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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa teve como objetivo investigar as causas da fragmentação partidária no 
atual período democrático do Brasil, tomada como proxy  para a crescente percepção de 
dissenso entre as bancadas, a partir da análise da Lei dos Partidos (9.096/1995) e suas 
alterações até 2015. A fragmentação, medida pelo índice EffNs, é a variável dependente e a 
regulação partidária a variável independente. Para tanto, compara a legislação partidária atual 
com a existente desde a primeira Lei Orgânica dos Partidos (LOPP), ainda no regime militar, 
em 1965, privilegiando as principais inovações relacionadas ao aumento do número de 
partidos com representação: as regras para a criação de partidos, o funcionamento parlamentar 
atrelado à cláusula de desempenho e a distribuição de recursos do fundo partidário. Em 
seguida, faz um levantamento sistemático dos pedidos de registro de partidos desde o fim do 
bipartidarismo na 46ª Legislatura (1979 – 1983), sua relação com a oferta eleitoral de partidos 
cotejada pelo índice de fragmentação, medido pelo Número Efetivo de Partidos baseados nos 
assentos (EffNs), desde as eleições de 1994 - que trouxeram à Câmara dos Deputados a última 
bancada eleita antes da alteração da legislação, em 1995 - até 2015. Detém particular atenção 
sobre os períodos “intereleições” a partir da análise da movimentação das bancadas e seus 
efeitos sobre a fragmentação no início dos trabalhos de cada sessão legislativa entre 1995 e 
2014. A pesquisa contribui com a literatura sobre multipartidarismo brasileiro, a partir do 
estudo de 20 anos de vigência do principal documento legal sobre a atual organização dos 
partidos no Brasil. Conclui que o fim da cláusula de desempenho, o aumento dos recursos e 
da distribuição igualitária do fundo e a punição da infidelidade partidária com a perda do 
mandato acabaram por quebrar o equilíbrio traçado pela Constituinte e pela legislação 
original, que incentivava o consenso e a construção de maiorias, com engenhoso mecanismo 
de freios e contrapesos de caráter muito mais educativo (carrots) do que punitivo (sticks). 
Com o apoio dos tribunais superiores, estas alterações tiveram como corolário a criação de 
partidos com recrutamento de quadros internos com todas as prerrogativas proporcionais à 
bancada eleita, na 54ª Legislatura (2011 – 2015), comprometendo a integridade eleitoral, a 
formação de maiorias e, consequentemente, a governabilidade, contribuindo  para a grave 
crise institucional do presidencialismo de coalizão. 
 
Palavras-chave: multipartidarismo, fragmentação, presidencialismo de coalizão, fundo 
partidário, criação de partidos políticos 
 
 
 
 
  



 

ABSTRACT  
 
Brazil has the most fragmented system in the world. The present research assesses 20 years of 
regulation in Brazil focusing on the main aspects related to party fragmentation: partisan 
creation rules, thresholds, prerogatives in legislatures and party funding - collated to party 
EffNs indices from 1994 to 2015. Besides, it organizes the EMB data on party registering 
since 1979, the electoral party offer since 1994, and assesses the EffNs in the beginning of 
each legislative year in order to check fragmentation after elections. The research adds a 
Legislative approach, counting time in Congresses. It concludes that the constant amendments 
on the original National Party Act (Law # 9,096/1995) – many of them by judicial review - 
jeopardized the balance intended by the Constitutional Writers who fostered party creation, 
controlled by a legislature threshold that regulated access to party funding, using carrots more 
than sticks to enhance a democratic culture in a new democracy. The amendments, including 
ban on threshold and increasing party funding with spread distribution, ended up  promoting 
the creation of parties by floor-crossing with all the prerogatives of elected members backed 
by judicial reviews. The results compromise electoral integrity and contribute to the 
institutional crisis the country faces today. 
 
 
 
Keywords: party regulation, party fractionalization, Brazilian multiparty system 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Gênese da Pesquisa 

Ao propor o projeto de pesquisa de doutorado para o Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), em 2011, tinha como objetivo entender 

a crescente dificuldade de consenso que vinha observando na Câmara dos Deputados, desde a 

51ª Legislatura (1999-2003), primeira na qual tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos 

da Casa, ainda como repórter do Jornal da Câmara, onde ingressei por concurso público em 

1998. Embora compreendesse que o Legislativo apoiava a criação de políticas públicas 

propostas pelo Executivo, percebia que o acordo era cada vez mais difícil, tanto 

administrativamente quanto politicamente, em uma instituição que se profissionalizava, ao 

mesmo tempo em que incorporava cada vez mais coordenações, comissões e lideranças. Na 

área legislativa, a mesma sensação já vinha sendo observada pelo Departamento Intersindical 

de Assessoria Parlamentar (Diap), que apontou um aumento do uso da obstrução, um 

mecanismo de “rebeldia” das minorias, pelos partidos, na 53º Legislatura (2007-2011). De 

fato, o movimento era crescente. Na 54º Legislatura (2011- 2015), o uso do mecanismo foi 

exacerbado e incorporado até pelos partidos majoritários, como o PT e PMDB 

(BRESCHIANI, 2013; MATTOS, 2013; DECAT, 2014). 

Durante o Mestrado Interinstitucional em Sociologia e Ciência Política (Minter Iuperj-

CEFOR), aprendi que a dificuldade de consenso era uma “externalidade” do nosso arranjo 

institucional – que combina presidencialismo, sistema eleitoral de lista aberta para a câmara 

baixa e federalismo – e que duas abordagens disputavam explicá-lo.  De um lado, a que 

chamo de perspectiva clássica brasilianista toma como base a análise comparada com os 

tipos ideias de modelos institucionais e de organizações de partidos baseados na Europa 

Ocidental (EPSTEIN, 1982; KIRCHHEIMER, 1966; PALOMBARA; WEINER, 1966) e nos 

Estados Unidos (ALDRICH, 1995) para declarar que as instituições brasileiras como um todo 

- e não só o sistema partidário - são ineficazes, criam constantes crises de governabilidade e, 

quando muito,  funcionam precariamente.  

Para essa literatura, a peculiar combinação de federalismo, presidencialismo e um 

sistema eleitoral proporcional de lista aberta para a Câmara dos Deputados fomenta o 

individualismo, o distributivismo (pork), a fragmentação partidária, dificulta a formação de 

maiorias, procrastina a tomada de decisões, e, consequentemente, gera prejuízo para a 

governabilidade. Assim, naquela perspectiva, o arranjo institucional brasileiro nada mais seria 

do que uma fábrica de “entraves” à democracia (AMES, 2001) – e configura um sistema 
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partidário pouco institucionalizado (MAINWARING, 1990), com partidos fracos, operado 

por parlamentares (líderes) individualmente. Em outras palavras, as instituições – aqui, tanto 

na chave de North (1990) - “as regras do jogo” - quanto na chave sociológica de Domigues 

(1999, p. 152) - “formas padronizadas de comportamento e de relacionamento social, seguidas 

por um número expressivo de atores, em geral em coordenadas espaço-temporais 

relativamente amplas” – não seriam fortes o suficiente para coordenar os atores individuais, 

em uma abordagem institucionalista. 

Na outra ponta, a abordagem que chamo de perspectiva brasileira contemporânea, 

parte do trabalho seminal de Sérgio Abranches (1988) que identifica o singular modelo 

institucional brasileiro ainda na época da constituinte e o categoriza como o presidencialismo 

de coalizão. De acordo com esta abordagem, o modelo institucional brasileiro exije muita 

habilidade dos governantes, mas isto não implica em dizer que seja ineficaz - embora alguns 

admitam que é pouco eficiente. Até porque vem produzindo políticas públicas importantes por 

quase três décadas de regime democrático sem interrupção. Esta literatura centra foco nos 

mecanismos que explicam o aparente – e questionável - “sucesso” do modelo brasileiro, 

especialmente após completado o ciclo democrático com a eleição de um presidente, advindo 

de um partido considerado de  massa, na terminologia de Duverger (1980 [1951]), ou de base 

social externa ao parlamento (AMES, 2001; MAINWARING, 2001; KINZO, 2004): o 

presidente Lula, em 2002. 

A literatura de matriz brasileira contradiz a primeira visão, constatando que, desde a 

Constituição de 1988, o Legislativo tem aprovado políticas públicas importantes, como 

consequência de novos mecanismos constitucionais (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999. 

Assim, o Brasil tem conseguido manter os três elementos necessários para uma boa 

governança sob um presidencialismo com alta fragmentação partidária: “um presidente com 

fortes poderes constitucionais, um conjunto de bens institucionalizados e negociáveis para o 

funcionamento da coalizão de governo, e uma vibrante e independente rede de accountability 

capaz de controlar os atores políticos” (MELO; PEREIRA, 2013, p. XX). Em resumo, o 

presidencialismo de coalizão, a sua maneira, conseguia restringir e coordenar os atores 

racionais individuais brasileiros, sustentando a governabilidade, o que faz do Brasil um 

exemplo de sucesso. 

Ambas as abordagens apresentam forte embasamento empírico e, por isso, a questão 

parece ter chegado a um impasse. Até porque ambas concordam que o multipartidarismo e a 

fragmentação partidária são efeitos colaterais do nosso sistema. A questão central recai, 
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portanto, sobre a clássica pergunta “Institutions matter?” (PRZEWORSKI, 2004) ou, mais 

especificamente, qual a importância dos partidos políticos na operação deste peculiar sistema 

onde a percepção do dissenso entre as bancadas é constante e crescente. 

Em cada legislatura, a rebeldia ganhava novos contornos. Na 52ª Legislatura (2003-

2007), ela havia se manifestado na migração partidária, que alcançou níveis jamais vistos (351 

trocas), e que, embora vedada por uma decisão do Tribunal Superior Eleitora (TSE) em 2007, 

continuou. Na 53ª Legislatura (2007 – 2011) houve 101 trocas de partidos.  Na 54ª Legislatura 

(2011-2015) os infiéis criaram partidos por migração. A literatura, particularmente a de matriz 

clássica brasilianista,  classificou estes movimentos como ações individuais, de atores 

racionais, preocupados com melhores oportunidades na arena eleitoral, em um sistema onde 

os partidos são fracos e pouco institucionalizados (MELO, 2000; AMES, 2001; 

DESPOSATO, 2004; Desposato, 2006). Entretanto, os parlamentares continuavam trocando 

de partido não só antes das eleições, como também, e principalmente no decurso do mandato, 

no  período chamado de “intereleições” (NICOLAU, 1996), dentro da Câmara dos Deputados, 

onde os partidos são reconhecidamente fortes (PEREIRA; MUELLER, 2003).  

O uso do termo “rebeldes” no presente trabalho também não advém do acaso. Nos 

trabalhos sobre o parlamento britânico, a indisciplina das bancadas é normalmente medida 

pelo “dissenso” (GAINES; GARRETT, 1993) entre parlamentares “rebeldes” (COWLEY, 

2005). Nos estudos brasileiros, o comportamento da bancada é normalmente mensurado pela 

disciplina, como pode ser observado já nos títulos dos trabalhos de  Mainwaring e Liñan 

(1998) Disciplina Partidária: o caso da constituinte e de Nicolau (2000) Disciplina 

Partidária e Base Parlamentar na Câmara dos Deputados no Primeiro Governo Fernando 

Henrique Cardoso. Ocorre que o termo britânico me parece mais preciso na caracterização do 

comportamento da bancada brasileira, já que os parlamentares brasileiros são muito mais 

rebeldes do que indisciplinados, e os partidos são muito mais disciplinados do que coesos 

(MELO, 2004). Além disso, o arranjo do Presidencialismo de Coalizão alia a distribuição de 

cargos com a disciplina legislativa, de forma semelhante ao que ocorre com o gabinete 

britânico (AMORIM-NETO, 2007). O termo rebelde parece, bem mais adequado. Até porque 

a perspectiva da migração partidária também é incorporada ao trabalho.  

Independentemente do termo utilizado, o dissenso na Câmara dos Deputados é 

comumente mensurado em duas bases empíricas. De um lado, de forma direta, pelos índices 

de coesão e de dispiplina das votações nominais orientadas pelos líderes e pelo governo. De 

outro, pela proxy “índices de fragmentação do sistema partidário”, que verifica a dispersão do 
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poder e a competição interpartidária, assumindo o plenário como “mercado” e a as bancadas 

como “firmas”, ou seja como unidades de decisão. Assim um  mercado com grande número 

de atores (players) representaria uma alta dispersão do poder de decisão e um cenário 

altamente competitivo. Por isso, a busca de uma relação entre a crescente fragmentação e 

mudanças na disciplina das votações foi minha primeira pergunta de pesquisa, que tinha como 

unidade de análise os “rebeldes parlamentares”. 

O dissenso, entretanto, parecia escapar aos índices de disciplina partidária, tanto 

baseados no resultado das votações nominais - como  o índice  Rice, utilizado por Limongi e 

Figueiredo (1995) para avaliar a disciplina partidária entre 1989 e 1994,  ou o de fidelidade à 

posição do líder do partido, utilizado por Nicolau (2000) para mensurar a coesão das bancadas 

no primeiro governo FHC (1995-1998) -, quanto os que partem da votação individual do 

parlamentar, como o utilizado por Mainwaring e Liñan (1998)  nas votações da constituinte, 

por Ames (2001) nas votações entre 1988 e 1996 e por  Machado (2012), para avaliar a 

disciplina dos “migrantes” nas votações entre a 51ª e a 54ª, ou seja, entre 1999 e 20122. A 

pesquisa de Machado tinha escopo temporal semelhante ao projeto por mim proposto e 

mostrava disciplina acima de 75% nas votações nominais em plenário naquele período. Da 

mesma forma, uma consulta aos pesquisadores Argelina Figueiredo e Danilo Buscatto 

Medeiros mostrou que as votações continuavam evidenciando altos índices de apoio ao 

governo entre os chamados partidos da base aliada nas últimas legislaturas, embora a 

disciplina caísse quando havia divergência entre o líder do partido e do governo, o que dava 

indícios de que o partido tinha mais influência do que o governo. A mesma constatação pode 

ser facilmente atestada pelo cidadão comum que acessa o basômetro3. 

Como assessora técnica da Liderança do PDT para a Reforma Política, desde 2011 

constatava que o problema da operação do nosso Legislativo não residia na coordenação da 

bancada -  já que o líder conta com prerrogativas intitucionais de controle da votação, e o 

partido tem a prerrogativa de “cassação” do infiel, garantida pelos tribunais superiores -, mas 

na proliferação das legendas com direito à liderança, ou seja, legendas com direito ao 

chamado funcionamento parlamentar, instituído pela Constituição de 1988. A grande 

quantidade de líderes cria problemas de coordenação evidentes, que vão desde o espaço físico 

até a negociação, criando altos custos de transação para a governabilidade, fenômeno que se 
                                                             
2 Os estudos promovidos por operadores do Legislativo, como a autora, tendem a utilizar o período da 
Legislatura e não o do mandato presidencial (Cf. seção Metodologia). 
3 O Basômetro é uma ferramenta interativa que permite medir o apoio dos parlamentares ao governo e 
acompanhar como eles se posicionaram nas votações legislativas. Disponível em: 
http://estadaodados.com/basometro. 

http://estadaodados.com/basometro
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tornou evidente na crise institucional vivida atualmente pelo País. Assim, partindo-se deste 

pressuposto, a melhor forma de aferir a dificuldade de consenso e de “rebeldia” das bancadas 

seria a partir dos índices de fragmentação e de sua relação com a configuração partidária, 

cotejada pela legislação, ou seja, a conformação institucional propriamente dita. A unidade da 

análise da pesquisa passou a ser o partido, dentro do sistema partidário. 

De fato, quando do início da pesquisa, a Câmara dos Deputados do Brasil era a sede 

do mais fragmentado sistema partidário entre os 132 países analisados por Michael 

Gallagher4, em 2010, com 10,36 de índice de número de partidos parlamentares efetivos 

baseado em assentos (Effns ou N), bem à frente do segundo lugar, a Bélgica, com oito. A 

fragmentação, entretanto, é muitas vezes tratada como uma característica atávica do 

multipartidarismo, principalmente em um país onde a Constituição e a legislação eleitoral e 

partidária, dela decorrentes, asseguram o sistema proporcional e a autonomia partidária como 

princípio. Mais ainda, porque no Brasil, diferentemente dos países de onde a literatura 

preponderante advém, o bipartidarismo e a regulação partidária remete ao período ditatorial, e 

por isso,  são vistos com extrema reserva e desconfiança pelas elites e pelos tribunais 

superiores. De fato, a Constituição prevê o sistema proporcional, mas isto não quer dizer que 

todos os partidos sejam parlamentares e tampouco que a distribuição dos assentos tenha de ser 

quase igualitária. 

Ocorre que a curva ascendente da fragmentação atual não começa após a promulgação 

da Constituição, tampouco na primeira bancada eleita após a edição da atual Lei Orgânica dos 

Partidos e da nossa primeira Lei das Eleições. Entre 1990 e 1998, havia uma tendência 

descendente da fragmentação na bancada eleita até 2002. Mais do que isto, a fragmentação 

das bancadas nas primeiras sessões legislativas até 2001 também apresentavam uma tendência 

à redução com relação à bancada eleita. Além dos incentivos eleitorais, fartamente analisados 

pela literatura, havia indícios de mecanismos de operação interna da Câmara, onde a lógica 

partidária é preponderante, influenciando a fragmentação e estes mecanismos havia sofrido 

alguma alteração. 

Os operadores do Legislativo sabem que os partidos não são fracos na Câmara dos 

Deputados e que, apesar de eleitos em um sistema personalista, os deputados devem aprender 

a operar em uma lógica coletiva desde a eleição. O ingresso na Câmara dos Deputados se dá 

pela lógica da coligação (coletiva), e nela os parlamentares só podem atuar sob a coordenação 

                                                             
4 Disponível em: <http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/>. Acesso em 12 Dez., 
2013 

http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/
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partidária. Não por acaso, a liderança partidária é um cargo cada vez mais disputado dentro 

das agremiações, que, para chegar ao consenso, chegam a dividi-la em períodos cada vez 

menores, para conciliar diferentes candidatos a líderes em uma mesma sessão legislativa. A 

meu ver, falta, entretanto, um componente explicativo importante da força dos partidos dentro 

da Câmara dos Deputados: os recursos proporcionais à bancada distribuídos às agremiações a 

partir da nova Lei dos Partidos, a lei 9.9096 de 19 de setembro de 1995. E a importância 

destes recursos ficou evidente a partir da 54ª Legislatura, com o efeito PSD. 

O aumento da importância dos partidos na operação do legislativo a partir de 

mudanças no processo legislativo, introduzidas pela Constituição de 1988, e pelo Regimento 

(BRASIL, Resolução nº 17, 1989)  foram  captadas em um momento inicial por Figueiredo e 

Limongi (1999). Entretanto, no caso dos partidos políticos, só em 1995 foi aprovada 

legislação específica reguladora: a atual Lei dos Partidos Políticos, que atendendo ao princípio 

constitucional acrescentava prerrogativas importantes, como a menor exigência para a criação 

de partidos, a mudança da personalidade jurídica, e o financiamento público partidário com 

dotação orçamentária garantida e grande aporte de recursos atrelados ao funcionamento 

parlamentar, que por sua vez estava condicionado ao atingimento da cláusula de desempenho.  

Estas mudanças deram mais recursos e poder às agremiações, que não sofriam mais a 

“penúria” apontada por Mainwaring. Muito pelo contrário, a nova regulação priorizava os 

líderes e às agremiações representadas no parlamento. Não por acaso os líderes têm cada vez 

mais influência nas votações, como bem observaram Figueiredo e Buscatto, citados 

anterioremente. Ocorre que, desde a sua publicação, em setembro de 1995, a Lei 9.096 já 

sofreu 31 alterações, sendo a primeira delas, cerca de um mês após a publicação. Muitas 

mudanças introduzidas pela lei, foram simplesmente anuladas antes mesmo de entrar em 

pleno vigor na 53ª Legislatura (2007-2011). Logo, os princípios norteadores introduzidos pelo 

legislador original poderia ter sido alterados. Havia, portanto, lacuna temporal e de conteúdo 

que poderia ser preenchida pela pesquisa. 

De fato, a literatura mostra que a criação de partidos é mais provável quando os custos 

de entrada são baixos e os benefícios da obtenção de postos e a percepção de visibilidade 

eleitoral são altos (TAVITS, 2007). No caso do Brasil, os incentivos a criação de partidos 

trazidos pela regulação do atual período democrático são muitos. Entretanto, no texto original, 

a Lei 9.096 de 1995 introduzia um engenhoso mecanismos de freios e contrapesos que 

fortalecia os partidos, mas que continha a fragmentação. Se por um lado as novas regras para 

a criação de partidos reduziam as exigências e remetiam o trâmite para a esfera privada, por 
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outro lado, organizavam, vedavam a figura do partido provisório e introduziam mecanismos 

que controlavam o número de partidos representados no Congresso Nacional. Além disso,  

fomentavam mecanismos de consenso entre as agremiações, como  a fusão e a incorporação, 

pela cláusula de barreira crescente, ao logo de duas legislaturas, que privilegiava os partidos 

congressuais, que tinham mais cargos, recursos, assistência e apoio regimental para a 

operação do legislativo, coordenada pelos líderes, sem deixar de garantir recursos mínimos 

para a sobrevivência das agremiações não representadas. Em resumo, a legislação tinha um 

papel educativo, porque lançava mão de carrots e não somente de sticks, como fazem as 

decisões dos tribunais superiores, para utilizar um termo da literatura anglo-saxônica. Todo 

este mecanismo, entretanto, foi destruído por alterações introduzidas pelo legislativo e por 

decisões dos tribunais superiores, como será demonstrado ao longo do trabalho. 

1.2. Justificação 

A literatura supracitada centra foco no período da Constituinte até o fim da década de 

90. No mesmo sentido, há quase duas décadas, a literatura nacional e internacional vem 

sinalizando a necessidade de reformular as teorias sobre os sistemas partidários nas chamadas 

“democracias de terceira onda” (MAINWARING, 1999; 2001), face às mudanças na 

legislação e à crescente cartelização do sistema partidário brasileiro (NICOLAU, 2010; 

PAIVA; HENRIQUE, 2013).  

A análise das mudanças eleitorais e da fragmentação partidária entre a 50ª Legislatura 

e a 55ª Legislatura (bancadas eleitas entre 1994 e 2014), cotejada pela legislação,  constrói 

sobre os estudos compreensivos do multipartidarismo brasileiro existentes (LIMA JR, 1997; 

NICOLAU, 1996; SCHMITT, 2000), em especial o trabalho de Nicolau, que faz uma análise 

das possíveis causas da fragmentação e termina justamente em 1994. O período subsequente 

àquelas pesquisas envolve profundas mudanças na legislação partidária e eleitoral,  

introduzidas pela Lei 9.096/1995 – atual Lei Orgânica dos Partidos Políticos e a primeira lei 

eleitoral do País (Lei 9.504/1997), elaboradas com objetivo de consolidar o mens legis do 

Constituinte de 1988. O próprio Nicolau (2009) aponta carência de uma análise sistemática do 

sistema partidário brasileiro, a partir de meados da década de 1990, período em que, segundo 

ele, o tema foi tratado em “apenas dois breves artigos publicados em coletâneas sobre o 

sistema político brasileiro” (ibid., p 221), referindo-se ao trabalho de Melo (2007) e Fleischer 

(2007). 

O presente trabalho preenche, portanto, lacuna temporal e de conteúdo, investigando o 

crescente papel do Estado e do Judiciário na regulação dos partidos e contribuindo para a 
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análise do nível de institucionalização do sistema partidário brasileiro, que, como 

demonstrado, sinaliza grau de institucionalização maior do que o inicialmente retratado pela 

literatura que chamo de “perspectiva clássica brasilianista” (MAINWARING, 1999; AMES, 

2001), pelo menos no que tange à situação financeira dos partidos políticos. A literatura que 

chamo de “perspectiva brasileira contemporânea” ou “perspectiva do presidencialismo de 

coalização” se atém principalmente à disciplina das votações e a coordenação do Legislativo 

pelo Executivo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999; SANTOS, 2001; AMORIM-NETO; 

SANTOS, 2001; MELO; PEREIRA, 2013) e aos aspectos institucionais dos partidos dentro 

da Câmara dos Deputados em uma dimensão em que o movimento dos quadros durante a 

Legislatura privilegia a arena eleitoral (MELO, 2000; PEREIRA; MUELLER, 2003; 

SAMUELS, 2003). Por outro lado, a questão das finanças partidárias é tratada ora na 

perspectiva organizacional (Ribeiro, 2008), ora na perspectiva eleitoral (SPECK, 2012), ou 

em ambas (ZOVATTO, 2005), sendo a dimensão legislativa frequentemente esquecida. 

1.3. Metodologia 

Algumas explicações metodológicas se fazem necessárias à compreensão da pesquisa. 

O escopo original do trabalho terminava na 54ª Legislatura, mas os resultados da bancada 

eleita em 2015 acabaram por adicionar corolário à hipótese de uma lógica partidária 

fomentadora da fragmentação, como será abordado no capítulo cinco. Com a bancada eleita 

em 2014, houve aumento da oferta de partidos, da dificuldade de consenso, gerando impasse 

para a governabilidade sem precedentes. A opção causou dificuldade de análise devido à falta 

de distanciamento. Os fatos mais recentes foram acontecendo ao longo da elaboração da 

pesquisa. 

Para investigar a relação entre a legislação e a fragmentação partidária, como elemento 

fomentador do dissenso, a pesquisa utiliza a lógica legislativa. Em primeiro lugar, distribui o 

tempo em Legislaturas e estas em sessões legislativas. Da mesma forma, toma como unidade 

de análise as bancadas eleitas e as bancadas da primeira sessão deliberativa da sessão 

legislativa, elaboradas pela Coordenação de Registro de Comissões e Parlamentar e de Apoio 

à Informática da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados (COMPI), referência 

para a distribuição de benefícios proporcionais às bancadas ao longo da série histórica, como 

será explicado nos capítulos 3 e 4.  

Desta forma, o presente trabalho se debruça sobre a análise da configuração partidária 

e da fragmentação em duas perspectivas. Em primeiro lugar,  a advinda da bancada eleita, que 

depende da criação e da oferta de partidos fora do Legislativo (capítulo 3). Em seguida,  a 
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formada em cada início de sessão legislativa, mais suscetível  a fusões, incorporações e a 

criação de partidos advinda da migração partidária, que será analisada nos capítulos 4 e 5. 

Para investigar o efeito da criação de partidos e da movimentação das bancadas para a 

fragmentação, o trabalho utiliza o banco de dados (listas) gentilmente cedido pela Seção de 

Gerenciamento de Dados Partidários do TSE (SEDAP)5 desde 1979. A oferta eleitoral de 

partidos é organizada a partir do Repositório de Dados Eleitorais do TSE6, referência para a 

fragmentação da bancada eleita. Já os dados da distribuição do fundo partidário foram 

coletados a partir do sítio do TSE7, e de planilhas em Excel disponibilizados pela 

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira (CEOFI), obtidas por meio da 

Assessoria de Articulação Parlamentar do TSE8. 

Pelo escopo da investigação, o trabalho concentra a atenção na legislação partidária. A 

legislação eleitoral é utilizada apenas nos pontos de intersecção entre as mesmas. 

1.4. Objetivo da Pesquisa e Estruturação dos Capítulos 

A pesquisa parte da hipótese de que na legislação partidária delineada pela 

Constituição de 1988 e nas suas alterações posteriores residiriam os incentivos (variáveis 

independentes) ao crescente dissenso entre as bancadas (variável dependente), evidenciado 

pela fragmentação partidária, medida pelo índice Effns (outcome), que teve seu ápice com a 

criação de quatro partidos com recrutamento de quadros eleitos por outras agremiações na 54ª 

Legislatura – os chamados partidos criados por migração - e a eleição de 28 partidos, entre 

eles, os partidos supracitados, na 55ª Legislatura. 

Para tanto, começa retomando a origem da relação entre  a configuração partidária e o 

dissenso, contida no debate sobre o modelo institucional brasileiro, com a revisão da 

Literatura no capítulo 1. Nele, abordo o impasse e os pontos em comum entre a visão dos 

brasilianistas e da literatura de matriz brasileira que tem como objeto o sistema partidário no 

atual regime democrático, ou seja, pós 1985. 

O segundo capítulo apresenta a espinha dorsal do trabalho: a análise longitudinal da 

legislação partidária no período, estabelecendo marcos temporais e pontos importantes que 

serão retomados na análise da fragmentação na bancada eleita (capítulo 3) e em cada sessão 

                                                             
5 Dados do SEDAP – TSE. Agradeço aos servidores José Wilton Alves Freire e Estella Gontijo pela gentileza e 
presteza no fornecimento das informações. 
6 Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais> 
7 Disponível em: < http://www.tse.jus.br/partidos/fundo-partidario>. 
8 Um agradecimento especial ao colega do TSE, Flávio Ribeiro Santana, pela atenção e presteza do atendimento. 
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legislativa (capítulos 4 e 5). Para tanto, começo com uma análise da nossa primeira legislação 

partidária, ainda no período da ditadura militar, para entender o contexto onde surgem os 

princípios constitucionais que nortearam a Lei dos Partidos no atual regime democrático. 

Abordo o paradoxo entre o sistema partidário delineado pelo Constituinte, que tem como tipo-

ideal o partido de massa, e a efetiva regulamentação do mesmo pelo legislador originário, a 

partir da nova Lei (Orgânica) dos Partidos, nos moldes do partido cartel, dependente dos 

recursos e das posições no governo. A palavra orgânica está entre parênteses porque o 

capítulo também aborda a propriedade do termo, dentro do contexto da mínima regulação 

partidária almejada pelo constituinte. 

Além da discussão sobre os princípios norteadores, a análise comparada entre a 

legislação anterior e a atual centra foco nas principais prerrogativas que, a meu ver, importam 

para a configuração partidária hoje: as novas regras para a criação de partidos, a cláusula de 

desempenho, que condiciona o acesso ao funcionamento parlamentar, e o fundo partidário a 

ela atrelado, oriundo de dotação orçamentária anual mínima, proporcional ao número de 

eleitores. A meu ver, as prerrogativas dos partidos dentro da Câmara dos Deputados têm sido 

negligenciadas pela literatura, da mesma forma que a influência do grande aporte de recursos 

trazido pela Lei dos Partidos de 1995. Há indícios de que esta modificação tem afetado as 

fontes e a distribuição dos recursos partidários, o que acabaria por modificar o perfil das 

organizações, mais centradas no erário (RIBEIRO, 2008), evidenciando uma tendência à 

cartelização (NICOLAU, 2010; PAIVA; HENRIQUE, 2013).  

O terceiro capítulo analisa os efeitos do sistema eleitoral (previsto na Constituição) e 

da legislação pós-constitucional, a partir da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096 de 1995), 

objeto do capítulo 2, sobre a fragmentação e a configuração partidária na Câmara dos 

Deputados, trazida pelas bancadas eleitas em 1994, 1998, 2002, 2006, 2011, 2014, 

respectivamente para a 50ª Legislatura (1995-1999), 51ª Legislatura (1999-2003), 52ª 

Legislatura (2003 – 2007), 53ª Legislatura (2007-2011), 54ª Legislatura (2011-2015) e 55ª 

Legislatura (2015-2019). 

Para tanto, começa com a análise da oferta de partidos em cada pleito e sua relação 

com a bancada eleita e o número de partidos parlamentares ou congressuais. Para identificar o 

peso dos partidos, utiliza além dos tradicionais índices de fragmentação, a taxonomia de 

Tafner (1996), que divide as agremiações conforme a bancada partidária e a representação nos 

distritos. A metodologia vai ao encontro da necessidade de novos métodos para identificar 

nuances do sistema partidário das novas democracias (MAINWARING, 1999).  
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 Em seguida, começa com a análise da criação de partidos desde o fim do 

bipartidarismo, para verificar sua influência na oferta eleitoral, a partir de 1994. A análise da 

oferta eleitoral de partidos e candidatos, cotejada pela fragmentação para a bancada eleita 

entre 1994 e 2015, efetuada no capítulo 3, mostra que a fragmentação não acompanha a 

oferta de partidos e, por isso, parte-se para a verificação das origens dentro da própria 

legislatura, ou no período chamado de “intereleições”, na pesquisa de Nicolau (1996). 

No capítulo 4, analiso a evolução da fragmentação durante as legislaturas. Para tanto, 

começo com a oferta qualitativa de partidos em cada eleição, elaborada a partir dos dados do 

Repertório Eleitoral do TSE, da SEDAP/TSE e a configuração partidária das bancadas da 

primeira sessão legislativa, cedidas pela Coordenação de Registro de Comissões e 

Parlamentar e de Apoio à Informática da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados 

(COMPI).  

Os dados analisados no capítulo 4 evidenciaram na configuração partidária os efeitos 

de um fenômeno que marcou a 54ª: a criação de partidos, vista, a princípio unicamente como 

uma alternativa do parlamentar para fugir às sanções contra a infidelidade partidária, mas que 

acabou empreendendo uma verdadeira “reforma política” em termos de configuração 

partidária na Câmara dos Deputados, sem um único voto dos eleitores, tampouco de seus 

representantes. 

O capítulo quinto é dedicado a 54ª Legislatura, fatores contingentes e inerentes, as 

alterações legais, seus precedentes e consequências para a fragmentação. Para tanto, analiso a 

bancada eleita e os efeitos da criação dos partidos a partir da configuração em datas chaves e 

nas primeiras sessões deliberativas das sessões legislativas. Em seguida, analiso os efeitos da 

configuração partidária e dos incentivos trazidos pela legislação partidária para a bancada 

eleita para 55ª Legislatura, que materializou o sistema partidário mais fragmentado do 

planeta. 

O sexto capítulo se debruça sobre o que classifico como o principal incentivo para a 

fragmentação e o aumento do dissenso no atual período democrático. O volume crescente de 

recursos do fundo partidário associado à maior distribuição igualitária e à punição da 

infidelidade partidária com a perda do mandato,  acabou incentivando a criação de partidos 

com quadros eleitos, e direito a distribuição proporcional aos incentivos da bancada eleita, 

com o apoio dos tribunais superiores, em uma lógica de recrutamento ímpar, instituída na 54ª 

Legislatura (2011 – 2015). Se por um lado a prerrogativa aumentou a fragmentação, por 
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outro, evidenciou uma coordenação partidária da migração, com as novas organizações cada 

vez mais interessados nos crescentes recursos do fundo partidário. 

Para entender este processo de crescimento da importância do Fundo Partidário e de 

valorização do parlamentar como fonte de recursos para os partidos, no capítulo seis, analiso 

as dotações (duodécimos) desde o ano fiscal de 1994 até 2015. O ano de 1994 compreendeu o 

último exercício fiscal antes da aprovação da Lei das Eleições, que transformou o Fundo 

Partidário, já existente na legislação do regime ditatorial, em fonte de recursos, constante da 

proposta orçamentária anual, proporcional ao número de eleitores, e sujeita à votação no 

Congresso Nacional. Para tanto, no capítulo 6, utilizo dados da Coordenação de Execução 

Orçamentária e Financeira (CEOFI) do Tribunal Superior Eleitoral, disponíveis no site do 

órgão.  

Em seguida, na conclusão, faço um apanhado geral do trabalho (wrap-up), e discorro 

sobre as contribuições do trabalho em termo de dados, em termos metodológicos e em termos 

de modestos achados, que, entretanto, podem ser aprofundados com o oportuno 

distanciamento temporal do objeto de análise. 
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2. CAPÍTULO 1: Partidos e Sistemas Partidários no Brasil: Duas Perspectivas, Única 

Conclusão. 

2.1. Introdução 

Os partidos são centrais para a democracia na perspectiva preponderante. A literatura 

sobre partidos e sistemas partidários é extremamente extensa. Mais do que isto, ela está no 

cerne de um dos mais importantes debates da Ciência Política contemporânea: os arranjos 

institucionais e suas consequências para a governabilidade. Por isso, neste capítulo, estabeleço 

o recorte do marco teórico no qual a presente pesquisa se insere. Devido à multiplicidade de 

conceitos, à complexidade e a extensão do debate, preciso a definição de partidos e de sistema 

partidário para o escopo do trabalho. 

2.2. Partidos: o que são ou para que servem? 

Os partidos políticos ganharam tal importância que alguns autores acreditam que a 

democracia moderna, pelo seu aspecto representativo, não pode ser sequer pensada sem eles 

(DALTON; WATTEMBERG, 2009). Outros, no entanto, criticam esta supervalorização na 

agenda de pesquisa chegando a falar em uma verdadeira “partidocracia” 9 (STROM; 

MÜLLER, 1999). A preponderância do tema, no entanto, não decorre do acaso. Vem na 

esteira da perspectiva mainstream de democracia nas chaves representativa e “eleitoral” 

baseada em dimensões normativas e formais medidas pelo progressivo avanço da competição 

partidária e da participação política (DAHL, 1973), sendo a primeira avaliada a partir da 

alternância de poder e do número de partidos parlamentares e a última pela extensão do 

sufrágio e do número de eleitores. 

Os partidos fazem parte daquele rol de conceitos de domínio da opinião pública, mas 

também de difícil precisão: os chamados conceitos multidimensionais. Alguns autores os 

classificam pela origem, como Duverger (1980 [1951]) - de origem interna ou externa ao 

parlamento. Outros pelos objetivos, como Strom e Müller  (1999) – a procura de cargos 

(office-seeking), políticas (policy-seeking) ou votos (vote-seeking). Outros ainda pelas funções 

como (DALTON; WATTEMBERG, 2009, p. 5), que retomam a definição tripartite de V. O. 

Key Jr. (1964): partidos junto ao eleitorado, partidos como organizações e partidos no 

governo. 

                                                             
9 O termo original em inglês é “partocracy” e significa o governo de um partido ou de um grupo de partidos com 
prejuízo da participação cidadã e de atores políticos individuais. 
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A literatura preponderante, que prioriza a função eleitoral dos partidos, tende a separar 

o papel eleitoral das agremiações da função no governo, como se esta se apresentasse como 

uma antítese àquele. Não por acaso, as definições mais populares hoje em dia são as derivadas 

da perspectiva minimalista - sintetizada por Schumpeter (1975 [1942])10 e por (DOWNS, 

1957) - entre elas a de (JANDA, 1993): “uma organização que tem por objetivo colocar seus 

representantes no governo”.  

Acredito que a divisão da atuação dos partidos é difícil e empobrece a análise. No caso 

brasileiro, ela faz com que especificidades sejam relevadas. Por exemplo, o processo de 

formação de partidos no Brasil é frequentemente operado dentro do próprio Congresso 

Nacional. Entretanto, a organização em nada se assemelha ao partido de notáveis de 

Duverger. Ao eleger representantes ou ocupar postos no governo, e aqui, em especial, no 

Legislativo, o partido não deixa de ser uma organização. Seu modus operandi transparece no 

modelo e na estrutura das lideranças partidárias dentro do Congresso Nacional. 

Neste sentido, a definição que melhor atende ao escopo do trabalho aqui delineado é, 

portanto, a de Panebianco (1988, p. 6), que produz uma síntese do aspecto organizacional sem 

esquecer-se das funções, ao precisar partidos como “as únicas organizações que operam na 

arena eleitoral que competem por votos”. 

2.3. Partidos ou sistemas partidários? 

A centralidade dos partidos acabou tornando a literatura tão vasta que mais 

recentemente os sistemas partidários acabaram ganhando unidade analítica (BRAGA, 2013). 

Desta forma, o estudo aqui proposto parte da perspectiva do sistema partidário em sua atuação 

no Poder Legislativo, mais especificamente, dentro da Câmara dos Deputados, a partir da 

publicação da nova Lei dos Partidos Políticos, que a, meu ver, seguindo princípio 

constitucional, deu papel central ao partido, enquanto organização social – Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, dentro do Legislativo. 

Por sistema partidário, adota-se a definição de Sartori (1976), ou seja, uma interação 

padronizada entre partidos. Neste sentido, o presente trabalho encontra-se inserido na 

literatura sobre o sistema partidário brasileiro pós-1985, no período conhecido como Nova 

República, mais especificamente, o período de 1994 a 2015. Por centrar foco no papel das 

agremiações no Legislativo, apresenta como unidade temporal da análise a 50ª (1995 - 99), 

                                                             
10 “The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which 
individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people´s vote” 
(SCHUMPETER, [1942]1975, p. 269). 
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51ª Legislatura 1999 – 2003), 52ª Legislatura (2003 -07), 53ª Legislatura (2007 -11), 54ª 

Legislatura e a bancada eleita para a 55ª Legislatura (2015-19). 

Central para a democracia na chave eleitoral, o debate sobre o sistema partidário 

brasileiro no atual período democrático, ou seja, pós 1985, ou na Quinta República, como 

classifica Schmitt (2000) ultrapassa o escopo das organizações partidárias e centra foco no 

próprio arranjo institucional do país onde se encontra inserido, já que direta ou indiretamente 

conforma o processo político e a governabilidade (LINZ, 1990). 

Neste sentido há duas perspectivas básicas que, a meu ver,  tentam entender e explicar 

a profusão de partidos e o funcionamento do sistema partidário dentro do Congresso 

Nacional. De um lado, a que chamo de abordagem clássica brasilianista parte da análise 

comparada aos tipos ideias de modelos institucionais e de organizações de partidos, baseados 

na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, para declarar que as instituições brasileiras como 

um todo - e não só o sistema partidário -   são ineficazes, criam constantes crises de 

governabilidade – mormente na chave da eficiência da cooperação entre Executivo e 

Legislativo para elaboração de políticas públicas – ou, quando muito,  funcionam 

precariamente. Esta vertente tem como referência duas extensas pesquisas consubstanciadas 

nas obras dos brasilianistas Scott Mainwaring (1999), traduzido como Sistemas Partidários 

em Novas Democracias: o Caso do Brasil (2001) e Barry Ames (2001), vertida para Os 

Entraves da Democracia no Brasil (2003). E a que chamo de perspectiva brasileira 

contemporânea. Esta última, parte do trabalho seminal de Sérgio Abranches (1988) que 

identifica o singular modelo institucional brasileiro ainda na época da Constituinte – o 

presidencialismo de coalizão. De acordo com esta abordagem - hoje preponderante na 

literatura nacional -, o modelo institucional brasileiro exije mais habilidade dos governantes 

para evitar os impasses e entraves. Isto, no entanto, não implica em dizer, que o modelo seja 

ineficaz - embora muitas vezes pouco eficiente -, já que vem produzindo políticas públicas 

importantes nestas três décadas de regime democrático sem interrupção. Esta literatura centra 

foco nos mecanismos que explicam o aparente “sucesso” do modelo brasileiro, expecialmente 

após completado o ciclo democrático com a eleição de um presidente, advindo de um partido 

considerado como de base social externa ao parlamento, em 200211. 

