
VII - normalizar a gestão financeira e sua escrituração contábil;
VIII - normalizar o controle das filiações partidárias.
Art. 32 - O pedido de Intervenção será examinado pelo Órgão Executivo hierarquicamente
superior, podendo a Comissão Executiva Nacional avocar para si a deliberação.
§ 1º - O órgão partidário representado será notificado por fax ou via postal para apresentar
defesa no prazo de cinco dias corridos, contados da data em que receber a notificação.
§ 2º - O Órgão Executivo, após a apresentação da defesa, abrirá vista para a Comissão de
Ética se manifestar em até dez dias para, em seguida, submeter o processo à deliberaç ão da
Comissão, que decidirá, nos dez dias subseqüentes.
§ 3º - A intervenção será decretada pelo voto da maioria absoluta da Executiva
hierarquicamente superior, devendo do ato constar a designação de Comissão Interventora,
composta por cinco membros e o prazo de duração.
§ 4º - O prazo da intervenção poderá ser prorrogado, por ato da Executiva que a decretou,
enquanto não cessarem as causas que a determinaram.
§ 5º - As Comissões Interventoras entrarão no exercício pleno de suas funções, a partir da
decisão da Executiva, que a designou.
§ 6º - As intervenções serão comunicadas à Justiça Eleitoral para as devidas anotações.
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Art. 33 – O Diretório ou qualquer outro órgão partidário poderá ser dissolvido quando for
responsável por violação dos princípios programáticos, das normas estatutárias, da falta de
contribuição financeira obrigatória, ou por desrespeito às deliberações estabelecidas pelos
órgãos competentes, sendo a pena aplicada pelos órgãos executivos superiores.
§ 1º - Poderá também ser decretada a dissolução do Diretório ou de outro órgão partidário cujo
desempenho político-eleitoral não corresponda aos interesses do PSC, levando -se em
consideração o desempenho de no mínimo cinco por cento dos votos à Câmara dos
Deputados, na circunscrição.
§ 2º - Considera-se imediatamente dissolvido o órgão partidário no caso de a maioria simples
dos seus membros subscreverem requerimento de renúncia às funções partidárias.
TÍTULO IV – CANDIDATOS E COLIGAÇÕES
Seção I - Da Escolha de Candidatos a Cargos Eletivos
Art. 34 - O filiado que desejar concorrer a algum cargo eletivo deverá estar filiado ao PSC no
prazo em que a lei estabelecer, ser escolhido em convenção realizada para tal finalidade, estar
em dia com suas obrigações partidárias, inclusive, as contribuições fi nanceiras.
Parágrafo Único – Deverá também assinar:
I – ‘Termo de Compromisso de Fidelidade ao PSC’, se comprometendo a respeitar e fazer
cumprir o Manifesto, o Programa, a Doutrina Social Cristã, o Estatuto, as Diretrizes,
Resoluções e Deliberações baixadas pelo Partido, além de exercer com probidade e ética o
mandato para o qual seja eleito;
II – ‘Termo de Compromisso de Renúncia de Mandato’, reconhecendo que se eleito o mandato
pertence ao PSC, a quem autoriza ingressar junto à Casa Legislativa correspon dente ou à
Justiça para reaver o cargo, caso venha a deixar o Partido durante o exercício do mandato;
III – ‘Termo de Compromisso de Indenização ao PSC’ reconhecendo que se eleito o mandato
pertence ao Partido, a quem autoriza cobrar uma indenização, caso venha a deixar a legenda
durante o mandato, cujo valor fixado para todos os efeitos será aquele correspondente aos
gastos de sua campanha conforme declarado na prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV – ‘Termo de Compromisso de Contribuição Financeira para o PSC’ se comprometendo a
repassar por conta própria, diretamente na conta do Partido, uma contribuição na base de cinco
por cento sobre o valor da remuneração bruta mensal referente ao cargo para o qual for eleito;
V– ‘Termo de Responsabilidade de Campanha’, se responsabilizando por eventual ação com
pedido de indenização por dano moral ou material decorrente de ato praticado em campanha
eleitoral, ou fora dela, pelo candidato, colaboradores ou militantes sob sua responsabilidade, a
quem caberá suportar integralmente, ficando excluídos de quaisquer responsabilidades, tanto o
PSC, quanto seus dirigentes.