                                                             
11 O Brasil é considerado uma democracia, com índice dois no ranking da Freedom House, que classifica os 
países de 1 a 7, sendo 1 o mais democrático, de acordo com índices de liberdade, direitos civis e direitos 
políticos. Disponível em: <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/brazil-0>. Acesso em: Jan 
5, 2014. 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/brazil-0
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Para alguns autores, incluindo o próprio Ames, esta literatura não pode ser classificada 

como brasilianista já que parte da literatura brasileira também compartilha a mesma visão 

(POWER, 2015). Power  divide a literatura sobre o tema em três perspectivas: a pessimista, a 

revisionista e a do presidencialismo de coalizão, sendo que a última dialeticamente 

materializaria a síntese do antagonismo dos modelos anteriores. 

A literatura que chamo de brasileira - e que Power classifica como revisionista e do 

presidencialismo de coalizão - é bem mais alvissareira e atribui o pessimismo a um 

“sentimento de inferioridade” com relação ao sistema político (NICOLAU, 1996), decorrente 

da análise comparada ao sistema partidário da literatura mainstream.  Apesar do peculiar 

desenho institucional destinado ao fracasso, 30 anos após o fim do regime de exceção - que 

tem como marco a eleição do primeiro presidente civil, em 1985 – o Brasil parece ter 

ultrapassado o “estágio probatório” de Lijphart (2003) e o País acabou se consolidando entre 

as três maiores democracias do planeta12, em uma chave minimalista (SCHUMPETER, 1975 

[1942]), onde importam o sufrágio e a competição partidária essencialmente (DAHL, 1973). 

Contradiz aquela visão, constatando que, no recente período democrático, o Legislativo tem 

aprovado políticas públicas importantes, por meio de votações nominais ordenadas e 

orientadas por partidos com alto alinhamento ideológico (LIMONGI; FIGUEIREDO, 1995; 

LIMONGI, 2006), como consequência de novos mecanismos introduzidos pela Constituição 

de 1988 (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999) que tornaram o nosso presidencialismo de 

coalização (Abranches, 1988)  racionalizado (SANTOS, 2001), criando um modelo próprio de 

segredo eficiente  (COX, 1987), não divergente, mas, ao contrário, muito semelhante ao das 

democracias modelares de onde a teoria provém  (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001; 

LIMONGI, 2006; 2010; NETO; AMORIM-NETO; SANTOS, 2003; SANTOS, 2008; 

SANTOS, 2002). 

Assim, as instituições, arquitetadas pela Constituição de 1988, têm conseguido manter 

os três elementos necessários para uma boa governança sob um presidencialismo com alta 

fragmentação partidária. Agrega um presidente com fortes poderes constitucionais a “um 

conjunto de bens institucionalizados e negociáveis para o funcionamento da coalizão de 

governo, e uma vibrante e independente rede de accountability capaz de controlar os atores 

políticos”13 (MELO; PEREIRA, 2013, p. XX). Em resumo, o presidencialismo de coalizão 

                                                             
12 De acordo com a Freedom House, o Brasil tem índice 2 de Direitos Civis e de Liberdade Civil, em uma escala 
decrescente de 7 a 1. 
13 Tradução livre da autora. 
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consegue restringir e coordenar os atores racionais individuais brasileiros,  sustentando a 

governabilidade. 

Apesar das conclusões opostas, ambas perspectivas concordam no principal tema deste 

trabalho: a incontesti hiperfragmentação gerada pelo modelo, que, sem dúvida, desafia a 

governabilidade, como se pode observar claramente na crise institucional de 2015, onde a 

Presidente da República e o Presidente da Câmara dos Deputados disputam a agenda 

legislativa sem que a distribuição de cargos surta o esperado efeito. 

A meu ver, entrentanto, as abordagens não são opostas. Muito ao contrário, 

complementam-se, desde que se tenha uma visão de um lado menos determinista, 

escatológica e etnocêntrica, e de outro, menos ufanista e mais realista, a partir do uso de 

metologia mais adequada de pesquisa. Neste sentido, este trabalho é tributário de ambas 

abordagens e busca trazer uma nova perspectiva ao debate. A de que os partidos políticos 

brasileiros não são coesos, não advém de clivagens sociais, como os das democracias centrais, 

e não são institucionalizados, como constata Mainwaring, mas, mesmo assim estão cada vez 

mais fortes enquanto organizações a partir dos incentivos atrelados à bancada eleita 

introduzidos pela Lei dos Partidos em 1995. A força, entrentanto, não segue o modelo das 

democracias centrais, mas é cada vez mais evidente na Câmara dos Deputados – onde a 

coordenação dos trabalhos é partidária – e traz profundos efeitos à configuração.  

A centralidade dos partidos no Congresso Nacional (PEREIRA; MUELLER, 2003) e 

na Constituição é evidente. E, como demonstro no presente trabalho, concorre para a mudança 

de quadros e para a origem interna dos partidos no Brasil, principalmente, a partir da 52ª 

Legislatura (2003-2007), quando o primeiro partido por migração foi criado, o PSOL. A 

lógica partidária, entretanto, foi relegada a segundo plano pela literatura. Para fundamentar o 

argumento e situar o ponto de partida do presente trabalho, nas seções seguintes, descrevo as 

principais diferenças das perspectivas de análise do multipartidarismo brasileiro, em ambas as 

chaves,  com foco nos motivos da hiprefragmentação do sistema partidário brasileiro.  

2.4. A abordagem clássica  

Para entender a ab ordagem clássica, na perspectiva brasilianista, é preciso entender 

seu DNA, ou seja, sua origem, ou de onde ela provém. A política baseada em partidos é uma 

novidade do século 19 e nasce a partir da expansão do sufrágio e da necessidade de organizar 

a representação de interesses diversos e de incorporar novos contingentes à atividade política. 

Entretanto, há uma grande diferença entre a noção inicial de partido naquele século e a que 
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vigorou a partir  do início do seculo 20, muito mais próxima da idéia que perdura até hoje 

(SCARROW, 2006).  

O conceito de partido inicial na literatura é o de Burke14 (1770) ou de Constant (1816), 

ou seja, o de um grupo de “homens” unidos que se engajava – em inglês “take part” - na 

defesa do interesse nacional, ou seja, do todo. Já no início do século 20, a definição de 

partido, no entanto, havia assumido um aspecto minimalista e governamental, muito próximo 

do que se concebe hoje: “um partido político é uma coalizão de homens procurando o controle 

do aparato governamental por meios legais” Downs15, (1957). Daí a necessidade de entender 

os “sistemas partidários”, ou seja, como os partidos interagem, ou seja, na relação que 

mantêm entre si (SARTORI, 1976, p. 63), para entender o próprio modelo institucional de 

governo (WOLINETZ, 2011). 

Em meados do século XX, Duverger (1980 [1951]) publicou obra que se tornaria um 

clássico no estudo da ligação entre a forma de escolher os representantes, ou seja, o sistema 

eleitoral, e as configurações partidárias, segundo ele, resultante de fatores particulares e de 

fatores gerais. Entre os fatores particulares estão a tradição, a história, as crenças religiosas, a 

composição étnica e as rivalidades de cada país – em outras palavras as divisões, já que a 

noção original da palavra partido é part(e). Como fatores gerais cita os fatores socio-

econômicos, ideológicos e técnicos. Entre os fatores técnicos, o “regime eleitoral” é essencial, 

já que o sistema de partidos e o sistema eleitoral são, para ele “duas relidades 

indissoluvelmente ligadas”. Assim, assenta o terreno para o que ficou conhecido como “Lei 

de Duverger”: 

Pode-se esquematizar a influência geral da forma de escrutínio nas três 
fórmulas seguintes: 1º a representação proporcional tende a um sistema de 
partidos múltiplos, rígidos, independentes e estáveis (salvo o caso de 
movimentos passionais); 2º o escrutínio majoritário de dois turnos tende a 
um sistema de partidos múltiplos, flexíveis, dependentes e relativamente 
estáveis (em todos os casos); 3º o escrutínio majoritário de turno único tende 
a um sistema dualista, com alternância de grandes partidos independentes 
(Duverger, 1980 [1951], p. 241). 

Mais adiante sumariza:  

O sistema majoritário de um turno tende ao bipartidarismo; pelo contrário, o 
escrutínio majoritário de dois turnos ou a representação proporcional tendem 
ao multipartidarismo (ibid. p.274) 

                                                             
14 Definição de partido para Burke: "a body of men united for promoting by their joint endeavors the national 
interest, upon some particular principle in which they are all agreed"  
15 Original: “In the broadest sense, a political party is a coalition of men seeking to control the governing 
apparatus by legal means” (Downs, 1957). Tradução livre da autora. 
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Ao contrário do que se ouve na maioria dos debates da Reforma Política no Congresso 

Nacional, Duverger não é determinista: o número de partidos não é tão somente resultante do 

sistema eleitoral. Ele também deriva de aspectos históricos, culturais e sociais. Por isso, há 

países que compartilham o mesmo sistema com diferente número de partidos. 

No Brasil, por exemplo, temos a experiência do sistema proporcional e do 

multipartidarismo associada aos dois períodos democráticos da República – de 1945-1964 e 

de 1985 aos dias de hoje - e o bipartidarismo – mesmo que forçado - associado ao regime 

autoritário (1964-85). Há uma ligação cultural indelével entre o cerceamento à criação e ao 

funcionamento dos partidos e modelos autoritários. A referência é clara na fundamentação das 

decisões dos tribunais superiores sobre a cláusula de desempenho e a distribuição de 

benefícios a todos os partidos. Muito menos Duverger é taxativo quanto à relação entre o 

sistema eleitoral e o número de partidos, como se percebe na citação acima. 

Ao mesmo tempo, o tom de resposta a uma série de críticas contra o multipartidarimo, 

já naquela época,  é constante na sua obra. Há uma preferência pelo sistema First Past the Post 

(FPTP)  e “The winner takes it all” dentro da literatura mainstream da Ciência Política, 

majoritariamente anglo-saxônica, que toma como modelo de sistema ideal o parlamentarismo 

britânico. O mesmo sentimento ainda está presente nos dias de hoje tanto nos debates do 

Congresso Nacional quanto na opinião pública. É como se houvesse algo de errado com o o 

presidencialismo e, principalmente quando ele se associa ao sistema proporcional, que assim 

foge do segundo modelo da academia: o presidencialismo estadunidense. Para esta literatura, 

consubstanciada na perspectiva que chamo de clássica brasilianista, o presidencialismo 

associado ao sistema eleitoral proporcional de lista aberta seria responsável pelo 

multipartidarismo, pela ausência de partidos na acepção de representantes das clivagens 

sociais  e pela ingovernabilidade no sistema brasileiro. 

Duverger, no entanto, refuta a confusão entre multipartidarismo e ausência de partidos. 

Um país em que a opinião se divide em grupos numerosos, porém instáveis, 
efêmeros, fluidos, não corresponde à noção verdadeira de multipartidarismo: 
situa-se na pré-história partidária (grifo da autora); coloca-se em uma fase 
de evolução geral em que a distinção do bipartidarismo e do 
multipartidarismo ainda não se aplica, porque ainda não existem partidos 
verdadeiros” (grifo da autora) (DUVERGER, 1980 [1951], p. 264). 

Assim, sinaliza o principal problema do multipartidarismo brasileiro de acordo com 

esta literatura: não a quantidade, embora refute um sistema com mais de quatro partidos, mas 

a forma, a qualidade por assim dizer. Um sistema pode ter muitos partidos, desde que eles 
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tenham “estabilidade”, identidade e origem, como deixa entrever na primeira parte do livro, 

em que retoma a questão do conceito de partido. 

Com a incorporação de novos cidadãos no processo político, o modelo de partido 

ideal, passa a ser na literatura de matriz européia,  aquele que representa o interesse de cada  

“parte”, ou seja, dos diferentes segmentos, ou clivagens sociais, ou seja, o partido de massa, 

formado por “adeptos” advindos da sociedade e não o “partido de quadros”, ou de elites, 

recrutadas no parlamento (1980 [1951]). Assim é pela origem e pela estrutura dela decorrente 

que Duverger define um partido. Os primeiros se organizam a partir de “uma instituição pre-

existente, cuja própria atividade se situa fora das eleições e do parlamento” e são por isso 

denominados “de massa” (ibid, p.26). Não por acaso, para ele, o partido é “uma comunidade 

de estrutura particular” (ibid, p.13), onde os membros se unem por “afinidades a fim de 

agirem de comum acordo” (ibid , p.14). No que tange ao surgimento ou a criação dos 

partidos, Duverger remete a origem dentro do que chama de “ciclo eleitoral ou parlamentar” 

ou os de “criação exterior”. Os primeiros são formados por membros e têm origem em 

“grupos parlamentares” que posteriormente criam “comitês eleitorais”. Daí serem por ele 

classificados como partidos de quadros. Já os partidos de “origem exterior” são estabelecidos 

por “uma instituição pre-existente, cuja própria atividade se situa fora das eleições e do 

parlamento” e são por isso denominados “de massa” (ibid, p.26). 

Exatamente aqui, Duverger aponta o caminho pelo qual mais tarde Mainwaring irá 

trilhar para identificar o que seria a principal carência dos sistema partidário das democracias 

de terceira onda, onde o Brasil se inclui: a institucionalização, ou seja, termo que resume o 

grau de estabilidade dos partidos na série histórica dos processos eleitorais, o grau de 

enraizamento social, de legitimidade dos mesmos e de organização. Mainwaring argumenta 

que há uma grande diferença entre o sistema partidário das democracias industriais avançadas 

e o das  democracias e semi-democracias instituídas pós-1978. 

De fato, a literatura sobre partidos e sistemas partidários toma como pressuposto o 

conceito, a origem e as transformações dos partidos baseados na experiência da Europa 

Ocidental (EPSTEIN, 1982) e dos Estados Unidos (ALDRICH, 1995). Assim, os partidos 

teriam sua origem histórica a partir de clivagens sociais  dominantes, quando da extensão do 

sufrágio em 1920, mantidas ou  “congeladas” na sociedade contemporânea (LIPSET; STEIN, 

1967). Estas clivagens materializaram-se em instituições a partir de crises ou “cargas” 

impostas aos sistemas políticos tradicionais (PALOMBARA; WEINER, 1966), como a 

própria Segunda Guerra Mundial, que acabou por transformar os partidos classistas (de 
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massa, na terminologia de Duverger) em partidos catch-al (KIRCHHEIMER, 1966), ou 

eleitoreiros (PANEBIANCO, 1988), muito mais voltados para o aspecto da ocupação do 

mercado das posições no governo, que culminaria na contemporânea cartelização do sistema 

(MAIR; KATZ, 1997). Neste processo, para alguns autores as “clivagens congeladas” se 

derreteram de forma “impensável”, junto com o aumento da desconfiança em instituições 

políticas, o declínio da identificação partidária do eleitorado (DALTON; WATTEMBERG, 

2000; 2003), que ressurge em novas formas de participação (SCHMITTER, 2001; NORRIS, 

2007), mantendo-se, no entanto, o aspecto organizacional e a posição no governo (DALTON; 

WASTTEMBERG, 2009). 

A perspectiva governamental, ainda que subsidiariamente, já aparece na obra de 

Duverger, a partir do cálculo da dimensão, ou seja, da fatia que cada partido ocupa dentro do 

parlamento e do seu papel no recrutamento de candidatos e na representação  da opinião. Sua 

classificação, no que tange ao sistema partidário, no entanto, se limita a uma taxonomia que 

leva em conta apenas o numero de partidos: sistema unipartidário, bipartidário ou 

polipartidário. Desde então, há numerosas classificações e tipologias, sendo a mais usada até 

hoje a de Sartori, que acrescenta à dimensão numérica de Duverger a dimensão ideológica 

Na verdade, até hoje não há um consenso sobre a melhor forma de mensurar a 

relevância, a força dos partidos, trazida pela “complicação do sistema” multipartidário, como 

Sartori coloca (1982, p. 144) tanto do ponto de vista do eleitor, que terá muitas opções para a 

escolha, quanto por parte do governo, que terá de operar sob a forma de coalizões. Isto é 

perfeitamente compreensível. Como já colocava Duverger, a formação dos sistemas 

partidários advém de origens multidmensionais. É, portanto, difícil encontrar um critério que 

consiga mensurar não só o número de partidos, mas, principalmente sua relevância. 

Para Sartori, a relevância estaria na distribuição relativa do poder, medida pela 

percentagem de cadeiras ocupadas na câmara baixa, e no poder de coalizão ou de barganha 

(veto), relacionado ao posicionamento ideológico do partido. Como ponto de partida, 

conceitua sistema fragmentado como aquele que “tem muitos partidos, sendo que nenhum dos 

quais se aproxima do ponto de maioria absoluta” (ibid. P.149). Pelo critério numérico, elenca 

sete categorias: partido único; partido hegemônico, partido predominante, dois partidos, 

pluralismo limitado, pluralismo extremado e atomizado, onde a “concorrência” passa a não 

fazer nenhuma diferença. A fragmentação poderia variar de baixa (até cinco partidos) até alta, 

passando por uma segmentação, que poderia implicar em pluralismo (limitado, moderado e 

extremado), mas que não necessariamente implicaria em polarização.  
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2.5. A abordagem clássica brasilianista 

A perspectiva brasilianista parte desta literatura para introduzir novas variáveis ao 

debate na análise de sistemas partidários que fogem do padrão, como o caso brasileiro. Há 

dificuldade na mensuração, por exemplo, desde o conceito de sistema partidário. Para Sartori, 

o sistema partidário pressupõe a interação padronizada entre partidos e, assim, não faz sentido 

um sistema unipartidário (SARTORI, 1976). Mainwaring acrescenta que esta definição deixa 

de fora sistemas onde  os partidos não interajem de acordo com um certo padrão ou que haja 

constante variação entre os participantes, como é o caso brasileiro. Assim também negligencia 

outras dimensões incomuns aos sistemas partidários da democracias mais antigas. Estes 

aspectos só seriam incorporados pela variável institucionalização, por ele introduzida. 

Para mensurar o grau de institucionalização do sistema, Mainwaring propõe assim a 

análise de quatro fatores: a estabilidade (constância dos atores principais), que pode ser 

auferida na volatilidade e na sobrevivência do partido; as raízes sociais, medida pela 

preferência ou identificação partidária16; a legitimidade dos partidos e a das eleições – a 

percepção da integridade eleitoral (NORRIS, 2013) – medida por surveys; e pelo próprio grau 

de organização das agremiações.  

Para sustentar o argumento, Mainwaring analisa o caso do Brasil – recém-egresso de 

20 anos de regime de exceção - e faz uma retrospectiva histórica dos partidos brasileiros 

desde a independência, em 1822, para centrar foco no período entre o fim do bipartidarismo 

em 1979 até 1996.  

Na sua extensa análise, mostra que a institucionalização do sistema partidário 

brasileiro era mais alta no período entre 45 e 64, considerado por muitos a primeira 

experiência democrática brasileira (CARVALHO, 2008), embora o autor pondere que ela não 

é completa, devido à proscrição do Partido Comunista em 1947 (MAINWARING, 2001, p. 

71). Por meio de farta sustentação teórica e empírica, analisa cada aspecto dos quatro critérios 

de institucionalização. 

A volatilidade dos assentos na Câmara dos Deputados, no período era uma das mais 

baixas da América Latina e muito mais baixa do que depois de 1982, refletindo um sistema 

partidário relativamente estável (MAINWARING, 2001, p. 76). Com relação às raízes sociais, 

a diferença entre os votos dados aos partidos (na verdade, às coligações) nas eleições 

                                                             
16 “a identificação partidária e uma orientação relativamente estável dos cidadãos com relação a partidos que 
acaba guiando o comportamento eleitoral (TAFNER, 1996, p. 114).” 
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nacionais majoritárias (presidente e vice-presidente da República) e proporcionais era de 

25%, o que colocava o País em um patamar mais alto na América Latina mesmo no período 

pós 80 (ibid., p.77). Pesquisas posteriores, no entanto, indicam que após as eleições de 2002, 

o Brasil, voltou a ser um dos países sul-americanos com os menores níveis de volatilidade 

eleitoral, tanto nas eleições presidenciais como para a Câmara dos Deputados ou para a 

Assembleia Nacional, no caso de países unicamerais, assim como em nível subnacional 

(BOHN; PAIVA, 2009).  

Com relação à identificação partidária, os resultados de surveys da época mostraram 

que havia maior percepção de identidade e de legitimidade das instituições políticas se 

comparado ao período pós-1985. Pesquisa Ibope em 1964 realizada nas oito maiores cidades 

do País mostrava que 64% dos eleitores tinham preferência partidária.  

Com relação à legitimidade, houve dificuldade de dados empíricos, mas a literatura 

citada mostra que as lideranças partidárias continuavam mais importantes do que os partidos e 

as trocas partidárias eram frequentes naquele período, quadro que não se mostra muito 

diferente nos dias de hoje. Há indícios de que a percepção do Congresso e dos partidos era um 

pouco melhor do que a atual. Uma pesquisa, também do Ibope, apresentada por Moisés 

(2008), em Seminário Acadêmico da Secom17, mostra que a avaliação da atuação do 

Congresso Nacional, já em Brasília, em 1962, era boa para 43%, entre os com escolaridade 

superior, de 28%. Entre 2005 e 2010, a média de aprovação do trabalho dos parlamentares 

(avaliação positiva) é de 15% e entre os com escolaridade superior cai para 9% (HENRIQUE, 

2009; 2013). 

A incorporação dos setores populares, no entanto, era incompleta, não só pela 

exclusão dos analfabetos, mas pelo clientelismo e pelo corporativismo. Além disso, os 

partidos eram heterogêneos, com baixa organização nacional, decentralizados e carentes de 

recursos (PETERSON, 1962 apud MAINWARING, 1999, p. 81). Para Mainwaring, foi 

justamente a combinação de polarização crescente, alta fragmentação partidária, e conflito 

intrapartidário que dificultou a atuação do Congresso, levando à paralisia decisória que 

antecedeu ao golpe de 1964. Até, porque, “no período pré-golpe, os maiores partidos nunca 

superaram sua dependência e subordinação ao Estado” (ibid. p.83). Segundo ele, a falta de 

partidos fortes contou muito para a ruptura. Em um país com partidos fortes, “um político 

                                                             
17 Realizado em 29/11/2008, no Cefor. 
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individualista e antipartido” como Quadros18 não teria sido eleito. Além disso, se houvesse 

fidelidade à organização partidária, os políticos não aceitariam juntar-se a partidos 

patrocinados pela ditadura militar posteriormente (MAINWARING, 1999, p.84). 

A grande movimentação social no período militar acabou por gerar o PT, segundo 

Mainwaring, o único partido criado fora do Congresso, com exceção do Partido Comunista 

(1945-1947), da história do País. A maioria dos partidos brasileiros é referido por Mainwaring 

como do tipo catch-all, ou eleitoreiros profissionais, expressões cunhadas por Kirchheimer, 

(1966) e por Panebianco (1988), respectivamente. Para designar os partidos que 

profissionalizaram a organização partidária e diminuíram seu perfil ideológico para atingir a 

preferência de um maior espectro de eleitores (KROUWEL, 2011). 

A queda da institucionalização começou logo a pós o golpe militar de 31 de março de 

1964. A extinção dos partidos em 1965 e a permissão para criação de novas legendas em 1979 

acabou minando a identidade partidária que os partidos haviam adquirido antes e durante o 

período militar, quando, em meados da década de setenta, as eleições passaram a ter a forma 

de plebiscitos pró e contra o governo militar. De ¾ a 4/5 dos eleitores de São Paulo se 

identificavam com um dos partidos durante o regime militar pelo menos como referência pró 

e contra o governo (LAMOUNIER, 1980). Mas o fato de muitas lideranças do governo militar 

continuarem em “novos partidos” aliado à crise econômica fez com que este primeiro passo 

na direção da institucionalização fosse desperdiçado na primeira década da Nova República. 

No período pós-85, a institucionalização do sistema partidário brasileiro continuou em 

queda, na chave de Mainwaring, medida pela  volatilidade, identidade, legitimidade e 

organização. A volatilidade entre 1982 e 1986 foi de 48,6%, de 1986 a 1990 de 45,2%. 

Perdurava a baixa identificação partidária - depreendida por Mainwaring à época pelo baixo 

percentual de voto em legenda e de filiação partidária – e materializada pela eleição de 

candidatos antipartido (Quadros em São Paulo capital, em 1985, e Collor em 1989 - o 

primeiro presidente civil eleito diretamente depois do golpe militar, por um partido por ele 

mesmo criado). “Partidos que ganharam 58,5% dos assentos na Câmara em 1990 conseguiram 

6,2% do voto para presidente um ano antes” (MAINWARING, 1999, p. 110). 

                                                             
18 Jânio Quadros foi eleito em 1960 com a maior votação já obtida por um presidente até então. Renunciou após 
sete meses de governo, passando o cargo ao vice, João Goulart (PTB). A renúncia de Jânio Quadros é 
considerada a principal responsável pela crise institucional sem precedentes na história republicana do país que 
acabou com o golpe de 1964. A posse do vice-presidente João Goulart – de um partido considerado de esquerda 
- não foi aceita pelos ministros militares e pelas classes dominantes. 
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Em 1994, com a simultaneidade das eleições presidenciais e legislativas, os partidos 

deveriam ganhar mais importância, já que as legendas dos eleitos no pleito majoritário 

tenderiam a ter maior assento no gabinete presidencial e nas bancadas do Congresso. Ainda 

assim, quase 58% dos eleitores não tinham preferência partidária e o maior partido no 

Congresso em 1994 era o PMDB (com apenas 20,86% dos assentos) e não o PSDB, sigla do 

presidente eleito FHC, que obteve 12,28% das cadeiras. O partido do segundo candidato mais 

votado, Lula, por sua vez, teve apenas 9,75% das cadeiras (Cf. apêndice A, bancadas da 

eleição e da primeira sessão legislativa entre 1994 e 2015). A análise das bancadas eleitas, 

constante do capítulo 3, mostra que a simultaneidade das eleições não ajudou. Ao contrário, a 

percentagem da bancada do maior partido, só caiu a partir de então, e, depois de 2002, nunca 

chegou ao patamar de 20%. Hoje ela é de 13,26% do partido da presidente eleita, o PT, que já 

perdeu a maior bancada para o PMDB, no começo do segundo ano da Legislatura 

(FILIAÇÃO, 2016) 

Mainwaring conclui que o sistema partidário brasileiro é pouco institucionalizado. Há 

grande volatilidade, até porque muitos partidos nascem, morrem e se fundem. Há baixa 

previsibilidade, portanto, de uma eleição para outra, o que, segundo ele, é um aspecto decisivo 

da política democrática, já que implica em partidos menos longevos, em baixa identidade 

partidária, em baixa legitimidade  e em pouca estabilidade nas políticas públicas. Além disso, 

não têm raízes sociais. Nas democracias mais antigas os partidos se formaram a partir da 

sociedade, ou seja, de baixo para cima, até chegar à representação no parlamento 

(PANEBIANCO, 1988; KIRCHHEIMER, 1966). No modelo espacial (DOWNS, 1957), os 

sistemas partidários se formam de acordo com a distribuição das preferências dos eleitores. 

Os partidos brasileiros também não se originam de clivagens sociais. A hipótese de 

congelamento de Lipset e Stein (1967), por sua vez, afirma que as quatro clivagens sociais: 

região (centro-periferia), religião (estado-igreja), urbana-rural (terra-indústria) e de classe 

(proprietário-trabalhador), que segundo ele forjaram a base da emergência do sistema 

partidário europeu  no começo do século XIX, ainda estavam presentes no meio do século 

XX.  

De fato, o sistema partidário europeu tem como base a representação do sufrágio 

estendido (MAIR, 1997), e a obtenção dos direitos políticos conforme o tripé de direitos de 

Marshall (1950). No Brasil,  não houve conquista, já que os direitos sociais foram 

implantados em períodos ditatoriais e os direitos políticos foram “doados” pelo Estado, que, 

portanto, passou a exercer um papel central nas instituições democrática. “A pirâmide dos 
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direitos foi colocada de cabeça para baixo” (CARVALHO, 2008, p. 220) Em “democracias da 

terceira-onda”, como o Brasil,  as elites e o estado passaram a ser os principais atores na 

formação e reformulação dos partidos. 

Ainda de acordo com o diagnóstico de Mainwaring, o sistema partidário brasileiro é 

menos institucionalizado e mais propenso a ser destruído e reformulado e isto ocorre devido à 

combinação de três fatores: “as ações dos líderes do Estado e das elites políticas, a 

constelação social de atores e a forma como a sociedade se forma e evolui e as regras 

institucionais” (MAINWARING, 1999, p. 64). A percepção de legitimidade é baixa e as 

organizações partidárias padecem com o alto grau de personalismo políticos das elites.  

Mais do que isto, Mainwaring avalia que a fraca institucionalização dos partidos não 

pode ser identificada como uma mera característica cultural, já que deriva e é reforçada por 

fortes causas institucionais. A combinação de sistema multipartidário e presidencialismo seria 

prejudicial a uma democracia estável porque imprime grande dificuldade para a  formação de 

maiorias no Congresso, já que o Legislativo não forma e nem dissolve o gabinete de governo, 

ao contrário do que ocorre no parlamentarismo (MAINWARING, 1990). 

A instabilidade no poder, de acordo com Mainwaring, seria reforçada por fatores 

eleitorais. O sistema eleitoral proporcional de lista aberta, e a grande magnitude média dos 

distritos (19), por seu turno, seriam os principais responsáveis pela alta profusão de partidos. 

Mainwaring cita ainda duas prerrogativas eleitorais brasileiras que contribuem para a alta 

fragmentação: a falta de uma cláusula de exclusão e o baixo quociente eleitoral – considerado 

cláusula de barreira, além das coligações, e os dois turnos para os cargos do Executivo, que 

fomenta a candidatura de pequenos partidos, em busca de exposição no primeiro turno, que 

poderá garantir melhor negociação para o apoio no segundo turno, além da não 

simultaneidade das eleições para o Executivo e o Legislativo até 1994. Em outros países da 

América Latina a chamada coincidência de eleições fomentou o bipartidarismo. Hoje se sabe 

que aqui, isto não ocorreu. Desde 1994 as eleições são coincidentes e após uma ligeira queda 

no número efetivo de partidos em duas eleições (94 e 98), a fragmentação continuou a subir 

constantemente ocorreu (cf. Capítulo 3).  

Outro aspecto que traz problemas à governabilidade, de acordo com Mainwaring,  é a 

falta de disciplina e de organização das agremiações brasileiras, que Mainwaring divide em 

duas categorias: os catch-all e os de esquerda, em particular o PT, para Mainwaring, o único 

partido advindo de movimentos sociais desde o fim do bipartidarismo ate 1994. PDT e PSB 

são classificados em uma categoria intermediária. 
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O sistema partidário brasileiro, segundo o autor, prima pela indisciplina e pela 

infidelidade - com exceção dos partidos considerados de esquerda - o que evidencia uma 

organização partidária fraca. Ele admite que a disciplina aumentou desde a sua análise sobre o 

Congresso Constituinte entre 1987 e 1988  (MAINWARING; LIÑAN, 1998), mas mesmo 

após uma tentativa de uniformização ou “aproximação” metodológica dos dados de 

Figueiredo e Limongi 19, que analisou o período subsequente (1989 e 1994), o autor conclui 

que os índices de disciplina dos chamados “partidos catch-all” estão ainda ‘aquém dos níveis 

encontrados na maioria das democracias 1999, (MAINWARING, 1999, p.140). Ressalva, 

entretanto, que o PT e os partidos menores de esquerda apresentam disciplina “quase 

perfeita”.  

Os partidos são fracos. Os órgãos nacionais dos partidos catch-all até têm 
algum poder no papel, mas na prática carecem de recursos e de pessoal, e 
virtualmente não têm nenhum papel nas campanhas, tem um papel 
fraco no Congresso, raramente se encontram e tem baixa profis-
sionalização (MAINWARING, 1999, p. 137, tradução livre e grifo da 
autora). 

O autor cita ainda como causa do enfraquecimento dos partidos o federalismo e a 

distribuição dos recursos em todos os níveis que faz com que os políticos não precisem 

pertencer a um grande partido nacional para ter recursos, o que enfraquece as organizações, 

altamente descentralizadas. Os órgãos nacionais dos partidos são mais fracos que os estaduais 

e municipais e raramente impõe sanções aos rebeldes. Apesar de descentralizados, suas 

decisões continuam sendo tomadas por um pequeno grupo, ou seja, não há democracia 

interna. 

Ele ressalta ainda que a baixa profissionalização da organização partidária foi 

reforçada pela falta de recursos. Este quadro mudou bastante com a edição da nova Lei dos 

Partidos (9.096/1995), como será demonstrado no presente trabalho. 

Mainwaring sinaliza com a necessidade da inclusão da variável institucionalização na 

análise dos sistemas partidários e, apesar do quadro desfavorável, não é tão pessimista quanto 

Ames (2001), que tem uma perspectiva distributivista do Congresso no Brasil, para ele um 

país “formalmente democrático”, onde a crise de governabilidade é permanente. O 

diagnóstico perpassa as instituições – que funcionam de forma deficiente - para centrar-se nos 

políticos. Segundo ele, o fato de as instituições beneficiarem as elites, não é novidade, já que 

                                                             
19 O corte de Figueiredo e Limongi são as votações com mais de 90% de consenso e o de Mainwaring e Liñan é 
de 25%  de dissenso. Há ainda outra diferença metodológica, Figueiredo e Limongi tomam como base a votação 
do partido. Mainwaring e Liñan parte da votação individual do parlamentar. Na verdade, como as bancadas 
oscilam muito devido ao troca-troca partidário, o segundo método parece mais fidedigno.  



38 

normalmente as instituições beneficiam os seus criadores. O problema é que no Brasil o 

sistema beneficia a ele próprio, ou seja, aos políticos e os funcionários públicos que o 

administram. 

No caso brasileiro, as instituições políticas criam incentivos que estimulam 
os políticos a maximizar seus ganhos pessoais e a se concentrar em cavar 
projetos de obras públicas para eleitorados localizados ou para seus próprios 
patrocinadores políticos (AMES, 2001, p. 18). 

Da mesma forma, elenca as mazelas do sistema partidário, que segundo ele, tem 

partidos importantes e eleitoralmente bem sucedidos, que se distribuem por todo o espectro 

ideológico. As lideranças, no entanto, têm pouco controle sobre os filiados, e “muitos 

deputados, talvez a maioria, passam boa parte do tempo cavando nomeações e projetos de 

interesse específico dos seus redutos eleitorais (Ibid. p. 21)”. Segundo ele, este quadro decorre 

do mal funcionalmente de três instituições, principalmente: o sistema eleitoral, a Presidência 

da República e o Legislativo. O primeiro influi no recrutamento do candidato, nas regras de 

campanha, no tipo de representação (se nacional ou local), no número de partidos, na coesão e 

na disciplina das bancadas, que por sua vez, influencia a Presidência, que tem de “lutar 

prementemente para reunir apoio dentro do Congresso”. Em resumo, as instituições geram 

muitos veto-players - ou seja, agentes com poder de obstrução, de acordo com a terminologia 

de Tsebelis -  que emperram o próprio sistema. Entre os veto-players, encontram-se os 

partidos, facções ou grupos, que por sua incoerência política e desunião acabam aumentando 

o poder de obstrução. O sistema ainda se torna mais ineficiente pela soma destas instituições 

com o federalismo que, fortalece os interesses locais e fomenta a distribuição de pork barrel e 

o fisiologismo, devido à influência dos governadores sobre as candidaturas e bancadas. Na 

mesma direção, Samuels (2003) identifica a importância do federalismo e da influência do 

poder local na carreira parlamentar diferentemente da busca da senioridade, como ocorre no 

Congresso estadunidense.  

Para esta literatura, portanto, a fragmentação e os problemas para a governabilidade 

têm causa institucional, são difusos ao sistema, conforme a terminologia de Easton (1953) e 

decorrem do sistema de lista aberta e da divisão de poderes entre os entes: união, estados e 

municípios. Para sustentar o argumento, além de fazer uma retrospectiva histórica do período 

a partir do fim do bipartidarismo (1978 a 1994), Ames volta-se para a análise dos votos – 

sejam eles de eleitores, como na primeira parte do livro – sejam em votações no Congresso 

Nacional – na segunda parte. 
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Na primeira parte do livro, Ames mostra que as “regras do jogo”  - instituições na 

chave de North (1990) - geram um tipo singular de competição, bem mapeado pela sua 

inovadora taxonomia, que se distribui em dois eixos: penetração política vertical (quantidade 

de votos em um determinado município ou em um conjunto de municípios onde “domina”). 

No outro eixo os votos se distribuem geograficamente de maneira concentrada ou dispersa. 

As combinações geram quatro tipos de deputados: concentrados/compartilhados e 

concentrado/dominante; dispersos/dominantes; dispersos/compartilhados. A seguir, compara a 

geografia do voto em 1986 e dos que se recandidataram em 1990, com os beneficiários das 

emendas apresentadas ao orçamento durante o mandato (pork). A conclusão é que “as 

estratégias municipais de campanha dos deputados brasileiros respondem muito fortemente à 

dominância política regional, à vulnerabilidade de potenciais municípios-alvos à invasão de 

concorrentes, e às suas próprias trajetórias de carreira” (AMES, 2001, p.125). Assim, a 

maioria dos deputados dispensa o discurso ideológico. A razão estaria na falta de programas 

partidários e no escasso controle dos partidos. Mais uma vez, a exceção fica com o Partido 

dos Trabalhadores. 

 Como resultado, não há interesse na discussão de políticas nacionais e este 

comportamento fisiologista e “pouco republicano”, segundo ele, permeou os debates da 

Assembleia Constituinte. As mazelas do sistema, que poderiam ser específicas e 

contingenciais,  foram assim perpetuadas  na Constituição que sustenta o atual regime 

democrático. Para Ames, mesmo quando os benefícios diminuem, o Executivo continua 

construindo coalizões “aliando o desinteresse dos deputados pelas políticas de alcance 

nacional com a avidez por fisiologismo”. Um corte na fonte de pork levaria os deputados a 

procurar sindicatos e outras corporações, mas o Executivo teria mais dificuldade em 

arregimentar maiorias. Logo, para ele, o sistema é entrópico per se e nada pode gerar de bom. 

Na segunda parte do livro, a atenção se volta para a arena legislativa e da mesma 

forma a conclusão não é nada positiva. A Presidência no Brasil é considerada uma das mais 

poderosas do mundo (SHUGART; CAREY, 1992), já que tem poderes de agenda, poderes 

legislativos, capacidade de veto total e parcial, não tem restrição para formar ministérios e o 

Legislativo não pode censurá-los. Logo deveria ser fácil manter a governabilidade. Só que o 

Presidente precisa da cooperação do Congresso – de outra forma, o país não seria uma 

democracia -, e, graças à fragmentação partidária, não consegue apoio facilmente. Para 

confirmar o argumento, Ames testou as votações realizadas entre 1991 e 1998 em um modelo 

de cooperação e defecção para concluir que, o País seria formado de partidos parlamentares 
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condicionais. Os líderes têm pouco poder para induzir à cooperação e dependem do apoio dos 

membros do partido a cada questão. A influência vem de baixo para cima e os deputados 

tendem a cooperar somente quando são eleitoralmente fracos e seus eleitores estão 

geograficamente concentrados. 

O ceticismo com relação ao quadro partidário formado na Nova República não se atém 

aos brasilianistas, conforme alega Power (2015). Entre as referências da literatura nacional no 

que tange a sistema partidário está Lima Jr (1993), que analisa sistematicamente a 

composição da Câmara nos primeiros anos da Nova República, e, da mesma forma, alerta 

para a alta migração entre partidos, que acabaria modificando a configuração partidária sem 

um único voto. Além disso, a migração ocorreria dos maiores para os menores partidos, fato 

que aumentaria ainda mais a fragmentação. Este quadro, no entanto, mudou, como será 

retomado mais adiante. 

Na mesma direção caminha Kinzo (1993), que analisa não o sistema, mas os principais 

partidos do regime militar na primeira década após o fim do multipartidarismo, em uma 

“radiografia do quadro partidário brasileiro”. Conclui que o Brasil é o caso mais problemático 

de experiência partidária da América Latina, já que o país não havia conseguido assistir a 

emergência de um quadro partidário de perfil definido e duradouro. 

“A existência de 19 partidos com representação na Câmara Federal, a 
acentuada dispersão na representação parlamentar mesmo entre os principais 
partidos, a constante migração de parlamentares de  um partido para outro 
resultando na frequente alteração na composição partidária da Câmara 
Federal e do Senado, são sintomas de nossas dificuldade no campo 
partidário” (KINZO, 1993, p. 95).  

Embora o diagnóstico seja semelhante ao de Mainwaring e de Ames, ela agrega novo 

componente ao rol de responsáveis pelo quadro, além do sistema eleitoral e do 

presidencialismo. Para ela, o quadro se instalou como reflexo das frequentes rupturas da 

ordem constitucional e dos longos períodos de autoritarismo, resultando em forte 

descontinuidade do sistema partidário. A pequena experiência partidária de 1945-64 não 

conseguiu deixar raízes, como corolário: a fraca institucionalização das organizações 

partidárias. 

Kinzo, no entanto, mostra-se otimista. O quadro partidário do início da década de 90 

mostrava perfis politico-ideológicos diferenciados, expressos numa gradação de posições 

partidárias definidas no espectro político-ideológico que poderiam fundamentar um 

pluralismo moderado, usando a terminologia de Sartori. Para que isto ocorresse, no entanto, 

Kinzo afirma serem imperiosas mudanças no sistema eleitoral e na legislação partidária para 
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que seja reduzida a fragmentação. As mudanças foram feitas, como será observado mais 

tarde, mas a fragmentação não reduziu, ao contrário aumentou no século XXI (Cf. capítulo 3). 

Apesar de ponderar que a intensa fragmentação partidária, baixa inteligibilidade da 

disputa eleitoral e elevada volatilidade eleitoral do sistema indicam avanços bastante 

modestos, Kinzo mostra-se otimista com relação à compleição de um ciclo de consolidação 

democrática com a eleição de Lula para a presidência em 2002. Diante do sucesso da 

formação de coalizões para a aprovação de políticas públicas tanto no governo FHC, quanto 

no governo Lula, a autora questiona o peso do fortalecimento do sistema partidário para a 

consolidação da democracia brasileira.  

O mesmo diagnóstico é compartilhado por Schmitt (2000), que atribui ao regime 

militar à responsabilidade pela instabilidade do sistema partidário brasileiro, ao extinguir por 

duas vezes, em menos de 15 anos, os partidos em atividade (ibid., p.86). O autor faz uma 

compreensiva análise do sistema partidário entre 1945 e 2000, a partir da legislação e da 

configuração da bancada eleita em 1998. Schmitt acredita que a continuidade trará a 

consolidação do nosso sistema partidário. 

O presente trabalho continua a análise e conclui no mesmo sentido, acrescentando, 

entretanto, que, infelizmente as recomendações de Kinzo não foram seguidas. Ao contrário, a 

Lei dos Partidos foi amplamente modificada, acabando com os mecanismos naturais de 

controle da fragmentação. Trinta anos mais tarde, o sistema partidário não é nem um pálido 

vestígio daquele preconizado pelo legislador original na primeira década da Nova República, 

embora dê indícios de maior institucionalização, pelo menos na arena legislativa, como aqui 

será demonstrado. 

2.6. A perspectiva brasileira contemporânea e o presidencialismo de coalizão 

A perspectiva preponderante na academia nacional advém da obra seminal de 

Abranches (1988) que pela primeira vez precisa a “especificidade do modelo brasileiro” - que 

combina a representação proporcional, multipartidarismo e o presidencialismo com amplos 

poderes, porém organizado em grandes coalizões - consolidado na expressão 

“presidencialismo de coalizão”, diferenciando-se do “presidencialismo imperial” 

estadunidense e do presidencialismo de gabinete de outras democracias com sistemas 

proporcionais, como a Finlândia (ABRANCHES, 1988, p. 22). 

Embora, a princípio também mantenha as mesmas críticas quanto ao papel das elites 

pela sua incapacidade de compatibilizar o formato institucional com o perfil heterogêneo da 



42 

ordem social, e a dificuldade de obtenção de maiorias, a abordagem é nova. Não é o fato de o 

Brasil ser presidencialista, federalista e multipartidário que o difere de outras democracias 

ditas “maduras”, mas o fato de ter um governo baseado em grandes coalizões centradas tanto 

no eixo partidário quando no regional (estadual), ou, em outras palavras a representação nos 

distritos. É esta especificidade, bem apontada por Abranches, que torna nosso 

multipartidarismo diferenciado e dificilmente comportado pela simples aplicação das lentes 

das democracias centrais. As coalizões amplas, como aponta Abranches decorrem da 

combinação do multipartidarismo com um presidencialismo que confere amplos poderes ao 

Executivo – como o dos Estados Unidos – com pouco controle do Legislativo - ao contrário 

do que  ocorre na Finlândia, onde o parlamento pode dissolver o “gabinete”, ou na Suíça, 

onde o Executivo é comandado por um conselho. 

O presidencialismo de coalizão é, portanto, muito sensível tanto à configuração 

partidária do Congresso Nacional quanto à influência dos estados não só nos ministérios 

como nos próprios distritos, ou seja, sua capilaridade. O aspecto regional pesa tanto ou mais 

que o partidário na distribuição dos ministérios (ABRANCHES, 1988, p. 25) e será 

incorporado a nossa análise da configuração partidária e da fragmentação na bancada eleita, 

no Capítulo 3, com a utilização da taxonomia de Tafner (1996).  

A abordagem abre ainda a perspectiva de novas lógicas para a operação legislativo e 

para uma visão mais “otimista” com relação ao sistema partidário brasileiro. Neste sentido, é 

também seminal a pesquisa de Limongi e Figueiredo (1995), que a partir da análise das 

votações nominais entre 1989 e 1994, mostra que o plenário da Câmara dos Deputados é 

previsível, e os partidos votam dentro de uma gradação ideológica e com índices de disciplina 

semelhantes ao das democracias ditas centrais (acima de 70%). A fragmentação partidária 

seria nominal e não real, já que maiorias tendem a se formar a partir de coalizão de partidos. 

“A despeito de todas as mazelas que a legislação eleitoral possa acarretar para os partidos 

políticos brasileiros, o fato é que a unidade de referência a estruturar os trabalhos legislativos 

são os partidos e não os parlamentares” (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999), neste sentido a 

presente pesquisa é deles tributária.  

Em resumo, mais do que a lógica distributivista (AMES, 2003), há uma lógica 

partidária no Congresso Nacional. Tudo isto graças aos excepcionais poderes legislativos do 

presidente trazidos pela Constituição de 1988. Estes poderes garantem uma alta taxa de 

dominância (86%) e de sucesso (78%) das matérias do Executivo entre 1989-1998. Por outro 

lado, a Constituição e o Regimento Interno deram novas prerrogativas aos líderes, que 



43 

acabaram por estabelecer um maior ordenamento partidário que garantiram maior barganha 

nas negociações com o Executivo. De fato, uma análise das votações no período entre 1945-

64 – um período democrático com diferente ordenamento constitucional - mostra médias mais 

oscilantes e mais baixas (AMORIM-NETO; SANTOS, 2001). 

Apesar de admitir a importância central destes achados com evidência empírica, 

questiono o uso das votações em plenário  como evidência de coesão. Não só porque elas não 

identificam as não-decisões, como bem apontou Ames e o “não” dos ausentes, como bem 

salientou Nicolau (2000), mas porque mostram o resultado final e, ele aponta apenas a vitória 

de uma maioria, sem importar a forma como foi obtida. Os “entraves” (Ames) ou “veto-

players” (Tsebelis) fogem à análise quantitativa por uma série de fatores, no entanto. 

O primeiro deles é que as matérias costumam chegar a plenário já “costuradas”, depois 

de acordo estabelecido em reuniões de líderes. Isto foi identificado por Ames (2001, p. 239) e 

bem sinalizado por Melo (2005). Soma-se a isto o fato de que a maioria das votações acontece 

de forma simbólica20. Há um interstício obrigatório de uma hora entre as votações nominais, 

que depende de votação de quebra de interstício. Desta forma, muitas decisões não são objeto 

de deliberação ou de posicionamento parlamentar mensurável quantitativamente, já que nem 

mesmo podem ser objeto de “verificação de quórum”. Some-se a isto o fato de haver matérias 

importantes que simplesmente não recebem orientação do governo porque não são 

consideradas “importantes” para o Executivo ou porque tratam de assuntos suprapartidários, 

como ocorreu na votação do projeto da minirreforma eleitoral do Senado, na Câmara, em 

novembro de 2013.  

Soma-se a isto a mudança das orientações, advindas de acordo, durante a votação. Este 

é o principal motivo que dificulta a aferição quantitativa da obstrução. Ao ver que o quórum 

de deputados do lado majoritário é atingido, a minoria imediatamente sai da obstrução para o 

posicionamento contrário, podendo ele ser o voto sim ou não. O “placar” do plenário registra 

apenas a orientação final. Para termos acesso a todas estas nuances seria necessário o 

acompanhamento  da votação in loco e/ou a  análise minuciosa das notas taquigráficas. 

Há ainda problemas de uniformização metodológica, como já apontava Lima Jr em 

1999e, como foi anteriormente explicado. Para serem analisados por Mainwaring (1999), 

Ames (2001) e mesmo Nicolau (2000), a pesquisa de Figueiredo e Limongi exigiria uma 

“aproximação” metodológica. Todas atestaram maior disciplina dos partidos de esquerda (PT 
                                                             
20 A votação simbólica é feita pela aferição do presidente ao número de parlamentares que se manifestam à 
convocação, com a sentença: “Aqueles que concordam permaneçam como estão”. 
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e PCdoB) em períodos subsequentes (1989-1994 e 1995-1998, respectivamente), mas o 

último trabalho aponta um aumento da disciplina do PFL, do PSDB em contrapartida à queda 

do índice do PDT e do PDS (já transformado em PPB). A variável ideológica também sofre 

variações. Mesmo que os dados apontem em uma direção, o grande problema é saber se o 

grau de disciplina auferido é suficiente ou não. 

 Machado (2012) analisou a relação entre  disciplina e migração a partir das votações 

individuais no período subsequente (1999-jul 2012). O trabalho mostra uma disciplina média 

geral de 93,96% - acima, portanto dos achados de Figueiredo e Limongi (89,40%) e uma 

relação inversa entre a migração partidária e a disciplina, o que corrobora os achados de 

Desposato (2004), que levou ainda em consideração a influência do Executivo. Os chamados 

“fiéis” são mais disciplinados que os infiéis antes de migrarem para o novo partido: diferença 

média de 5,70pp. Mas, com exceção da 51º legislatura (1999 - 2003) em todas as outras, os 

infiéis passaram a ter disciplina semelhante aos “fiéis” depois de ingressarem no novo partido, 

o que denota um comportamento tendente à fidelidade. As votações, portanto, não refletem o 

crescimento da percepção do dissenso e a maior dificuldade em conseguir maiorias, observada 

na última legislatura (54ª: 2011 - 2015), mesmo com o grande aumento da fragmentação, 

analisado nos capítulos 3 e 4. 

Outra dificuldade da análise da série histórica das votações são as constantes 

mudanças nas siglas e na configuração partidária devido a fusões, incorporações e criações de 

partidos, assim como migrações parlamentares muitas vezes para partidos do lado oposto do 

espectro ideológico ou da coalizão governamental. Estas mudanças dificultam sobremaneira a 

comparação com dados das chamadas democracias modelares - principalmente se baseados 

em votações partidárias e não individuais -  e até mesmo a composição da série histórica no 

Brasil. O assunto será retomado nos capítulos 3 e 4. Ainda parece difícil determinar qual a 

melhor metodologia para captar estas características da disciplina e da indisciplina no plenário 

brasileiro. A disciplina, que não necessariamente implica em coesão, é a melhor palavra para 

definir o comportamento, como salientou Melo (2007). 

De qualquer forma o diagnóstico é que as votações nominais acabam mostrando um 

grau aceitável de ordenamento. Se assim não o fosse, teríamos uma paralisia decisória. A 

diferença está no diagnóstico. Para Mainwaring, as constantes mudanças atestam baixa 

institucionalidade e inadequação do sistema partidário brasileiro. Para Nicolau (2000), é 

justamente a “fluidez” o que operacionaliza o presidencialismo brasileiro. “Em um quadro de 

alta fragmentação partidária, talvez seja esse o segredo da eficiência da relação entre os 
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Poderes Executivo e Legislativo no Brasil” (NICOLAU, 1996, p. 23). As conclusões deste 

trabalho também caminham neste sentido. 

Seja como for, a perspectiva que chamo de perspectiva brasileira contemporânea 

corrobora a ideia de que embora os Legislativos na América Latina sejam precipuamente 

reativos, isto não significa que eles necessariamente sejam impotentes ou pouco importantes 

já que há uma relação de duas mãos: o Executivo agenda, mas tem de negociar a aprovação 

das políticas com o Legislativo (COX; MORGENSTERN, 2002). 

Mais do que isto, novas pesquisas mostraram que a lógica distributivista e a 

distribuição de medidas fisiologistas podem estar operando para o fortalecimento dos 

partidos. Nem todos os parlamentares individualmente têm acesso aos executores de emendas, 

mas podem tê-lo, coletivamente, por intermédio do partido. Como  o Chefe do Executivo é 

eleito em distrito nacional, sua conexão eleitoral (MAYHEW, 1974) fundamenta-se na 

tomada de posição frente aos interesses da coletividade e no atendimento da agenda da 

federação. Para colocar suas políticas públicas em prática, no entanto, o Presidente depende 

da colaboração do Congresso. Os parlamentares, por sua vez, delegam ao partido a 

negociação da agenda de votações em troca de “benefícios individuais seletivos”, distribuídos 

conforme o grau de aderência e o peso da bancada na coalizão (PEREIRA; MUELLER, 

2002). Logo, quanto maior a “fidelidade” do Legislativo, tanto maiores as benesses 

provenientes do Executivo. Por meio desta operação agente-mandante, os indivíduos 

asseguram ganhos mútuos futuros, com pequenos custos de transação, e, ademais, deflagram 

o mecanismo de pesos e contrapesos entre dois dos três poderes da República. Esse é um 

resumo do que Santos tão bem classificou de presidencialismo de coalizão racionalizado 

(2001), um segredo que torna o nosso legislativo mais eficiente21: atendendo não só aos 

interesses nacionais quanto aos interesses particulares, em uma ação conjunta coordenada 

(AMORIM-NETO; SANTOS, 2003). Mais do que isto, há  uma relação de recompensa 

ministerial entre os maiores partidos, uma relação entre a “coalescência do gabinete” – 

proporcionalidade das cotas ministeriais dos partidos e seus pesos parlamentares -  e o apoio 

legislativo, que remeteria ao que ocorre nos governos parlamentaristas (AMORIM-NETO, 

2007). Em resumo, ao contrário de “entraves”, o peculiar arranjo institucional brasileiro desde 

1985 pode estar trazendo uma nova forma de viabilizar a operação do Legislativo, compatível 
                                                             
21 Para Cox, um sistema político dotado de um segredo eficiente é aquele em que os eleitores conseguem fazer 
uma clara opção acerca de políticas públicas nacionais entre partidos concorrentes, e isso faz com que os eleitos 
ajam disciplinadamente em relação à ideologia partidária e proponham matérias de alcance nacional. Shugart e 
Carey defendem que legislativos com foco paroquial são ineficientes porque os eleitores não tem como associar 
determinada política ao partido. 
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com as democracias mais velhas, sem aparente ameaça à institucionalidade democrática 

(SANTOS, 2008). 

Dentro desta linha mais “otimista”, o principal trabalho compreensivo sobre o 

multipartidarismo nacional pós-85 é o de Nicolau (1996), que analisa as configurações 

partidárias entre 1985 e 1994, ou seja, os dez primeiros anos da Nova República vis a vis a 

legislação. A obra resulta de sua tese de doutorado, defendida no Iuperj, em 1995 e da mesma 

forma que o presente trabalho, centra foco nas possíveis causas e nexus da alta fragmentação 

do sistema partidário brasileiro. Há trabalhos importantes sobre a fragmentação e o número de 

partidos no nível subnacional (LIMA JR, 1997; FERREIRA et al., 2008), mas este não é o 

objeto da presente pesquisa. 

Nicolau (ibid.) começa com uma revisão da legislação partidária entre 1985 e 1995, 

período em que a distinção entre registro provisório e permanente pouca diferença fez, já que 

nos pleitos de 1985 a 1992 foi facultada a participação de partidos com registro provisório. 

Hoje isto não é mais possível. Além disso, naquele período, a criação de partidos ainda era 

regulada pela antiga Lei Orgânica dos Partidos, alterada pela chamada Lei 6.767, em 1979, 

marco do fim do bipartidarismo, que estabelecia uma série de regras transitórias para a 

organização de novos partidos – que deveriam dentro de um ano requerer o registro definitivo 

(art. 9º) -, além da permissão da criação imediata de partidos que tivessem 10% de 

representantes no Congresso Nacional, ou o apoio expresso de 5% do eleitorado distribuído 

em nove Estados com o mínimo de 3% em cada um deles (art., 14,  incisos I e II, 

respectivamente).  

Descreve ainda que as exigências para a criação de partidos, participação nas eleições 

(apresentação de candidatos), acesso ao Parlamento, o chamado funcionamento parlamentar, e 

acesso ao fundo partidário são muito minuciosas e, de certa forma, lenientes no País em 

comparação a outras democracias. De fato,  apesar de haver exigências de percentual mínimo  

para representação e funcionamento parlamentar, estas regras acabaram não sendo na prática 

observadas, como será retomado no próximo capítulo.  

Nicolau (1996) discorre sobre as implicações do número de partidos, a fragmentação e 

os efeitos do sistema eleitoral para concluir que a democracia brasileira saiu de um 

multipartidarismo moderado de 1985 a 1987 para um multipartidarismo extremado entre 1989 

e 1995. As conclusões são, no entanto, otimistas, e mostram um consenso com relação à 

busca de novos modelos que possam explicar a singularidade do sistema partidário no 

presidencialismo de coalizão. Segundo o autor, mais do que uma ameaça à estabilidade 
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democrática, o singular modelo pode implicar em mais custos de decisão política. E é isto que 

temos visto hoje em dia. Esta singularidade, a meu ver, está sendo consolidada em partidos 

mais fortes, com reflexos na configuração partidária e na fragmentação, infelizmente em 

expansão desordenada. 

2.7. Conclusão 

A Lei dos Partidos Políticos aprovada em setembro de 1995, introduziu uma série de 

mudanças no ordenamento jurídico, que influenciaram nosso multipartidarismo (NICOLAU, 

1996, p. 14). Estas mudanças, entretanto, já foram profundamente alteradas. Desde a 

aprovação em setembro de 1995, a atual Lei dos Partidos Políticos já sofreu 31 alterações, 

sendo a última, a Lei nº 13.165 de 29 de Setembro de 2015 (Reforma Política 

Infraconstitucional), contrariando o princípio da autonomia partidária traçado pelo 

constituinte (PAIVA; HENRIQUE, 2013).  

A literatura supracitada não pôde acompanhar as principais modificações posteriores à 

publicação da Lei dos Partidos, em 1995, e principalmente as alterações decorrentes de 

importantes decisões judiciais, resoluções e emendas constitucionais aprovadas na 52ª 

Legislatura (2003-2007). A legislação original remetia ao consenso,  à negociação  e à 

redução paulatina da fragmentação partidária, introduzindo um engenhoso mecanismo de 

freios e contrapesos, como analiso no capítulo 2. O desvio de percurso imposto pelas 

mudanças na legislação e pelas decisões judiciais acabou gerando consequências que só foram 

percebidas completamente na 54ª Legislatura e que agora, pelo que indica a bancada eleita e a 

configuração partidária na 55ª Legislatura (Cf. capítulo 5), deverão se consolidar, com novos 

desdobramentos. 

Há, portanto, uma lacuna: os efeitos da nova legislação partidária, que só puderam ser 

percebidos a partir de 1996 e que tornam as organizações partidárias bem mais fortes pelos 

incentivos proporcionais à bancada eleita. Entre eles, a meu ver, os mais importantes são  a 

diminuição das exigências para a criação de partidos - cujo procedimento foi totalmente 

remetido à esfera da sociedade civil -, a introdução do funcionamento parlamentar, e, 

principalmente, da dotação orçamentária anual obrigatória para o fundo partidário - sujeita à 

votação e à deliberação do Congresso Nacional, assim como o veto do presidente. Todas estas 

inovações foram delineadas pela Constituição de 1988 e reguladas na Nova Lei dos Partidos 

(Lei 9.096), aprovada em setembro de 1995, com projeto original apresentado em 1989 

(Projeto de Lei 1.670).  
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Há várias modificações no quadro partidário desde então. Mainwaring, por exemplo, 

menciona uma “espantosa penúria” dos partidos brasileiros (2001, p.208), “fracos no 

Congresso”, “carentes de recursos humanos” (ibid., 1999, p. 137), quadro que sabemos que 

mudou com a destinação orçamentaria crescente instituída em 1995. Da mesma forma, ao 

contrário do que atesta Lima Jr em 1993, e Nicolau (até 1994), a análise do período entre 

1995 e 2001 mostra uma redução da fragmentação durante a legislatura, evidenciando que a 

migração e as fusões tinham um efeito concentrador, enquanto a cláusula de desempenho – ou 

a ameaça da mesma - operou minimamente (Cf. capítulo 4). 

Como bem sinalizou Duverger, as configurações partidárias decorrem de fatores gerais 

e particulares. Houve uma importante “carga”, na terminologia de (Palombara & Weiner, 

1966) durante a 52ª Legislatura e o início da 53ª Legislatura, que, como será detalhado nos 

próximos capítulos, gerou uma série de mudanças, alteradas mesmo antes de entrar em vigor.   

As mudanças sinalizam que os partidos bem representados no Congresso não são 

carentes e não têm um papel fraco naquela casa legislativa. Antes de 1995 os partidos 

contavam com o tempo de TV para aumentar o número de adeptos. Agora dependem da 

representação para ter recursos. A migração, que a meu ver sempre foi uma válvula de escape 

do sistema, passou a representar grande aporte de recursos. Logo, cada deputado migrante 

representa recursos, aumento de veto players e de poder para agremiação de destino, assim 

como diminuição das mesmas prerrogativas para a agremiação de origem. É preciso analisar 

os efeitos desta nova legislação, que podem importar em um novo aspecto do nosso 

multipartidarismo. E é isto que pretendo fazer nos próximos capítulos. 
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3. CAPÍTULO 2: Legislação Partidária e Multipartidarismo 

3.1. Introdução 

Como visto no capítulo anterior a literatura sobre partidos e sistemas partidários tem 

forte influência do tipo-ideal weberiano (WEBER, 2005 [1919]), fundamentado na 

organização partidária da Europa Ocidental (KIRCHHEIMER, 1966; PANEBIANCO, 1988; 

EPSTEIN, 1982) e anglo-americana (ALDRICH, 1995), onde a maioria das organizações foi 

estabelecida com a expansão do sufrágio ao longo do século XIX e começo do século XX 

(NORRIS, 2007). Esta abordagem etnocêntrica restringe sua capacidade explicativa em outros 

países, além de importar em uma perspectiva unidimensional (KROUWEL, 2011). De acordo 

com esta literatura, embora originalmente parlamentares, os partidos são definidos como 

representantes de clivagens sociais (LIPSET & STEIN, 1967), de preferências (DOWNS, 

1957) e de organizações de massa externas ao parlamento (DUVERGER, 1980 [1951]).  

Nas democracias ditas novas (NORRIS, 2007), em consolidação (LINZ; STEPHAN, 

1996), incompletas22 (MERKEL, 2004) ou de Terceira Onda (MAINWARING, 1999), há 

uma tradição de centralidade do Estado e de criação de partidos por elites. No Brasil, por 

exemplo, a forte tradição estadista e legiferante faz parte das linhagens do pensamento 

político (BRANDÃO, 2005). O estudo do sistema partidário, portanto, não pode prescindir da 

análise do texto constitucional, principal documento na hierarquia das leis. 

No Brasil, a legislação partidária é delineada pelos princípios constitucionais. Para 

tanto, o presente capítulo se desdobra em dois caminhos. Em uma primeira fase, mostra o 

paradoxo entre o princípio constitucional da ampla autonomia dos partidos e a crescente 

regulação infraconstitucional a partir da publicação da atual Lei Orgânica23 dos Partidos 

(LOPP) de 1995. Neste escaninho, faz uma breve descrição da legislação anterior em 

perspectiva comparada com as principais mudanças ocorridas entre 1995 e os dias de hoje que 

poderiam implicar na segmentação e na fragmentação do sistema partidário na Câmara dos 

Deputados. A escolha da bancada da câmara baixa decorre do fato de ser ela a base dos 

cálculos dos índices de fragmentação e de configuração partidária na Ciência Política e de 

distribuição de benefícios proporcionais, na legislação brasileira.  

                                                             
22 O termo da literatura original é defective, que também pode significar defeituosa, imperfeita, anormal ou fraca 
e é usado em oposição à embedded, que por sua vez pode ser traduzido como incrustada, estabelecida ou 
incorporada, no contexto da modernidade reflexiva (GIDDENS, 1990; 1997) 
23 A partir da mudança da personalidade jurídica do partido para Pessoa Jurídica de Direito Privado, uso do 
termo “Orgânica”, que define uma lei que trata de instituições públicas, deixa de ser consensual (Cf. nota de 
rodapé 25) 
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Em uma segunda fase, o foco principal recai nas mudanças introduzidas pela 

legislação pós 1995: a transformação do partido em pessoa de direito privado e o 

financiamento partidário. Em ambos os casos, a atenção se volta para as alterações legais que 

refletiram na esfera interna do Legislativo. Com isto pretende-se assentar a base legal dos 

fatores que podem influenciar a configuração partidária da bancada eleita, ou seja, a interface 

eleitoral, que será analisada mais adiante. 

3.2. Autonomia Constitucional x Regulação Infraconstitucional 

Os partidos têm papel central nas democracias contemporâneas, embora não apareçam 

explicitamente entre as seis instituições necessárias para uma democracia em larga escala, 

elencadas por Dahl (2000, p. 85). Entre elas encontram-se, entretanto, os representantes 

eleitos em eleições livres, justas e frequentes. Na democracia contemporânea, representantes e 

eleições livres não prescindem dos partidos para sua organização. 

A centralidade dos partidos para a democracia brasileira é tardia, mas evidente. Só 

após a edição da Lei Agamenon (Decreto-Lei nº 7.586 de 1945) no período, considerado 

como “a primeira experiência democrática do Brasil” (CARVALHO, 2008, p. 127), foram 

proibidas as candidaturas avulsas. Por outro lado, ao contrário do que ocorreu com outras 

democracias do Cone Sul (MAINWARING, 2001), o governo militar instituído pelo golpe de 

1964 não só estimulou a criação de partidos – embora sem o nome partido – como manteve as 

eleições para o Congresso Nacional, que funcionou praticamente durante todo o período, 

embora reprimisse a participação popular (RABAT, 2008) e suspendesse as eleições diretas 

para os cargos de presidente da República e de governadores de estado.  

Na verdade, os partidos acabaram tornando-se importantes ferramentas do regime 

militar, já que o controle das instituições democráticas se deu pelo Estado e pela tradição 

liberal legiferante (MEZZAROBA, 1995). Não por acaso, embora curioso, a sistematização 

da legislação eleitoral e o aumento do eleitorado ocorreram justamente no período autoritário 

entre 1964 e 1982 (NICOLAU, 2002a; 2002b; 2012). Tanto o Código Eleitoral (Lei nº 4.737) 

ainda vigente, quanto a primeira Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nº 4.740) foram 

publicadas em 15 de julho de 1965. 

Por outro lado, em conformidade com a tradição da linhagem do pensamento político 

conservador, a preocupação com a chamada ‘tirania da maioria’ (Stuart Mill, [1861]) e a 

“organização” das fontes de opinião pública em uma sociedade ainda considerada “amorfa” 

(VIANNA, 1939) eram evidentes. A principal intervenção autoritária sobre a esfera partidária 
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foi introduzida três meses após a edição da primeira LOPP e do Código Eleitoral vigente, pelo 

Ato Institucional nº 2, já em 27 de outubro de 1965, que, em seu artigo 18 extinguiu os 

partidos, na esteira do insucesso das medidas repressivas, revelado pela resistente articulação 

eleitoral de setores derrotados em 1964 nas eleições de 1965. 

Frente à lacuna existente, menos de um mês mais tarde, o Ato Complementar nº 4 de 

20 de novembro de 1965, remeteu aos parlamentares a prerrogativa de criar os novos partidos 

políticos (art.1º) que não poderiam usar as legendas e símbolos das agremiações extintas pelo 

AI nº2 e que tampouco poderiam usar o nome partido ou a solicitação de  “adeptos” (AC nº 4, 

Parágrafo Único, art. 13). Em resumo, o objetivo do Ato é claro: extinguir os partidos de 

massa, na acepção de Duverger (Cf. capítulo 1) para substituí-los por “organizações que terão 

atribuições de partidos políticos” (AC nº 4, art. 1). A mudança jogaria por terra nossa 

iniciante identidade partidária democrática, construída no primeiro período democrático, 

como visto no capítulo 1 (MAINWARING, 2001). 

No processo de volta ao regime democrático, empreendido ainda durante o regime 

militar, a Lei 6.767 de 20 de dezembro de 1979 (Art. 5º, §1º) extinguiu “os partidos criados 

como organizações” pelo Ato Complementar nº 4 de 20 de novembro 1965 e modificou a 

LOPP de 1971 (BRASIL, Lei Nº 5.682, 1971), tornando obrigatório o uso da palavra 

“partido” para todas as agremiações, lançando as bases do pluripartidarismo atual, e 

novamente desperdiçando a crescente identificação partidária adquirida durante um longevo 

período de exceção e de bipartidarismo (MAINWARING, 1999).  

Preocupados com a garantia dos direitos políticos em um país recém-egresso de 20 

anos de regime ditatorial, os constituintes de 1988 procuraram garantir aos partidos a mais 

ampla liberdade e papel central na democracia. Para tanto, asseguraram a vedação à 

candidatura avulsa, reservando a eles um capítulo, como já o fizera a Constituição do regime 

militar, (capítulo III) em 1967. Desta vez, no entanto, garantiram a “autonomia para 

determinar a estrutura interna, a organização e o funcionamento” e remeteram aos seus 

estatutos a decisão, inclusive, sobre as normas de fidelidade e de disciplina partidária 

(capítulo V), in verbis: 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 
interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer 
normas de fidelidade e disciplina partidárias. (Constituição da República 
Federativa do Brasil 1988. Capítulo V, artigo 17, §1º, texto original). 

Outro aspecto importante que muitas vezes passa ao largo das análises é a diferença 

entre a personalidade jurídica do partido antes e depois do período ditatorial. A Lei Orgânica 
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dos Partidos de 1965 (BRASIL, Lei 4.740,1965 – LOPP 1) e sua substituta em 1971 

(BRASIL, Lei Nº 5.682, 1971 - LOPP 2) tratavam os partidos como Pessoas Jurídicas de 

Direito Público, ou seja, como parte ou “braços do Estado”, como frequentemente são 

chamadas as autarquias (PAIVA; HENRIQUE, 2013). O artigo 40 do Código Civil (Lei 

10.406/2002) elenca as Pessoas Jurídicas de Direito Público: união, estados, territórios, 

municípios e autarquias. 

Havia, portanto, grandes restrições à fundação e ao registro de partidos no período de 

exceção, o que acabou levando nosso sistema proporcional ao bipartidarismo forçado da 

Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no 

período de 1966 a 1979. Note-se que não há alusão à palavra ‘partido’ no nome de ambas as 

agremiações, conforme determinação do AC nº4, 1965.  

Em oposição ao antigo regime, para confirmar a autonomia e seu caráter de 

organização da sociedade civil, consoante ao modelo de partido de massa, os constituintes 

garantiram no texto constitucional – a mais alta lei na hierarquia do arcabouço legal – que as 

organizações passariam a ter Personalidade Jurídica de Direito Privado, deixando a condição 

de Pessoa Jurídica de Direito Público e, portanto, de braços do estado, para serem entregues 

às “mãos do povo”,  in verbis: 

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma 
da lei civil (grifo da autora), registrarão seus estatutos no Tribunal Superior 
Eleitoral (Constituição da República Federativa do Brasil. Capítulo V, artigo 
17, §2º, texto original).  

A defesa da liberdade para a criação de partidos e de autonomia partidária, sem a 

interferência do Estado foi considerada consenso nos debates da Constituinte, cabendo aos 

“eleitores e não ao Estado” a prerrogativa da escolha e da rejeição dos partidos e dos 

candidatos (MEZZAROBA, 1995). Neste sentido, é importante observar que a mudança da 

personalidade jurídica do partido ocorre como corolário a esta visão, durante os debates finais 

da Constituição de 1988 ao introduzir uma nova perspectiva para o modelo de partido até 

então. 

O anteprojeto aprovado na subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, 

mantinha a prerrogativa da legislação anterior e o partido ganhava personalidade jurídica de 

direito público, com o registro no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, com o crivo do Estado. 

O texto atual só aparece na Comissão de Sistematização, aprovado em plenário. De acordo 

com o texto final,  os partidos passaram a primeiro registrar seus estatutos em cartório, de 

acordo com a lei civil,  para só depois serem reconhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O 
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texto introduzido pela Constituição de 1988, portanto, reforça a ideia de partido como 

associação da sociedade civil, divergindo significativamente do modelo de partido vigente até 

então. 

“Verifica-se, desta forma, que esse dispositivo diverge significativamente da 
legislação anterior, a qual estabelecia que o registro dos partidos deveria ser 
reconhecido apenas pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem qualquer 
interferência da Lei Civil” (MEZZAROBA, 1995, pp. 110-111). 

Ocorre que a liberdade assegurada pelo constituinte foi gradualmente cerceada por 

uma crescente regulação infraconstitucional, aprovada pelos próprios representantes e por 

decisões dos tribunais superiores, incorporadas ou não ao arcabouço legal (RABAT, 2008), 

que acabaram por facilitar disputas legais e por “estatizar” cada vez mais os partidos. Com 

isso, os partidos brasileiros que nunca chegaram a atingir o ideal constituinte de partidos de 

massa (RIBEIRO, 2013), acabaram por migrar do modelo de partidos catch-all 

(MAINWARING, 2001) para o modelo cartel (NICOLAU, 2010b). 

A atual Lei dos Partidos, de 1995, em sua origem (Projeto de Lei 1.670, de 1989), 

surgiu logo após a promulgação da Carta Maior com o propósito de regular as diretrizes 

traçadas pelo constituinte. O projeto, de autoria do deputado Paulo DELGADO (PT-MG), era 

enxuto. Continha 7 artigos e objetivava interferir o mínimo possível, atendendo ao princípio 

das “mais ampla liberdade para os partidos que norteou o Constituinte”, conforme justificação 

do autor (DELGADO, 1989). Até a palavra “orgânica”24 foi a princípio subtraída do nome da 

lei, já que a “organização”, propriamente dita, deveria ser feita por cada agremiação 

(SCHMITT, 2000, p. 64). 

O cerceamento da liberdade partidária já pode ser visto pela comparação entre o 

Projeto de Lei 1.670, de 1989 e o texto final da Lei dos Partidos, após seis anos de tramitação. 

O projeto revogava a Lei Nº 5.682,  1971 (LOPP 2), confirmava o caráter nacional dos 

partidos, dando as diretrizes de custeio: pessoas físicas e fundo partidário, constituído por 

“recursos de qualquer natureza destinados por lei”, multas e penalidades e por dotação 

orçamentária da União (sem alocação mínima, no entanto), além de garantir a prestação de 

contas, e de remeter ao regimento interno das duas Casas do Congresso Nacional a questão do 

funcionamento parlamentar, como já sinalizava a legislação anterior (Cf, seção própria a 

seguir). 

                                                             
24 Hoje não há consenso se a palavra orgânica deve ou não ser usada e a Lei 9.096/1995 é tanto chamada de Lei 
dos Partidos Políticos (sítio do TSE) como de Lei Orgânica dos Partidos Políticos  (Câmara dos Deputados). 
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Depois de tramitar nas duas Casas, o texto final, transformado na atual Lei (Orgânica) 

dos Partidos (Lei 9.096/1995) em 19 de setembro de 1995 tinha 63 artigos e interferia bem 

mais na autonomia partidária. Ainda assim, reforçou o caráter de partido como associação da 

sociedade civil pela personalidade jurídica, fora do Estado. O Projeto de Lei 634 de 2003, 

transformado na Lei 10.825 de 2003, fechou o ciclo do constituinte originário, incorporando, 

ao recém-aprovado Código Civil de 2002, o partido político como uma das Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, e remetendo novamente a regulação dos partidos à lei específica (art. 44. 

§3º). 

Paradoxalmente, continuando o processo iniciado na tramitação do Projeto de Lei 

1.670 de 1989 (PL da Lei dos Partidos Políticos), a legislação subsequente têm gradualmente 

diminuído a autonomia dos partidos. O principal mote das mudanças é a alegação da 

necessidade de transparência, fiscalização e controle dos gastos públicos, já que, como será 

abordado mais adiante, os partidos recebem significantes fatias do orçamento. Em 20 anos de 

vigência, 31 normas alteraram a Lei dos Partidos, e não só por iniciativa do Legislativo. Doze 

delas são resoluções do Tribunal Superior Eleitoral25. Três são decretos do Poder Executivo, 

que regulamentam a compensação fiscal pela divulgação gratuita da propaganda partidária e 

eleitoral. 

Entre as alterações do período pós-constituinte que estabeleceram um divisor de águas 

na configuração partidária brasileira, como será mostrado nos próximos capítulos, estão a 

declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 9.096 de 1995 pelo Supremo Tribunal 

Federal, que tratava da cláusula de barreira condicionada ao atendimento de condições para o 

funcionamento parlamentar (ADINs 1.351-3 e 1354-8 de 7 de dezembro de 2006), a Lei 

11.459/2007, distribuindo 5% dos recursos do fundo partidário para todas as agremiações 

registradas no TSE, e a inclusão das hipóteses de “justa causa” para mudança de partido sem 

perda de mandato, introduzidas pela Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015, para regulamentar 

decisões sobre a infidelidade partidária constante da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 

nº22.610, editada em 25 de outubro de 2007. O assunto será retomado em seção própria e nos 

próximos capítulos. 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, portanto, a organização partidária 

brasileira mantem duas “opções estruturais contrapostas” na legislação especializada 

                                                             
25 Para uma análise do objeto de cada norma, confira sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9096-19-setembro-1995-368874-norma-pl.html>. Acesso em: 
7 de dezembro de 2015. 
 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9096-19-setembro-1995-368874-norma-pl.html
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(RABAT, 2008). Na primeira, mais coerente com a do regime autoritário,  o partido é um 

braço do Estado, e mais contemporaneamente,  instrumento relevante no processo de 

preenchimento de cargos nos centros decisórios do poder (RABAT, 2011), ou seja, adequa-se 

ao modelo de partido cartel (PAIVA; HENRIQUE, 2013; NICOLAU, 2010b). Nessa 

perspectiva, portanto, cabe ao Estado controlá-lo – por meio de legislação partidária - e 

custeá-lo com recursos públicos.  

Na outra ponta, em uma visão adequada ao conceito de uma democracia responsiva 

(DIAMOND; MORLINO, 2005; DAHL, 1973), os partidos são entidades autônomas que 

operam a intervenção popular nas decisões públicas e, desta forma, se aproximam do tipo-

ideal do partido de massa. Embora contrária à tendência prática da organização dos partidos 

em nível internacional (KROUWEL, 2011), a Constituição de 1988 adotou a segunda 

abordagem, dando aos partidos personalidade jurídica “na lei civil” e a mais ampla autonomia 

para que o povo deles se apropriasse e tomasse as rédeas da democracia nascente. 

A contradição não é nova e, como sinaliza Rabat (2008, p. 735), revela preferência por  

um modelo que “controle a irresponsabilidade supostamente contida na esfera política”, 

advinda da nossa longeva nostalgia, que atribui ao Estado, o Poder Moderador, função do 

imperador (Chefe de Estado), perdida com a proclamação da República. 

3.3. O Multipartidarismo e a  Lei 9.096 de 1995  

A atual Lei dos Partidos Políticos introduziu uma série de alterações que literalmente 

“configuram” o sistema partidário e reforçam o mens legis do Constituinte que tinha como 

ideal um sistema composto por uma profusão de partidos capazes de representar uma 

sociedade diversa, como a brasileira. Entre as principais prerrogativas que, a meu ver, 

reforçaram a configuração partidária brasileira estão: as regras para criação de partidos, a 

cláusula de desempenho o funcionamento parlamentar, todas atreladas a mais importante 

delas, a distribuição de recursos do fundo partidário. É importante ressaltar que, como dito na 

introdução,  o presente trabalho se atém a legislação partidária e não à legislação eleitoral, ou 

seja, aos incentivos aos partidos parlamentares ou congressuais e não às regras que 

condicionam a disputa de assentos. Atendo-me ao escopo do capítulo, a seguir analiso as 

principais prerrogativas introduzidas pela legislação atual que conformam os arranjos 

partidários no Legislativo. 
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3.3.1. Criação de Partidos 

O sistema partidário brasileiro é conhecido pela profusão de partidos, 

principalmente, de partidos com representação, ou, como são chamados, de partidos 

parlamentares ou congressuais. A vocação brasileira para o multipartidarismo e as disputas 

intrapartidárias são evidentes mesmo durante o bipartidarismo forçado no regime militar. 

Após a extinção dos 13 partidos parlamentares então existentes, pelo Ato Institucional nº2, de 

27 de outubro de 1965 e a proibição do uso da palavra partido pelo AC nº4, ainda no mesmo 

ano, em 29 de novembro de 1966, o Ato Complementar nº 26, introduziu o instituto da 

sublegenda para as eleições de 1967. A Lei nº 5.453, de 14 de junho de 1968 regulamentou o 

tema, permitindo que cada partido tivesse até três sublegendas para as eleições de governador 

e prefeito, ou seja, listas autônomas de candidatos concorrendo a um mesmo cargo em 

eleição, dentro do partido a que são filiados. O Decreto-Lei 1.541, de 14 de abril de 1977 

(chamado de Lei das Sublegendas) revogou a lei 5.453, mas garantiu até três sublegendas para 

as eleições de senador e prefeito. O instituto só foi revogado pela lei 7.551 de 1986. 

Na vigência da sublegenda, o candidato derrotado na convenção poderia 
viabilizar sua candidatura acaso obtivesse, individualmente, pelo menos de 
20% dos votos da convenção, após ser indicado por 10% dos convencionais. 
No caso de disputa do cargo de senador, poder-se-ia a indicação resultar na 
escolha de até três candidatos. Ao final das eleições, acaso fosse eleito um 
dos candidatos da sublegenda, os dois menos votados seriam escolhidos 
como primeiro e segundo suplente, respectivamente (Augusto Sampaio 
Angelim)26. 

 Na prática, o instituto foi uma maneira de acomodar interesses das diversas 

lideranças políticas que apoiavam o regime militar (NICOLAU, 2002a), o que corrobora a 

afirmação de que a disputa entre as elites políticas por espaço dentro e fora dos partidos 

aparece mesmo durante o período do bipartidarismo forçado (1985-1992) e, como aqui 

demonstro, está no cerne do multipartidarismo até os dias de hoje (Cf. capítulo 5). 

Outra característica importante da nossa legislação partidária é a aprovação de 

uma norma que logo em seguida é alterada para gerar resultados específicos, prática 

conhecida como “casuísmo”. Esta característica, que ocorreu durante o regime de exceção, 

infelizmente adentrou ao regime democrático – algumas vezes visando resultados favoráveis à 

democracia. As normas para criação de partidos não escaparam à prática, como mostro a 

seguir. 

                                                             
26 Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1398/Sublegenda>. Acesso em 21 dez 2015. 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1398/Sublegenda
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Pela primeira Lei Orgânica dos Partidos (BRASIL, Lei 4.740,1965,  art. 7º)  para 

criar um partido era preciso apoiamento mínimo de “3% do eleitorado” que votou na última 

eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos em onze ou mais Estados, com o 

mínimo de 2% em cada um. Na época, o Brasil tinha 20 estados. Logo, a exigência de 

apoiamento espacial do partido era bastante alta: mais da metade dos distritos. 

A norma foi alterada meses mais tarde. Como resposta à derrota sofrida nas 

eleições estaduais de outubro de 1965, o governo militar alterou a lei recém-aprovada, 

extinguindo os partidos políticos então existentes pelo AI-2, em 27 de outubro de 1965. 