Parágrafo Único – O órgão executivo do nível correspondente receberá as listas de candidatos
às eleições majoritárias e proporcionais para submeter à de liberação da Convenção
correspondente, “ad referendum” da Comissão Executiva Nacional.
Seção II - Da Formação de Coligações Partidárias
Art. 35 – A Comissão Executiva Nacional, até cento e oitenta dias antes das eleições, editará
resolução, a ser publicada no Diário Oficial da União, estabelecendo as diretrizes gerais e
normas complementares para escolha dos candidatos, formação de coligações e alianças
partidárias nacional, estaduais e municipais.
§ 1º - Será permitida a coligação, nos termos da lei em vig or, observada as diretrizes
legitimamente baixadas pelo PSC, para aquelas eleições.
§ 2º - O descumprimento das diretrizes estabelecidas por Resolução Nacional autoriza a
imediata intervenção no órgão partidário que desrespeitar a deliberação superior, tor nando-se
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sem efeito ou insubsistente os atos em contrário por ele praticados.
§ 3º - No caso de Intervenção, a Comissão Executiva Superior nomeará uma Comissão
Interventora que atuará na circunscrição, e que dirigirá os trabalhos sobre a formação de
Coligações e escolha de candidatos.
Seção III – Das Campanhas Eleitorais
Art. 36 – Compete aos órgãos diretivos executivos em cada circunscrição fixarem os valores
máximos de gastos por candidatura, na forma da lei.
Art. 37 – Os órgãos executivos diretivos, em suas respectivas circunscrições poderão fixar
valores a serem recolhidos pelos candidatos escolhidos em convenção, em prol do partido,
para arcar com as despesas da campanha eleitoral, devendo informar imediatamente esse
valor a instância superior do PSC.
Art. 38 – Os filiados do PSC não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais de
natureza patrimonial, nem os membros de direção partidária, a não ser das obrigações
contratadas em seu nome próprio que não se confundirão com as obrigações em nome do
órgão do PSC que dirigem, cada um em sua circunscrição.
Art. 39 - As obrigações contraídas em nome do PSC serão sempre suportadas pela pessoa
jurídica no âmbito de cada circunscrição, não se admitindo a transferência de responsabilidade
de obrigações contraídas na esfera municipal para a estadual e desta para a nacional em
respeito ao Princípio Federativo e a este Estatuto, que espelha a autonomia partidária prevista
na Constituição Federal.
Art. 40 – Eventual ação com pedido de indenização por dano moral ou material decorrente de
ato praticado em campanha eleitoral, ou fora dela, por candidato, militante ou filiado ao PSC,
deverá por estes ser suportado, integralmente, excluindo-se quaisquer responsabilidades da
agremiação partidária ou de seus dirigentes.
Art. 41 – O acesso ao Rádio e a TV para divulgação da propaganda dos candidatos no horário
eleitoral gratuito, e se permitido à Internet, será definido pelo órgão diretivo executivo da
circunscrição, “ad referendum” da Comissão Executiva Nacional.
TÍTULO V – FINANÇAS, CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Seção I – Das Receitas
Art. 42 – As receitas do PSC serão constituídas por:
I - contribuição dos filiados em geral;
II - contribuição dos detentores de mandato eletivo, cargo em comissão ou função de confia nça
na administração pública, nos termos deste Estatuto;
III - campanhas financeiras realizadas pelos órgãos partidários;
IV - recursos do fundo partidário;
V - doações de pessoas físicas ou jurídicas;
VI – rendas de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
VII – outras fontes não vedadas por lei.
Art. 43 – O PSC estabelece como contribuição para cada filiado em geral, o valor de vinte reais
por ano, permanecendo este valor até nova deliberação.
§ 1º - Os agentes políticos, funcionários ou servidores públi cos filiados ao PSC, investidos em
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cargos, funções, mandatos, comissões, conselhos, por nomeação, eleição, designação ou
delegação para o exercício de atribuições constitucionais, no âmbito dos Poderes da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, contribuirão sobre os vencimentos brutos mensais na
base de cinco por cento.
Art. 44 - A contribuição partidária será devida ao diretório:
I - Nacional, quando proveniente do exercício em que o cargo for federal;
II - Estadual, quando proveniente do exercício em que o cargo for estadual;
III- municipal, quando proveniente do exercício em que o cargo for municipal.