Menos de um mês depois, o governo militar editou o Ato Complementar nº 4 de 20 de 

novembro de 1965, remetendo ao Congresso a tarefa de criar as novas “organizações” que 

atuariam como partidos pelos próximos 14 anos. A filiação mínima era de 120 deputados e de 

20 senadores. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 30 do Ato Institucional nº 2, resolve baixar o seguinte Ato 
Complementar: Art. 1º Aos membros efetivos do Congresso Nacional, em 
número não inferior a 120 deputados e 20 senadores, caberá a iniciativa de 
promover a criação, dentro do prazo de 45 dias, de organizações que terão, 
nos termos do presente Ato, atribuições de partidos políticos enquanto 
estes não se constituírem (AI 4, 20/11/1963, grifo da autora) 

 

Como a Câmara dos Deputados na 42ª Legislatura (1963-1966) só dispunha de 

404 deputados27, matematicamente, só era possível formar um máximo de 3 partidos 

políticos. Houve a tentativa de criar uma terceira legenda, o PDR, mas apenas duas acabaram 

logrando êxito: a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB).  

As exigências foram aumentadas. A Constituição de 1967 (Art. 149, inciso VII), 

exigiu o apoio de 10% do eleitorado votante para a Câmara dos Deputados, distribuídos em 

dois-terços dos Estados (14), com o mínimo de sete por cento do eleitorado em cada um deles, 

além do apoio de 10% dos deputados (40 deputados federais) distribuídos em pelo menos 1/3 

dos estados (7) e mais 10% dos senadores (9 senadores). Na 43ª Legislatura (1967 – 1970) a 

Câmara tinha 409 deputados e o Senado 90 senadores28. A Emenda Constitucional 1 de 1969 

alterou o art. 152 reduzindo o apoiamento do eleitorado para  5% e o número de estados  para 

                                                             
27 Para um levantamento do número de parlamentares desde a 1ª Legislatura, ver anexo B. 
28 Para mais informações sobre bancadas, vide Anexo B (Bancadas da Câmara desde a 1º Legislatura e sítio do 
Senado Federal. Disponível em:<http://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores/-/a/43/por-
uf, bancada da 43º Legislatura no Senado Federal>. 

http://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores/-/a/43/por-uf
http://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores/-/a/43/por-uf
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7, mantendo o percentual mínimo por estado em 7%, mas retirou a prerrogativa de criação de 

partidos por parlamentares. 

A Lei Orgânica dos Partidos de 1971 (Lei nº 5.682, art. 7º) manteve as 

prerrogativas da Emenda Constitucional 1. A Emenda Constitucional 11 de 1978, por sua vez,   

elevou o número mínimo de estados para 9 e diminuiu o percentual exigido para 3%. Além 

disso, retomou o dispositivo da Constituição de 1967 que previa a possibilidade de formação 

de partido pela filiação de pelo menos 10% dos representantes da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, mas sem o apoiamento mínimo por estado, neste caso. Até esta emenda, as 

regras de organização e desempenho no texto constitucional são de difícil distinção. A 

emenda foi promulgada em novembro de 1978, ou seja, no final do último ano da 45ª 

legislatura, seus efeitos foram, portanto, observados na 46ª legislatura (1979 – 1983), quando 

havia 420 deputados e 95 senadores29. A partir de 1970, o Brasil passou a ter 22 estados, além 

do Distrito Federal, e quatro territórios, número que só foi alterado em 1979, quando o Mato 

Grosso foi dividido em dois estados. Em 1988, a Constituição criou o estado do Tocantins e 

transformou em estados os territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. O Brasil passou a ter 

26 estados e o Distrito Federal, também com representação (8 deputados e 3 senadores). 

A Lei 6.767, em 1979, marco do fim do bipartidarismo, estabelecia uma série de 

regras transitórias para a organização de novos partidos – que deveriam dentro de um ano 

requerer o registro definitivo (art. 9º) -, além da permissão da criação imediata de partidos que 

tivessem 10% de representantes no Congresso Nacional (515 deputados e senadores), ou o 

apoio expresso de 5% do eleitorado distribuído em nove estados com o mínimo de 3% em 

cada um deles (art. 14,  incisos I e II, respectivamente). Com o fim do bipartidarismo, a 

primeira década do novo regime democrático foi marcada pela flexibilidade na 

regulamentação da criação de partidos. Foi, portanto, um período em que a distinção para 

registros pouca diferença fez, já que nos pleitos de 1985 a 1992 foi facultada a participação de 

partidos que só tinham o registro provisório (NICOLAU, 1996, pp. 11-12). O assunto é 

retomado no capítulo 3.  

A Emenda Constitucional 25 de maio de 1985, conhecida por restabelecer as 

eleições diretas para Presidente da República e o voto do analfabeto – este último pela 

primeira vez na história da República brasileira (HENRIQUE; BRAGA, 2012), permitiu a 

reorganização dos partidos indeferidos e cassados pelo antigo regime e traçou as diretrizes 

                                                             
29 Informação disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores/-/a/46/por-uf>. 
Acesso em: 10 dez. 2015. 
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gerais para sua organização, assim como as regras de funcionamento parlamentar. Não mudou 

a personalidade jurídica – ainda pública - e remeteu à lei federal o estabelecimento das regras 

de criação, fusão, incorporação, extinção e fiscalização. 

Dez anos mais tarde, em disposição transitória, a Constituição de 1988, não 

alterou as normas para registro dos partidos, mas permitiu a criação de agremiações por 

parlamentares até seis meses após a promulgação: 

Art. 6º. Nos seis meses posteriores à promulgação da Constituição, 
parlamentares federais, reunidos em número não inferior a trinta, 
poderão requerer ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de novo partido 
político, juntando ao requerimento o manifesto, o estatuto e o programa 
devidamente assinados pelos requerentes (grifo da autora). 

§ 1º - O registro provisório, que será concedido de plano pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, nos termos deste artigo, defere ao novo partido todos os 
direitos, deveres e prerrogativas dos atuais, entre eles o de participar, sob 
legenda própria, das eleições que vierem a ser realizadas nos doze meses 
seguintes a sua formação. 

§ 2º - O novo partido perderá automaticamente seu registro provisório se, no 
prazo de vinte e quatro meses, contados de sua formação, não obtiver 
registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral, na forma que a lei dispuser 
(ADCT, Constituição Federal de 1988). 

As normas atuais para a criação de partidos foram estabelecidas a partir na Nova 

Lei dos Partidos de 1995 (LOPP 3). O projeto original da LOPP 3 (PL 1.670 de 1989) exigia a 

filiação de 0,1% (um-décimo por cento) dos eleitores, distribuído em nove estados e no 

Distrito Federal (art. 1º, parágrafo § 2º). Observe-se que o legislador constituinte tinha uma 

preocupação com a filiação do eleitor e não apenas o apoiamento (assinatura), de acordo com 

o ideal do partido de massa e o modelo de partido das democracias centrais. 

Depois de sete anos de tramitação, a nova Lei dos Partidos (LOPP 3), por um 

lado diminuiu a exigência, bastando o apoiamento (assinatura) do eleitor, mas, por outro, 

aumentou para meio por cento o número de assinaturas e exigiu um percentual mínimo de 

apoio em nove distritos30. O caput  praticamente repete o §2º do artigo 17 da Constituição 

Federal:  

Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da 
lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.  

§ 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter 
nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de 
eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na 
última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os 

                                                             
30 Os requisitos para fundação de partidos políticos estão previstos nos artigos 7º, 8º e 9º da Lei nº 9.096/95. Há 
também normas específicas dispostas nos artigos 8º a 35 da Resolução - TSE nº 23.282/10.  
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votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos 
Estados, com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que 
haja votado em cada um deles (Lei 9.096/1995, texto original, grifo da 
autora).  

Na prática isto quer dizer que, tomando-se por base dados de 2010, de acordo 

com o texto original da atual Lei dos Partidos Políticos, o partido deve ter o apoiamento de 

491.656 assinaturas31, que deverão estar distribuídas em pelo menos nove unidades da 

federação, sendo que em cada uma delas deverá ser observado, no mínimo, um décimo por 

cento (0,1%) do eleitorado que haja votado para deputado federal na eleição anterior. Se 

tomarmos por base as eleições de 2010, em Rondônia isto significa 846 assinaturas. Em São 

Paulo, o partido terá de ter o apoiamento de 25.310 eleitores (Cf anexo A). Embora alterados 

na 55ª Legislatura, este texto e estes apoiamentos fundamentaram a profusão de partidos 

criados na 54ª Legislatura, que será analisada no capítulo 5. Com a edição da Lei 13.207, em 

24 de março de 2015 (Lei da Quarentena para Fusão de Partidos Políticos) confirmada pela 

Lei nº 13.165 de 29 de setembro de 2015 (Reforma Política Infraconstitucional) há exigência 

de que o apoiamento do partido político seja feito por eleitores não filiados, e que a coleta de 

assinaturas seja feita no período de dois anos, o que diminui bastante a possibilidade de 

criação de novas agremiações32. Os resultados destas alterações só poderão ser observados em 

legislatura subsequentes já que os partidos criados na 55ª Legislatura (2015- 2019) ainda 

tiveram suas assinaturas colhidas em período anterior à vigência da lei. 

As disposições transitórias da lei 9.096 de 1995 permitiram que os partidos,  

que, nos termos da legislação anterior, tivessem registro definitivo, ficassem dispensados das 

exigências destes dispositivos, devendo  providenciar a adaptação de seu estatuto às 

disposições da nova Lei, no prazo de seis meses da data de sua publicação. 

É interessante observar que a lei atual não prevê a criação de partidos por 

parlamentares unicamente, embora tenhamos a tradição da formação de partidos por 

“notáveis” até os dias de hoje, como será mais bem aprofundado nos capítulos 3, 4 e 5. A 

Emenda Constitucional 11 de 1978, a Lei 6.767 de 1979 e as Disposições Transitórias da 

                                                             
31 Os dados das eleições de 2014 diminuíram este número para 484.169, conforme tabela divulgada no site do 
TRE de Minas Gerais. 
32 Na esteira da profusão de partidos criados na 54ª, como será visto no capítulo 5, este dispositivo foi alterado 
para permitir o apoiamento apenas de eleitores não filiados a outros partidos (Lei 13.107 de 24 de março de 2015 
– chamada Lei da Quarentena para Fusão de Partidos Políticos). A  Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015 – 
Reforma Eleitoral Infraconstitucional) acrescentou a exigência de que a coleta de assinaturas seja feita no 
período de dois anos. Antes não havia limitação do período. A coleta das assinaturas é considerada a etapa mais 
difícil e a autenticidade das assinaturas foi o principal objeto de questionamento na criação de novos partidos na 
54ª legislatura, como ser observado no capítulo 5.  A veracidade das assinaturas e dos títulos de eleitor a elas 
relacionados é atestada pelo escrivão eleitoral. 



61 

Constituição de 1988 permitiam a criação imediata de partidos por 10% dos parlamentares e 

30 deputados (ADCT), respectivamente. A Lei 6.767 de 1979 também permitiu que os 

parlamentares se reunissem em blocos durante aquela legislatura e até o registro e 

funcionamento dos novos partidos. Os parlamentares não poderiam migrar de bloco (art. 3º). 

A proposta do Grupo de Reforma Política em 2014 previa a redução do percentual para a 

criação de partidos (0,25% de eleitores) com a possibilidade de criação por apoiamento de 5% 

dos deputados (26), mas estes dispositivos não constam da Lei 13.165 de 29 de setembro de 

2015, que consubstanciou a Reforma Política infraconstitucional. 

Hoje, os requisitos para a criação dos partidos estão dispostos nos artigos 7º, 8º e 

9º da Lei 9.096/1995 e na Resolução 23.282/2010, artigos 8º a 35, e, de forma sucinta, 

começam com o apoio de 101 eleitores, com domicílio eleitoral em no mínimo um-terço dos 

Estados. Estes fundadores devem elaborar o programa e o estatuto do partido, que deverá ser 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), além de eleger, na forma do estatuto, os 

dirigentes nacionais provisórios. A cópia do DOU e da ata da reunião da fundação do partido 

devem ser entregues ao Cartório de Registro Civil da Capital Federal, onde será feito o 

registro da entidade (Pessoa Jurídica de Direito Privado). A relação dos membros 

responsáveis pela criação do partido e pela obtenção das assinaturas de apoiamento junto com 

a certidão do Registro Civil (CNPJ), emitido pelo cartório, deverá ser informada ao Tribunal 

Regional Eleitoral. O processo se dá na esfera privada e o TRE é apenas informado, então. 

A maior dificuldade para criação das novas agremiações está na coleta das 

assinaturas: pelo menos, 0,5% (cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição 

geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, 

distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo por 

cento) do eleitorado que haja votado em cada um deles. O quantitativo de eleitores varia em 

cada eleição e deve ser consultado no site do TSE. A partir de 2015 a coleta das assinaturas 

deve ser feita em dois anos, e somente entre eleitores não filiados a outros partidos. 

Cabe ao chefe do cartório eleitoral, conferir as assinaturas para lavrar seu 

atestado em certidão. Estas certidões serão entregues aos Tribunais Regionais Eleitorais 

quando do registro definitivo dos órgãos partidários em pelo menos um-terço dos estados. 

Feito isto, o partido pode solicitar o registro no Tribunal Superior Eleitoral. 

A questão do prazo para apoiamento e candidatura em novo partido já aparece 

no §3º do art. 67 da Lei Nº 5.682, 1971 (LOPP 2), que prevê um período de dois anos para 
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desligamento de uma agremiação e filiação a outra. Ela será fundamental na criação do PSD, 

como será detalhado no capítulo 5. 

Norma Assinaturas Estados 
(distritos) 

Mínimo 
por 
Distrito 

Apoio/Filiação 
Parlamentar 

LOPP 1 (1965) 
Art. 7º 

3% eleitorado CD 
(apoio) 

11 (55%) 2%  

AI 4 29 de novembro 
de 196533 

   120 deputados + 20 
senadores 

Constituição 196734 10% eleitorado CD 
(apoio) 

2/3 (14) 7% Apoio de 10% dos 
deputados (40) 
distribuídos em 1/3 
dos estados (7) e mais 
10% senadores (9). 

EC 1 (1969), art. 152 5% eleitorado CD 
(apoio) 

7  7%  

LOPP 2 (1971) 5% eleitorado CD 
(apoio) 

7 7%  

EC 11/197835 5% eleitorado CD 
(apoio expresso em 
votos) 

9 3% Ou filiação de pelo 
menos 10% de 
representantes da 
Câmara dos 
Deputados (42) e do 
Senado Federal (9) 
como fundadores. 

Lei 6767/1979 5% eleitorado CD 
(apoio expresso em 
votos) 

9 3% Ou pelo menos 10% 
de representantes do 
Congresso Nacional 
como fundadores 
signatários (Art. 14, I) 

EC 25/1985 Remete a lei federal 
para normas para 
criação de partidos 
(art. 152, §3º) 

  Permite o registro de 
partidos com 
autuações indeferidas 
o proibidas pelo 
regime militar. 

CF 1988 ADCT    30 parlamentares 
federais 

PL 1670/1989 0,1% (filiação) 9 -  
LOPP 1995 (3) 0,5% (apoiamento) 9 (1/3) 0,1%  

Quadro 1: Exigências Legais para Criação de Partido Político (1965 – 1995) 
Fonte: Bancadas da Câmara dos Deputados (Coordenação de Pesquisa do Centro de Informação da 
Câmara dos Deputados); IBGE (Número de Estados); Legislação: arquivo e sítio da Câmara dos 
Deputados. Elaboração da autora, a partir da análise da legislação. 

                                                             
33 Os partidos políticos existentes foram extintos pelo AI 2 em 27 de outubro de 1965. 
34 Na 43ª Legislatura (1967 – 1970) a Câmara tinha 409 deputados e o Senado 90 senadores. Vide anexo II 
(bancadas da Câmara dos Deputados e http://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores/-
/a/43/por-uf>. 
35 Até a edição desta emenda constitucional os parâmetros de apoiamento e desempenho ficam confusos, porque 
não há diferença entre organização e funcionamento do partido no texto constitucional. A emenda 11/1978 foi 
promulgada em outubro de 1978, ou seja, no final do último ano da 45ª legislatura (1975-1978), seus efeitos 
foram para primeiro de janeiro de 1979, 46ª legislatura (1979-1983), quando havia 420 deputados e 95 
senadores. Informação disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores/-
/a/46/por-uf>. Acesso em: 10 dez de 2015. 

http://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores/-/a/43/por-uf
http://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores/-/a/43/por-uf
http://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores/-/a/46/por-uf
http://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores/-/a/46/por-uf
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A análise do quadro 1 mostra que a atual legislação facilitou a criação de 

partidos. Além da transferência do trâmite para a esfera privada, houve uma substancial 

redução do percentual de assinaturas e da distribuição espacial das mesmas. A escassa 

literatura comparada sobre a relação entre as regras para a criação de partidos e o número de 

agremiações mostra que o número de assinaturas conta mais do que a distribuição espacial - 

no caso brasileiro, a distribuição entre as unidades da federação - para a proliferação de 

partidos (SU, 2013).  

Alguns autores acreditam que a Lei 9.096/1995 dificultou a criação de partidos 

(RABAT, 2007, p. 8), já que houve uma sensível redução do número de novos registros após 

a edição da norma. De fato, a análise do número de pedidos de autuações e de registros 

efetivos entre a 46ª Legislatura e a 54ª Legislatura, período entre 1979 e 2014, mostra que o 

número de registros definitivos de partidos cai pela metade na primeira legislatura após a 

edição da lei (Cf. quadro 3, capítulo 3).  

A meu ver, a LOPP 3 não dificultou o processo de formação de novas 

agremiações. Ao contrário, a lei reduziu as exigências, regulamentando a criação de partidos e 

extinguindo a figura do registro provisório, para que somente o partido que tivesse registrado 

seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pudesse participar do processo eleitoral, receber 

recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão (Lei 9096/1995, Art. 

7º, §2º). A meu ver, a redução, portanto, se deve, em primeiro lugar  às lenientes exigências 

quanto ao registro, editadas no período de transição como forma de fomentar a criação de 

novas agremiações em uma democracia nascente, e, em segundo lugar, à euforia com a 

retomada da democracia no País após 20 anos de ditadura militar, como já sinalizou Kinzo 

(2004). O objetivo do constituinte foi, portanto, cumprido. Não se pode, portanto, comparar 

um período com regras mais brandas a um período sem regras, como ocorreu nos primeiros 

anos do regime democrático atual e no período em que a criação de partidos era regulada de 

forma a manter o controle do governo. O assunto será retomado em capítulo próprio (3), onde 

publico um quadro explicativo, elaborado a partir dos dados do TSE. 

3.3.2. Cláusula de Desempenho 

Além das regras de criação, outro fator crucial para o número de partidos 

parlamentares e a fragmentação partidária é a sua sobrevivência dentro do Legislativo, 

normalmente atrelada ao desempenho eleitoral. Afinal de contas, é a distribuição partidária na 

câmara baixa do parlamento que serve como parâmetro para a operação do legislativo e a 

configuração  dos gabinetes, sendo, portanto, crucial para a obtenção do consenso necessário 
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à governabilidade. No Brasil, a bancada da Câmara dos Deputados também determina a 

distribuição dos recursos do fundo partidário, da propaganda eleitoral, e dos incentivos do 

funcionamento parlamentar. 

Neste sentido, vários parlamentos estabelecem um percentual ou número 

mínimo cadeiras ou de votos que um partido deve ter para assumir as vagas ou ter acesso a 

benefícios ligados ao chamado funcionamento parlamentar dentro das legislatures. Este 

mecanismo é chamado de cláusula de desempenho, de barreira ou de exclusão, conforme o 

grau de exigência e os efeitos das medidas. 

A cláusula de desempenho36 aparece pela primeira vez no Brasil no Código 

Eleitoral de 1950, que previa o cancelamento do registro do partido que não conseguisse 

eleger ao menos um representante para o Congresso Nacional, ou que não obtivesse ao menos 

cinquenta mil votos (Carvalho, 2003). As exigências foram aumentadas durante o regime 

militar, tornando o dispositivo uma verdadeira cláusula de extinção e controle dos partidos 

políticos. Embora nunca efetivamente utilizada pela ditadura, a sua previsão naquele regime 

certamente contribuiu para a rejeição do mecanismo após a retomada da democracia. 

A primeira Lei Orgânica dos Partidos Políticos (LOPP 1), editada durante o 

regime militar em 1965  previa a extinção dos partidos que não elegessem 12 deputados 

federais (o que na época correspondia a menos de 3% da bancada)37, distribuídos em 7 

estados e uma votação em legenda nas eleições da Câmara dos Deputados correspondente a 

3% do eleitorado do País. A intenção do regime militar de reduzir o número de partidos em 

funcionamento no Congresso Nacional era evidente. 

O dispositivo tornou-se ainda mais restritivo dois anos mais tarde. A 

Constituição de 1967 (art. 149) exigia um desempenho partidário de 10% do eleitorado, 

distribuído em dois-terços (14) dos estados, com o mínimo de 7% em cada um deles e a 

eleição de 10% dos deputados (40)38, em pelo menos um-terço dos Estados (7) e de 10% dos 

senadores (9). Esta foi a cláusula de desempenho mais rigorosa de toda a história da 

legislação eleitoral no Brasil (SCHMITT, 2000, p. 38). O texto constitucional não faz  clara 

distinção entre organização (criação) e desempenho39. A Emenda Constitucional nº 1/1969 – 

                                                             
36 Evito o uso do termo cláusula de barreira para que não haja confusão com a exigência do Quociente Eleitoral 
para que o partido possa ter acesso aos assentos. 
37 Na 42ª Legislatura (1963 – 1966) havia 404 deputados  
38 Na 43ª Legislatura (1967 – 1970) havia 409 deputados 
39 O texto é ambíguo, por  isso, reproduzo aqui textualmente:  “VII - exigência de dez por cento do eleitorado 
que haja votado na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos em dois terços dos Estados, 
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feita por Decreto Presidencial no período mais duro do regime militar - retirou a exigência do 

percentual de parlamentares e reduziu o percentual de eleitores para a metade: 5% (Cf. quadro 

2).  

A LOPP 2 (BRASIL, Lei Nº 5.682/1971) manteve as mesmas exigências da 

primeira Lei Orgânica dos Partidos Políticos  (12 deputados federais), embora representasse 

percentual maior (4%) já que o número de deputados havia sido reduzido para 31040. A LOPP 

2 elevou para 5% o percentual de votação total da legenda nos sete estados. A cláusula de 

desempenho da Emenda Constitucional nº1 de 1969 e a da segunda LOPP, a quem a 

Constituição remetia para regulamento sobre a extinção do partido, na prática, inviabilizaram 

a constituição de outras “organizações” nas eleições de 1970, 1974 e 1978, ou seja, no 

período do bipartidarismo. 

A Emenda Constitucional 11 de 1978 condicionou o funcionamento do partido 

ao apoio expresso de 5% do eleitorado das últimas eleições para a Câmara dos Deputados, 

distribuídos em nove estados com o mínimo de 3% em cada um deles. Sem este apoio, o 

mesmo exigido para a criação da agremiação, os votos seriam considerados nulos e o partido 

perderia o direito à representação (Art. 152, §3º).  

O abrandamento das exigências só ocorreu de fato com a  Lei 6.767 de 1979, 

que alterou a LOPP de 1971, para por fim à extinção ou ao cancelamento do registro do 

partido que não atendesse às exigências de desempenho, que eram de 5% dos votos na 

legenda, distribuídos em 9 estados com mínimo de 3%. Destinada a acabar com o 

bipartidarismo forçado, previa que os partidos que não alcançassem o desempenho apenas 

perderiam a “representação” no Congresso e nas Assembleias Legislativas (art. 16), um 

embrião do que viria a ser mais tarde um dos pontos nevrálgicos do funcionamento 

parlamentar: a ligação entre a representação partidária na câmara federal e nas outras 

assembleias legislativas41. Os votos dados às agremiações que não atingissem às exigências 

seriam declarados nulos, mas o partido poderia concorrer a novas eleições. Mesmo assim, 

para conseguir fomentar o aumento do número de legendas, a EC 22 de 1982 determinou que 

esta cláusula de desempenho não fosse aplicada às eleições de 1982. 

                                                                                                                                                                                              
com o mínimo de sete por cento em cada um deles, bem assim dez por cento de Deputados, em, pelo menos, um 
terço dos Estados, e dez por cento de Senadores;” 
40 Na 44ª Legislatura (1971-1974) havia 310 deputados, graças à Resolução do TSE nº 9.679 de 25 de setembro 
de 1974 (Cf. Anexo B). 
41 O tema foi objeto da ADIN 1.363-7, impetrada pela Assembleia da Bahia, e julgada improcedente pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 2000, como será retomado na próxima seção. 
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A análise comparada dos dispositivos que tratam da cláusula de desempenho 

entre 1965 e 1995 pode ser visto no quadro 2.  
 

Norma Mínimo 
nº deputados 

Mínimo 
Estados 
(distritos) 

% voto em 
legenda ou 
eleitorado 
nacional 

Mínimo 
votos 
válidos 
Estado  

Mínimo 
% voto 
nos 
Estados 

LOPP 1 (art.47, 
II, III) (1965)42 

12 deputados 
(3%) 

7 (1/3) 3% voto em 
legenda43 

_ _ 

Constituição 
196744 

10% (40 
deputados)  + 
10% senadores 
(6) 

votos dos 
deputados em  
1/3 estados (7) 

 + 10% do 
eleitorado CD 

2/3  
(14 
estados) 
 

7% em 
cada 

EC 1/196945 _ _ 5% eleitorado 7  7% em 
cada 

LOPP 2 (art. 114) 
(1971)46 

12 7 + 5% voto 
legenda 

7 7% em 
cada 

EC 11/197847 10% (42 
deputados ou 
senadores) 

 Ou  5% 
48eleitorado 

9 3% 

Lei 6767/197949   5% votos 
legenda 

9 3% 

EC 25/198550   3% 5 2% 
LOPP 3 (entre 
setembro de 1995 
e fev. 1999) 

3 deputados 
federais 

3 estados    

LOPP 3 (entre 
fev. 1999 e out 
2006) 

5 deputados 
federais 

5 estados 1% votos 
válidos 
nacionais 

  

LOPP 3 - Lei 
9096/1995 (a 
partir de 2007)51 

  5% votos 
(válidos) 

1/3 (9 
estados) 

2% 

Quadro 2:  Exigências de Desempenho de Partido Político 
Fonte: Arquivo e sítio da Câmara dos Deputados. Elaboração da autora, a partir a análise da 
legislação. 

                                                             
42 Fundação e Registro em seção distinta. 
43 Prevê extinção do partido que não cumprir os requisitos explicitamente. 
44 Difícil determinar se há diferença entre as normas para apoiamento e funcionamento. 
45 Normas de apoiamento e de desempenho juntas. Remete à lei federal normas para extinção do partido que não 
cumprir os requisitos dispostos na Constituição. 
46 Esta é a norma federal citada na Constituição. Prevê cancelamento do registro do partido que não cumprir os 
requisitos.  
47 Na 46ª Legislatura (1979 – 1983) havia 420 deputados. A emenda foi editada no final da 45ª Legislatura, logo 
teve efeito para a legislatura subsequente. Funcionamento o organização com mesmas regras. Remete a lei para 
normas sobre extinção. 
48 O partido que não cumprir esta cláusula de desempenho perde a representação e a votação é considerada nula. 
49 Não extingue o partido (Art. 17): os votos serão anulados, mas o partido pode se habilitar a novo pleito. 
50 Não extingue o partido. Os eleitos pelos partidos que não alcançarem a exigência têm 60 dias para migrar para 
outra agremiação (Art. 152, §2º) 
51 Não prevê extinção ou punição, mas “direito ao funcionamento parlamentar” atrelado ao acesso ao rateio de 
99% do fundo parlamentar.  
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A Emenda Constitucional 25 de 1985 permitiu que os eleitos pelos partidos que 

não alcançassem a cláusula de desempenho pudessem optar por quaisquer partidos 

remanescentes em 60 dias.  Na prática, observa-se que sempre houve muita dificuldade em se 

aplicar a cláusula de desempenho aos eleitos. Não é fácil revogar a vontade popular expressa 

pelo voto, especialmente em uma jovem democracia. Não por acaso, diferentemente das 

constituições anteriores supracitadas, a Constituição de 1988 passa ao largo da questão do 

desempenho. 

Já a atual Lei dos Partidos (Art. 7º, Lei 9.096/1995), em seu texto original, 

exigia que os partidos tivessem 5% dos votos, apurados em eleição geral para a Câmara dos 

Deputados, distribuídos em nove estados, com 2% de votos em cada estado para ter direito ao 

funcionamento parlamentar. Antes de o dispositivo produzir efeitos para a bancada eleita na 

53ª Legislatura (2007 – 20011), a lei previa dois períodos de transição. O primeiro, entre a 

publicação da lei e a bancada eleita para a legislatura subsequente 51ª Legislatura (1999 – 

2003), e o segundo a ser aplicado até a 52ª Legislatura (2003 – 2006)52. 

Durante todo o período de ditadura  militar, nossa legislação continha outra 

cláusula de barreira. O Código Eleitoral ainda vigente (Lei 4.737 de 15 de julho de 1965) 

determina que os partidos que não alcancem o Quociente Eleitoral, ou seja, o resultado da 

divisão dos votos válidos pelo número de lugares em disputa (magnitude do distrito), não 

podem participar da divisão dos assentos (Art. 114, §2º, projeto original do Código Eleitoral; 

BRASIL, Lei nº 4.737, 1965, art. 109, §2º). Na época, a “barreira” às menores agremiações 

era ainda maior, porque os votos brancos engrossavam a contagem dos votos válidos. Como 

os votos válidos são divididos pelo número de cadeiras em disputa, a adição dos votos 

brancos aumentava o valor do Quociente Eleitoral artificialmente e, portanto, da cláusula de 

barreira (NICOLAU, 1996). Além disso, não eram permitidas coligações (chamadas de 

alianças - Art. 110, Código Eleitoral projeto original). 

Desde a aprovação da Lei das Eleições (Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997) 

– contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e às 

legendas partidárias: 
Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a 
candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias (BRASIL, Lei nº 
9.504, 1997, art. 5º,). 

                                                             
52 Os dispositivos serão detalhados na seção sobre o funcionamento parlamentar. 
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A medida não era totalmente nova. A Constituição 1988 já havia determinado 

que, para a eleição, sob o sistema majoritário, de Presidente da República, não seriam 

computados os votos em branco para a verificação da maioria absoluta. A disposição se 

estendeu à eleição de governadores (art. 28) e aos prefeitos de municípios com mais de 

duzentos mil eleitores (art. 29, II)53. 

A alteração também coincidiu com a paulatina introdução da urna eletrônica 

(previsto no artigo 59, da mesma lei) que destinou uma tecla branca específica para o voto em 

branco, facilitando a votação dos menos escolarizados. Por isso, ao contrário do esperado, o 

número de votos válidos aumentou (NICOLAU, 2015). Pode-se dizer, portanto, que no que 

concerne a barreiras de ingresso à representação, a Constituição de 1988 e a legislação 

posterior foram bem mais benevolentes ao multipartidarismo. No lugar da cláusula de 

desempenho, a Constituição de 1988 introduziu, no entanto, uma polêmica e engenhosa 

prerrogativa: o funcionamento parlamentar, que na prática, trouxe uma versão branda da 

cláusula de desempenho, que se soma ao coeficiente eleitoral como cláusula de barreira ainda 

vigente, mas que não prevê a extinção do partido que não a contemple. O dispositivo será 

tratado na próxima seção. 

3.3.3. Funcionamento Parlamentar 

Consoante ao princípio da autonomia, a Constituição de 1988 não contemplou 

qualquer mecanismo de barreira mínima ou cláusula de exclusão no sistema de representação 

proporcional do país, mas, instituiu a prerrogativa do funcionamento parlamentar, ou seja, o 

direito de os partidos terem representação nas casas legislativas que obtiveram assento (art. 

17, IV, Constituição Federal de 1988).  

A importância da operação do legislativo, no entanto, já estava presente na lei de 

1971. A ideia da organização em lideranças aparece na LOPP 2, mas a sujeita às normas da 

Casa, e é tratada em documento infraconstitucional. 
Art. 25. As Bancadas constituirão suas lideranças de acôrdo [grafia original] 
com as normas regimentais das casas legislativas a que pertencem ou, na 
ausência dessas, pelo modo que julgarem convenientes (BRASIL, Lei Nº 
5.682, 1971 - LOPP 2). 

O parágrafo único do mesmo artigo inclusive confere poderes às bancadas, por 

intermédio dos líderes,  para convocar “qualquer órgão de direção partidária”, o que mostra a 

fraqueza e a vulnerabilidade dos partidos então. 

                                                             
53 Disponível em:< http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-em-branco>. Acesso em:  9 jan  2014. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-em-branco
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Parágrafo único: Pela maioria de seus membros, as Bancadas podem, por 
intermédio da Liderança, requerer a convocação de qualquer órgão de 
direção partidária, no grau que lhes corresponde, para tratar de assunto 
expressamente determinado (Lei 5.682/1971). 

Como dito na sessão anterior, a Lei 6.767 de 1979 trazia o embrião do 

funcionamento parlamentar como cláusula de exclusão, ao condicionar o desempenho 

eleitoral à representação nas Casas Legislativas: 
Art. 16 Não terá direito à representação no Senado Federal, na Câmara 
dos Deputados e nas Assembleias Legislativas o partido que não obtiver o 
apoio expresso em voto de 5% do eleitorado, apurados em eleição geral para 
a Câmara dos Deputados e distribuído em pelo menos 9 Estados, com o 
mínimo de 3% em cada um deles (Lei 6.767 de 1979, grifo da autora). 

A associação entre representação e desempenho continua na legislação posterior 

(EC 25/1985), mas só na Lei 7.454/1985 a representação e o desempenho aparecem como 

condição para o recebimento do Fundo Partidário e à transmissão gratuita de televisão. 

§1º Somente os Partidos Políticos com representação no Congresso 
Nacional terão direito ao rateio dos recursos do Fundo Especial de 
Assistência aos Partidos Políticos, de que trata o art. 95 da Lei nº5.682, de 21 
de julho de 1971, bem como à transmissão gratuita pelo rádio e televisão, 
prevista no parágrafo único do art. 18 da citada Lei (Lei 7,454/1985, art. 2º, 
grifo da autora) 

A importância do partido dentro do governo é evidenciada na crescente 

preocupação com a garantia do funcionamento parlamentar no arcabouço legal do regime 

democrático. O anteprojeto da subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos na 

Constituinte previa que o funcionamento parlamentar seria condicionado à obtenção de 1% 

das cadeiras na Câmara dos Deputados. A polêmica ideia foi mantida na Comissão de 

Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, mas não venceu o plenário sendo 

a matéria remetida à lei (MEZZAROBA, 1995).  

O projeto da atual Lei dos Partidos (PL 1670/1989, art. 1º) remetia a questão do 

funcionamento parlamentar aos regimentos internos das casas legislativas, mas não a 

associava a qualquer exclusão ao acesso aos recursos partidários.  

A atual Lei dos Partidos destina todo um capítulo ao “Funcionamento 

Parlamentar” (capítulo II), começando pela definição do mesmo: 

Art. 12. O partido político funciona, nas Casas Legislativas, por intermédio 
de uma bancada, que deve constituir suas lideranças de acordo com o 
estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas Casas e 
as normas desta Lei (grifo da autora). 

Mas, no artigo seguinte, em seu texto original, o associa a uma cláusula de 

exclusão, no Capítulo II, in verbis: 
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 Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas 
Legislativas [grifo da autora] para as quais tenha elegido representante, o 
partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio 
de, no mínimo, 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 dois por cento do total de cada um deles (Lei dos 
Partidos Políticos, texto original, grifo da autora). 

As normas eram iguais às propostas pelo relator, deputado Nelson Jobim 

(PMDB-RS), na Revisão Constitucional de 1993 (Cf. CARVALHO, 2003, p. 4). O polêmico 

dispositivo, no entanto,  tinha regras muito próximas à cláusula de desempenho da Lei 

6767/1979, ou seja, ainda no regime militar. Da mesma forma, vinculava o desempenho do 

partido em nível nacional à condição de funcionamento nas Assembleias Legislativas ou 

Câmaras Municipais, como fazia a Lei 7.454 de 1985, e o colocava como prerrogativa para o 

acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV (texto original, artigos 48 e 49) 

que é maior para os partidos representados, na proporção dos votos obtidos na última eleição 

(texto original, art. 41). A lei de 79 não incluía as câmaras municipais, e desta forma, a 

legislação de 1995 poderia implicar em uma forma mais dura de intromissão da esfera 

nacional do partido. 

Talvez por antecipar a dificuldade da implantação de medidas tão duras, a Lei de 

1995 dispunha que até o início da legislatura subsequente à aprovação - a 51º Legislatura 

(1999-2003) - poderia ter funcionamento parlamentar o partido que tivesse elegido e 

mantivesse filiados no mínimo três representantes de diferentes estados Aos demais, caberia à 

Mesa Diretora da Câmara regular sobre a representação partidária. (art. 56, Lei 9096/1995 

texto original).  

Já no período entre 1999 e o fim da 52ª legislatura (2006), ou seja, para a 

bancada resultante das eleições de 1998 e 2002, seria assegurado o funcionamento 

parlamentar na Câmara dos Deputados aos partidos com pelo menos cinco representantes 

eleitos em cinco Estados diferentes totalizando pelo menos um por cento dos votos válidos no 

País e que tivessem representantes eleitos em duas eleições gerais consecutivas para a Câmara 

dos Deputados desde a sua fundação. Para ter funcionamento parlamentar nas assembleias 

legislativas e câmaras de vereadores os partidos deveriam atender às exigências anteriores e, 

na circunscrição, obter 1% dos votos válidos e pelo menos um representante na respectiva 

Casa (Art. 57, Lei 6.096 de 1995, texto original). 

Como aconteceu com as cláusulas de desempenho do regime militar, esta 

também nunca chegou a ser efetivamente aplicada. Além das implicações políticas, o 
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dispositivo conflitava com dispositivos constitucionais que até hoje remetem à Câmara dos 

Deputados e ao Senado Federal deliberar “privativamente” sobre a “organização, 

funcionamento, política, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de 

seus serviços” (Art. 51/52 Constituição Federal 1988).  

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, Resolução nº 17, 

1989, art. 9º), por sua vez, assegura que os deputados serão agrupados “por representações 

partidárias ou de Blocos Parlamentares, cabendo-lhes escolher o Líder quando a representação 

for igual ou superior a um centésimo da composição da Câmara” – isto quer dizer, cinco 

parlamentares, a partir da 49º Legislatura (1991-1995), independentemente de percentual de 

votos válidos ou da distribuição da bancada pelos distritos. Entretanto, mesmo aqueles que 

não alcançam este número têm direito a “indicar um de seus integrantes para expressar a 

posição do Partido quando da votação de proposições, ou para fazer uso da palavra, uma vez 

por semana, por cinco minutos, durante o período destinado às Comunicações de Lideranças” 

(Regimento Interno da Câmara dos Deputados art. 9º, §4º)54. As normas conflitavam ainda 

com o próprio art. 12 da Lei dos Partidos supracitado (vide grifo da autora), que remete às 

disposições regimentais de cada uma das Casas.  

Em 1999, início da 51º Legislatura (1999-2003), oito dos 18 partidos 

parlamentares (44%) não haviam elegido cinco deputados em cinco estados nas eleições de 

1998 e não cumpriram a cláusula de desempenho transitória: PPS, PSD, PMN, PSC, PRONA, 

PSL, PST, PV55. Dois deles chegaram a obter 1% dos votos no país, mas não elegeram 

representantes em cinco estados. Juntos os oito partidos trouxeram para a Casa 14 

parlamentares, ou seja, 2,7% da bancada (Cf. apêndice A). 

Outro questionamento levantado à época é o fato de a lei impedir o partido, e 

não o candidato de tomar posse (RABAT, 2002). Uma Resolução do Tribunal Superior 

Eleitoral (20.198 de 19/05/1998) determinou o direito à diplomação do candidato eleito, 

mesmo que o partido não tivesse preenchido os requisitos das disposições transitórias da Lei 

dos Partidos.  

A associação entre desempenho eleitoral e incentivos partidários atrelados ao 

funcionamento parlamentar  introduzida desde a EC 25 de 1984,  foi desfeita em 2006, com 

                                                             
54 “ O Partido com bancada inferior a um centésimo dos membros da Casa não terá Liderança, mas poderá 
indicar um de seus integrantes para expressar a posição do Partido (grifo da autora) quando da votação de 
proposições, ou para fazer uso da palavra, uma vez por semana, por cinco minutos, durante o período destinado 
às Comunicações de Lideranças(BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 9; § 4º)”. 
55 Fonte: Bancada eleita para a 51ª Legislatura  (Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados) 
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uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional o funcionamento 

parlamentar como condição de acesso aos recursos do fundo e da propaganda partidária, 

constante do artigo 13 da LOPP 3. Como esperado, logo após a edição da atual Lei Orgânica 

dos Partidos (LOPP 3), o PSC (um dos partidos que havia eleito dois representantes em dois 

estados) e a Assembleia Legislativa da Bahia, interpuseram Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIn) questionando a constitucionalidade dos artigos 12 e 13 da 

recém-aprovada Lei dos Partidos, respectivamente. A ADIn 1.363-7, da Assembleia 

Legislativa da Bahia,  pedia a inconstitucionalidade do artigo 12, que tratava do 

funcionamento nas “Casas Legislativas”, alegando que a matéria da constituição de bancadas 

é interna corporis, ou seja, deve ser regulada pela própria instituição. Como dito 

anteriormente, um dos problemas dos dispositivos introduzidos pela nova lei é o fato de 

atrelarem o funcionamento parlamentar nas assembleias legislativas e nas câmaras de 

vereadores ao desempenho na Câmara dos Deputados. Por unanimidade o STF declarou a 

constitucionalidade do dispositivo em 9 de fevereiro de 2000. Um ano mais tarde, em 25 de 

maio de 2001, também, por unanimidade, o STF decidiu liminarmente que a ADIN 1354-8, 

que impugnava o art. 13, que condiciona o acesso ao funcionamento parlamentar à 

distribuição do fundo partidário e a propaganda partidária proporcional, não ofendia a 

autonomia dos partidos.  Em 2006, agora no mérito, o STF decidiu pela constitucionalidade 

da mesma ADI 1354-8/DF, impetrada pelo PSC. 

Nas eleições de 2002, oito dos 19 partidos parlamentares – todos nanicos, de 

acordo com a classificação de Tafner (1996) - não conseguiram vencer a cláusula de barreira. 