§ 1º - As contribuições dos filiados em geral serão pagas diretamente em conta corrente, aberta
em banco indicado pelo órgão diretivo executivo municipal, a quem cabe ficar com quarenta por
cento do total arrecadado, repassando trinta por cento ao órgão diretivo estadual e os outros
trinta por cento a Comissão Executiva Nacional, até o décimo dia do mês subs eqüente ao
recebimento.
§ 2º - As contribuições deverão conter obrigatoriamente o nome, CPF e o endereço completo
do doador, devendo ainda:
I - serem feitas diretamente na conta do PSC, mediante depósito ou transferência bancária,
com a indispensável identificação do autor da contribuição;
II – remessa da cópia do comprovante da doação ao órgão destinatário da mesma.
§ 3º - A falta de pagamento da contribuição partidária poderá acarretar ao inadimplente, a
imediata suspensão das funções partidárias, inclusive, parlamentar.
§ 4º - Os depósitos e as movimentações dos recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
mantidos em conta específica para esse fim, nos estabelecimentos bancários controlados pela
União ou pelos Estados e, na inexistência desses na circ unscrição do respectivo órgão diretivo,
em banco da sua escolha.
§ 5º - As doações e as contribuições de recursos financeiros na circunscrição devem ser
efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado, diretamente na
conta do PSC própria para essa finalidade, ou seja, distinta da conta referente a movimentação
dos recursos oriundos do Fundo Partidário.
§ 6º - As doações de bens e serviços serão estimáveis em dinheiro e devem:
I – ser avaliadas com base em preços de mercado;
II – ser comprovadas por documento fiscal que caracterize a doação ou, na sua
impossibilidade, por termo de doação;
III – ser certificadas pelo Tesoureiro do PSC mediante notas explicativas.
Art. 45 – A Comissão Executiva Nacional fixará por meio de resolução, os valores das
contribuições dos órgãos diretivos executivos hierarquicamente inferiores aos superiores.
Art. 46 – Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão distribuídos entre os órgãos diretivos
executivos do PSC da seguinte forma:
I – no mínimo, vinte por cento do total recebido do Fundo Partidário no exercício será
repassado a Fundação Instituto Pedro Aleixo – FIPA;
II – no mínimo, dez por cento do total recebido do Fundo Partidário no exercício será
distribuído entre os órgãos diretivos executivos estaduais que preencham os seguintes
requisitos:
a - estejam em dia com sua prestação de contas perante a Justiça Eleitoral;
b - tenham atingido desempenho eleitoral de no mínimo dois por cento dos votos na última
eleição para Câmara dos Deputados;
c – tenham sido eleitos em convenção.
III – caso nenhum órgão preencha os requisitos exigidos no inciso anterior, a Comissão
Executiva Nacional, mediante a análise do desempenho político eleitoral do PSC em cada
estado, poderá repassar o percentual previsto no inciso II, ou reverter para os gastos com a
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própria Nacional;
IV – os repasses dos recursos oriundos do Fundo Partidário pela Comissão Executiva Nacional
aos órgãos diretivos estaduais ou regionais, a seu critério, poderão ser feitos através de
recursos em conta corrente ou bens e serviços estimáveis em dinheiro.
Seção II - Das Fontes Vedadas e Dos Recursos Não Identificados
Art. 47 - O PSC não pode receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade
de qualquer espécie, procedente de:
I – entidade ou governo estrangeiro;
II – autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações do Fundo Partidário;
III – autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de
economia mista e fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram
órgãos ou entidades governamentais;
IV – entidade de classe ou sindical.
§ 1º - A vedação às contribuições e auxílios provenientes das pessoas abrangidas pelo termo
autoridade, inserto no inciso II, não alcança os agentes políticos e os servidores públicos
filiados ao PSC, investidos em cargos, funções, mandatos, comissões, por nomeação, eleição,
designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais, no âmbito dos
Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2º - As fundações mencionadas no inciso III abrangem a Fundação Instituto Pedro Aleixo –
FIPA.
§ 3º - É vedado a contabilização pelos órgãos do PSC, em todos os níveis de qualquer
recebimento ou dispêndio referente a Fundação Instituto Pedro Aleixo - FIPA, que prestará
suas contas ao órgão do Ministério Público responsável pela fiscalização das fundações.