Entre eles: Prona e PV – que obtiveram 2,06% e 1,35% dos votos válidos (1,17% e 0,97% dos 

assentos, respectivamente), mas não elegeram representantes em no mínimo cinco estados. 

Desta vez, a questão se mostrou ainda mais complicada. O PV e o Prona teriam direito à 

liderança, porque elegeram cinco ou mais deputados, de acordo com o Regimento Interno da 

Casa. Além deles, ficariam sem funcionamento parlamentar o PSD com 0,52% dos votos 

válidos e quatro deputados eleitos; o PST com 0,58% dos votos válidos e três deputados 

eleitos;  o PMN (0,32% dos votos válidos), o PSC (0,58% dos votos válidos), o PSDC (0,22% 

dos votos válidos) e o PSL (0,47% dos votos válidos), todos com um representante eleito, ou 

0,19% da bancada. Juntos eles trouxeram 22 parlamentares, ou seja, 4,29% da Câmara dos 

Deputados, correspondendo à escolha de 6,10% dos votos válidos. Onze (37%) dos 30 

partidos que disputaram a eleição não elegeram representantes. A Mesa da Câmara dos 

Deputados decidiu contrariar a decisão dos tribunais superiores e não aplicar a lei, alegando 
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que a matéria deveria ser de competência interna da Casa, conforme parecer do jurista Célio 

Borja, em resposta à consulta da Presidência, em 27 de janeiro de 1999 (CARVALHO, 2003, 

p. 7).  

Como se observa, a questão é bastante polêmica, porque representa exclusão do 

acesso a recursos para representantes escolhidos pela vontade dos eleitores. Ao descumprir a 

cláusula de desempenho, o partido não é extinto – o que na nossa legislação atual implicaria, 

em tese, a cassação do mandato, já que não há candidatura avulsa. Todavia, ao ser 

considerado partido sem funcionamento parlamentar são retiradas uma série de prerrogativas 

ligadas à liderança. Pelo PRONA, em 2002, foi eleito o deputado federal mais votado da 

história da República, Eneas Carneiro, com 1.573.642 votos em São Paulo que, devido ao 

sistema eleitoral, trouxe mais outros cinco parlamentares do mesmo estado, sendo um deles 

eleito com menos de 400 votos, em um distrito com quociente eleitoral (cláusula de barreira) 

de cerca de 285 mil. Em outras palavras, a cláusula de desempenho iria impedir a 

representação de um partido que havia trazido o deputado federal mais votado do País.  

Se fossem aplicadas as regras finais da Lei dos Partidos  na bancada eleita em 

2002, apenas sete partidos venceriam a cláusula de desempenho de 5% dos votos: PT 

(18,4%), PSDB (14,3%), PFL (13,4%), PMDB (13,4%), PPB (7,8%), PSB (5,3%) e o PDT 

(5,1%) (Backes, 2005, p. 7). Juntos eles trouxeram 412 dos 513 parlamentares eleitos 

(80,31%)56, mas o partido do deputado federal mais votado não estaria entre eles. O PL, com 

uma bancada eleita de 26 deputados não atingiria o mínimo de votos. Em resumo, não é 

simples ajustar as diferentes nuances da legislação eleitoral em um regime democrático. 

Com a proximidade das eleições de 2002 e da decisão do TSE sobre a adoção da 

cláusula de barreira de 5% dos votos para a Câmara, líderes do PCdoB, PDT, PSB, PL e PPS 

procuraram o ex-deputado, então presidente do TSE, Nelson Jobim57. Havia ainda outra 

decisão importante para os partidos pequenos: a que obrigava que as coligações feitas em 

nível nacional fossem obedecidas nos Estados: a chamada verticalização, imposta em 

fevereiro de 2002, e que acabou influenciando a bancada eleita em 2003 (Cf. cap. 3). O TSE 

decidiu que as novas regras sobre a cláusula de desempenho só valeriam a partir de 2006 para 

                                                             
56 Cf. Apêndice A.  Bancada eleita 52º Legislatura, fonte Coordenação de Registros de Comissões e 
Movimentação Parlamentar e de Apoio à Informática (COMPI) da Secretaria Geral da Mesa SGM, elaboração 
da autora. 
57 Líderes da oposição pressionam TSE a não mudar regras eleitorais. Folha on line,26/02/2002. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u29557.shtml> 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u29557.shtml
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não coincidir com a aplicação da verticalização (Resolução do TSE nº 20.991 de 21 de 

fevereiro de 2002). 

Havia, no entanto, uma saída para os partidos barrados: a fusão. O §6 do artigo 

29 da Lei dos Partidos original previa que “havendo fusão ou incorporação de partidos, os 

votos obtidos por eles, na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, deveria ser 

somados para efeito do funcionamento parlamentar, nos termos do art. 13, da 

distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à 

televisão”. Este artigo, presente na Lei dos Partidos original, foi, várias vezes, alterado. 

Primeiro pela  decisão do STF em 2006, que tornou inconstitucional o funcionamento 

parlamentar como cláusula de desempenho (ADIN 1351-3 e 1354-9). Depois pela chamada 

Lei da Portabilidade dos Votos (Lei nº  12.875 de 30 de outubro de 2013), aprovada para 

controlar o chamado “efeito PSD”, pela Lei da Quarentena para Fusão de Partidos Políticos 

(Lei 13.107/2015), na esteira da notícia da fusão do PSD, do PR e do PL, (a ser recriado para 

migração de parlamentares sem perda de mandato) e finalmente pela Lei nº 13.165 de 29 de 

setembro de 2015 (Reforma Política Infraconstitucional). Só pelo número de alterações 

casuísticas já dá para perceber a importância do tema. 

A cláusula de desempenho desencadeou uma série de fusões na 52ª Legislatura 

(2003 – 2007).  Para tentar vencer a cláusula de barreira, o PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro) incorporou o PSD (Partido Social Democrático) em 13 de março de 200358. O 

PGT (Partido Geral dos Trabalhadores, formado pela Confederação Geral dos Trabalhadores, 

em 1995) e o PST (Partido Social Trabalhista, fundado em 1988 por dissidentes do PTB) 

foram incorporados pelo PL (Partido Liberal) em 1 de abril de 2003. Vencido o prazo final 

para as disposições transitórias, com as eleições de 2006, o PPS (Partido Popular Socialista), 

o PMN (Partido da Mobilização Nacional) e o PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 

uniram-se sob a sigla da Mobilização Democrática em 24 de novembro de 2006, para 

ultrapassar a cláusula de barreira. Pelo mesmo motivo, o Partido da Reedificação da Ordem 

Nacional (PRONA) e o Partido Liberal (PL) uniram-se sob a legenda do Partido da República 

(PR)59. O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) incorporou o PAN (Partido dos Aposentados 

da Nação)60 na legislatura seguinte. 

                                                             
58 Folha de S.Paulo on line: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u43593.shtml> 
59  Guerreiro, Gabriela (26 de Outubro de 2006). Prona e PL se unem e criam o Partido da República. 
60 PTB se une a PAN na 1ª fusão de partidos. Folha on line. Disponível em: 
<http://www.ptb.org.br/index.php?cod=1590&page=ConteudoPage&imprimir=1> 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u43593.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u85879.shtml
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Em 7 de dezembro de 2006 o Supremo Tribunal Eleitoral, em decisão contrária 

aos entendimentos anteriores, julgou inconstitucional a cláusula de barreira e manteve o 

funcionamento parlamentar para partidos que tenham elegido e mantenham filiados no 

mínimo 3 representantes em diferentes estados, ou seja, a primeira regra de transição, até 

que o Legislativo decidisse a respeito.  Com a aprovação da Lei 11.459/2007 e da  Lei nº 

12.875 de 30/10/2013, a chamada lei da portabilidade eleitoral, foi retirada  a expressão 

“funcionamento parlamentar” dos artigos que tratam da fusão e incorporação (art. 29, Lei 

9.096/1995) e dos dispositivos que tratam do fundo parlamentar (art. 41 e 41-A, Lei 

9.096/1995), respectivamente. Desta forma, o funcionamento parlamentar deixou de ser 

condição para a distribuição dos recursos do fundo partidário e da propaganda eleitoral. A 

decisão do Supremo ainda aparece no artigos 48 da Lei 9.096 de 1995, que tratam da 

propaganda partidária. O artigo 49 da mesma lei, que trata do tema foi alterado pela Lei 

13.165 de 2015 (Reforma Política infraconstitucional) para introduzir uma cláusula de 

barreira mínima: somente partidos com pelo menos um representante em qualquer das Casas 

do Congresso têm assegurada a propaganda partidária. A cláusula acompanha dispositivo 

constante da proposta de Reforma Política Constitucional - PEC 113 de 2015 (SF) e 182 de 

2007 (CD) - que restringe o acesso ao fundo partidário e à propaganda partidária a partidos 

com pelo menos um representante no Congresso. Até dezembro de 2015 ao dispositivo ainda 

não havia sido aprovado61. A ideia era inserir a cláusula na Constituição de forma a não 

permitir nova declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 

Com a suspensão da exigência da cláusula de desempenho, a fusão do PPS, 

PMN e PHS não ocorreu. O que mostra que as fusões não tinham nenhum caráter ideológico, 

sendo apenas recurso par sobrevivência dos menores partidos.  

A decisão do Supremo foi influenciada pelo fato de que o vice-presidente, José 

Alencar, que se manifestava publicamente contra aplicação da regra, ser do PRB (antigo 

PMR), partido com apenas um deputado eleito em outubro de 200662. O Ministro Marco 

Aurélio Mello, relator das duas ações diretas de inconstitucionalidade (Adin 1.351-3/DF e 

1354-8/DF), que tramitaram por mais de dez anos no Supremo, em seu voto, afirmou que a 

cláusula de desempenho colocava “na vala comum” partidos considerados ideológicos que 

não podiam ser tidos como “partidos de aluguel”, como, o PPS, o PCdoB, o PV e o PSOL.  
                                                             
61 Apenas o dispositivo transitório que trata da janela de 30 dias para troca de partido foi aprovado em dezembro 
de 2015, mas até janeiro de 2015, a emenda não havia sido promulgada. 
62 “Na Presidência, Alencar vai a ato contra cláusula de barreira”. Disponível em: < 
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/na-presidencia-alencar-vai-a-ato-contra-clausula-de-barreira-
aa9ttcrj1eeiayw5ai3330mz2> . Acesso em: 10 de dezembro de 2015. 
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Também se mostrou preocupado com as consequências da cláusula de barreira a partir de 

2007, quando só sete dos 29 partidos então existentes no País alcançariam a cláusula de 

barreira63.  

As resoluções  22.132/2005 e 22.280/2006 do TSE acabaram assentando o 

entendimento de que a questão relativa ao funcionamento dos partidos não é matéria eleitoral.  

De fato, pelo resultado das eleições de 2006, apenas sete dos 21 partidos 

parlamentares da 53ª legislatura teriam funcionamento parlamentar. O PC do B, partido do 

então presidente da Câmara, Aldo Rebelo, também seria privado de ter uma liderança, de 

participar da divisão proporcional dos cargos da Mesa e das comissões, podendo fazê-lo 

apenas em bloco, se a regra entrasse em vigor. Além disso, o partido não teria direito a mais 

tempo de propaganda partidária e à parcela proporcional do fundo partidário. Pelo exposto, 

pode-se depreender o motivo da polêmica acerca da cláusula de desempenho64. 

A  cláusula de desempenho é considerada por Lijphart (1994) o principal fator 

de influência no número de partidos parlamentares ou congressuais e, desta forma, da 

fragmentação. Se a cláusula de desempenho constante da Lei dos Partidos fosse aplicada, 

ceteris paribus, teríamos apenas sete partidos com direto a funcionamento parlamentar e 

distribuição proporcional do fundo partidário nas três últimas legislaturas. O assunto será 

retomados nos capítulos 3 e 4. 

3.3.4. Prerrogativas do Funcionamento Parlamentar 

A influência das regras internas da Câmara dos Deputados (Resolução nº17 de 

1989) no processo decisório da Casa no atual período democrático ganhou popularidade com 

o trabalho de Figueiredo e Limongi (1999), introduzindo importante fator explicativo para o 

funcionamento do Presidencialismo de Coalizão (ABRANCHES, 1988). Ambas as obras são 

seminais, e a meu ver, alguns aspectos ainda precisam ser aprofundados. Um deles é a questão 

do funcionamento parlamentar, cujos efeitos, têm trazido implicações tanto na arena 

legislativa como na eleitoral.  

Nosso sistema eleitoral apresenta um paradoxo já identificado pela literatura de 

cepa brasileira (PEREIRA; MUELLER, 2003). Para a literatura clássica brasilianista, a 

                                                             
63 “Plenário do STF considera ‘cláusula de barreira’ inconstitucional”. Disponível no site do STF, Notícias STF, 
em 1 de dezembro de 2006. 
64 “Aldo se junta a Alencar contra cláusula de barreira”. Agência Estado, em 29 de novembro de 2006. 
Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,aldo-se-junta-a-alencar-contra-clausula-de-
barreira,20061129p59816. Acesso em: 10 de dezembro de 2015. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,aldo-se-junta-a-alencar-contra-clausula-de-barreira,20061129p59816
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,aldo-se-junta-a-alencar-contra-clausula-de-barreira,20061129p59816
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atuação dos partidos na arena legislativa seria basicamente uma consequência da conexão 

eleitoral (MAYHEW, 1974). Logo como nosso sistema eleitoral proporcional de lista aberta 

gera intensa competição intrapartidária e o voto é personalista (SAMUELS, 1997), os partidos 

deveriam agir de forma desordenada e indisciplinada dentro do Congresso Nacional, em 

especial, na Câmara dos Deputados (MAINWARING; LIÑAN, 1998; MAINWARING, 

1999), já que os candidatos estariam voltados somente para a distribuição de pork  e de 

medidas fisiológicas (AMES, 2001). Ocorre que, como dito no primeiro capítulo, a pesquisa 

nacional tem demonstrado que os partidos aprovam a agenda do Executivo, em votações 

disciplinadas e ordenadas em um crescente ideológico (LIMONGI; FIGUEIREDO, 1995; 

FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999) e que isto se daria exatamente pela existência de regras e 

procedimentos centralizadores, que colocam os partidos políticos em vantagem sobre os 

deputados individualmente. Estas prerrogativas tornariam nossos partidos fortes na arena 

legislativa e fracos na arena eleitoral (PEREIRA; MUELLER, 2003), explicando o “segredo 

eficiente” (COX, 1987) do presidencialismo de coalizão racionalizado (SANTOS, 2001). 

De fato, ao serem eleitos, embora tomem posse na ordem da coligação que 

deveria terminar com o fim do pleito65 -, os parlamentares deixam as regras individualistas da 

arena eleitoral e passam a operar em uma Casa ordenada pelos partidos e blocos 

parlamentares, ou seja, por uma lógica coletiva. 

Os Deputados são agrupados por representações partidárias ou de Blocos 
Parlamentares, cabendo-lhes escolher o Líder quando a representação for 
igual ou superior a um centésimo da composição da Câmara (BRASIL, 
Resolução nº 17, 1989, Art. 9º) 

O caput  do artigo que inicia o capítulo IV do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados (Resolução nº 17 de 1989) é muito claro. Ao ingressar na Câmara, os deputados 

devem atuar coletivamente, já que a distribuição dos cargos é feita com base no princípio da 

proporcionalidade, ou seja, quanto maior a bancada, maiores as prerrogativas partidárias. É 

ela quem regula a proporção de cargos da Mesa (Art. 8º) e das Comissões, por exemplo,  (Art. 

25§1º). Entretanto, a agremiação só têm direito a um líder quando atingir uma bancada igual 

ou superior a cinco deputados federais. A liderança é, portanto sinônimo de funcionamento 

parlamentar para o RICD (BRASIL, Resolução nº 17, 1989).  

  

                                                             
65 A polêmica foi assentada em 2011 com a decisão do Supremo em favor da suplência pelo candidato da 
coligação, contrariando entendimentos anteriores daquela corte. “Supremo decide que suplente da coligação 
deve tomar posse”. Folha on line, em 27/04/2011. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/908194-
supremo-decide-que-suplente-da-coligacao-deve-tomar-posse.shtml 
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Os partidos sem funcionamento parlamentar não deixam de ter acesso à 

distribuição dos cargos da Mesa (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 8 §1º) ou à 

distribuição proporcional dos cargos das comissões66. Todo deputado, salvo se membro da 

Mesa, tem assegurado o direito de ser titular de pelo menos uma comissão (BRASIL, 

Resolução nº 17, 1989, art. 26, § 3º). Entretanto, a liderança dá acesso a uma série de 

prerrogativas coletivas, que aumentam a presença do partido, diminuindo veto players.  

A disputa por estas prerrogativas ficou muito clara quando da criação dos novos 

partidos (PSD, PROS, SDD) na 54º legislatura (Cf. capítulo 5). Ao perder o funcionamento 

parlamentar, os partidos perdem o direito a instalações físicas dentro da Casa 

(DECAT,2013), cargos (servidores comissionados e efetivos), preferência na escolha de 

comissões, indicação de vice-líderes67, os três últimos pré-requisitos proporcionais ao 

tamanho da bancada.  

Os Líderes da Maioria, da Minoria, dos Partidos, dos Blocos Parlamentares e do 

Governo constituem o Colégio de Líderes (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 20), que 

normalmente se reúne semanalmente para a definição da pauta do plenário.  Assim, ao perder 

a liderança, os partidos perdem também prerrogativas importantes de agenda e de aprovação 

ou rejeição de matérias. Assim como o líder, o vice-líder tem, entre as suas prerrogativas,  a 

de participar e de  encaminhar votação em qualquer comissão - mesmo sem direito a voto – e 

de pedir verificação de quórum. Isto o torna um importante veto player  nas comissões, já que 

com esta prerrogativa pode encerrar uma reunião e adiar a votação de matéria que não seja de 

interesse do partido ou de seu interesse. Assim, quanto mais vice-líderes o partido tiver, mais 

poder de veto terá, em uma arena importante, quando a produção conclusiva em comissões68 

vem aumentando face ao menor poder de veto do governo naqueles colegiados (CARNEIRO, 

2011; AMARAL, 2011). 

                                                             
66 “Na constituição das Comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos 
Partidos e dos Blocos Parlamentares que participem da Casa, incluindo-se sempre um membro da Minoria, 
ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 23)”. “O número de 
membros efetivos das Comissões Permanentes será fixado por ato da Mesa, ouvido o Colégio de Líderes, no 
início dos trabalhos de cada legislatura (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 25).  A fixação levará em conta 
a composição da Casa em face do número de Comissões, de modo a permitir a observância, tanto quanto 
possível, do princípio da proporcionalidade partidária e demais critérios e normas para a representação das 
bancadas (BRASIL, Resolução nº 17, 1989 , art. 25, §1º). 
67 “Cada Líder poderá indicar vice-líderes na proporção de um por quatro deputados ou fração, que constituam 
sua representação (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 9, §1º):”. 
68 O poder conclusivo em comissões (BRASIL, Resolução nº 17, 1989;  art. 24, II) é uma das inovações da 
Constituição de 1988 que permite que a matéria seja aprovada sem a necessidade de deliberação do plenário. 
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Os líderes têm uma série de prerrogativas, elencadas no art. 10 do Regimento 

interno, como a de encaminhar a votação por tempo não superior a um minuto, designar e 

destituir membros das comissões (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 10) e servidores da 

liderança, respeitados os números de cargos proporcionais à bancada. Os poderes individuais 

do líder não são poucos, portanto. A liderança também aumenta à exposição do líder, e 

consequentemente, o espaço de mídia, principalmente na mídia interna, que reproduz e 

retransmite os debates no plenário e nas comissões em tempo real. Os líderes – ou vice-líderes 

se designados pelo líder - também têm direito às comunicações de liderança (pequenos 

discursos ou “comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância 

nacional”), em qualquer tempo da sessão, por período de tempo proporcional ao número de 

membros da bancada variando de 3 a 10 minutos, sem interrupção (Art. 66). 

A questão do tempo em plenário e da expressão da opinião do partido também 

parece estar sendo relevada pela academia. 

A comunicação de liderança é considerada um discurso de alto teor político. 
É muito comum o líder usar seu tempo, durante a votação de matérias 
complexas, para expor o ponto de vista do partido (BITTAR, 2011) 

Não por acaso o regimento garante tempo também para os partidos que não têm 

liderança, embora com menor extensão e frequência. 

§ 4º O Partido com bancada inferior a um centésimo dos membros da Casa 
não terá Liderança, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar 
a posição do Partido quando da votação de proposições, ou para fazer uso da 
palavra, uma vez por semana, por cinco minutos, durante o período 
destinado às Comunicações de Lideranças (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, 
art. 9º, §4º). 

A questão do staff e dos cargos atrelados à liderança, proporcionalmente à 

bancada, tem sido relevada pela academia. A importância da expertise das assessorias técnicas 

das lideranças, que funcionam como think tanks em um legislativo cada vez mais 

profissionalizado é crescente (HENRIQUE, 2015). Essas assessorias técnicas e de comissão 

têm tamanho proporcional à bancada e são formadas por funcionários do quadro de pessoal e 

pelos Cargos de Natureza Especial (CNEs). Os primeiros têm ingresso por concurso público, 

mas sua designação para a liderança decorre de pedido do líder. Os últimos são indicados pelo 

líder, e normalmente negociados dentro da bancada. A questão é regulada por legislação 

interna editada no fim da 52ª Legislatura (Ato da Mesa 86, de 12 de setembro de 2006) e no 

início da legislatura seguinte (Resolução nº1 de 8 de fevereiro de 2007), justamente na esteira 

das decisões do Supremo sobre a inconstitucionalidade do funcionamento parlamentar. 
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Só para se ter ideia da importância da matéria, desde sua publicação, a 

Resolução nº1/2007, que “dispõe sobre os cargos em Comissão de Natureza Especial do 

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados”,  já foi editada 50 vezes (dezembro de 2015), 

sendo seis ainda em 2007. Na 54ª legislatura, marcada pela polêmica da criação de partidos 

com bancada, a resolução foi alterada 19 vezes. Na primeira sessão legislativa da legislatura 

seguinte (55ª: 2015 - 2019), quando mais três partidos foram criados, já houve 19 alterações. 

Este não é o escopo da pesquisa atual, mas acredito que se mostra como promissora agenda de 

pesquisa. 

Aos partidos que não alcancem o número de cinco representantes resta a opção 

do Bloco Parlamentar (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 12, §4º), que deverá, no entanto, 

ser composto por pelo menos 15 parlamentares (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 12, 

§3º). O bloco parlamentar tem prerrogativas de partidos, mas deve ter apenas um líder. Assim, 

os líderes dos partidos coligados em bloco perdem suas atribuições e prerrogativas 

regimentais (que, como se viu, não são poucas). Os Líderes de Partidos que participem de 

Bloco Parlamentar e o Líder do Governo terão direito a voz, no Colégio de Líderes, mas não a 

voto (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art., 20, § 1º). Os membros de partidos com menos de 

cinco representantes participam das comissões temporárias na forma de rodízio. 

O Bloco Parlamentar funciona para organização partidária dentro da Casa como 

a coligação eleitoral durante as eleições. Tem existência circunscrita à legislatura (BRASIL, 

Resolução nº 17, 1989, art. 12, §1º e §4º). Mostra-se particularmente importante na primeira 

sessão legislativa, quando da eleição da Mesa (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 7º, §1º; 

art. 8º caput) e da distribuição dos cargos e das vagas das comissões, que, desde 2007, deve 

ser mantida durante toda a legislatura (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 26). A Mesa é 

renovada a cada biênio.  

A distribuição destes cargos é importante fator de atração dos partidos, que se 

beneficiam proporcionalmente ao tamanho da bancada de referência, que mudou durante o 

período de análise da pesquisa.  

As vagas de cada Partido ou Bloco Parlamentar na composição da Mesa 
serão definidas com base no número de candidatos eleitos pela respectiva 
agremiação, na conformidade do resultado final das eleições proclamado 
pela Justiça Eleitoral, desconsideradas as mudanças de filiação 
partidária posteriores a esse ato. (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 8º, 
§4º, acrescido pela Resolução 34/2005, grifo da autora). 

Este é o motivo da escolha das configurações partidárias em datas específicas 

para a análise da relação entre os incentivos proposto pela legislação partidária e a variação da 
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fragmentação entre a bancada eleita (capítulos 3) e a bancada da primeira sessão legislativa 

(capítulo 4), conforme o regimento: 

Para efeito do que dispõe o § 4º do art. 8º e o art. 26 deste Regimento, a 
formação do Bloco Parlamentar deverá ser comunicada à Mesa até o dia 1º 
de fevereiro do 1º (primeiro) ano da legislatura, com relação às 
Comissões e ao 1º (primeiro) biênio de mandato da Mesa, e até o dia 1º 
de fevereiro do 3º (terceiro) ano da legislatura, com relação ao 2º 
(segundo) biênio de mandato da Mesa. (Parágrafo acrescido pela 
Resolução nº 34, de 2005, em vigor a partir de 1/2/2007)  (BRASIL, 
Resolução nº 17, 1989, art. 12º, §10, grifo da autora). 

A formação dos blocos, portanto, exerce influência na questão da migração 

partidária. Até a entrada em vigor da Resolução n º 34/2005, em 1 de fevereiro de 2007, a 

distribuição dos cargos em comissão levava em conta a bancada da primeira sessão 

deliberativa da sessão legislativa (ano). Sendo assim, a data final para a troca de partido 

variava com o Carnaval, já que os trabalhos costumavam começar após o feriado. A 

Resolução 34 estabeleceu a bancada eleita como referência para distribuição dos cargos em 

comissão e teve importância crucial para a diminuição da migração partidária, conforme será 

retomado no capítulo 4.  

Da mesma forma com relação às comissões,  

A representação numérica das bancadas em cada Comissão será estabelecida 
com a divisão do número de membros do Partido ou Bloco Parlamentar, 
aferido na forma do § 4º do art. 8º deste Regimento, pelo quociente 
resultante da divisão do número de membros da Câmara pelo número de 
membros da Comissão; o inteiro do quociente assim obtido, denominado 
quociente partidário, representará o número de lugares a que o Partido ou 
Bloco Parlamentar poderá concorrer na Comissão. (BRASIL, Resolução nº 
17, 1989, art. 27º, “caput” com redação dada pela Resolução 34, de 2005, 
grifo da autora). 

Os blocos também são importantes na votação em plenário e devem ser 

mantidos durante toda a legislatura. Na prática, entretanto, os blocos costumam ser 

dissolvidos logo após a distribuição dos cargos.  

A distribuição das vagas nas Comissões Permanentes entre os Partidos e 
Blocos Parlamentares será organizada pela Mesa logo após a fixação da 
respectiva composição numérica e mantida durante toda a legislatura. 
(BRASIL, BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 26º, “caput” com redação 
dada pela Resolução 34, de 2005, grifo da autora). 

Observe que todos os artigos citados foram acrescidos ou alterados pela 

Resolução 34/2005, editada na 52ª Legislatura (2003 – 2007), quando a troca de partidos 

assumiu proporções jamais vistas. O funcionamento parlamentar e as prerrogativas internas da 

Câmara dos Deputados a ele inerentes ainda são pouco frequentes na pesquisa sobre a 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/2005/resolucaodacamaradosdeputados-34-23-novembro-2005-539492-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/2005/resolucaodacamaradosdeputados-34-23-novembro-2005-539492-norma-pl.html
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configuração partidária e a migração partidária, que tende a centrar foco em incentivos 

eleitorais. Todas essas prerrogativas estão ligadas à bancada eleita na legislação interna da 

Câmara dos Deputados, que por sua vez, está associada ao número de votos recebidos pelo 

partido e pela bancada, na eleição para a Câmara dos Deputados, balizadora dos recursos do 

fundo partidário. 

Assim, ao contrário do que observa a literatura preponderante de matriz clássica 

brasilianista (MAINWARING, 1999; AMES, 2001), a representação dos partidos na Câmara 

dos Deputados é cada dia mais importante não só para a representação e a aprovação de 

políticas públicas (GOMES, 2013) como para a saúde financeira dos partidos, que não sofrem 

mais de uma  “espantosa penúria” (MAINWARING, 2001, p.208). Desde 1995, 

diferentemente do que ocorre em outras assembleias e no Senado Federal, a representação na 

Câmara dos Deputados aporta recursos públicos crescentes do fundo e acesso a recursos 

indiretos, como staff, espaço físico, espaço de mídia, além de prerrogativas importantes para a 

aprovação de políticas públicas. O assunto será retomado no capítulo 4. 

3.3.5.  O Funcionamento Parlamentar e a Propaganda Partidária 

Além dos recursos internos, o funcionamento parlamentar, na legislação 

partidária original, aporta incentivo proporcional às bancadas e às agremiações que buscam 

um assento na Câmara dos Deputados por estar atrelada aos recursos do financiamento 

público e ao tempo da  propaganda partidária. No Brasil não é permitida a propaganda 

partidária paga, nem mesmo de programas educativos da fundação do partido (Lei 9096/1995, 

art. 45 §6º; §3º do texto original) e tampouco na TV por assinatura e via satélite (Res. TSE 

21.705/2004 e 19.714/1996). Assim, a propaganda partidária importa em recurso 

fundamental, financiado pelo erário, seja diretamente, pelo fundo partidário (Lei 9.096/1995, 

Art. 44, II), seja indiretamente, por meio da compensação fiscal da cedência do  horário (Lei 

9096/1995, art. 45, art. 52 parágrafo único) a que as emissoras de TV e de rádio são obrigadas 

pela Lei 9096/1995 (art. 46). Todas estas prerrogativas são regulamentadas pela atual Lei dos 

Partidos e, até a aprovação da Reforma Infraconstitucional em 2015, nem mesmo podiam ser 

diferente entre as unidades da federação69, como será visto mais adiante. 

Pelo texto original da lei, o partido que não atingisse desempenho mínimo 

necessário para acesso ao funcionamento parlamentar teria apenas um programa em cadeia 

nacional, em cada semestre, com a duração de dois minutos (art. 48, Lei 9096/1995, texto 

                                                             
69 (Dec. Monocrática 2/9/2009 e PP 16714). 



83 

original). Já o partido com funcionamento parlamentar (cinco por cento dos votos válidos 

apurados, distribuídos em pelo menos um-terço dos estados, com no mínimo 2% do total de 

cada um deles) teria assegurado um programa, em cadeia nacional e um programa, em cadeia 

estadual em cada semestre, com a duração de vinte minutos cada, além da utilização do tempo 

total de quarenta minutos, por semestre, para inserções de trinta segundos ou um minuto, nas 

redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais (BRASIL, Lei 9.096, 1995, art. 49,  

texto original). Como se vê, a diferença é bem grande e o incentivo a obtenção do 

desempenho mínimo, também. 

Havia, no entanto, uma disposição transitória no primeiro período entre a 

aprovação da Lei e fevereiro de 1999, em que o partido que tivesse três representantes de três 

estados diferentes teria direito às prerrogativas do fundo parlamentar (Ibid, art. 56, inciso I), e, 

portanto, ao tempo maior de propaganda partidária. Neste período, o partido com 

representante na Câmara desde o início da sessão legislativa de 1995 (ano da aprovação da 

lei), teria um programa em cadeia nacional com duração de cinco minutos, por semestre. Já o 

partido que não atendesse a nenhuma destas exigências teria um programa com a duração de 

dez minutos por ano (Ibid. art. 56, incisos III, IV). 

Já no período entre 1999 e o fim da 52ª legislatura (2006), seria assegurado o 

funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados aos partidos com pelo menos cinco 

representantes eleitos em cinco Estados diferentes totalizando pelo menos um por cento dos 

votos válidos no País e que tivessem representantes eleitos em duas eleições gerais 

consecutivas para a Câmara dos Deputados desde a sua fundação. Para ter funcionamento 

parlamentar nas assembleias legislativas e câmaras de vereadores os partidos deveriam 

atender às exigências anteriores e, na circunscrição, obter 1% dos votos válidos e pelo menos 

um representante na respectiva Casa (Ibid., art. 57, texto original). 

Os partidos que alcançassem a cláusula de desempenho transitória supracitada 

teriam direito a um programa, em cadeia nacional, com duração de dez minutos por semestre 

e a utilização do tempo total de vinte minutos por semestre em inserções de trinta segundos ou 

um minuto, nas redes nacionais e de igual tempo nas emissoras dos Estados onde atenda à 

cláusula de desempenho transitória (Ibid., art. 57, III). Os demais teriam um programa 

semestral em cadeia nacional com duração de dois minutos (Ibid., art. 48). 

As decisões dos tribunais superiores no final de 2006 declararam a 

inconstitucionalidade dos artigos supracitados e acabaram por estabelecer que todos os 

partidos registrados no TSE teriam direito a um programa por semestre de cinco minutos, mas 
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este tempo não poderia ser acumulado a nenhum outro (BRASIL, Resolução do TSE 22.503, 

2006, art. 3º). Os partidos com três representantes de diferentes estados na Câmara dos 

Deputados (primeira cláusula de desempenho transitória) teriam direito a um programa anual 

de dez minutos. Já os partidos com cinco representantes de diferentes Estados na Câmara dos 

Deputados, que tenham obtido 1% dos votos válidos no país e elegido um representante na 

eleição anterior (segunda cláusula de desempenho transitória) teriam direito a um programa 

por semestre de dez minutos além de vinte minutos por semestre em inserções. Estes critérios 

foram estabelecidos temporariamente, até que o Congresso deliberasse sobre a matéria70.  

Em 2015, a Lei 13.165 (Reforma Política infraconstitucional) acabou revogando 

os dispositivos transitórios (BRASIL, Lei 9.096, 1995, artigos 56 e 57) e regulando a 

distribuição do tempo de acordo com a cláusula de desempenho a ser aprovada na Reforma 

Política Constitucional: mínimo de um parlamentar em uma das casas do Congresso Nacional, 

a mesma do Código Eleitoral de 1950. Após a aprovação da Lei 13.165, em 29 de setembro 

de 2015, os partidos com até quatro deputados  têm direito a um programa por semestre, em 

cadeia nacional, de cinco minutos, tempo dobrado para os partidos que tenham mais de cinco 

deputados eleitos. A lei também introduz a obrigatoriedade da cessão de inserções de 30 

segundos ou um minuto nas redes nacionais e de igual período nas redes estaduais, com 

tempo total de dez minutos, para os partidos que tenham elegido até 9 deputados federais, e 

tempo total de 20 minutos, para os partidos com dez ou mais deputados federais. A lei 

introduziu ainda a possibilidade de regionalização dos conteúdos das inserções de trinta 

segundos ou um minuto, nas redes nacionais, e emissoras estaduais, desde que haja 

comunicação prévia ao Tribunal Superior Eleitoral.  

Fica evidente que a alteração aprovada pelo Congresso Nacional foi em direção 

ao texto original da Lei dos Partidos e contrária a decisão dos tribunais superiores, 

privilegiando os maiores partidos e prejudicando principalmente os nanicos (de um a cinco 

deputados), de acordo com a classificação de Tafner (1996). A decisão não teria sido 

aprovada, em uma sessão legislativa marcada pela dificuldade de consenso e pela alta 

fragmentação, caso a matéria não fosse importante.  

As mudanças favoráveis aos maiores partidos mostram que a questão da 

propaganda partidária tem sido relegada a segundo plano como incentivo ao aumento da 

bancada e à criação de partidos, logo à fragmentação, como argumento, por se tratar de 

                                                             
70 Conforme ADIn 1351-3/DF, ADIn nº 1354-8/DF (7/12/2006), Resolução do TSE nº 22.503 de 2006 
(22/12/2006) e Acórdão/TSE nº 3947/-102010.6.00.0000, em 16 de dezembro de 2010. 
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matéria não eleitoral. A literatura, como reitero,  privilegia o incentivo individual eleitoral e a 

Lei dos Partidos expressamente proíbe o uso do tempo de propaganda partidária para 

propaganda eleitoral (BRASIL, Lei 9.096, 1995, §1º, inciso II). Sua relação com os custos e o 

financiamento dos partidos pelo erário foi objeto de questionamento crescente face ao 

aumento da alocação do fundo partidário (objeto da seção seguinte). O custo da propaganda 

partidária é menor para as emissoras já que é feita por inserções durante a programação 

normal entre às 19h30 e 22 horas, e não em bloco em horário específico, como ocorre na 

partidária, conforme dispõe a Lei das Eleições (BRASIL, Lei nº 9.504, 1997).  

Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal 
pela cedência do horário gratuito previsto nesta Lei. 

§ 1º O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão 
previsto no parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 
1995, e neste artigo, pela cedência do horário gratuito destinado à divulgação 
das propagandas partidárias e eleitoral, estende-se à veiculação de 
propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8º da Lei 
nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o 
entendimento de que: (BRASIL, Lei nº 9.504, 1997, “Caput” do parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.034, de 29/9/2009) 

I - (VETADO na Lei nº 12.034, de 29/9/2009) 

II - a compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente 
a 0,8 (oito décimos) do resultado da multiplicação de 100% (cem por 
cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo, respectivamente, 
das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço do espaço 
comercializável comprovadamente vigente, assim considerado aquele 
divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela 
pública de preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições 
regulamentares e as condições de que trata o § 2º-A; (BRASIL, Lei nº 9.504, 
1997, Inciso acrescido pela Lei nº 12.034, de 29/9/2009, com redação dada 
pela Lei nº 12.350, de 20/12/2010, grifo da autora) 

Em resumo, as emissoras de rádio e de televisão deixam de pagar impostos 

referentes a 80% do valor da propaganda eleitoral e de 25% da propaganda partidária. O custo 

ao erário é bem menor, portanto. 

Desde 2010, a propaganda eleitoral e partidária tem outro custo indireto ao 

erário, a dedução do custo das inserções, na proporção supracitada, do lucro líquido, e, 

consequentemente do Imposto de Renda: 

III - o valor apurado na forma do inciso II poderá ser deduzido do lucro 
líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), inclusive da base de 
cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal (art. 2º da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996), bem como da base de cálculo do 
lucro presumido. (BRASIL, Lei nº 9.504, 1997, Inciso acrescido pela Lei nº 
12.350, de 20/12/2010) (Lei 9.504/1997, Art. 99§1º, inciso III, grifo da 
autora) 
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Em 2011 e 2013, anos não eleitorais, a propaganda partidária (não eleitoral) 

custou R$210,5 milhões e R$296,1 milhões, respectivamente, de acordo com cálculo 

disponível no sítio da entidade Contas Abertas, que mapeia estes gastos desde 200271. Em 

2015, estimava-se que o valor seria menor: R$281,3 milhões, de acordo com a mesma fonte 

citada pelo Estadão72. A informação não pode ser conferida a tempo para a presente pesquisa. 

A questão da propaganda mostra um dos pontos de interseção entre a arena 

eleitoral e a arena legislativa. O Art. 41, §2º da Lei das Eleições (BRASIL, Lei nº 9.504, 

1997, texto original) determina que os horários reservados à propaganda de cada eleição 

(eleitoral, portanto) serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham 

candidato e representação  na Câmara dos Deputados, observados os seguintes critérios: 1/3 

igualitariamente,  2/3 (dois terços) distribuídos proporcionalmente ao número de 

representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado 

da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram. De acordo com a 

redação dada pela lei 12.875 de 30 de outubro de 2013 (Lei da Portabilidade Eleitoral), não há 

mais a obrigatoriedade de representação na Câmara dos Deputados para ter acesso à 

propaganda partidária, sendo que 2/3 (dois-terços) seriam distribuídos proporcionalmente ao 

número de representantes eleitos no pleito imediatamente anterior para a Câmara dos 

Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do número de 

representantes de todos os partidos que a integram. A representação de cada partido na 

Câmara dos Deputados é a resultante da eleição, condição acrescida pela Lei 11.300 de 2006, 

para inibir a migração partidária antes da posse. Antes a bancada de referência era a do início 

da sessão legislativa, o que aumentava sensivelmente a migração no período entre a eleição e 

a posse (Cf. capítulo 4). 

A propaganda partidária é particularmente importante para a nova legenda, que 

precisa ganhar espaço e recall do eleitor antes das eleições. O dispositivo inserido pela Lei da 

Portabilidade Eleitoral em 2013 impedia que os partidos “inchados” pela migração ficassem 

com mais tempo de propaganda partidária, como ocorreu com o PSD, nas eleições de 2012 

(Cf. capítulo 4). A Lei da Portabilidade Eleitoral foi simplesmente ignorada pelos tribunais 

superiores (Cf. capítulo 5). A matéria foi novamente alterada pela Reforma Política 

infraconstitucional (Lei 13.165/2015), que restringiu ainda mais o acesso:  

                                                             
71 Governo deixará de arrecadar R$840 milhões com horário eleitoral gratuito. Disponível em: 
<http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/8075>. Acesso em : 11 de dezembro de 2015. 
72 O custo do horário eleitoral. Opinião Estadão. Disponível em: <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-
custo-do-horario-eleitoral,1706206>. Acesso em: 11 dez 2015. 

http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/8075
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-custo-do-horario-eleitoral,1706206
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-custo-do-horario-eleitoral,1706206
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§ 2º Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do § 
1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham 
candidato, observados os seguintes critérios: (“Caput” do parágrafo com 
redação dada pela Lei nº 12.875, de 30/10/2013) 

I - 90% (noventa por cento) distribuídos proporcionalmente ao número de 
representantes na Câmara dos Deputados, considerados, no caso de 
coligação para eleições majoritárias, o resultado da soma do número de 
representantes dos seis maiores partidos que a integrem e, nos casos de 
coligações para eleições proporcionais, o resultado da soma do número de 
representantes de todos os partidos que a integrem; (Inciso com redação 
dada pela Lei nº 13.165, de 29/9/2015) 

II - 10% (dez por cento) distribuídos igualitariamente. (Inciso com redação 
dada pela Lei nº 13.165, de 29/9/2015) 

§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido 
na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. (Parágrafo com 
redação dada pela Lei nº 11.300, de 10/5/2006) 

§ 4º O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a 
que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que 
os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior 
(BRASIL, Lei nº 9.504, 1997, art. 47, alterado pela Lei nº 13.165, de 
29/9/2015 ).  

Pela conexão entre a bancada partidária e os incentivos eleitorais, a configuração 

partidária também acaba influenciando as chances de reeleição, como será retomado no caso 

da 54ª Legislatura (2011-2015) e da bancada eleita para a 55ª Legislatura (2015 – 2019) no 

capítulo 5. Esta é normalmente a perspectiva da academia na análise das migrações 

partidárias, como será abordado no capítulo 4.  

Há mudanças importantes neste sentido a partir da 54ª Legislatura (2011- 2015). 