Art. 48 - Caso o PSC receba em suas contas recursos oriundos de fonte não identificada não
pode utilizá-los, devendo ser recolhido ao Fundo Partidário a fim de ser distribuídos aos
partidos políticos de acordo com os critérios estabelecidos na lei eleitoral e partidária.
Seção III - Das Sobras de Campanha
Art. 49 - As sobras de campanhas eleitorais, em recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devem ser contabilizadas como receita do exercício em que ocorrer a sua apuração.
§ 1º - As sobras devem ser utilizadas pelo PSC, de forma integral e exclusiva, na manutenção
da Fundação Instituto Pedro Aleixo – FIPA, e sua comprovação deve ser feita na prestação de
contas anual do exercício subseqüente ao seu recolhimento.
§ 2º - Constitui obrigação do PSC, ao final de cada campanha eleitoral, manter, mediante
demonstrativo, controle das sobras de campanha para fins de apropriação contábil.
Seção IV – Das Despesas
Art. 50 - Os recursos oriundos do Fundo Partidário devem ter a seguinte destinação:
I – manutenção das sedes e serviços do PSC;
II – pagamento de pessoal, até o limite máximo de vinte por cento do total recebido do Fundo
Partidário;
III – propaganda doutrinária e política;
IV – alistamento e campanhas eleitorais;
V – manutenção da Fundação Instituto Pedro Aleixo – FIPA, para fins de divulgação, pesquisa,
doutrinação, política e educação, no valor mínimo de vinte por cento do total recebido do Fundo
Partidário.
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Parágrafo único. Para os fins de apuração dos limites percentuais estipulados nos incisos II e
V deste artigo, são considerados exclusivamente os recursos aplicados referente ao Fundo
Partidário, recebidos no exercício financeiro das contas analisadas.
Art. 51 - A comprovação das despesas deve ser realizada pelos documentos abaixo indicados,
originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do PSC, sem emendas ou rasuras,
referentes ao exercício em exame e discriminados por natureza do serviço prestado ou do
material adquirido:
I – documentos fiscais emitidos De acordo com a legislação vigente, quando se tratar de bens e
serviços adquiridos de pessoa física ou jurídica;
II – recibos, contendo nome legível, endereço, CPF ou CNPJ do emitente, natureza do serviço
prestado, data de emissão e valor, caso a legislação competente dispense a emissão de
documento fiscal.
Art. 52 - As despesas partidárias devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito
bancário identificado, à exceção daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado
pelo ‘Tribunal Superior Eleitoral’, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado, em
qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.
Seção V – Da Escrituração Contábil
Art. 53 - A escrituração contábil deve pautar-se pelos ‘Princípios Fundamentais de
Contabilidade’ e pela observância dos critérios e procedimentos constantes das ‘Normas
Brasileiras de Contabilidade’ e realizar-se com base na documentação comprobatória de
entradas e saídas de recursos e bens, registrados nos Livros Diário e Razão e, ainda, obedecer
ao ‘Plano de Contas das agremiações partidárias’.
Parágrafo único. Os Livros Razão e Diário, este último devidamente autenticado no ofício civil,
relativos ao exercício financeiro em exame, devem acompanhar a prestação de contas anual do
PSC à Justiça Eleitoral.
Art. 54 - Para fins de prestação de contas à Justiça Eleitoral, a escrituração contábil deve ser
efetuada por sistema informatizado desenvolvido pela Justiça Eleitoral, gerando os livros Diário
e Razão, bem como os demonstrativos exigidos, o que deverá estar ainda acompanhado dos
extratos bancários, das cópias dos documentos que comprovam as despesas de caráter
eleitoral, se houver, e do disquete ou CD, gerado pelo referido sistema.
§ 1º - No caso da Justiça Eleitoral não fornecer o sistema a que se refere o caput deste artigo,
a escrituração contábil e a prestação de contas podem ser elaboradas manualmente ou por
sistema informatizado próprio.
§ 2º - A documentação comprobatória das contas prestadas deve permanecer sob a
responsabilidade do PSC por prazo não inferior a cinco anos, contados da publicação da
decisão que julgar definitivamente as contas, tendo em vista que a Justiça Eleitoral pode, a
qualquer tempo, proceder à sua requisição, pelo tempo que for necessário, para fins de
fiscalização.