Ao contrário da distribuição do tempo da propaganda eleitoral, o tempo de propaganda 

partidária não sofria a influência do tamanho da bancada, já que estava relacionado ao 

funcionamento parlamentar  e à bancada eleita. Ocorre que a partir das decisões dos tribunais 

superiores dando direito à distribuição proporcional aos partidos criados por migração, o 

cenário mudou radicalmente. Como dito, a propaganda partidária é especialmente importante 

para os novos partidos, que precisam se tornar conhecidos. Com o aumento do número de 

partidos, há aumento do custo da propaganda partidária. E a procura pelos recursos também 

aumenta. 

Há, entretanto, incentivo à fragmentação partidária ainda mais importante fora 

da arena eleitoral:  a relação entre o tamanho da bancada, a criação de partidos parlamentares 

e os incentivos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos (Fundo Partidário), 

introduzido pela LOPP 3, objeto da próxima seção. 

  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12875-30-outubro-2013-777333-publicacaooriginal-141610-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12875-30-outubro-2013-777333-publicacaooriginal-141610-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13165-29-setembro-2015-781615-publicacaooriginal-148246-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13165-29-setembro-2015-781615-publicacaooriginal-148246-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13165-29-setembro-2015-781615-publicacaooriginal-148246-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13165-29-setembro-2015-781615-publicacaooriginal-148246-pl.html
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=542139&seqTexto=49553&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=542139&seqTexto=49553&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=542139&seqTexto=49553&PalavrasDestaque=
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3.3.6. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos 

O financiamento público partidário não é uma novidade da atual Lei dos 

Partidos (LOPP 3). Como visto anteriormente, ele surgiu na primeira Lei Orgânica dos 

Partidos (BRASIL, Lei nº 4.740, 1965), como uma “previsão orçamentária” a ser “consignada 

ao Tribunal Superior Eleitoral” (BRASIL, Lei nº 4.740, 1965, art. 61 e art. 96, 

respectivamente) e foi mantido nos mesmos termos no art. 95 da segunda LOPP (BRASIL, 

Lei Nº 5.682), em 1971. 

Art. 60. É criado o fundo especial de assistência financeira aos partidos 
políticos, que será constituído: 

I - das multas e penalidades aplicadas nos têrmos [grafia original mantida] 
do Código Eleitoral e leis conexas; 

II - dos recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter 
permanentes ou eventual; 

III - de doações particulares, inclusive com a finalidade de manter o instituto 
a que se refere o art. 75, inciso V (BRASIL, Lei Nº 5.682/1971). 

Como assevera Rabat (2011) a mera criação do fundo de assistência aos partidos 

na LOPP 1, em 1965, já sinalizava a crescente importância da função das agremiações para 

preenchimento de cargos, mesmo durante o regime ditatorial. Naquela época, entretanto, os 

partidos eram Pessoas Jurídicas de Direito Público, logo “braços do estado” que, por isso, 

deveria assumir a responsabilidade pela manutenção das agremiações, como bem coloca 

Rabat: 

A referência a uma “previsão orçamentária de recursos para o fundo 
partidário” (art. 61, caput), em particular, ilustra a preocupação de que o 
próprio estado se responsabilize, em alguma medida, pela preservação 
material dos partidos. No caso das Leis Orgânicas de 1965 e de 1971, essa 
valorização ganhava viés específico, já que as agremiações partidárias eram 
tratadas como entidades de direito público, o que justificava, inclusive, a 
regulamentação legal de boa parte de seu funcionamento interno. 
(RABAT, 2011, grifo da autora) 

Pelo texto original da Lei 9.096 de 1995, o Fundo Partidário  é constituído de 

multas e penalidades aplicadas nos termos do Código Eleitoral, recursos financeiros que lhes 

forem destinados por lei, doações de pessoa física ou jurídica e dotações orçamentárias da 

União (art. 38).  

Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos 
(Fundo Partidário) é constituído por: 
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; 



89 

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 (BRASIL, Lei nº 9096, 1995, art. 38, 
grifo da autora). 

Como se vê, a composição da previsão orçamentária do governo militar é 

semelhante à da lei de hoje. Há sutis, porém significativas diferenças. A partir de 1995, o 

fundo partidário deixou de ser uma “previsão” para ser uma “dotação orçamentária”, ou seja, 

passou a ser parte do Projeto da Lei de Orçamento Anua (PLOA), com direito a créditos 

extraordinários, emendas e votação no Congresso Nacional e veto do (da) Presidente (a). 

Além disso, a lei estabelece uma dotação mínima proporcional ao número de eleitores. Em 

1960, o eleitorado era de 15,5 milhões de brasileiros, em 1994 chegou a 95,7 milhões e hoje 

está na casa dos 143 milhões (TSE, novembro, 2015). Mais ainda, a distribuição, que era 

trimestral, hoje é mensal. Em resumo, a introdução da dotação orçamentária da União 

representou substancial aporte de recursos com valores definidos e periodicidade mensal para 

que os partidos passassem a contar com estes recursos em seu orçamento.  

Como visto em seções anteriores, para garantir um sistema partidário sem a 

intervenção do Estado após um período de duas décadas de grande cerceamento das 

liberdades, os constituintes de 1988 procuraram garantir aos partidos ampla autonomia e  

centralidade nas eleições. Para tanto, asseguraram a continuidade da proibição da candidatura 

avulsa e a garantia dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão, 

onde as agremiações poderiam expor suas bandeiras e posicionamentos. 

Em consonância com o mens legis do constituinte, a Lei 9.096, de 1995 

fundamentou a autonomia dos partidos pela preponderância do financiamento público, 

aumentando as dotações orçamentárias, agora com valores definidos e vinculados à recente 

extensão do sufrágio. No Brasil, dados do TSE e IBGE, mostram que o crescimento do 

eleitorado foi sempre maior do que o da população a partir de 1945, mas o ritmo mais 

acentuado se deu durante o regime militar (163% entre 1966 e 1982). Uma das razões para o 

crescimento do eleitorado pode ter sido a alfabetização. Até 1985, os analfabetos não podiam 

votar, mas os contingentes diminuíram dramaticamente desde meados do século passado. Em 

1950, os analfabetos correspondiam a 50,5% da população com 15 anos ou mais; 30%, em 

1960; 25,5%, em 1980 (FERRARO, 2002); 13,63% em 2000 e hoje correspondem a 9,6% dos 

adultos (Censo 2010). Os eleitores correspondiam a 10% da população em 1945, a 22,13% da 

população em 1960, a 51,17%, em 1985 e a 61,89% em 1994 e mais de 70% em 2010. 
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Associada ao aumento da escolarização, a inclusão do voto do analfabeto com a Emenda 

Constitucional 25, em 1985, é considerada importante fator de extensão do sufrágio no Brasil 

(NICOLAU, 2002b). 

Há, no entanto, duas importantes diferenças com relação à origem dos fundos 

recebidos pelos partidos no período anterior a 1995. Por todo aquele período, e ainda no 

projeto de lei original da atual Lei dos Partidos (LOPP 3), as agremiações não podiam receber 

doações diretas ou indiretas de Pessoas Jurídicas. A  Lei nº 4.740, 1965 (LOPP 1) não vedava 

a doação de sindicatos (BRASIL, Lei nº 4.740, 1965, art. 56). A Lei Nº 5.682, 1971 (LOPP 

2), entretanto, também proibia doações de “entidades de classe ou sindical” (BRASIL, Lei Nº 

5.682, 1971, art. 91). O projeto de lei do deputado Paulo Delgado (PT/MG) só permitia 

doações de pessoas físicas, indo ao encontro do ideal do partido de massa de Duverger, 

financiado pelos “adeptos” (PAIVA; HENRIQUE, 2013). As outras vedações são 

semelhantes às do texto atual. 

Pelo texto original enviado à sanção, as dotações orçamentárias seriam dobradas 

em ano eleitoral, o que já denotava a intenção do legislador de aumentar o volume de recursos 

públicos para financiar as campanhas. Não por acaso, este tem sido o principal tema das 

comissões de Reforma Política na Nova República. O dispositivo foi vetado pelo vice-

presidente Marco Maciel, sob a seguinte alegação: 

Deve-se ter em mente que a estabilização permanente e a retomada 
sustentada do crescimento somente serão atingidas se houver equilíbrio 
duradouro das contas públicas. A administração correta dos recursos 
governamentais supõe o ajustamento do volume de gasto à capacidade de 
financiamento não inflacionário do setor público. Este critério deve ser 
complementado por uma adequada utilização de tais recursos, que são 
escassos, em face das necessidades econômicas e sociais do País. Dessa 
forma, o orçamento precisa ser compatível com a efetiva disponibilidade de 
recursos, para evitar que programas prioritários sofram solução de 
continuidade. (BRASIL, Lei nº 9.096, 1995, Razões do veto).  

Outro dado que indica a intenção da exclusividade do financiamento de 

campanha pelas Pessoas Físicas e pelo Fundo Partidário é o fato de o  artigo que regula as 

doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais constar das 

Disposições Transitórias (BRASIL, Lei 9.504, 1997, art. 81) do primeiro documento legal 

regulador das eleições no país: a Lei das Eleições, de 1997. As doações de Pessoas Físicas, 

entretanto, são tratadas no corpo da Lei: (BRASIL, Lei 9.504, 1997, art. 23. 

Paradoxalmente, ao contrário do que ocorre em democracias centrais, a 

participação popular nos partidos parece não ser muito bem vinda ao arcabouço legal 
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brasileiro. Ainda no regime autoritário, a Lei 6.767, de 1979, documento legal que marcou o 

fim do período de bipartidarismo (1966-1979), restringiu a contribuição partidária dos 

cidadãos, ao fixar um teto para as doações de pessoas físicas (particulares), inclusive as 

destinadas aos institutos partidários, facultando, entretanto, sua dedução no Imposto de 

Renda. 

Art. 95. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos 
será constituído: 
[...] 

III – de doações de pessoa física, no limite, máximo de 200 (duzentas) vezes 
o maior salário mínimo do País, inclusive com a finalidade de manter os 
institutos de estudos e formação política);  
IV – dotações orçamentárias da União.  
§ 1º As doações a que se refere o item III poderão ser feitas diretamente ao 
partido, que as contabilizará em livro próprio e prestará contas nos termos 
desta Lei, facultada a sua dedução da renda bruta, para fins de cálculo 
do imposto de renda (BRASIL, Lei nº 6.767, 1979, grifo da autora). 

O mesmo teto foi mantido pelo projeto de lei do deputado Paulo Delgado 

(PT/MG). O texto original da atual Lei dos Partidos aprovado pelo Congresso também previa 

que as doações de pessoa jurídica e física pudessem ser deduzidas do Importo de Renda. O 

dispositivo foi vetado pelo presidente em exercício, Marco Maciel, alegando que, de acordo o 

art. 150, § 6º, da Constituição, “qualquer subsídio ou isenção, impostos, taxas ou 

contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, que regule exclusivamente 

essas matérias ou o correspondente tributo ou contribuição” (BRASIL, Lei nº 9.096, 1995, 

justificativa dos vetos). O dispositivo seria, de acordo com o veto, inconstitucional.  

A mudança legal trouxe implicações importantes para o custeio e, 

consequentemente, a organização dos partidos, conforme sinaliza Ribeiro (2008) tomando 

como referência o orçamento do PT, considerado o único partido de massa surgido no atual 

período democrático (MAINWARING, 1999; AMES, 2001). Os recursos provenientes de 

pessoas jurídicas quadruplicaram entre 2000 e 2004, com o crescimento da participação do PT 

no governo e esta parece ser uma tendência também entre outros partidos (BRAGA; 

BOURDOUKAN, 2009). 

O motivo parece ser simples e não passou despercebido aos olhos dos tribunais 

superiores e dos parlamentares. Há uma limitação da doação de Pessoa Física à campanha 

eleitoral que não pode ultrapassar a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano 

anterior à eleição (BRASIL, Lei nº 9.504, 1997, art. 23, inciso I). A doação de Pessoa Física 

deve ser relacionada na Declaração de Ajuste Anual, informando o número de inscrição no 
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Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e o nome empresarial do candidato a cargo 

eletivo, do comitê financeiro de partido político ou do partido político a quem efetuou 

doações, bem como o valor doado. Até a aprovação da Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015, 

as doações de Pessoas Jurídicas a campanhas estavam limitadas a dois por cento do 

faturamento bruto do ano anterior à eleição (BRASIL, Lei nº 9.504, 1997, art. 81). As 

entidades estrangeiras, órgãos da administração pública direta e indireta ou fundação mantida 

com recursos provenientes do Poder Público; concessionário ou permissionário de serviço 

público; entidades de direito privado que recebam, na condição de beneficiárias, contribuição 

compulsória em virtude de disposição legal; entidades de utilidade pública; entidades de 

classe ou sindical; pessoas jurídicas sem fins lucrativos que recebam recursos do exterior, 

entidades beneficentes e religiosas; entidades esportivas; organizações não governamentais 

que recebam recursos públicos; e organizações da sociedade civil de interesse público 

tampouco podem doar para campanhas eleitorais (BRASIL, Lei nº 9.504, 1997, art. 24)73. 

Estas vedações acabaram fazendo com que a arena legislativa se comunicasse 

diretamente com a arena eleitoral, conforme mencionado anteriormente, já que o uso dos 

recursos do fundo partidário em campanhas é explicitamente permitido no art. 44, inc., III, da 

Lei dos Partidos Políticos. O dispositivo afirma que os recursos oriundos do fundo partidário 

serão utilizados “no alistamento e campanhas eleitorais”, da mesma forma que as leis 

orgânicas anteriores, embora eles hoje não cheguem a 3 por cento dos recursos. Em 2010 e 

em 2014, os recursos de Pessoa Jurídica corresponderam a mais de 80% do financiamento das 

campanhas eleitorais, de acordo com levantamento da Consultoria Legislativa baseado em 

dados da prestação de contas dos partidos ao TSE74. 

O cenário, no entanto, pode mudar a partir de 2016. Em 29 de setembro de 2015, 

o Congresso aprovou a Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015, revogando o artigo 81 – 

justamente o que trata das doações de Pessoa Jurídica  para campanhas.  Dias antes, o 

Supremo Tribunal Federal já havia declarado a doação de pessoa jurídica a campanhas e a 

partidos inconstitucional (ADIN 4650). A vedação da contribuição de Pessoa Jurídica a partir 

de 2016 pode valorizar o Fundo Partidário, como supracitado. Até porque as doações de 

Pessoas Físicas não chegam a 20% dos recursos das campanhas eleitorais. Não por acaso a 

previsão orçamentária aumentou de 308 milhões de reais em 2014 para 811 milhões de reais 

                                                             
73 A questão também é tratada pela: Resolução TSE nº 22.250, de 2006, art. 14; Resolução 23.217/2010, Portaria 
Conjunta SRF/STE nº 74, de 2006; Instrução Normativa Conjunta SRF/TSE nº 609, de 2006; e Instrução 
Normativa Conjunta SRF/TSE nº 685, de 2006. 
74 Dados do SELEG – Secção de Gerenciamento de Dados da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 
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em 2015. A dotação original da Lei Orçamentária Anual foi de 288 milhões de reais em 2015. 

O assunto será retomado no capítulo 6.  

3.3.7. A Distribuição dos Recursos do Fundo Partidário 

Outro aspecto crucial relacionado ao custeio das agremiações partidárias pós 

1995 é a distribuição dos recursos entre os partidos. Pelo texto original da Lei 9.096, 1995, 

quase a totalidade dos recursos do fundo partidário seriam distribuídos aos partidos que 

preenchessem os requisitos do funcionamento parlamentar, na proporção dos votos obtidos 

na última eleição. 

I - um por cento do total do Fundo Partidário será destacado para entrega, 
em partes iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados 
no Tribunal Superior Eleitoral;  

II - noventa e nove por cento do total do Fundo Partidário serão 
distribuídos aos partidos que tenham preenchido as condições do art. 13, na 
proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos 
Deputados. (BRASIL, Lei nº 9.096, 1995, art. 41, texto original, grifo da 
autora) 

No mesmo sentido, em contrapartida ao aumento de recursos, a atual Lei 

Orgânica dos Partidos diminuiu, consideravelmente, a parcela distribuída igualmente entre 

todos os partidos. Na legislação anterior, a distribuição igualitária era de 20% ( LOPP de 1965 

e 1971) e  de 10% (BRASIL, Lei 6.676, 1979, art. 97), mantendo-a mais próxima da Lei 

6.937 de 31 de agosto de 198175, e da lei 7.454 de 30 de dezembro de 198576, que destinava 

todos os recursos aos partidos parlamentares conforme a representação, supervalorizando o 

número de candidatos eleitos por cada agremiação na Câmara Federal. 

                                                             
75 Lei 6.937 /1981 Art. 3º Os recursos do Fundo Especial de Assistência aos Partidos Políticos correspondentes 
ao saldo de 1979 e os efetivamente arrecadados em 1980, inclusive as importâncias resultantes do excesso de 
arrecadação, serão distribuídos pelo Tribunal Superior Eleitoral aos Diretórios Nacionais dos Partidos, 
observando o disposto no § 1º deste artigo.  
     § 1º Os recursos mencionados no caput deste artigo serão:  
     I - divididos em tantas cotas quantos forem os membros da Câmara dos Deputados;  
     II - distribuídos aos Partidos Políticos, após o seu registro definitivo, na proporção de sua representação na 
referida Câmara.  
     § 2º Na distribuição dos recursos a que se refere este artigo não se aplicarão os incisos I e II do art. 97 da Lei 
nº 5.682, de 21 de julho de 1971, salvo quanto à proporcionalidade da representação dos partidos na Câmara dos 
Deputados. 
76 Lei 7454/1985. Art. 2º Os Partidos Políticos que, até o dia 16 de julho de 1985, tenham encaminhado seus 
documentos de fundação ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE e por este considerados regulares, e que até o dia 
15 de maio de 1986 não hajam obtido o registro definitivo, ficam habilitados a participar das eleições gerais para 
Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, convocadas para o dia 15 de novembro deste 
mesmo ano.  
      § 1º Somente os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional terão direito ao rateio dos 
recursos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, de que trata o art. 95 da Lei nº 
5.682, de 21 de julho de 1971, bem como à transmissão gratuita pelo rádio e televisão, prevista no parágrafo 
único do art. 118 da citada Lei. 
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O projeto da atual Lei dos Partidos (PL 1.670, 1989), de autoria do deputado 

Paulo Delgado (PT-MG), reservava apenas 50% dos recursos do fundo partidário às 

agremiações proporcionalmente às bancadas do Congresso Nacional. O projeto era coerente 

com o princípio constitucional. A concentração dos recursos entre os partidos parlamentares 

evidentemente colide com as diretrizes propostas pelo constituinte de um sistema 

multipartidário com grande participação popular. Como ocorreu com a cláusula de 

desempenho, a distribuição do fundo partidário – a ela vinculado inicialmente - sofreu várias 

alterações, resultantes do conflito entre os partidos e a intervenção dos tribunais superiores. 

Estas disputas dão a dimensão da importância do tema. 

Antes da aplicação do disposto no artigo 41,  havia duas distribuições 

transitórias, da mesma forma que ocorreu com a cláusula de desempenho e a propaganda 

partidária. A primeira entre a data da aprovação da lei e o início da 51ª Legislatura, em 1999, 

reservava 29% para todos os partidos com estatutos registrados no TSE na proporção da 

bancada “filiada no início da Sessão Legislativa de 1995” (BRASIL, Lei nº 9.096, 1995, art. 

56, V). Os 71% restantes seria distribuídos conforme o art. 41 supracitado: 1% 

igualitariamente e 99% para os que atingissem a cláusula de desempenho (definitiva ou 

transitória) na proporção dos votos obtidos na última eleição. Isto quer dizer que além da 

reserva de 29% dos recursos,  0.71% da dotação do fundo seria distribuída igualitariamente e 

70,29% aos partidos que tivessem elegido – e que mantivessem filiados – pelo menos três 

representantes distribuídos em três estados, na proporção dos votos recebidos na eleição de 

1998. 

Entre o início da 51ª Legislatura (1999) e o resultado das eleições gerais em 

2006, 29% do fundo partidário seria distribuído aos partidos, que atingissem a cláusula de 

desempenho transitória (partidos com pelo menos cinco representantes eleitos em cinco 

Estados diferentes totalizando pelo menos um por cento dos votos válidos no País e que 

tivessem representantes eleitos em duas eleições gerais consecutivas para a Câmara dos 

Deputados desde a sua fundação) ou permanente (cinco por cento dos votos válidos apurados, 

distribuídos em pelo menos um-terço dos estados, com no mínimo 2% do total de cada um 

deles), na proporção dos votos recebidos na última eleição. Da mesma forma, na prática, 

apenas 0,79% do fundo seria distribuído igualitariamente entre todos os partidos registrados 

no TSE. A legislação beneficiava sobremaneira os partidos representados na Câmara dos 

Deputados e, associada à cláusula de desempenho,  representava importante estímulo ao 
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consenso, à negociação e à construção de maiorias, por meio da fusão e da incorporação, 

diminuindo a fragmentação. 

A questão da referência para distribuição dos recursos do fundo partidário é  um 

ponto importante. Como visto, na seção anterior, os incentivos internos da Câmara dos 

Deputados e o tempo de propaganda partidária na série histórica são distribuídos conforme a 

bancada eleita (resultado do TSE recebido e registrado pela Secretaria Geral da Câmara logo 

após as eleições, salvo retotalização posterior, provocada por decisões  judiciais logo após as 

eleições), a bancada da posse e a bancada da primeira sessão deliberativa de cada sessão 

legislativa (os detalhes de cada bancada serão explorados no próximo capítulo). Já os recursos 

do fundo são distribuídos pela quantidade de votos recebida no pleito anterior, o que nem 

sempre corresponde ao percentual da bancada eleita.  O percentual da bancada costuma ser 

menor do que o de votos e o Número Efetivo de Partidos (índice que mede a fragmentação do 

sistema, Cf. capítulo 3) com base no número de votos tende a ser maior do que o baseado na 

representação na câmara baixa (percentual de assentos). Isto ocorre pela desproporcionalidade 

do sistema eleitoral que tende a favorecer os distritos menores, onde o número de votos para 

eleger um representante tende a ser menor, e, no caso do Brasil, a cláusula de barreira 

(quociente eleitoral) também tende a ser mais baixa, como retomarei no capítulo referente à 

distribuição do fundo partidário (capítulo 6). No caso do Brasil, onde há grande diferença na 

magnitude dos distritos, a desproporcionalidade tende a favorecer os estados com a magnitude 

mínima de oito representantes (TAFNER, 1996). Portanto, a distribuição do fundo com 

relação ao voto tende a favorecer os partidos com maior representação nos estados mais 

populosos, com maior quociente eleitoral, que elegeriam o mesmo número de representantes 

com maior número de votos. A portabilidade do fundo quando da migração partidária também 

favorece os partidos que obtêm representantes com mais votos, como será observado no 

capítulo 6. 

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2006, pela 

inconstitucionalidade do funcionamento parlamentar como cláusula de desempenho, foi 

criado um vácuo legislativo. O TSE decidiu em 2007 (Resolução 22.506, de 6 de fevereiro) 

que a distribuição seria de 29% para os partidos parlamentares proporcionalmente à bancada 

do início da legislatura; 29% para os que atendessem à cláusula de desempenho, distribuídos 

conforme a proporção de votos válidos e 42% para todos os partidos com registro no TSE.  

A decisão vigorou por pouco tempo. No dia seguinte à publicação da Resolução, 

em 7 de fevereiro de 2007, portanto, os líderes do PMDB, PT e PFL – três dos quatro maiores 
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partidos da época apresentaram o Projeto de Lei nº 84, 2007 diminuindo para 5% a parcela 

destinada a todos os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 21 de 

março de 2007 foi sancionada a Lei nº 11.459 que regulamentou a distribuição atual: 5% para 

todos os partidos e 95% proporcionalmente distribuídos aos partidos na proporção  dos votos 

válidos obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. A lei nº 12.875 de 30 de 

outubro de 2013, que regulamentou a chamada “portabilidade eleitoral” ou o “efeito PSD” 

confirmou que 95% dos recursos do fundo serão distribuídos aos partidos na proporção dos 

votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, acrescentando o 

parágrafo único, que desconsidera as mudanças de filiação partidária, salvo se por motivo de 

fusão ou incorporação. O assunto será retomado no capítulo 5, que trata da 54ª Legislatura 

(2011 – 2015). Já a Reforma Infraconstitucional de 2015 alterou a distribuição de 5% apenas 

para os partidos que atendam à cláusula de barreira objeto da PEC nº 113, 2015 (SF) ou PEC 

nº 182, 2007 (CD), que trata da Reforma Política Constitucional, ou seja, um representante 

em uma das Casas do Congresso. Até dezembro de 2015, este dispositivo da PEC ainda não 

havia sido aprovado. 

3.4. Fundo Partidário: autonomia x estatização 

O financiamento dos partidos é fundamental para a qualidade do sistema partidário 

(ZOVATTO, 2005). Mais do que em uma questão de infraestrutura social e política, como 

afirma Duverger (1980 [1951]), o modelo de partido é definido por aspecto muito mais 

pragmático: o custeio que garante a sobrevivência financeira das organizações. Não há 

autonomia sem recursos para tanto. O partido de elite depende do capitalista. Já o partido de 

massas fundamenta-se no que ele chama de “financiamento democrático dos adeptos”. O 

partido catch-all (eleitoreiro) depende de um crescente leque de fontes de recursos – daí sua 

profissionalização, como ocorre com uma empresa. Não por acaso, as mais recentes 

classificações tipificam partidos que se assemelham a empresas: os partidos business-firm, 

franchise organizations, partidos de políticos profissionais e os partidos empreendedores 

(KROUWEL, 2011). Outra “evolução” dos partidos catch-all, é o partido cartel, que depende 

dos recursos do Estado. Em resumo, o financiamento acaba por moldar uma série de aspectos 

organizativos da agremiação.  

Com o declínio da filiação e da identificação partidária, não só no Brasil 

(MAINWARING, 1999; AMES, 2001; PAIVA & TAROUCO, 2011), como 

internacionalmente (DALTON, 2004; NORRIS, 2007),  e o aumento da profissionalização 

dos partidos catch-all (KIRCHHEIMER, 1966) ou profissional-eleitoreiros (PANEBIANCO, 
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1988), além da mudança do poder do parlamento para o Executivo (KROUWEL, 2011), o 

partido passou a contar cada vez mais com recursos do Estado, migrando para o modelo de 

partido cartel (KATZ & MAIR, 1995). Neste modelo, valorizam-se as bancadas na câmara 

baixa (normalmente utilizada como parâmetro para obtenção dos recursos públicos, como 

visto anteriormente) e no governo.  O voto também ganha outra dimensão menos 

“romântica”: transforma-se em recursos diretos e indiretos, além de bancadas, que, por sua 

vez, determinam maiorias, cargos, prerrogativas do chamado “funcionamento parlamentar”, 

assim como os recursos do financiamento partidário e de propaganda partidária e eleitoral. Os 

estudos sobre a origem e destinação dos recursos partidários no Brasil ainda são escassos, mas 

já há trabalhos mostrando que o sistema partidário brasileiro tende à cartelização (NICOLAU, 

2010B; PAIVA; HENRIQUE, 2013). 

No caso do PT, corroborando o argumento, a partir de 1995, a principal fonte de 

captação de recursos para a manutenção do partido passou a ser o Estado e as posições no 

governo (RIBEIRO, 2008). Muitos partidos têm em suas disposições estatutárias as 

contribuições compulsórias de representantes eleitos e de cargos de confiança. Além disso, 

como visto anteriormente, a contribuição de pessoas jurídicas têm sido crescente (BRAGA; 

BOURDOUKAN, 2009; RIBEIRO, 2013), com implicações para a concentração de recursos 

e para a própria democracia (ANDREIS, 2008). 

Pelo impacto no sistema partidário, acredito que a introdução de dotações 

orçamentárias mensais com valor certo e atreladas ao número de eleitores foi a principal 

inovação da atual Lei dos Partidos Políticos. Ela tende a ganhar ainda maior importância com 

a decisão do Supremo pela inconstitucionalidade das doações de Pessoa Jurídica para 

campanhas em 2015, e o veto dos dispositivos que tratam do tema na Lei das Eleições pela 

Reforma Política Infraconstitucional (Lei Nº 13.165 de 29 de setembro de 2015). Em resumo, 

a tendência é que a disputa pelos recursos do fundo seja ainda maior na 55ª Legislatura (2015 

- 2019).  
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3.5. Conclusão 

A literatura mostra que a criação de partidos é mais provável quando os custos de 

entrada são baixos e os benefícios da obtenção de postos e a percepção de visibilidade 

eleitoral são altos (TAVITS, 2007). Para fomentar a democracia e conter a escalada do 

número de partidos, com aumento da fragmentação, a Lei nº 9.096, 1995 trazia um engenhoso 

mecanismo de freios e contrapesos que garantia o fomento e o apoio aos partidos, 

fundamental em uma democracia recém-egressa de um período de exceção, e a 

governabilidade, pela previsão de mecanismos de controle do número de partidos ao longo do 

tempo.  

Se por um lado as novas regras para a criação de partidos reduziam as exigências em 

número de assinaturas – fator importante de incentivo a criação de agremiações em outros 

países (SU, 2013) - e remetia o trâmite para a esfera privada, por outro lado, organizava, 

vedava a figura do partido provisório e introduzia a cláusula de desempenho, mecanismo 

efetivo de controle do número de partidos parlamentares ou congressuais (LIJPHART, 1994). 

Em outras palavras, fomentava a criação de partidos, mas incentivava a fusão, a incorporação, 

a busca do consenso, pela cláusula de barreira crescente, ao logo de duas legislaturas, e o 

incentivo aos partidos congressuais, que teriam mais cargos, recursos, assistência e apoio 

regimental para a operação do legislativo, coordenada pelos líderes. Em resumo, tinha um 

papel educativo, porque lançava mão de carrots e não somente de sticks, para utilizar um 

termo da literatura anglo-saxônica, 

Ao mesmo tempo, garantia a sobrevivências das agremiações não representadas, com 

recursos do fundo partidário, que poderiam ter emendas parlamentares e créditos 

extraordinários do Executivo, mas que não representariam fomento à criação de partidos 

oportunistas e meramente eleitoreiros. A ideia que permeava a legislação era o incentivo ao 

consenso e ao equilíbrio na configuração partidária após dez anos da nova legislação, em 

2006. Justamente neste ano e na legislatura subsequente, uma série de decisões dos tribunais 

superiores e de alterações na lei eleitoral acabaram por interferir profundamente no sistema 

partidário brasileiro, gerando uma pressão pela fragmentação e um aumento do dissenso, que 

a meu ver, têm como corolário os problemas de governabilidade de hoje 

Entre as principais alterações que repercutiram na fragmentação estão a 

inconstitucionalidade da cláusula de desempenho, o aumento do percentual de distribuição do 

fundo para todas as agremiações, e a punição da infidelidade. Todas estas alterações tiveram 

efeito na 53º legislatura (2007-2011) e estabeleceram o pano de fundo para a 54º legislatura 
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(2011-2015). Juntas criaram uma série de incentivos não só individuais, como a literatura 

atesta, mas partidários, para a criação de legendas e para o aumento das bancadas, não 

somente pela eleição, mas pelo aproveitamento dos benefícios e recursos oferecidos às 

agremiações. Sem freios e contrapesos, a fragmentação e o dissenso alcançaram níveis 

inconcebíveis com sérios efeitos para a formação de maiorias e para a governabilidade, como 

vemos hoje.  

Para mostrar a mudança entre o ideal do legislador original e os efeitos das alterações 

posteriores na fragmentação partidária, a meu ver principal fomentador do dissenso, analiso a 

fragmentação oriunda das urnas, no capítulo 3 e a fragmentação oriunda de incentivos dentro 

da legislatura, nos capítulos 4, construindo o cenário do que, a meu ver, corresponde a 

materialização de uma tendência: a criação de partidos por migração, na 54ª Legislatura, 

objeto do capítulo 5, e a nova lógica partidária implementada a partir de então, objeto do 

capítulo 6. 
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4. CAPÍTULO 3: Multipartidarismo e Fragmentação na Bancada Eleita (1994 – 2014) 

4.1. Introdução 

O terceiro capítulo analisa os efeitos do sistema eleitoral,  previsto no artigo 45 da 

Constituição Federal, e da legislação infraconstitucional, ancorada na atual Lei dos Partidos 

Políticos (BRASIL, Lei 9.096, 1995), objeto do capítulo 2, e suas alterações, sobre a 

fragmentação e a configuração partidária na Câmara dos Deputados, trazida pelas bancadas 

eleitas entre 1994 e 2014 - ou seja, as resultantes das eleições em 1994, 1998, 2002, 2006, 

2011 e 2014 -  para a 50ª Legislatura (1995-1999), a 51ª Legislatura (1999-2003), a 52ª 

Legislatura (2003 – 2007), a 53ª Legislatura (2007-2011), a 54ª Legislatura (2011-2015) e a 

55ª Legislatura (2015-2019), respectivamente. O capítulo detém-se particularmente nos 

efeitos das alterações que, conforme argumento, contribuíram para a fragmentação partidária 

brasileira,  tomada aqui como proxy para a rebeldia e o dissenso. 

Algumas considerações metodológicas brevemente expostas no capítulo introdutório 

precisam ser aqui retomadas. Tendo em vista que o objeto do trabalho é a busca de incentivos 

ao dissenso percebido pela fragmentação do sistema partidário dentro da Câmara dos 

Deputados, o tempo é contado em legislaturas, que correspondem ao período de quatro anos 

de exercício da bancada eleita no pleito imediatamente anterior, daí a importância da citação 

expressa do ano da eleição e da respectiva legislatura. 

O período de quatro anos da legislatura não corresponde ao período de quatro anos 

civis. Até 2006, cada legislatura tinha início em 15 de fevereiro e terminava em 15 de 

dezembro, com um período de recesso de 30 de junho a primeiro de agosto. Com a aprovação 

da Emenda Constitucional nº 50,  em fevereiro de 2006, a sessão legislativa passou a ter início 

em 2 de fevereiro, terminando em 22 de dezembro, com recesso entre 17 de julho e primeiro 

de agosto. 

A escolha do período de análise também não é aleatória. Começa em 1994, eleição que 

configurou a última bancada eleita da Câmara dos Deputados antes da edição da atual 

legislação infraconstitucional que regula o arcabouço partidário. Também pelo objeto do 

trabalho se ater à dimensão dos partidos parlamentares ou congressuais, privilegia a Lei dos 

Partidos, somente remetendo à Lei das Eleições quando relevante para a atuação dentro do 

Congresso Nacional.  

A comparação da bancada eleita para 50ª Legislatura (1995-1999) com a da 51ª 

Legislatura (1999-2003) é fundamental. O ano de 1998 marcou uma série de mudanças na 
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arena partidária e eleitoral. Em 1998 foi eleita a primeira bancada da Câmara dos Deputados  

sob os efeitos da Lei dos Partidos Políticos do atual período democrático (BRASIL, Lei nº 

9.096), sancionada em 19 de setembro de 1995 e da primeira Lei de Eleições do País 

(BRASIL, Lei nº 9.504), sancionada  em 30 de setembro de 1997. Também em 1998 tivemos 

a primeira eleição para a Câmara dos Deputados com sistema eletrônico de votação. Naquele 

pleito 57,62% dos votos foram coletados em urnas eletrônicas. Em 2002, a votação eletrônica 

alcançou 100% dos distritos. Também nas eleições de 1998 o voto em branco deixou de fazer 

parte da contagem dos votos válidos, fundamental para cálculo do quociente eleitoral – 

cláusula de barreira no nosso sistema eleitoral. A inclusão dos votos brancos, de acordo com 

Nicolau (1996), aumentava artificialmente o número de votos válidos e, consequentemente o 

quociente eleitoral, representando barreira adicional às menores agremiações.  

Os índices de fragmentação usam a bancada eleita na Câmara baixa dos parlamentos 

como base para a análise do sistema partidário. Na câmara baixa do Brasil, a Câmara dos 

Deputados, há várias bancadas de referência para distribuição de incentivos - como a 

distribuição do fundo partidário, do tempo de propaganda eleitoral, dos cargos da Mesa e de 

Comissões - sendo as principais a bancada eleita, a bancada da posse e a bancada da primeira 

sessão deliberativa de cada sessão legislativa. 

Como dito, o presente capítulo detém-se na análise dos efeitos do sistema eleitoral 

sobre a fragmentação e, portanto, tem como unidade de análise a bancada eleita informada 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados 

(SGM). A bancada eleita constante da base de dados da SGM garante mais precisão para o 

cálculo da fragmentação partidária do que as bancadas da posse e da primeira sessão 

deliberativa,  já que sempre contabiliza o total de parlamentares com filiação. Tanto a bancada 

da posse quanto a bancada da primeira sessão deliberativa nem sempre contabilizam 513 

ocupantes do cargo, número de deputados a partir da 50ª legislatura (Cf. anexo A). Nestas 

bancadas há vagas de parlamentares que ainda não tomaram posse, devido às vacâncias que 

podem ser temporárias ou definitivas. Há um período de 48 horas para a convocação e posse 

do suplente. A posse de suplentes de deputados ocorre definitivamente por morte do titular, 

renúncia e perda de mandato (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 238). Já a convocação 

temporária do suplente ocorre pela assunção do titular a outros cargos, principalmente no 

Executivo, por licenças médicas e por afastamentos (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 

241). 
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A bancada elita é importante por três motivos. Em primeiro lugar, como dito acima, 

por ser a base dos índices de fragmentação. Em segundo lugar, porque é a bancada que mais 

fielmente reproduz a vontade dos eleitores expressa nas urnas. Em terceiro lugar, por servir de 

referência para distribuição de uma série de incentivos, sozinha ou cominada com outras 

bancadas, que serão utilizadas no presente capítulo e no capítulo subsequente (4). Além destes 

fatores, no presente trabalho, ela serve de parâmetro para a análise comparada das mudanças 

na configuração da bancada durante a legislatura.  

Na primeira seção, abordo os nexus entre sistema eleitoral, multipartidarismo e 

fragmentação. 

4.2. Multipartidarismo e Fragmentação 

“O sistema eleitoral é um conjunto de normas que define como o eleitor poderá fazer 

suas escolhas e como os votos serão contabilizados para se transformar em mandato” 

(Nicolau, 2012a, p. 11). No Brasil, estas “regras do jogo”, ou instituições, na chave de North 

(1990), estão distribuídas em uma série de dispositivos constantes não só de normas, 

elaboradas pelo Legislativo, mas também de resoluções dos tribunais superiores. Muitas 

regras resultam de decisões judiciais baseadas em casos concretos, cada vez mais frequentes. 

Por isso, não passam pelo parlamento e constituem um verdadeiro sistema perito, restrito a 

especialistas (GIDDENS, 1990; 1997). 

O Brasil tem um sistema eleitoral proporcional de lista aberta para eleição das 

assembleias (legislatures), em todos os níveis, o que por si só já oferece uma série de 

incentivos a oferta eleitoral de muitas legendas partidárias, um grande número de candidatos e 

verdadeiras disputas fratricidas por um lugar na lista e por uma vaga no mesmo distrito.  

Lijphart (1994, p. 57) aponta dois principais efeitos dos sistemas eleitorais: o primeiro, 

a proporcionalidade ou desproporcionalidade com relação aos resultados das urnas; o 

segundo, os efeitos sobre a configuração partidária, particularmente o grau de 

multipartidarismo e sua capacidade de gerar maiorias. No caso brasileiro, o primeiro efeito 

está diretamente ligado às regras dispostas no Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho 

de 1965), que descreve a fórmula eleitoral, os quocientes eleitoral e partidário e o cálculo e 

distribuição das sobras (Fórmula D´Hondt). 

Já o efeito na configuração partidária depende de um conjunto de fatores dispostos não 

só nas regras eleitorais, mas também na regulação das organizações dentro e fora do 

Congresso. Entre os principais fatores estão: o número de partidos registrados, a oferta de 
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partidos eleitorais, as regras eleitorais, a existência de cláusula de barreira ou de desempenho, 

e os incentivos e benefícios atribuídos às agremiações que efetivamente conquistam um 

assento. Estes incentivos também trazem vantagem competitiva aos incumbents (Cf. capítulo 

5). Tanto as regras para criação e organização de partidos quanto os incentivos distribuídos a 

todas as agremiações e a aquelas representadas estão dispostos na Lei dos Partidos (BRASIL, 

Lei nº 9096, 1995). O Código Eleitoral  (BRASIL, Lei nº 4.737, 1965) e a Lei das Eleições 

(BRASIL, Lei nº 9.504, 1997) tratam especificamente das regras que facilitam ou dificultam o 

acesso à efetiva representação destes partidos, já que no Brasil não há candidatura avulsa. A 

sobrevivência deles, no entanto, está intimamente ligada às regras partidárias, que determinam  

os critérios para acesso ao funcionamento parlamentar, à distribuição dos recursos financeiros 

(fundo partidário) e à propaganda partidária,   prerrogativas proporcionais à bancada, que 

contribuem para o sucesso ou o fracasso nas eleições. Como dito, o presente trabalho se atém 

a esfera partidária não eleitoral. 

É importante ressaltar que, ao contrário do senso comum,  multipartidarismo não 

representa necessariamente alta fragmentação, embora um sistema com menos partidos tenda 

a uma distribuição menos pulverizada. Na verdade, a fragmentação decorre de uma 

combinação entre uma grande oferta de partidos, antes das eleições, e uma configuração 

partidária pulverizada, com partidos com pequenas percentagens de bancada, o que gera a 

necessidade de negociação da agenda com muitos players, altos custos para a obtenção de 

maiorias e para a governabilidade. 

4.3. A Nova Legislação e a Criação de Partidos 

O aumento do número de partidos per se não gera fragmentação, embora possa gerar 

mais pressão sobre a oferta eleitoral. Como visto no capítulo 2, a Lei dos Partidos facilitou a 

criação de agremiações, agora organizações da sociedade civil, e esta é considerada uma 

condição para o aumento da oferta eleitoral, com possível aumento do número de partidos 

parlamentares ou congressuais. 

Para entender a relação entre a influência da nova legislação sobre a criação de 

partidos e sua repercussão na fragmentação partidária, analisei e organizei por legislaturas o 

banco de dados de pedidos de registros de agremiações constante da Seção de Gerenciamento 

de Dados Partidários do TSE (SEDAP)77 desde 1979 – ano que marca o fim do bipartidarismo 

                                                             
77 Dados do SEDAP – TSE. Agradeço aos servidores José Wilton Alves Freire e Estella Gontijo pela gentileza e 
presteza no fornecimento das informações. 
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imposto pelo regime autoritário de 1964 no Brasil. A escolha do período tem como objetivo 

verificar se a criação de legendas foi ou não fomentada pela nova legislação.  

O levantamento, disposto no quadro 3, mostra que da 46ª legislatura (1979 – 1983) – 

quando foi editada a Lei nº 6.767, 1979, marco do fim do bipartidarismo - até dezembro de 

2014, 155 agremiações pediram registro no TSE. Entretanto, apenas 45 deles (29%) tiveram 

seus registros deferidos. Isto quer dizer que a maioria dos partidos nunca teve seu registro 

definitivo deferido, embora alguns deles tivessem participado de eleições, com registro 

provisório, antes da edição da Lei nº 9.096, 1995, quando os partidos registrados 

anteriormente tiveram de atualizar os estatutos e os novos partidos só puderam participar de 

eleições após atender aos requisitos do TSE para registro permanente (Cf. capítulo 2). 

De fato, a análise do número de pedidos por ano e por legislatura mostra que o período 

mais profícuo para as chamadas “autuações” de registro de partidos foi a 48ª Legislatura 

(1987 - 1991), com 49 autuações e a 47ª Legislatura (1983 - 1987) com 32 autuações, seguida 

da 49ª Legislatura (1991 – 1995), com 26 autuações de registros, totalizando 107 pedidos de 

registros, o que corresponde a 69% das autuações. Os dois primeiros períodos marcaram o 

início da Nova República (1985) e o último, o período anterior a Lei dos Partidos e das 

Eleições, na primeira metade da década de 90. Os dois anos em que mais legendas solicitaram 

registro foram exatamente 1985, ano que marcou a eleição do primeiro presidente civil após 

20 anos de regime militar, quando houve 29 autuações no TSE - e 1989, eleição do primeiro 

presidente civil pelo voto direto, quando 23 agremiações protocolaram pedido de registro. Em 

1985, as novas agremiações podiam simplesmente solicitar autorização para concorrer às 

eleições (Cf. capítulo 2). Observa-se que o número de pedidos de registros definitivos 

deferidos no período é baixíssimo. Das 107 autuações entre 47ª legislatura e a 49ª Legislatura 

(1983 e 1995), apenas 20 (19%) obtiveram o registro definitivo. 
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Legislatura Ano Pedido de Registro Registros Deferidos 
46ª (1979 – 1983) 1979 PTB, PMB, PN (3)  
46ª (1979 – 1983) 1980 PMDB,PT, PDS, PDT (4)  
46ª (1979 – 1983) 1981 PDR (1) 

 
PMDB; PDT; PDS; PP, PTB, 
(5) 

46ª (1979 – 1983) 1982  PT (1) 

  Total 46ª legislatura: 8 Tot 46ª Legislatura: 6 
47ª (1983-1987) 1985 PPB/PP, PCB/PPS, PST, PDC (Partido Democrata 

Cristão), PFL/DEM, PMN, PHM, PSC, PSB, PC do B, 
PND, PSART, PLB, PDI, PJ/PRN,PTR, PL, PMC, PS, 
PEB, PNSC, PRP, PNR, PCN, PRN, PSD (antigo), 
PDR, PVDA, PRB (Partido Republicano Brasileiro) 
(29) 

 

47ª (1983-1987) 1986 PTN, PPSEPS, PSP (3) 
Total 47ª legislatura: 32  

PFL/DEM (1) 
Tot 47ª Legislatura: 1 

48ª (1987 – 1991) 1987 PTN, PD, PHB, PV (4)  
48ª (1987 – 1991) 1988 PTC, PAS, PNA, PD do B, PHN, PNAB, PCS, PSDB, 

PLP (9) 
PDC, PSB, PCdoB, PL (4) 

48ª (1987 – 1991) 1989 PP, PMuT, PCP, PDN, PDC do B, PRONA, PHB, 
PUDN, PRM, PTS, PLP, PRTC, PT do B, PEB, PMIB, 
PUB, PJB, PSL, PNER, PAN, PFSP, PVT, PE (23) 

PSD, PSDB (2) 

48ª (1987 – 1991) 1990 PP, PRS, PMJP, PNT, PSU, PBM, PR, PLH, PAP, 
PEB, PEN, PMR, PRM (13) 
Total 48ª legislatura: 49 

PTR, PRONA, PST, PMN, 
PSD, PSC, PJ/PRN/PTC (7) 
Tot 48ª Legislatura: 13 

49ª (1991 – 1995) 1991 PMSD, PCDN, PNTB, PS do B, PLT, PES, PUNE do 
Brasil, PRN do B (8) 

PRP (1) 

49ª (1991 – 1995) 1992 PLC, PPN, PC, PTC, PFS, PAB, PRT (7) PCB/PPS (1) 
49ª (1991 – 1995) 1993 PCB, PBDDM, PGT, PP (fusão: PTR + PST), PDE, 

PJP, PPR (fusão: PDS + PDC - Partido Democrata 
Cristão), PDC (Partido da Democracia Cristã), 
PPDB, PTRB (10) 

PV, PP (fusão: PTR + PST), 
PPR (fusão: PDS + PDC - 
Partido Democrata Cristão) 
= (3) 

49ª (1991 – 1995) 1994 PSL (1) 
Total 49ª legislatura: 26 

PT do B (1) 
Tot 49ª Legislatura: 6 

50ª (1995-1999) 1995 PRTB, PSDC/PDC – Partido (Social) Democrata 
Cristão, PCO, PPB (fusão: PPR + PP), PSN/PHS, 
PAN, PART (7) 

PRT/PSTU78, PGT (2)  

50ª (1995-1999) 1996 PUNE do Brasil, PNC, PDT do B (3) PCB, PPB (fusão: PPR + PP) 
(2) 

50ª (1995-1999) 1997 PRB (Partido Ruralista Brasileiro), PFNC, PNE (3) PSN/PHS, PCO, PTN, PRTB, 
PSDC/PDC - Partido 
Democrata Cristão (5) 

50ª (1995-1999) 1998 PSI (1) 
Total 50ª legislatura: 14 

PSL, PAN (2) 
Tot 50ª legislatura: 11 

51ª (1999 – 2003) 2000 PCN, PMDC, (2)  
51ª (1999 – 2003) 2002 Total 51ª legislatura: 2 Tot 51ª legislatura: 0 
52 ª (2003 – 2007) 2003 PDOPB (1)  
52 ª (2003 – 2007) 2004 PNTB, PE(2)  
52 ª (2003 – 2007) 2005 PMR (Partido Municipalista Renovador)/PRB 

(Partido Republicano Brasileiro)- , PDOPB, PSOL, 
PUDB, (4) 

PSOL (1) 

52 ª (2003 – 2007) 2006 PR (fusão: PL + PRONA) 1 
Total 52ª legislatura: 8 

PMR/PRB, PR (fusão: PL + 
PRONA) (2) 
Tot 52ª legislatura: 3 

53ª(2007 – 2011) 2007 PF, (1)  
53ª(2007 – 2011) 2008 PDN, PF 79, (2)  
53ª(2007 – 2011) 2009 PMB, (1)  
53ª(2007 – 2011) 2010 Total da 53ª Legislatura: 4 Tot 53ª Legislatura: 0 
54ª (2011-2015) 2011 PSD, PDVS, PPL, PSPB, PEN, PC, (6) PSD, PPL (2) 
54ª (2011-2015) 2012  PEN (1) 
54ª (2011-2015) 2013 PLB, PROS, SDD/SD, REDE, ARENA, DEMPRO, 

PCI, FSB (8) 
PROS,SD (2) 

  Total 54ª legislatura: 14 Tot 54ª legislatura: 5 
 Total 155 45 

Quadro 3: Registros de Partidos Políticos Brasileiros por Legislatura (1979 - 2014) 
Fonte: Seção de Gerenciamento de Dados Partidários do TSE (SEDAP). Elaboração da autora

                                                             
78 Nome do PRT alterado para PSTU em 30/09/93. Registro definitivo em 19/12/1995 
79 O Partido Federalista (PF) autuou dois pedidos de registro, um em 13 de agosto de 2007 e o outro em 9 de 
maio de 2008. O primeiro foi indeferido em 21 de fevereiro de 2008 e o segundo, em 17 de junho de 2008. 
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Após a edição das novas regras para formação de partidos constantes da Lei 

9096/1995 e  só alteradas com a Lei da Portabilidade Eleitoral, em 2013, o número de 

registros de agremiações diminuiu consideravelmente. Por isso, alguns autores acreditam que 

a Lei nº 9.096,1995 dificultou a criação de partidos (RABAT, 2007, p. 8). A meu ver, no 

entanto, a legislação não dificultou, mas regulamentou a criação de partidos após um 

importante período de euforia inicial com a volta da democracia no País depois de 20 anos de 

ditadura militar (Cf. capítulo 2).  

Prova disso é que, já na última legislatura antes da edição da lei, a 49ª Legislatura 

(1991-1995) há uma diminuição de 47% do número de pedidos de registros. O número ainda 

foi alto (26), mas também pode advir de uma corrida dos partidos tendo em vista 

oportunidade de participar das últimas eleições gerais (1994) sem a obrigatoriedade do 

registro definitivo. Afinal de contas, o Projeto de Lei da atual Lei dos Partidos (PL 1.670) já 

tramitava no Congresso Nacional desde 1989. Na 49ª Legislatura, apenas 6 das 26 legendas 

(23%) conseguiram registro definitivo. 

Observe que na legislatura seguinte (50ª: 1995 - 1999), na qual a lei foi aprovada logo 

na primeira sessão legislativa, o número de registros definitivos praticamente dobrou em 

relação à legislatura anterior, mostrando a importância da Lei para a organização do nosso 

sistema partidário. A razão entre o número de autuações (14) e o deferimento de registros (11) 

foi da ordem de 79%. Não se pode falar em taxa de sucesso porque o deferimento de registros 

não coincide com a legislatura. Há processos rápidos e há processos longos (Cf. capítulo 5). 

De acordo com a Lei dos Partidos, as agremiações que tivessem cumprido os requisitos da 

legislação anterior para registro definitivo ficaram dispensadas das novas exigências para a 

criação de partido, desde que providenciassem a adaptação do estatuto em seis meses 

(BRASIL, Lei nº 9.096, 1995, art. 55). Daí o aumento de registros definitivos. 

Entre a 49ª Legislatura e a 50ª Legislatura houve três partidos criados por fusão: PP e 

PPR (49ª) e PPB (50ª), respectivamente. Na primeira legislatura iniciada após a aprovação da 

Lei, a 51ª Legislatura (1999-2003), correspondente a primeira fase do segundo período de 

transição para a aplicação da cláusula de desempenho, houve apenas dois pedidos de autuação 

e nenhuma agremiação foi registrada definitivamente. Já na 52ª Legislatura (2003 -2007) oito 

agremiações solicitaram registro, mas só três tiveram registros definitivos, sendo uma por 

fusão. Na 53ª Legislatura, o número de autuações caiu para quatro e nenhuma agremiação 

nova foi registrada. Na 54ª Legislatura o número de pedidos subiu para 14, embora só cinco 

partidos tenham efetivamente conseguido o registro definitivo no período. Eles, no entanto, 
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tiveram uma característica especial, quatro das cinco agremiações criadas nesta legislatura 

foram formadas pela migração de parlamentares eleitos por outras legendas, apoiados por 

decisões dos tribunais superiores, como será abordado no capítulo 5. 

Pela análise dos dados do quadro 3 pode-se concluir que as novas regras para a criação 

de partidos não aumentaram o número de autuações de registros, mas o percentual de registros 

efetivamente concedidos, ou seja, contribuíram para uma melhor organização do quadro 

partidário. O número de pedidos de registros caiu pela metade entre a 49ª Legislatura (1991 – 

1999) – a última antes da edição da lei - e a legislatura seguinte. Paradoxalmente, o número de 

partidos registrados praticamente dobrou no mesmo período (de seis para 11). A simples 

comparação do número de pedidos de registros e de registros deferidos de partidos na série 

histórica, entretanto,  não nos permite dizer se a edição da Lei dos Partidos fomentou a 

criação de agremiações. As regras e os motivos para a criação de partidos foram diferentes. 

No chamado período de acomodação ao novo regime – de 1979 até a edição da Lei dos 

Partidos - muitas das 115 agremiações que pediram registro sequer formalizaram pedido de 

registro permanente. 

O quadro 3 revela ainda outra característica do nosso sistema partidário: a criação de 

“novos partidos” por mudança de nomenclatura, inclusive com o uso de nomes de partidos 

com registros indeferidos anteriormente, o que dificulta sobremaneira a análise da série 

histórica. O Partido Municipalista Renovador, com autuação de registro em 5 de maio de 

2005, por exemplo, foi criado definitivamente com o nome já utilizado pelo Partido 

Republicano Brasileiro, que teve registro provisório em 1985, mas cujo pedido de registro 

definitivo foi indeferido.  

Mesmo assim, o quadro traz dados alvissareiros para o grau de institucionalização do 

nosso sistema partidário, que pode não ser tão baixo quanto pensado a princípio 

(MAINWARING, 1999). Entre os 26 partidos efetivamente criados até a edição da nova lei, 

na 50ª Legislatura (1995-1999) estão os principais atores que ainda hoje operam no País: o 

PMDB, o PDT, o PTB, o PT, o PSDB, o PCdoB e o PFL, hoje denominado DEM. Assim, 

pode-se dizer, que a  alta volatilidade  e a baixa identidade partidária no Brasil não podem ser 

atribuídas somente a troca de nomenclatura e a criação de novos partidos, mas a uma 

tendência mundial (DALTON et al, 2003; DALTON; WATTEMBERG, 2009) agravada por 

um aspecto da cultura política do brasileiro. Na verdade, há um núcleo de atores partidários 

muito bem consolidado e definido no atual período democrático brasileiro, embora a 

participação das bancadas dos principais partidos seja cada vez menor. 
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4.4. Novas Regras para a Criação de Partidos e Oferta Eleitoral de Partidos 

Na esteira da redemocratização e seguindo os princípios delineados pelo constituinte, 

as alterações introduzidas no arcabouço legal eleitoral e partidário entre as eleições de 1994 e 

de 1998 aumentaram a oferta de partidos que concorreram a uma cadeira na Câmara dos 

Deputados de 21 (1994) para 30 (1998) - um aumento de 43% - e de candidatos de 1.506 para 

3.376, um aumento de 124%, como pode ser visto no gráfico 1, embora não aumentassem o 

número de agremiações registradas diretamente, como visto na seção anterior. 

 

Gráfico 1: Oferta eleitoral de partidos e candidatos para a Câmara dos Deputados (1994 - 2014). 
Fonte: Repositório de Dados Eleitorais 80. Elaboração da autora. 

Entretanto, as novas regras para a criação de partidos per se não contribuíram para o 

aumento da oferta eleitoral, embora isto tenha ocorrido em uma fase inicial. A análise do 

gráfico 1 mostra a evidente influência da legislação partidária e eleitoral editada em meados 

da década de 90. Após o expressivo incremento inicial, a oferta partidária manteve-se estável 

de 1996 a 2006, tanto em nível nacional quanto em nível subnacional (FERREIRA, 

BATISTA, & STABILE, 2008). Novos partidos foram criados entre a 52ª Legislatura (2003 – 

2007) e a 53ª Legislatura (2007 – 2011) e a oferta eleitoral para os pleitos subsequentes (2008 

e 2010) decresceu (Cf. quadro 3). 

                                                             
80 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais. Acesso em: 19 fev, 
2015. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais
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Embora bem-vistos sob o aspecto democrático do mens legis, o crescimento da oferta 

eleitoral de partidos e do número de candidatos, por si só, já determinou um acirramento da 

disputa por um assento na Câmara dos Deputados após a introdução da nova legislação. Em 

2002, o Supremo Tribunal Eleitoral81 suspendeu os efeitos da candidatura nata82, prevista no 

art. 8º, § 1º da Lei nº 9.504, 1997, o que também pode ter representado incentivo a novas 

candidaturas, que continuaram aumentando. O número de partidos que disputaram uma 

cadeira à Câmara dos Deputados se manteve praticamente estável entre 1998 e 2006, com um 

pequeno retrocesso nas eleições de 2010. A curva ascendente foi retomada, a partir de 2010, 

de forma mais abrupta, em 2014, quando o número de partidos aumentou de 27 para 32 e o 

número de candidatos de 4.970 para 5.751, ou seja, um aumento da ordem de 18% e de 16%, 

respectivamente. A oferta de partidos entre 1994 e 2015 aumentou em 52% e a de candidatos 

em 282%. Neste sentido, pode-se dizer que os princípios constitucionais de incremento da 

participação política foram atendidos em 25 anos de exercício da Constituição e em 20 anos 

da Lei dos Partidos Políticos. 

A literatura preponderante privilegia a importância da arena eleitoral e do ator 

individual na configuração partidária das legislatures (MAYHEW, 1974; AMES, 2001) e no 

caso do Brasil, atribui ao sistema eleitoral de lista aberta, aliado à possibilidade de coligações 

a principal causa do grande número de candidatos e partidos disputando as eleições 

(NICOLAU, 1996; MAINWARING, 1999; KINZO, 2004). Para a legislação atual as 

coligações têm as mesmas prerrogativas eleitorais dos “partidos” (BRASIL, Lei nº 9.504, 

1997, art. 16, § 1º) e afetam diretamente o tamanho da lista aberta, ou seja, o número de 

candidatos disputando o mesmo número de vagas, aumentando a competição intrapartidária. 

A lista partidária é de uma vez e meia a magnitude do distrito (ibid., art. 10, §1º). Uma 

coligação, no entanto, pode apresentar até duas vezes o número de assentos em disputa. Onde 

a magnitude do distrito é de até 1283, cada partido pode apresentar até o dobro do número de 

assentos (ibid., art. 6º). 

                                                             
81 ADinMC nº 2.530/DF, DJ de 2.5.2002 
82 Faculdade atribuída aos detentores de mandato de deputado ou vereador, e aos que tenham exercido esses 
cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, de terem assegurado o seu registro de 
candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Fonte: verbete candidato nato. Glossário 
TSE. Disponível em: <http://www.tse.jus.br>. Acesso em: 4 de outubro de 2015. 
83 Após a aprovação da Lei nº 13.165 de 2015 (Reforma Política Infraconstitucional), o número de candidatos 
apresentados pelas coligações e partidos é de 150%, com exceção das unidades da federação em que o número 
de lugares não exceder a 12 e nos municípios até cem mil habitantes, quando cada coligação poderá registrar até 
200% do número de lugares.  

http://www.tse.jus.br/
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De fato, o aumento da lista intensifica a disputa por uma vaga, como bem coloca 

Kinzo: 

Por ser um sistema de representação proporcional com lista aberta, as 
eleições para deputados federais e estaduais são primordialmente uma 
disputa entre candidatos individuais. [...] As regras eleitorais, ademais, têm 
incentivado a formação de coligações partidárias, inclusive em eleições 
regidas pelo sistema de representação proporcional. Isso significa que as 
opções eleitorais se apresentam seja como candidaturas individuais (de tal 
monta que impossibilita aos eleitores o acesso às informações necessárias 
para uma distinção mais aprimorada dos candidatos), seja como alianças 
eleitorais formadas por uma grande variedade de partidos (KINZO, 2004, p. 
28). 

O que muitas vezes é relevado pela literatura é que o  aumento da competição faz com 

que os partidos busquem estratégias que maximizem a eleição dos seus candidatos. Não por 

acaso, as coligações têm papel fundamental para a formulação de estratégias eleitorais no 

Brasil (KRAUSE; SCHMITT, 2005) e aumentam sensivelmente as chances das menores 

agremiações vencerem a cláusula de barreira (quociente eleitoral). Há, portanto, indícios de 

uma lógica partidária concomitante à lógica individual, fortalecida pelos incentivos e 

benefícios aportados pela atual Lei dos Partidos. 

Originalmente, o constituinte permitiu as coligações em todas as eleições. Entretanto, 

a verticalização, ou seja, a obrigatoriedade de os partidos que se unirem para apresentar um 

candidato único à Presidência da República e repetir a aliança nos estados, nos municípios e 

no Distrito Federal, foi instituído em 2002, por meio de uma interpretação dada pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) à Constituição, que determina o “caráter nacional” dos partidos 

políticos. 

A polêmica surgiu a partir do art. 6º da Lei das Eleições, que faculta aos partidos 

políticos, “dentro da mesma circunscrição”, manter coligações diferentes. Em 1998, o TSE 

definiu que a lei se referia aos estados. Em 2002, o colegiado entendeu que tratava de todo o 

país. Na verdade, ambas as interpretações estão certas. Os distritos brasileiros variam em cada 

pleito. Na eleição para deputado federal, estadual e distrital, os distritos são as unidades da 

federação. Na eleição para presidente, o distrito é todo o país. Mais tarde, o tribunal decidiu 

que o partido que não lançasse ou apoiasse um candidato à Presidência poderia se coligar com 

qualquer outro nos estados. Seis partidos  recorreram contra a verticalização ao STF 

(Supremo Tribunal Federal). Em 18 de abril de 2002, o STF decidiu que não analisaria as 

ações. A verticalização foi então mantida nas eleições de 2002. 
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A “não-decisão” do Judiciário acabou estabelecendo agenda legislativa. Para definir 

de uma vez a questão, o Congresso Nacional editou a Emenda Constitucional nº 52, em março 

de 2006, admitindo as coligações nas eleições majoritárias e proporcionais sem 

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e 

municipal. As regras só tiveram efeito no pleito de 2010, devido ao princípio da anterioridade 

da lei eleitoral84, instituído a partir da Emenda Constitucional nº 4, em 1993. Hoje, o partido 

pode lançar um candidato único à Presidência e coligar-se a outras legendas nos estados, 

municípios e no Distrito Federal.  

Com o fim da verticalização, esperava-se um aumento da oferta de partidos nas 

eleições de 2010. A análise do gráfico 1 mostra, no entanto, que a verticalização praticamente 

não teve efeito sobre a oferta de partidos (entre as eleições de 2002 e 2006), e que, ao 

contrário do esperado, o número de partidos que disputaram uma vaga para a Câmara dos 

Deputados diminuiu em 2010, tendência só revertida nas eleições de 2014, a meu ver, como 

resultado do ingresso dos cinco novos partidos criados durante a 54ª Legislatura. 

4.5. Oferta de Partidos, Partidos Parlamentares e Fragmentação 

A comparação dos gráficos 1 e 2 não evidencia relação entre o aumento da oferta de 

partidos e a fragmentação. Na 51ª Legislatura (1999-2003), apenas duas agremiações 

solicitaram registro e nenhum partido foi efetivamente registrado (Cf. quadro 3). Logo, as 

novas regras para a criação de partidos não influenciaram o aumento da fragmentação na 

bancada eleita a partir de 2002. 

Como dito, a fragmentação está ligada não somente a oferta de partidos, mas 

principalmente a proporção em que estas agremiações são eleitas, ingressam na Câmara dos 

Deputados e configuram o quadro partidário dentro da Casa. O quadro 4 mostra o número de 

partidos eleitorais (Pe), e o número de partidos com representação na Câmara dos Deputados 

(P), fundamental para o cálculo da fragmentação partidária. Observa-se que a oferta de 

partidos eleitorais não é acompanhada pela evolução dos partidos com representação. 

Tanto a falta de repercussão da mudanças das regras sobre verticalização na oferta 

partidária quanto a evolução do número de partidos parlamentares mostram que as regras 

eleitorais brasileiras, embora fomentadoras do multipartidarismo, impõem algum tipo de 

filtro, e o quociente eleitoral como cláusula de barreira pode ser um deles, embora 
                                                             
84)  “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição 
que ocorra até um ano da data de sua vigência (BRASIL, Constituição Federal, art. 16”. 
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amplamente mitigado pelas coligações, como atestam as simulações de sistemas eleitorais 

com base nos dados das bancadas eleitas em 2010 (HENRIQUE, 2011b; 2012a). Mais do que 

isso, atestam a importância das regras partidárias -  que não se atêm ao escopo da eleição - 

para a configuração e a fragmentação partidária, como incentivadoras da formação de 

bancadas maiores ou menores dentro da Câmara dos Deputados. A meu ver a influência 

destas regras é relevada pela literatura. 

Ano P Pe 

1994 18 21 

1998 18 30 

2002 19 30 

2006 21 29 

2010 22 27 

2014 28 32 

Quadro 4: Oferta de Partidos (P) e Partidos com Representação na Câmara dos Deputados (PE) 
Legenda: P: partido parlamentar, congressual ou com representação e PE: partido eleitoral. 
Fonte: Repertório TSE e Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. 

Entre 1994 e 1998, enquanto a oferta de partidos cresceu 43%, o número de partidos 

parlamentares resultantes da bancada eleita manteve-se estável em 18 (Cf. quadro 4) subindo 

em uma unidade em 2002, duas unidades em 2006, e novamente uma unidade em 2010, até o 

ingresso de seis partidos em 2014, quando passou de 22 (em 2010), para 28 (após o pleito de 

2014), um aumento maior do que o aumento da oferta de partidos nas eleições (cinco), 

demonstrando que, na 54ª Legislatura, as regras eleitorais e/ou partidárias repercutiram não só 

no aumento do número de registros de partidos no TSE (cinco, na 54ª legislatura), mas ainda 

permitiram o ingresso de mais uma agremiação. Como não houve alteração substantiva das 

regras eleitorais, a suspeita é que este aumento decorra de incentivos gerados por alterações 

nas regras partidárias durante a legislatura anterior. O assunto será retomado quando da 

análise da bancada da 54ª legislatura, no capítulo 5. 

O simples aumento do número de partidos registrados e do número de partidos 

representados no Congresso, entretanto, pode não ter qualquer importância na operação do 

legislativo, que, em uma democracia responsiva deve primar pela transformação de demandas 

dos cidadãos em políticas públicas (POWELL, 2005). A dificuldade para aprovação das 

políticas públicas ocorre quando a distribuição das cadeiras tende a ser muito próxima entre 

todas as bancadas, gerando problemas para a formação de maiorias e para a governabilidade. 
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Esta distribuição depende do número de partidos parlamentares e do número de cadeiras que 

cada um deles consegue e mantém durante a Legislatura. 

Para medir o equilíbrio entre as bancadas em um sistema multipartidário, portanto, são 

utilizados alguns índices, sendo o mais popular o índice ENPP (Effective Number of Parties at 

the parliamentary or legislative level (EffNs), em inglês, ou Número Efetivo de Partidos no 

parlamento ou legislativo, em português), baseado no número de assentos (seats), conforme 

definido por Laakson e Taagepera (1979) e compilado por Michael Gallagher (2015). O 

EffNs é calculado pelo inverso do somatório do quadrado da proporção de lugares que cada 

partido obteve para a Câmara dos Deputados. O ENPP - ou N, ou NEP,  em português - é 

frequentemente usado como uma referência do número de partidos efetivamente importantes 

no Congresso, mesmo em sistemas hipermultipartidários, como o brasileiro, com alta 

fragmentação. Na verdade, o uso é indevido. Como o próprio Gallagher assevera na 

introdução do banco de dados (2015), o N é um índice de fragmentação ou dispersão, embora 

em sistemas bipartidários com equilíbrio total de forças possa representar o número efetivo de 

partidos (2). O índice é, no entanto, de fácil compreensão, já que cresce com o número de 

partidos e com a dispersão, daí a sua popularidade. 

 

Gráfico 2: Evolução do Índice de Número Efetivo de Partidos (EffNs) 1990-2014. Fonte: (Gallagher, 
2015)85. 

                                                             
85 Aqui reproduzo os índices constante do banco de dados de (GALLAGHER, 2015). Os números são um pouco 
diferente dos cálculos por mim efetuados e disponíveis no quadro dois, devido ao arredondamento. 
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A observação da evolução do Effns desde o primeiro Congresso eleito após a 

Constituinte, em  1990 (Cf. gráfico 2), mostra que a fragmentação partidária, que vinha 

decrescendo entre 1994 e 1998, cresceu 85% desde a primeira legislatura posterior a 

aprovação das novas regras eleitorais, variando de 8,69, em 1990 a 13,22, em 2015 

(GALLAGHER, 2015), dando indícios da repercussão de mudanças no período. 

É interessante registrar que o período entre 1989 e 1997 é classificado como de 

pluralismo exacerbado (FLEISCHER, 2004). Mesmo assim, observa-se que a fragmentação é 

decrescente, mostrando que o aumento do número de partidos criados e da oferta eleitoral de 

partidos não significa necessariamente um aumento da fragmentação, como observado 

anteriormente. 

Não se pode precisar ao certo porque houve um decréscimo da fragmentação entre 

1990 e 1998, mas há algumas pistas. Um dos possíveis motivos da queda pode ter sido uma 

acomodação na euforia inicial decorrente da volta do regime democrático após o período 

ditatorial, já identificada por Kinzo (2004), e a coincidência das eleições presidenciais com as 

do Legislativo, que tenderia a tornar o sistema mais bipartidário (MAINWARING, 1999; 

SHUGART; CAREY, 1992). Desde 1994, temos eleições gerais a cada quatro anos, com 

exceção dos municípios, que elegem prefeitos e vereadores com uma diferença de dois anos. 

A coincidência das eleições presidenciais e legislativas, no entanto, não conseguiu 

conter a tendência de alta da fragmentação partidária por muito tempo, Como já havia 

sinalizado Nicolau (1996, p. 99), o sistema político brasileiro, mesmo com eleições 

simultâneas, produz um grande desnível entre as votações para o Executivo e para a Câmara 

dos Deputados. Como mostra o quadro 5, o crescimento da fragmentação a partir do fim da 

primeira legislatura após a edição da Lei dos Partidos é evidente e pode ser confirmado por 

outros índices, como o Herfindal-Hirschman (HH)  e o coeficiente de fraccionalização (F). 

Originalmente usado para medir o tamanho das firmas em relação à indústria, o índice 

de Herfindal-Hirschman (HH) avalia o “mercado partidário” e varia de 0 a 1 – o último 

correspondente ao mercado controlado por uma única firma (Nicolau, 2005). O HH é 

calculado a partir do somatório dos quadrados da proporção de cada firma. Pelos índices do 

quadro 4, o “mercado partidário brasileiro” opera sob um “capitalismo selvagem” e uma 

competição predatória (0,0748). 

O coeficiente de fraccionalização (F), por sua vez, aponta a probabilidade de dois 

deputados federais escolhidos ao acaso pertencerem a partidos diferentes. Ele é formado pela 
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diferença entre a unidade e o somatório da proporção de cadeiras de cada partido. Ele também 

é bastante alto. Em 2010 era de 0,9041, ou seja, de 90%. Em 2014, subiu para 92% (0,9252). 

Durante todo o período nunca esteve abaixo de 85%. 

Ano P HH F N 

1994 18 0,1228 0,8772 8,1434 

1998 18 0,1403 0,8597 7,1264 

2002 19 0,1178 0,8822 8,4896 

2006 21 0,1077 0,8923 9,2891 

2010 22 0,0959 0,9041 10,4271 

2014 28 0,0748 0,9252 13,3609 

Quadro 5: Índices de Fragmentação pelo Número de Assentos na Câmara dos Deputados (1994-2015) 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Registros de Comissões e Movimentação Parlamentar e 
de Apoio à Informática (COMPI) da Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.  Elaboração 
da autora. 

Um fator importante que poderia ter pelo menos cooperado para o aumento da 

fragmentação a partir de 1998 foi a introdução do voto eletrônico, que, como esperado, 

deveria diminuir o número de votos válidos pela exclusão do voto em branco. O total de votos 

válidos é numerador da fração que calcula o quociente eleitoral, cláusula de barreira de 

ingresso à Câmara dos Deputados. Logo a sua diminuição deveria diminuir o resultado. 

Ocorre que a introdução do voto eletrônico, acabou por diminuir consideravelmente o número 

de votos brancos e nulos, aumentando o número de votos válidos (NICOLAU, 2002b), e 

consequentemente, o quociente eleitoral o que deveria representar um contraponto à tendência 

à fragmentação introduzida pelo sistema proporcional. Em 1998, a percentagem de votos 

inválidos caiu pela metade (41,7% em 1994 para 20%, em 1998) e a proporção caiu ainda 

mais em 2002 (7,6%), quando a urna eletrônica foi totalmente implantada. O percentual 

aumentou em 2006 e na última eleição em 2014 chegou a 16,7% (NICOLAU, 2015). Este 

pode ser mais um fator que facilitou o ingresso dos novos partidos e que aumentou o número 

de partidos representados de 27 para 32 em 2015 (Cf. gráfico 1). 

Entre as eleições de 1994 e de 1998 houve a aprovação da nova Lei dos Partidos 

Políticos, que além de fomentar a profissionalização das agremiações, que agora não mais 

poderiam participar das eleições com registros provisórios, também promovia incentivos do 

fundo partidário e da propaganda partidária, proporcionais à bancada eleita (Cf. capítulo 2). 

Além disso, a legislação introduzia uma cláusula de desempenho, considerada por Lijphart 

(1994) o principal fator de influência no número de partidos parlamentares ou congressuais. 
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Estes fatores podem ter cooperado para fomentar uma lógica partidária de seleção de quadros 

e coligações com maior concentração de bancadas. A importância da prerrogativa da seleção 

de quadros pelos dirigentes para a configuração partidária dentro das legislatures é 

comprovada pela literatura no parlamento britânico (BOWLER, 2009). 

Há também no período a introdução da Lei das Eleições. A meu ver, no entanto, o 

aumento da fragmentação não deriva de alteração eleitoral por dois motivos. A legislação 

continuou estabelecendo coligações amplas e grandes listas como visto, só alteradas pela 

Reforma Política Infraconstitucional aprovada em 2015 (Cf. capítulo 2). Além disso, a única 

alteração que poderia ter influenciado o aumento da fragmentação seria o voto eletrônico, que, 

como visto no parágrafo anterior, teve efeito contrário.  

Assim, a suspeita é que a diminuição inicial da fragmentação – e sua posterior 

retomada - advenha de mecanismos aprovados na Lei dos Partidos, em setembro de 1995, 

que, de alguma forma, orientaram as agremiações e os candidatos a estratégias mais 

partidárias já nas eleições de 1998, tendo em vista todo um ordenamento aprovado não só 

para a criação, mas para o funcionamento dos partidos dentro do Congresso Nacional. 

De fato, como detalhado no capítulo 2, a Lei dos Partidos em seu texto original, 

fomentava o aumento do número de partidos, pela maior facilidade para a criação de 

agremiações - salutar para o regime democrático nascente – e destinava recursos 

orçamentários certos e periódicos a todas as agremiações partidárias, mas, em contrapartida, 

priorizava os partidos com maior representação. Previa, portanto, uma série de mecanismos 

engenhosos de freios e contrapesos para “conter” a fragmentação e a criação de partidos 

“eleitorais” e de legendas de aluguel, ao mesmo tempo que apoiando as lideranças partidárias 

para a operação do legislativo, por meio do funcionamento parlamentar. Estas diretrizes não 

só vinham ao encontro do mens legis como do Regulamento Interno da Câmara dos 

Deputados, que valoriza os líderes e a atuação em blocos partidários, que refletem os acordos 

políticos fundamentais para o presidencialismo de coalizão, ao mesmo tempo em que respeita 

a vontade do eleitor manifestada pela bancada eleita. 

Da mesma forma, o aumento do número de partidos parlamentares - gradual de 1998 a 

2010, e exponencial  na bancada eleita em 2014 – e contrário à curva da oferta de partidos nas 

eleições, entre 2006 e 2010, e a evidência de uma repercussão maior do aumento do número 

de partidos parlamentares e da fragmentação na 55ª Legislatura - mesmo tendo sido mantidas 
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as mesmas regras eleitorais - mostram que algum mecanismo não eleitoral pode estar 

influenciando a fragmentação partidária. 

4.6. Legislação, Equilíbrio de Forças e Fragmentação Partidária 

A simples análise dos índices de fragmentação e de concentração não revela muito 

sobre a efetiva migração do poder durante a legislatura. Embora importantes balizadores, os 

índices são construtos matemáticos. Tanto o índice de Rae (F) (1967) quanto o de Tagapeera, 

utilizado por Gallagher (N) partem do de Herfindal-Hirschman (HH), que é o somatório dos 

quadrados das porcentagens da bancada de cada partido. Logo, tende a supervalorizar as 

grandes bancadas e a subvalorizar os menores percentuais. De fato, muitos índices de 

fragmentação são também criticados pela supervalorização do impacto dos grandes partidos 

(SARTORI, 1976) e por produzir resultados enganosos em situações de partido único 

majoritário (DUMONT; CAULIER, 2003). 

A literatura internacional aponta carência de uma tipologia mais fidedigna à realidade 

dos partidos nas democracias de Terceira Onda (MAINWARING, 1999). Sistemas 

proporcionais requerem distritos plurinominais. Quanto maior a magnitude do distrito, mais 

proporcional a representação partidária. A magnitude do distrito é, portanto fator chave para 

qualquer sistema eleitoral proporcional e, desta forma, particularmente importante para a 

configuração partidária. No caso brasileiro, os índices de fragmentação deixam de lado um 

fator importante: o peso da representação partidária nas unidades da federação, em um país 

onde elas são distritos dispersos, com magnitude média de 19 (SANTOS; VILAROUCA, 

2008). Assim a presença ou a ausência de representantes nos distritos (unidades da federação) 

é uma proxy importante do poder e da força do partido (AMES, 2001). 

Em busca de um índice que comportasse estas peculiaridades e que complementasse o 

estudo do número efetivo  de partidos, a presente pesquisa acrescenta a classificação de 

Tafner (1996), metodologia que compreende não só o peso relativo do partido como também 

a sua “capilaridade”, avaliada pelo número de distritos representados. 

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).  

Baseado nestes critérios, Tafner desenvolveu uma taxonomia dos partidos brasileiros, 

dividindo-os em quatro grupos: fortes, intermediários, pequenos e nanicos. Os partidos fortes 

têm pelo menos 10% dos membros da Casa, representados em pelo menos 2/3 dos distritos 
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(18 unidades da federação). Os partidos médios têm pelo menos 5% dos membros e uma 

representação entre 1/3 e 2/3 dos distritos. Já os partidos pequenos têm mais de 1% da 

bancada da Câmara, representada em pelo menos 20% dos distritos (5 unidades da federação). 

Os nanicos são aqueles que têm pelo menos um representante na Casa, mas que não atendem 

a nenhum dos critérios anteriores, como bem resume o quadro 2. De acordo com o autor, a 

conjugação destes fatores nos dá a medida da força individual de cada partido.  

Categoria Mínimo de Membros Mínimo de Distritos 

Forte Pelo menos 10% (51) 18 (2/3) 

Médio Pelo menos 5% (26) 9 (1/3) 

Entre 1/3 e 2/3 

Pequeno Mais do que 1% (5) Mínimo 5 (20%) 

Nanico Pelo menos 1 1 

Quadro 6 : Categorias de partidos, de acordo com a classificação de Tafner (1996). 
Fonte: Tafner (1996) 

No artigo em que apresenta a taxonomia, Tafner associa o número de partidos 

efetivos, no sentido de atores relevantes, como os constantes das categorias forte e 

intermediário. 

A análise das bancadas eleitas desde 1994 (50ª Legislatura) até a presente Legislatura 

(55ª Legislatura) disposta no gráfico 3 mostra alguns detalhes importantes sobre a queda da 

fragmentação entre 1994 (8,1434) e 1998 (7,1264) que a simples análise dos índices não 

poderia captar. Com o advento da nova legislação partidária na segunda metade da década de 

noventa, há um aumento da concentração entre os partidos fortes (primeira coluna) advinda 

principalmente dos partidos intermediários (segunda coluna). Os chamados partidos nanicos 

ficam praticamente estáveis (última coluna). Em 1994, embora a fragmentação fosse próxima 

(diferença de um ponto percentual), havia um equilíbrio maior de força entre os partidos. 
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Gráfico 3: Configuração Partidária da Bancada Eleita (1994 / 2014), de acordo com a classificação de 
Tafner (1996). 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Registros de Comissões e Movimentação Parlamentar e 
de Apoio à Informática (COMPI) da Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.  Elaboração 
da autora. 

A análise das bancadas eleitas em 1994 e 1998 (apêndice A) mostra que tal fato 

decorreu do aumento da percentagem e do número de partidos fortes de quatro (PMDB, PFL, 

PSDB e PPR) para cinco, com a entrada do PPB (Partido Progressista Brasileiro, com 60 

parlamentares ou 11,70%) no lugar do PPR (Partido Progressista Renovador, com uma 

bancada de 51 parlamentares (ou 9,94%), e o ingresso do PT (Partido dos Trabalhadores, com 

59 parlamentares ou 11,50% da bancada) no pleito de 1994. O percentual dos partidos fortes 

subiu de 60,43% em 1994 para 79,14%, em 1998, portanto. 

Um dos entrantes em 1998, o PPB (Partido Progressista Brasileiro) resultou da fusão 

do PPR, que por sua vez já havia sido objeto de fusão do PDC (Partido Democrata Cristão) e 

do PDS (Partido Democrático Social), em legislatura anterior, com o PTR (Partido 

Trabalhista Renovador), que anteriormente havia incorporado o PST (Partido Social 

Trabalhista) e que mudou a nomenclatura para PP (Partido Progressista). Mais tarde o PPB 

voltou a se chamar PP (Partido Progressista).  

A movimentação corrobora o argumento de que a legislação partidária recém-editada 

fomentou o rearranjo das agremiações antes do pleito de 1998, promovendo estratégias 

partidárias que maximizavam as bancadas. Entre a edição da lei e a bancada eleita em 1999 

houve uma cláusula de desempenho provisória, dando funcionamento parlamentar e acesso 
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aos incentivos proporcionais da legislação partidária aos partidos com apenas três 

representantes eleitos em três diferentes estados, ou seja, menor do que o exigido pelo 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados para ter direito a uma liderança (5 deputados). 

Havia, no entanto, a expectativa de introdução da cláusula de desempenho transitória com a 

bancada eleita em 1999. Os partidos tiveram bastante tempo para se preparar então. 

A diminuição da fragmentação na bancada eleita em 1998 decorreu de fusões e 

incorporações que criavam novas legendas por um movimento centrípeto, aglutinador, 

concentrador de forças, antes mesmo do pleito. Esta dimensão não poderia ser captada 

somente em índices e a tendência deveria continuar não fosse a legislação modificada. 