§ 3º - O ‘Sistema de Prestação de Contas Partidárias’ é obrigatório perante a Justiça Eleitoral.
Seção VI – Da Prestação de Contas
Art. 55 - As direções, nacional, estadual e municipal do PSC devem apresentar a prestação de
contas anual até o dia trinta de abril do ano subseqüente ao órgão competente da Justiça
Eleitoral, ou outra data que a lei vier a estabelecer.
Parágrafo Único. O não recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica
a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o PSC registrar todos os
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bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e
funcionamento.
Art. 56 - A prestação de contas anual deve ser composta pelos documentos exigidos na
legislação em vigor.
Parágrafo Único. Os documentos devem conter, além das assinaturas do Presidente do PSC e
do Tesoureiro, a assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de sua
categoria profissional e de seu registro perante o Conselho Regional de Contabili dade.
Art. 57 - O PSC deve informar à Justiça Eleitoral os nomes do Presidente e do Tesoureiro do
órgão diretivo executivo ou dos membros que desempenhem essas funções, bem como dos
seus substitutos, se previsto em estatuto, com indicação do CPF, endereço residencial, cargo e
período de efetiva gestão do exercício a que se referem as contas em exame.
Art. 58 - Os balancetes anuais ou mensais em época de eleição de que trata a lei eleitoral e
partidária em vigor, devem ser encaminhados à Justiça Eleitoral da seguinte forma:
I – pelo órgão executivo nacional ao Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições presidenciais;
II – pelos órgãos executivos estaduais aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições
estaduais;
III – pelos órgãos executivos municipais aos juízes eleitorais, nas eleições municipais.
Art. 59 - Os dirigentes do PSC das esferas nacional, estadual e municipal podem, além das
penalidades presentes neste Estatuto, responder criminalmente pela falta de prestação de
contas ou pelas irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos
respectivos órgãos diretivos.
TÍTULO VI – REFORMA
Art. 60 – A reforma programática e estatutária poderá ser feita por deliberação de no mínimo
dois terços dos votos favoráveis do total de membros com d ireito a voto pela Convenção
Nacional.
Parágrafo Único – A Comissão Executiva do Diretório Nacional também poderá a qualquer
tempo, mediante aprovação de no mínimo dois terços dos votos favoráveis do total de seus
membros com direito a voto, modificar qualquer artigo deste Estatuto, baixar Diretrizes,
Resoluções ou Deliberações, alterando os dispositivos que se fizerem necessários e urgentes
no presente Estatuto.

Art. 61 - As alterações estatutárias serão precedidas de convocação pelo Presidente da
Comissão Executiva do Diretório Nacional, mediante a publicação de edital no Diário Oficial da
União com antecedência mínima de oito dias.
Art. 62 – Aprovada a alteração do Estatuto, Diretrizes, Resoluções ou Deliberações, a
Comissão Executiva Nacional providenciará anotações perante o Ofício do Registro Civil de
Pessoas Jurídicas do Distrito Federal e comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral.
TÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 63 - Constituem obrigações do PSC, por seus órgãos, nacional, estadual e municipal:
I – manter escrituração contábil, sob responsabilidade de profissional habilitado em
contabilidade, de forma a permitir a aferição da origem de suas receitas e a destinação de suas
despesas, bem como a aferição de sua situação patrimonial;
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II – prestar contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, no prazo fixado pela lei
partidária e eleitoral;
III – remeter à Justiça Eleitoral, nos anos em que ocorrerem eleições, na forma estabelecida na
legislação partidária e eleitoral, balancetes de verificação referentes ao período regulamentar.
Art. 64 – O Presidente do órgão diretivo executivo poderá convocar as Bancadas,
correspondentes, às suas circunscrições, para tratar de assuntos expressamente
determinados.
Parágrafo Único – Reserva-se o direito à presidência da Comissão Executiva Nacional de
promover a mesma convocação referida no caput deste artigo em qualquer nível de jurisdição.
Art. 65 – As Convenções serão realizadas:
I – municipais: na sede do respectivo município;
II – estaduais: na Capital do Estado ou no Distrito Federal;
III – nacional: na Capital da República.
Art. 66 – Compete ao Presidente da Comissão Executiva do Diretório Nacional, convocá -lo
extraordinariamente.
§ 1º - Igual direito poderá ser exercido, através de requerimento escrito onde conste assinatura
de pelo menos sessenta por cento dos membros do Diretório Nacional.
§ 2º – As Convenções Estaduais e Municipais também podem ser convocadas,
extraordinariamente, pelo Presidente da Comissão Executiva correspondente ou por um grupo
de no mínimo sessenta por cento dos membros do respectivo diretório.
Art. 67 – É permitida a acumulação e reeleição dos membros de qualquer dos órgãos do PSC.
Art. 68 – As reuniões ordinárias e extraordinárias dos órgãos do PSC serão convocadas e
marcadas suas datas por determinação expressa do Presidente do respectivo órgão executivo,
Nacional, Estadual ou Municipal.
Art. 69 - O horário oficial do expediente do PSC para os efeitos dos pra zos estabelecidos neste
Estatuto é das dez às dezesseis horas, ininterrupto, considerado o fuso horário local.
Art. 70 – Nos termos do art. 17, § 1º, da Constituição Federal, a Comissão Executiva Nacional,
independentemente do que dispuserem os Regimentos Internos do Senado Federal, Câmara
dos Deputados, poderá designar ou determinar a escolha por votação ocorrida entre seus
pares, os Líderes e Vice-Líderes em cada Casa Legislativa, vez que serão eles os porta -vozes
e fiéis representantes das propostas políticas doutrinárias, filosóficas, programáticas,
ideológicas e estatutárias do PSC.
Parágrafo único – Estende-se igual poder às Comissões Diretoras Regionais Provisórias ou
Comissões Executivas Estaduais, no caso das Assembléias Legislativas nos Estados, e
Comissões Diretoras Municipais Provisórias ou Comissões Executivas Municipais, no caso das
Câmaras de Vereadores.
Art. 71 – Os atos de infidelidade, indisciplina ou desrespeito a qualquer norma estatutária ou
diretriz regularmente estabelecida, praticados por candidatos ou filiados ao PSC, serão
julgados no âmbito de sua circunscrição, de cuja decisão caberá recurso para o órgão
imediatamente superior, até a Comissão Executiva Nacional, órgão máximo nestes casos.
Art. 72 – Qualquer representação contra candidato ou filiado ao PSC será dirigida ao órgão
partidário competente, de sua circunscrição devendo constar, sob pena de indeferimento:
I – identificação completa, inclusive cópia da identidade e do titulo de eleitor do representante;
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II - exposição de fatos e os fundamentos de direito, a juntada de provas, permitindo a ampla
defesa e o contraditório ao representado.
Art. 73 – O cancelamento do pedido de registro de candidato a qualquer cargo eletivo será
requerido pelo Partido à Justiça Eleitoral da circunscrição daquele que estiver descumprindo as
diretrizes partidárias de disciplina e, ou, fidelidade partidária, podendo o mesmo ser
substituído, dentro do prazo legal, tudo a critério do órgão diretivo executivo de sua
circunscrição ou jurisdição, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
Parágrafo Único - A apuração da responsabilidade para efeito de cassação de registro perante
a Justiça Eleitoral de candidatos a qualquer cargo eletivo será feita pelo órgão de direção
partidária de sua respectiva jurisdição e circunscrição.
Art. 74 – Nenhum funcionário do Partido poderá exercer cargo de direção, nem ter voz em
reunião de qualquer natureza, senão quando for solicitado pelo Presidente da mesma, assim
como nenhum filiado ao PSC poderá ser funcionário do Par tido, nem a ele prestar nenhum
serviço remunerado.
Parágrafo Único - A ‘contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas
eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratante, a não ser
referente ao recolhimento das obrigações previdenciárias estabelecidas em lei’, cada um na
sua circunscrição.
Art. 75 – Em caso de empate em convenções para escolha de candidatos a nível nacional,
estadual e municipal, repetir-se-á o escrutínio e, se de novo se verificar igualdade de votos,
reputar-se-á indicado o mais idoso.
TÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 76 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Comissão Executiva Nacional,
com base na legislação eleitoral e partidária em vigor.
Art. 77 – Ficam ratificados o Manifesto e o Programa do PSC aprovados em 1985.
Art. 78 – O presente Estatuto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília – DF, 01 de outubro de 2007
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