A taxonomia de Tafner também apresenta algumas dificuldades, no entanto. Há um 

limite muito tênue entre as faixas, como pode ser observado na classificação do PPB, na 

bancada eleita em 2002, como intermediário e não forte, por exemplo. Usei a descrição de 

Tafner o mais parcimoniosamente e  fidedignamente possível, utilizando dois dígitos após a 

casa decimal. Logo, partidos que alcançaram o percentual muito próximo mínimo exigido por 

arredondamento (caso do PT em 1994, 9,94%) mas que não atenderam a exigência mínima de 

distritos (18) não são aceitos na classificação superior. Ainda assim, a classificação é passível 

de controvérsia, mas, na maioria dos casos, da uma boa dimensão do movimento das forças 

partidárias na série histórica. 

O que havia provocado o movimento que chamo de centrípeto entre 1994 e 1998? O 

que provocou a crescente desconcentração de poder iniciada em 2002 que culminou nas duas 

últimas bancadas eleitas em 2010 e 2014? O principal fomentador da fragmentação partidária 

pela via eleitoral, as coligações, mantiveram-se durante todo o período. A suspeita residiu em 

alterações na legislação partidária original, editada em 1995 pela Lei dos Partidos, que haviam 

configurado a bancada eleita em 1998, mas que foram modificadas posteriormente. 

Como dito no capítulo anterior, as principais mudanças introduzidas pela Lei dos 

Partidos estão centradas, na criação de partidos, no funcionamento parlamentar atrelado à 

cláusula de desempenho e na distribuição do fundo partidário. A bancada eleita em 2002 já 

não mostrava a mesma distribuição. Pelo contrário, nela o número de partidos fortes e a 

participação caíram. O PPB diminuiu sua bancada eleita de 60 para 49 (menos de 10%). Em 

2002, retoma-se não só a escalada da fragmentação, mas também o aumento da fatia dos 

segmentos intermediários e pequenos, que praticamente se igualaram aos fortes na bancada 

eleita em 2014 (Cf. gráfico 3). Observe-se que os nanicos mantém patamar próximo até obter 
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um crescimento importante na bancada eleita em 2014. Como observado no capítulo anterior, 

na 51ª Legislatura (1999 - 2003), primeira Legislatura do segundo período de transição do 

fundo, quando as regras eram mais severas (Cf. capítulo 2), uma série de ações começaram a 

ser impetradas nos tribunais superiores requerendo a inconstitucionalidade dos dispositivos. 

Embora as primeiras decisões tenham sido favoráveis à constitucionalidade, havia uma forte 

pressão para a derrubada da cláusula de desempenho que nunca foi efetivamente cumprida 

dentro da Câmara dos Deputados, onde a matéria era considerada interna corporis (Cf. 

capitulo 2).  

A declaração da inconstitucionalidade na 52ª Legislatura (2003-2007) acaba 

incentivando um aumento da fragmentação de cerca de um ponto percentual na bancada eleita 

e estabelecendo tendência jamais revertida. Em 2010, mais uma vez, as decisões dos tribunais 

superiores acabam fomentando a criação de cinco partidos com direito a todos os incentivos 

partidários proporcionais à bancada. O aumento do número de partidos criados, então, 

repercute sobre a bancada eleita em 2015. Por que estes partidos aumentaram a oferta eleitoral 

e a fragmentação da bandada eleita? Porque foram criados sob a nova legislação, que 

incentivava a criação de partidos por migração com todos os direitos das bancadas eleitas. Os 

partidos tinham, portanto, incentivos para a criação – movimento centrífugo – e não fusão e 

incorporação –movimento centrípeto. As estratégias das eleições de 2014 foram elaboradas 

neste cenário. A bancada eleita em 2015 materializou fragmentação ímpar e um equilíbrio de 

forças único (vide gráfico 3). Os efeitos para a governabilidade foram rapidamente 

observados já na primeira sessão legislativa: uma crise institucional sem precedentes na Nova 

República. 

4.7. Conclusão  

A análise das bancadas eleitas no período entre 1994 e 2014 mostra que a 

fragmentação partidária brasileira, não parece estar associada a simples criação de partidos, 

tampouco ao aumento da oferta eleitoral partidária, ou seja, por um aumento de quadros 

externos. Para melhor compreendê-la é preciso entender que a criação de partidos  no Brasil 

se dá preponderantemente pela associação de quadros externos e internos ao Congresso 

Nacional, recrutados pelas elites, por meio de fusão, incorporação e, mais recentemente, a 

criação de novas legendas com quadros eleitos por outras agremiações. 

O sistema partidário brasileiro é caracterizado por alta volatilidade eleitoral e baixa 

institucionalização, de acordo com a literatura (MAINWARING, 1999), o que inclui baixa 
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identificação partidária (PAIVA; TAROUCO, 2011) e uma das causas é a criação de muitas 

legendas e a mudança de nomenclatura.  Entretanto, o levantamento dos partidos constantes 

dos dados do TSE no período desde o fim do bipartidarismo, constante deste capítulo, mostra 

ainda que 24 dos atuais 35 partidos registrados - o que representa 67% - não passaram por 

qualquer processo de fusão, incorporação ou mudança de nomenclatura e sigla. 

Ambas as constatações abrem duas perspectivas. Em uma perspectiva positiva, 

evidenciam o fortalecimento do nosso quadro partidário nestes 30 anos de democracia 

ininterrupta. Neste aspecto, a legislação partidária parece ter atendido ao objetivo do 

constituinte originário. A análise do quadro 3 mostra que os principais partidos que ainda hoje 

atuam no Congresso brasileiro foram criados no período inicial da redemocratização (46ª 

Legislatura e 48ª Legislatura), sendo muitos dos demais resultantes da mudanças de 

nomenclaturas e de quadros já eleitos. 

No mesmo sentido, a fragmentação partidária no Brasil, parece ter a influência da 

organização partidária pela criação de partidos com quadros internos ao Congresso Nacional. 

Quando da fusão ou incorporação, criando partidos em caráter centrípeto (com a aglutinação 

de quadros). Com a criação de partido por migração, em caráter centrífugo, com a dispersão 

dos quadros e consequente aumento da fragmentação. 

Para entender o dinamismo da criação de partidos com quadros internos a partir da 

nova legislação eleitoral editada em 1995, analiso a fragmentação durante a legislatura, a 

partir da  oferta de partidos nas eleições entre 1994 e 2014, e da evolução dos quadros dentro 

de cada legislatura, usando os dados do quadro 3 e da Coordenação de Registro de Comissões 

e Parlamentar e de Apoio à Informática da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos 

Deputados (COMPI), nos próximos capítulos. 
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5. CAPÍTULO 4: Criação de Partidos e Fragmentação Partidária Durante a 

Legislatura (1994 a 2014) 

5.1. Introdução 

No capítulo anterior, analisei a fragmentação partidária advinda da oferta eleitoral e da 

bancada eleita, atualmente referência para a distribuição dos benefícios atrelados ao 

funcionamento parlamentar, como o fundo partidário e a propaganda partidária, além da 

propaganda eleitoral, a última a partir da edição da Lei 11.300 de 10 de maio de 2006. 

Também, a partir de 2007, a bancada eleita, ponderada pelos blocos partidários, serve de 

referência para a distribuição dos cargos da Mesa e de comissões assim como para 

prerrogativas do funcionamento parlamentar, como o  quantitativo de vice-líderes (BRASIL, 

Resolução nº 17, 1989, art. 9º, § 6º), até a interferência dos tribunais superiores distribuindo 

uma série de benefícios que na legislação original estavam atrelados ao funcionamento 

parlamentar, aos partidos formados por migração, como será visto no capítulo 5.  

Como visto no capítulo anterior, a fragmentação partidária não está diretamente ligada 

à criação de partidos, mas à configuração partidária dentro da Câmara baixa, que pode advir 

da eleição e da formação de legendas por fusão, incorporação ou migração partidária. Medida 

pela distribuição das bancadas dos partidos, a fragmentação partidária é considerada fator 

importante para a governabilidade, o consenso e a boa operação do legislativo. A dispersão do 

poder entre vários partidos dentro do Congresso acaba gerando não só a dificuldade do 

consenso como também a constante busca de brechas que possam importar em mais poder 

não só para os que detêm maiorias cada vez menores, como também, e principalmente, os que 

não se sentem agraciados. 

Para entender o dinamismo da criação de partidos a partir da nova legislação eleitoral 

editada em 1995, analiso neste capítulo a evolução da fragmentação durante as legislaturas. 

Para tanto, cotejo a oferta qualitativa de partidos em cada eleição, elaborada a partir dos dados 

do Repositório de Dados Eleitorais86, a evolução do quadro partidário a partir dos dados da 

Seção de Gerenciamento de Dados Partidários do TSE (SEDAP), compilados no quadro 3, 

capítulo 3, e as bancadas da primeira sessão deliberativa de cada sessão legislativa (bancada 

do início dos trabalhos), cedidas pela Coordenação de Registro de Comissões e Parlamentar e 

de Apoio à Informática da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados (COMPI). 

                                                             
86 Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais> 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais
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A escolha da bancada do início dos trabalhos de cada sessão legislativa tem como 

objetivo captar as mudanças nos quadros ocorridas após a bancada eleita decorrentes de 

suplência por vacância (temporária ou permanente) e migração, assim como para a formação 

de blocos parlamentares. A data da bancada aparece em cada quadro (Cf. apêndice A).  

Após as eleições, há dois momentos cruciais para a distribuição de cargos e 

composição das bancadas para a operação do Legislativo em cada legislatura: a eleição da 

Mesa e a composição das Comissões, ambas feitas no início da sessão legislativa. Até a 

Resolução 34, de 2005, que entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2007, a distribuição dos 

cargos das comissões era feita após a eleição da Mesa e a fixação da composição numérica 

mantida durante toda a “sessão legislativa”, sendo que as alterações  numéricas referente ao 

quantitativo das agremiações entravam em vigor na sessão legislativa subsequente (BRASIL, 

Resolução nº 17, 1989, art. 26, caput e § 4; Art. 12,  6º, 7º, texto original de 1989). O texto 

não deixava claro qual seria a bancada de referência para a distribuição dos cargos, ficando a 

decisão a cargo do Presidente, que escolhia entre a bancada eleita, a bancada da posse, a 

bancada da primeira sessão deliberativa, ou mesmo a última bancada da sessão legislativa 

anterior, dando margem a negociações para migração partidária. 

A partir da 53ª Legislatura (2007 – 2011), a Câmara dos Deputados passou  a tomar 

como referência para a distribuição das vagas de cada partido ou Bloco Parlamentar na 

composição da Mesa, “o número de candidatos eleitos pela respectiva agremiação, na 

conformidade do resultado das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral” (BRASIL, 

Resolução nº 17, 1989, art. 8º, § 4º, acrescido pela Resolução 34/2005). A eleição da Mesa 

Diretora é feita na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa da legislatura 

para o primeiro biênio (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 5º) e no início dos trabalhos do 

terceiro ano de cada legislatura (Ibid., art. 6º).  Os líderes dos partidos e dos blocos partidários 

são fundamentais para a negociação dos cargos. A distribuição dos cargos é permeada pela 

composição dos blocos partidários, que devem ser formados até o dia 1º de fevereiro do 

primeiro ano da legislatura, ou seja, a data da posse, para a composição das comissões e 

primeiro biênio da Mesa, e primeiro de fevereiro do terceiro ano da legislatura para o segundo 

biênio da Mesa (Ibid, art. 12, §10, acrescido pela Resolução 34/2005). Estes são prazos 

importantes para arranjos de bancadas e formação de maiorias, e, portanto, momentos de 

picos de migração partidária.  

Após a eleição da Mesa, as vagas nas comissões permanentes são distribuídas entre os 

partidos e blocos parlamentares, logo após a fixação do número de membros, “no início dos 
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trabalhos de cada legislatura”, “ouvido o colégio de líderes” (BRASIL, Resolução nº 17, 

1989, art. 25, redação dada pela Resolução 34/2005).  Assim, atualmente, na prática, a 

distribuição das vagas nas comissões e dos respectivos cargos tem como referência a bancada 

eleita informada pelo TSE, ponderada pelos blocos parlamentares criados até a posse (1º 

fevereiro da primeira sessão legislativa, BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 12, §10, 

acrescido pela Resolução 34/2005), e distribuídas até a primeira sessão deliberativa, devendo 

ser mantida durante “toda a legislatura” (Ibid., art. 26, redação dada pela Resolução 34/2005). 

Também em 2006 houve um aumento da sessão legislativa, ou seja, o período de 

trabalho do Legislativo. Até então, cada legislatura tinha início em 15 de fevereiro e 

terminava em 15 de dezembro, com um período de recesso de 30 de junho a primeiro de 

agosto. Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 50,  em fevereiro de 2006, a sessão 

legislativa passou a ter início em 2 de fevereiro, terminando em 22 de dezembro, com recesso 

entre 17 de julho e primeiro de agosto. 

A 53º Legislatura (2007 – 2011) marca ainda a mudança mais recente na bancada de 

referência para a propaganda eleitoral. Até 1997, as regras eleitorais eram definidas em cada 

eleição  e a bancada de referência para a distribuição da propaganda eleitoral normalmente 

estava atrelada ao prazo mínimo de filiação. Com a edição da primeira lei eleitoral do país, 

em 30 de setembro de 1997, o prazo de filiação mínima foi determinado em um ano e a 

bancada de referência passou a ser a do “inicio da legislatura” (BRASIL, Lei Nº 9.504, 1997, 

art. 47, §3º, texto original). A partir de 2006, a bancada de referência passou a ser  a 

“resultante da eleição”.  

A bancada da primeira sessão legislativa, portanto, é a opção mais parcimoniosa, já 

que melhor capta as variações geradas por incentivos da legislação em toda a série histórica. 

A bancada de referência para distribuição dos cargos da Mesa e das Comissões é elaborada 

somente na primeira e na terceira sessão deliberativa, e por isso, fica difícil utilizá-la para a 

análise contínua de todas as sessões do período entre 1994 e 2014. Ela, no entanto, costuma 

ser próxima à bancada da primeira sessão deliberativa e, quando necessária, será utilizada 

para confirmação de achados, no presente trabalho.  

5.2. Partidos na Eleição e Fragmentação durante a  Legislatura  (1994 – 2014) 

Como visto no capítulo anterior, a literatura preponderante privilegia a importância da 

arena eleitoral e do sistema eleitoral na movimentação parlamentar e na configuração 

partidária das legislatures (DOWNS, 1957; MAYHEW, 1974). No Brasil, a literatura 
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acrescenta que o movimento tem uma lógica individual, de parlamentares como atores 

racionais que utilizam os partidos para interesses eleitorais (AMES, 2001; DESPOSATO, 

2006). Entretanto, a análise da fragmentação a partir da criação e da oferta de partidos para a 

bancada eleita entre 1994 e 2014 sinalizou a possibilidade de incentivos externos à arena 

eleitoral, advindos da legislação partidária. Mesmo com a manutenção das mesmas regras 

eleitorais no que concerne ao principal mecanismo de fomento da fragmentação - a coligação 

–, a fragmentação aumentou de 7,1264 na bancada eleita em 1998, para 8,4896, na bancada 

eleita em 2002, revertendo o movimento decrescente observado anteriormente. A partir de 

então manteve um crescimento estável de cerca de um ponto percentual, até aumentar quase 

três pontos percentuais na bancada eleita para a presente legislatura (55º, chegando a 13,22, 

de acordo com o índice de Gallagher (2015) (Cf. gráfico 2, capítulo 3). De fato, a criação de 

partidos per se a partir da nova legislação não acompanha a oferta eleitoral que  se manteve a 

mesma entre 1998 e 2002 (30).  

 No capítulo anterior, observei que a criação de partidos no Brasil não se dá somente a 

partir de quadros externos, mas também por movimentações internas da bancada (fusões e 

incorporações com mudança de nomenclatura), migração, e, graças a reiteradas decisões do 

Supremo, mais recentemente, na 54ª Legislatura (2011 – 2015) e no início da 55ª Legislatura, 

pela migração de quadros eleitos por outras agremiações para novas legendas. Para verificar a 

suspeita da influência do fenômeno para a fragmentação, neste capítulo, analiso a 

fragmentação partidária a partir da movimentação das bancadas após a eleição. A análise é 

não só quantitativa, mas também qualitativa. É importante frisar que o foco aqui não é o 

fenômeno da migração partidária, embora ele seja o ponto de partida, mas a movimentação 

das bancadas para a “criação” de legendas internamente. Para tanto, coteja-se a oferta de 

partidos em cada eleição para a Câmara dos Deputados entre 1994 e 2014, como ponto inicial, 

com as bancadas em cada sessão legislativa, e a fragmentação por elas provocada. Pela 

especificidade, a bancada da 54ª Legislatura (2011 – 2015) e a da 55ª Legislatura (bancada 

eleita em 2014) serão objeto de capítulo próprio (capítulo 5).  

O gráfico 4 mostra a oferta quantitativa e qualitativa de partidos nas eleições entre 

1994, a última antes da edição da atual Lei dos Partidos e da Lei das Eleições,  e o último 

pleito, em 2014. Como observado no capítulo anterior, a oferta de partidos cresce 43% na 

primeira eleição após a edição das leis, mas depois se mantém praticamente estável, 

posteriormente.  
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Há grandes diferenças qualitativas, no entanto. As legendas em corpo maior são 

“novas”, em cada pleito. Coloco o termo entre aspas porque a maioria delas advém de fusões, 

incorporações e mudanças de nomenclatura, e, portanto, não são realmente novas. As 

legendas em corpo menor não participam do pleito seguinte. As alterações mostram, na 

prática, uma das características do sistema partidário brasileiro, identificada pela literatura: a 

alta volatilidade (MAINWARING, 1999), que também ocorrem em nível subnacional (Bohn; 

Paiva, 2009). Como já demonstrei no capítulo anterior e retomo posteriormente, acredito que 

a volatilidade não é real, entretante, já que decorre da migração de quadros partidários 

existentes com mudança de nomenclatura – mas este não é o objeto da análise da presente 

pesquisa. 

 

Gráfico 4: Oferta qualitativa de partidos por eleição geral para a Câmara dos Deputados (1994 a 
2014) 
Legenda: Oferta Eleitoral de Partidos para a eleição da Câmara dos Deputados (1994 – 2014). Verdes 
(corpo menor): partidos que não aparecem na eleição seguinte. Vermelho (corpo maior): partidos 
novos. Fonte: Repertório do TSE (fevereiro, 2015). Elaboração da autora. O PSN, na verdade, é 
vermelho e não verde, já que muda nomenclatura para PHS na outra legislatura. Da mesma forma, o 
PFL não é novo, porque muda a nomenclatura para DEM. 

Para entender o fenômeno, passo a análise da oferta qualitativa de partidos e da 

fragmentação partidária, em cada sessão legislativa de cada legislatura. 

5.2.1. 50ª Legislatura (1995 – 1999) 

Todos os dez partidos criados na 49ª Legislatura (1991- 1995) concorreram às 

eleições de 1994, a última antes da introdução na nova legislação partidária e eleitoral. Como 
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visto no capítulo anterior (quadro 3), passada a euforia do retorno à democracia, o número de 

pedidos de autuações de partidos diminuiu pela metade e somente 6 novos partidos foram 

registrados definitivamente naquela legislatura (49ª: 1991-1994), sendo um deles por fusão 

(PPR), o que demonstra que havia um processo de acomodação por meio de fusões e 

incorporações. O PDC fundiu-se ao PDS em 1993 para criar o PPR, que, posteriormente se 

fundiu ao PP. Não por acaso, havia uma tendência a diminuição da fragmentação medida pelo 

Número Efetivo de Partidos (N) entre a bancada eleita em 1990 e em 1994, conforme 

observado quadro 5, capítulo 3.  

Em 1994 três novas siglas disputaram as eleições: PRONA, PSTU e PRTB e três 

partidos deixaram de aparecer na oferta eleitoral no pleito seguinte: PTRB, PP e PPR (os dois 

últimos fundidos). Dezoito dos 21 partidos elegeram representantes na Câmara dos Deputados  

em 1994, sendo quatro deles classificados como fortes, de acordo com a classificação de 

Tafner (vide capítulo 3), com um total de 60,43% da bancada. O PMDB, maior partido, 

ocupava 20,86% das cadeiras (107 representantes), na primeira Legislatura com 513 

representantes (Cf. apêndice A, bancadas da Câmara dos Deputados desde a primeira 

legislatura). Nenhum outro partido obteve a mesma percentagem de bancada eleita desde 

então. 

O número de partidos parlamentares decresceu durante toda a 50ª Legislatura, 

com relação à bancada eleita em 1994: 17 em 1995 e 1996 e 16 em 1997 e 1998. Da mesma 

forma, a fragmentação diminuiu substancialmente na segunda sessão legislativa (1996): de 

8,1578 (número bem próximo da bancada eleita) na primeira sessão deliberativa da sessão 

legislativa (1995) para 6,9196, terminando em 6,7272 no início dos trabalhos da última sessão 

legislativa, conforme pode ser observado no quadro 7. 

Ano P HH F N 

1994 Eleitos 18 0,1228 0,8772 8,1434 

1995 17 0,1226 0,8774 8,1578 

1996 17  (*) 0,1445 0,8555 6,9196 

1997 16  (*) 0,1487 0,8513 6,7259 

1998 16 0,1487 0,8513 6,7272 

Quadro 7: Partidos parlamentares e índices de fragmentação na 50ª Legislatura (1995 – 1999) 
Fonte:  Secretaria Geral da Mesa - Câmara dos Deputados - Elaboração própria  (*) Em 1996 e em 
1997 aparece a categoria sem partido. Logo de fato, há 16 partidos parlamentares e 15 partidos 
parlamentares, respectivamente. Decidi, por parcimônia, manter a categoria pela importância da 
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mesma, que configura uma “bancada de migrantes” para a criação de legendas e equilíbrio de forças 
como será mostrado mais adiante. 

A substancial queda não decorre do acaso. Em 19 de setembro de 1995, um ano 

antes do pleito municipal de 1996, foi aprovada a nova Lei dos Partidos (BRASIL, Lei nº 

9.096, 1995), que previa uma cláusula de desempenho  de 5% dos votos válidos apurados, 

distribuídos em pelo menos 9 estados com 2% em cada um deles (vide capítulo 2) a ser 

implantada para a bancada eleita em 2006. Havia, entretanto, uma cláusula de desempenho 

provisória após a aprovação da lei, em setembro de 1995, até o início da próxima legislatura 

de que o partido que tivesse três deputados em três diferentes estados (ibid., art. 56, texto 

original) teria direito ao funcionamento parlamentar. Importante, lembrar que a cláusula de 

desempenho determinava o acesso ao funcionamento parlamentar, que por sua vez era 

condição para o acesso à propaganda partidária e o fundo partidário, proporcionais à bancada 

(Cf. capítulo 2).  

A cláusula de desempenho não conflitava com o disposto no Regimento Interno 

da Câmara (Resolução 17, 1989) que garantia liderança (a que estão atrelados os benefícios 

do funcionamento parlamentar) para os partidos com bancada de cinco representantes. Cinco 

partidos não atingiram a cláusula de barreira nas eleições de 1994: PSD, PPS, PRN, PRP e 

PV. Sendo que o PSD elegeu três representantes, mas em dois estados (Cf. apêndice A). No 

início da primeira sessão legislativa  (1995) este número caiu para 4: PV, PRP, PPS, PMN, o 

último com quatro representantes, mas em dois estados, mostrando um movimento centrípeto 

após a bancada eleita, provavelmente como efeito dos incentivos eleitorais (distribuição do 

tempo de propaganda eleitoral) e dos cargos da Mesa e em comissões, que tinham como 

referência a bancada do início dos trabalhos (vide introdução do capítulo e apêndice A). 

A medida que a legislatura avançou, os incentivos à obediência à cláusula de 

desempenho foram atenuados por decisões controversas dos tribunais superiores. Em 7 de 

fevereiro de 1996, o STF, em medida liminar, determinou a constitucionalidade da cláusula de 

desempenho. Em 19 de maio de 1998, O TSE em Resolução (20.198) determinou o direito à 

diplomação de candidato eleito, mesmo que o partido não tivesse preenchido os requisitos das 

disposições transitórias da Lei dos Partidos.  

Três partidos “desapareceram” nesta Legislatura: o PP, o PPR e o PTRB. O 

PTRB não elegeu representantes em 1994. Os outros dois foram objeto de fusão.  O PPB, 

criado em 16 de novembro de 1995, resultou da fusão do PPR (por sua vez resultante da fusão 

do PDC e do PDS) com o PP, que tinha uma bancada eleita de 35 parlamentares, também 
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resultado da fusão entre o PST e o PTR em 1993. O PPR já surgiu como partido forte e 

aparece na primeira sessão deliberativa da 50ª legislatura, em 1995, com uma bancada de 51 

parlamentares, correspondendo a 9,96% da Câmara dos Deputados (Cf. apêndice A). Já o PPB 

apareceu na bancada da primeira sessão deliberativa de 1996, com 88 parlamentares. O novo 

partido concentrou bancada. 

É importante ressaltar que o texto original da nova lei fomentava a fusão e a 

incorporação de partidos. Observa-se ainda que somente os novos partidos, criados por fusão 

e/ou mudança de nomenclatura (PP e PPB) mantiveram bancadas expressivas na 50ª 

Legislatura. Dos demais partidos criados na 50ª legislatura (PRT/PSTU; PCB, PSN/PHS, 

PCO, PTN, PRTB, PSDC/PDC, PSL e PAN, PGT) somente o PSTU (anteriormente 

denominado PTR e PRT) aparece com apenas um parlamentar em 1998, Lindberg Farias, que, 

em seu primeiro mandato, saiu do PCdoB, em 2 de outubro de 1997. Isto implica em dizer 

que não foram criados com bancadas eleitas e todas as prerrogativas delas decorrentes, como 

correu posteriormente. De fato, na distribuição do Fundo Partidário de 1994, por exemplo, o 

PPR e o PP receberam 12,5% e 8,7 % do fundo, respectivamente. O PPB apareceu na 

distribuição de 1995, com 13,8% do fundo. O PPR e o PP apareceram com 2,4% e 1,8% 

respectivamente do fundo, em 1995. A partir de 1996 já não apareceram na distribuição dos 

recursos pelo TSE. Os demais partidos criados que tiveram direito ao fundo só aparecem na 

distribuição do fundo em 1996, com uma fatia irrisória, que não chegava a 1%. Até a edição 

da Lei nº 11.459/2007, os partidos sem representação tinham direito a 1% dos recursos do 

fundo partidário, fora o período entre 6 de fevereiro de 2007 e a edição da lei, quando a 

Resolução 22.506 do TSE distribuiu 42% do fundo para todos os partidos com registro no 

TSE (vide capítulo 2). O assunto será retomado no capítulo 6.  

Da mesma forma, a análise das bancadas pela taxonomia de Tafner (Cf. capítulo 

3) disposta no gráfico 5,  mostra que há um uma tendência de diminuição do número de 

partidos nanicos e aumento dos pequenos ao final da legislatura, esvaziando a concentração 

de partidos médios, mas mantendo o número e o percentual de partidos fortes (4 durante toda 

a legislatura). Desta forma, a fragmentação caiu, mesmo com a diminuição do percentual dos 

partidos fortes (Cf. apêndice A). 
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Gráfico 5: Evolução do peso/força dos partidos na 50ª Legislatura de acordo com a taxonomia de 
Tafner (1996) 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Registro de Comissões e Parlamentar e de Apoio à 
Informática da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados (COMPI). Elaboração da autora. 

A análise das movimentações parlamentares entre partidos no período também 

corrobora o argumento. Com a interposição de cláusula de desempenho inicial “confortável”, 

os partidos puderam fazer arranjos tendo em vista o cenário futuro. Na 50ª Legislatura, o 

movimento de migração partidária principal ocorreu em direção aos fortes: PSDB (59 

parlamentares), PFL (55 parlamentares) e PPB (37 parlamentares), sendo o último resultante 

de fusão. A maioria dos parlamentares que migraram para o recém-criado PPB também 

vieram de partidos fortes, como o PFL (11), o PMDB (7) e o PSDB (7). É bom lembrar que, 

na terminologia de Tafner (1996), os partidos fortes e intermediários são considerados 

“efetivos”.  

O PSDB, que elegeu 63 deputados em 1994 (participação de 12,28%) terminou a 

legislatura com 96 deputados, e uma participação de 18,75%. O PFL aumentou sua bancada 

de 89 para 109 no início da última sessão legislativa. Sua participação subiu de 17,35% para 

21,29%, e o partido terminou a legislatura como a maior bancada na Câmara dos Deputados. 

Desde então, nenhum outro partido obteve tamanho percentual de bancada tanto eleita quanto 

no período intereleições. O PMDB perdeu 20 parlamentares, mas mesmo assim, terminou a 

legislatura como a terceira maior bancada e não perdeu sua posição de partido forte. O PPB 

surgiu com uma bancada maior do que a eleita pelos partidos fundidos (88, 17,19%), PL e 
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PPR , que ao todo tinham 68 parlamentares. Terminou a legislatura com 80 parlamentares e 

15,63% de participação. 

Interessante observar que o PPB foi também o partido que mais perdeu 

parlamentares por migração na Legislatura (44), seguido do PMDB (38) e do PSDB (22), o 

que significa que a maioria das migrações se deu entre os partidos com grandes bancadas. Isto 

mostra que os partidos novos costumam atrair os parlamentares, em busca de melhores 

chances eleitorais, como já atesta a literatura (MELO, 2000; MELO, 2004; DINIZ, 2006) e 

são utilizados como “pontes” de acesso a outros partidos. A literatura mostra ainda que há 

incentivos internos à Câmara dos Deputados, como os cargos em comissões e uma 

coordenação partidária “aliciando” parlamentares tendo em vista o sucesso eleitoral, 

(FREITAS, 2012, p. 974). 

Em resumo, a criação de partidos pela movimentação de quadros na 50ª 

legislatura teve um efeito centrípeto, ou seja, diminuiu a fragmentação. O principal partido 

criado (PPB) adveio de fusão e, portanto, também concentrou bancada. Esta parecia ser a 

ideia inicial do legislador da Lei dos Partidos, votada e publicada na 50ª Legislatura, que 

beneficiava as agremiações melhor representadas, pelo percentual proporcional de 99% do 

fundo partidário e pela cláusula de desempenho atrelada ao funcionamento parlamentar. 

5.2.2. 51ª Legislatura (1999 – 2003) 

A oferta eleitoral  para a Câmara dos Deputados em 1998 teve um aumento da 

ordem de 9 agremiações em relação a 1994, sendo que 12 partidos, ou seja, um partido (PT do 

B) além dos criados na legislatura anterior, não havia concorrido ao pleito de 1994 (Cf. 

gráfico 4). Os novos concorrentes (em corpo maior) foram PAN, PCB, PCO, PGT, PPB 

(fusão), PRTB, PSDC, PSL, PSN/PHS, PTN, PST e PT do B. Somente os dois últimos foram 

criados em legislaturas anteriores:   a 48ª e 49ª legislaturas, respectivamente. Ainda com 

relação ao pleito anterior, observa-se que o PPR e o PP, objeto de fusão, já não apareceram 

em 1998 (em corpo menor, em 1994). O outro partido que não concorreu em 1998 é o PTRB, 

cujo pedido foi autuado em 30 de setembro de 1993, e o registro provisório foi deferido em 11 

de novembro de 1993. Não houve pedido de registro definitivo e o partido não pôde concorrer 

às eleições de 1998. Em resumo, apenas um partido realmente deixou de existir devido à 

exigência da nova legislação, que não permitia a participação em eleições com registro 

provisório. 
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Na 51ª legislatura (1999-2003) houve apenas dois pedidos de registro de 

agremiações: o Partido Comunitário Nacional (PCN) e o Partido do Movimento Democrático 

para Cidadania (PMDC), em 2000, ambos indeferidos, mostrando que as novas exigências 

não seriam facilmente cumpridas. Nenhum partido foi criado, na 51ª legislatura (CF. quadro 

3, capítulo 3).  

Como dito anteriormente, a Legislatura começou com a previsão de uma 

cláusula de desempenho transitória de cinco representantes em cinco estados, com 1% dos 

votos válidos no País que deveria se estender até 2006. Oito partidos não conseguiram cinco 

representantes em 1998: PPS, PSD, PMN, PSC, PRONA, PSL, PST, PV (Cf. apêndice A – 

242). No início da primeira sessão legislativa (1999, Cf. Apêndice A – 243) apenas seis não 

cumpriam a cláusula,  em 2001, quatro partidos tinham menos de cinco representantes em 

cinco estados (PV, PTN, PHS e PST, sendo que o último tinha 5 representantes, só que em 

quatro estados)87.  

Como visto no segundo capítulo, a cláusula de desempenho da Lei nº 9.096, 

1995 nunca foi efetivamente aplicada, mas a “ameaça” da sua aplicação o perdurou por quase 

toda a 51ª legislatura (1999-2003) e fomentou um movimento “centrípeto” das bancadas. O 

PSC, partido que havia começado a legislatura anterior cumprindo a cláusula de desempenho 

de 3 representantes, mas que começou os trabalhos da última sessão legislativa sem nenhum 

representante  (Cf. Apêndice A) ingressou com ADIN contra o dispositivo da cláusula de 

desempenho, logo após a aprovação da Lei dos Partidos (Cf. capítulo 2). Em 9 de fevereiro de 

2000, o STF, julga constitucional o artigo artigo 12, que trata do funcionamento nas “Casas 

Legislativas”, contrário a ADIN interposta pela Assembleia da Bahia. Em 25 de maio de 

2001, também, por unanimidade, o STF decidiu liminarmente pela constitucionalidade do art. 

13, que condiciona o acesso ao funcionamento parlamentar à distribuição do fundo partidário 

e a propaganda partidária proporcional, contrariamente a pleito da ADIN impetrada pelo PSC. 

Ao que tudo indica, a expectativa de aplicação da legislação surtiu efeito na 

fragmentação partidária. Conforme pode ser acompanhado no quadro 8, durante a 51ª 

legislatura (1999-2003) o número efetivo de partidos (N) caiu de 7,1264, com a bancada eleita 

em 1998, para 6,6826 na primeira sessão deliberativa da legislatura, em 1999, e, a bancada 

que iniciou os trabalhos após o ano das eleições municipais, em 2001, ainda apresentava 

fragmentação inferior à bancada eleita: 7,0929. O movimento contra a aplicação da cláusula 

                                                             
87 Para detalhes da bancada, ver apêndice A  
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de barreira cresceu com a proximidade das eleições de 2002, e a pressão pôde ser sentida na 

fragmentação no inicio dos trabalhos da última sessão legislativa. Em fevereiro daquele ano, o 

TSE adiou a aplicação da cláusula de desempenho para a bancada eleita em 2006, dando um 

alívio aos partidos com  menos de cinco representantes e acenando com a possibilidade de que 

ela nunca fosse efetivamente cumprida. 

Ano P HH F N 

1998 Eleitos 18 0,1403 0,8597 7,1264 

1999 17 0,1496 0,8504 6,6826 

2000 16 0,1439 0,8561 6,9469 

2001 17  (*) 0,1410 0,8590 7,0929 

2002 16 0,1303 0,8697 7,6731 

Quadro 8: Partidos parlamentares e índices de fragmentação na 51ª Legislatura (1999 - 2003) 
(*) Em 2001 há 16 partidos parlamentares sem a inclusão da categoria sem-partido para cálculo da 
fragmentação (Cf. quadro 7). 

O número de partidos parlamentares também caiu de 18 para 16 em todo o 

período. Na terceira sessão legislativa há de fato 16 partidos, mas decidi manter a categoria  

“sem-partido” – parlamentares em migração naquele momento - como uma legenda, para 

verificar o impacto dos mesmos na fragmentação.  

A bancada eleita na 51º legislatura (1999-2003) tinha uma grande concentração 

de partidos fortes (quase 18 pontos percentuais acima da anterior) e ela aumentou na primeira 

sessão legislativa (fragmentação cai com relação à bancada eleita). Há cinco partidos fortes 

até 2001. Os segmentos intermediários chegam a desaparecer na primeira sessão deliberativa 

de 1999 e de 2000. O número de partidos parlamentares também cai durante a legislatura. A 

desconcentração é evidente na primeira sessão legislativa de 2001, quando o percentual de 

partidos fortes cai 21,83 pontos percentuais. Há uma evidente migração de poder para os 

segmentos intermediários e pequenos no final da legislatura, no entanto, a meu ver, como 

resultado da movimentação das bancadas frente a possibilidade de “flexibilização” das regras 

da cláusula de desempenho, como pode ser observado no gráfico 6: 
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Gráfico 6: Evolução do peso/força dos partidos na 51ª Legislatura de acordo com a taxonomia de 
Tafner (1996) 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Registros de Comissões e Movimentação Parlamentar e 
de Apoio à Informática (COMPI) da Secretaria Geral da Mesa DA Câmara dos Deputados. Elaboração 
da autora. 

A análise das bancadas eleitas e no início dos trabalhos em cada sessão 

legislativa constante do apêndice A, mostra que dois partidos criados na legislação anterior 

conseguem eleger membros: o PPB (60 membros), que na verdade surgiu forte e por fusão, e 

o PSL, com um membro. Outro estreante em 1998 que conseguiu eleger um membro foi o 

PST. Ambos cresceram bastante durante a legislatura chegando a ter cinco deputados e 

cumprindo a cláusula de desempenho, como visto a cima. 

Como observado anteriormente, houve grande movimentação das bancadas 

durante a legislatura. A migração partidária subiu de 235 trocas para 290, com relação à 

legislatura anterior. Mais uma vez, no entanto, o movimento maior foi em direção aos partidos 

fortes.  O PMDB foi destino de 37 parlamentares, seguido do PSDB (36) e do PFL (33), o que 

pode ter ajudando a reduzir a fragmentação, nas primeiras sessões legislativas. 

A 51ª Legislatura  (1999 – 2003) estabelece um marco divisório no incentivo à 

migração partidária tendo em vista um componente eleitoral: a propaganda partidária, como 

explicado na introdução do capítulo. Até a 50ª Legislatura, as regras eleitorais eram definidas 

em cada eleição  e o incentivo à migração costumava variar conforme o prazo mínimo de 

filiação partidária e a bancada de referência para a distribuição da propaganda eleitoral, que 

normalmente estava atrelada àquele prazo. Em outras palavras, a bancada e a data de 
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referência costumavam variar, conforme acordo político. Com a edição da primeira lei 

eleitoral do país, o prazo de filiação mínima foi determinado em um ano e a bancada de 

referência passou a ser a do “inicio da legislatura” (BRASIL, Lei nº 9.096, 1995, art. 47, §3º, 

texto original) e não a bancada eleita, incentivando a migração partidária antes da primeira 

sessão deliberativa da primeira sessão legislativa. 

A literatura aponta a relação entre a migração partidária  e o calendário eleitoral 

(Diniz, 2006; Freitas, 2012). O fenômeno da migração partidária ocorre durante todo o ano, 

mas têm picos relacionados a incentivos eleitorais relacionados à representação na Câmara 

dos Deputados (DINIZ, 2000, p. 37-38), como o prazo máximo de filiação partidária anterior 

à eleição e a bancada de referência para o tempo de propaganda eleitoral. A distribuição das 

migrações por mês por legislatura pode ser vista no gráfico 7. 

 

Gráfico 7: Trocas de partido por mês/legislatura (1991 / 2015) 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Registro de Comissões e Parlamentar e de Apoio à 
Informática da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados (COMPI). Elaboração da autora. 

Observa-se que na 49º Legislatura (1991-1995), a última antes da aprovação da 

nova Lei das Eleições, há dois picos migratórios praticamente equivalentes: o primeiro mês 

do ano com a maior frequência de mudanças partidárias; seguido de setembro, devido ao 

prazo de filiação partidária mínima: um ano antes das eleições. O início de outubro é o 

período limite para filiação tendo em vista as eleições no ano seguinte. Há uma ligeira 
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vantagem para o período do início da legislatura. Na  50ª Legislatura, o pico da migração 

recai sobre o mês de outubro, embora também ocorra nos dois primeiros meses do ano. 

Na 51ª legislatura (1999-2003), a primeira após a edição da nova Lei das 

Eleições, há um pico em fevereiro, início da legislatura. A mesma tendência é seguida até a 

52º legislatura. Na 53º, a primeira que sofreu os efeitos tanto da Lei nº 11.300, 2006 quanto da 

resolução 22.610 (25 outubro de 2007), e da EC 50, que antecipa o início dos trabalhos 

legislativos para 2 de fevereiro, o mês de pico passa a ser setembro/outubro, ou seja, o mês de 

prazo para a filiação tendo em vista as eleições. Na 54º legislatura, a criação do partido por 

migração, com o objetivo eleitoral fica clara. Praticamente todas as trocas de partido foram 

feitas em outubro, prazo de encerramento da janela de 30 dias aberta para a filiação após a 

criação de partido. O assunto será retomado no próximo capítulo. 

O PFL foi a principal origem dos parlamentares insatisfeitos (48 trocas), seguido 

do PSDB (47 trocas ) e do PMDB (39 trocas).O PFL começou como o maior partido: 110 

parlamentares e terminou a legislatura com 95 parlamentares (menos 15). O PMDB reduziu 

sua bancada eleita de 96 para 88 (menos 11). Diferentemente da legislatura anterior, na 

primeira legislatura após a edição da nova lei eleitoral não houve fusões, nem criação de 

partidos e um novo tipo de ator ganhou a cena: o partido nanico, usado nas negociações para 

tempo de campanha. O pico da migração partidária foi fevereiro e a Lei dos Partidos tomava 

como referência para a propaganda partidária a bancada da “data de início da legislatura”, 

(Art. 47, §3º), termo vago, normalmente representando a data da primeira sessão deliberativa 

da Legislatura. Nesta legislatura, no entanto, havia também o incentivo da cláusula de 

desempenho. A fragmentação foi contida pelo avanço dos segmentos menores rumo aos 

intermediários e pequenos. 

Os chamados partidos nanicos, de acordo com a classificação de Tafner, tiveram 

papel mais relevante nas movimentações. Vinte por cento das trocas tiveram como destino um 

destes partidos e 15% delas tiveram um destes partidos como destino. Na legislatura anterior a 

participação destes partidos foi de 8% (destino) e 6% (origem). 

O PST foi destino de 28 trocas de parlamentares, que podem tê-lo usado como 

trampolim para outras legendas, já que 24 parlamentares tiveram aquele partido como origem. 

O partido, que havia iniciado a legislatura com um representante, terminou a mesma com 4 

representantes. O PSL também foi destino de seis parlamentares. No total, quatro partidos 

nanicos criados na 50ª legislatura foram destino de 13% das trocas na 51ª legislatura. 
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De fato, a 51ª Legislatura (1999 – 2003) registrou um forte aumento das 

migrações partidárias: 23,4% de aumento em relação à legislação anterior, alcançando 

patamares acima da 49ª legislatura (1991-1995). Nela a semente do que seria a principal 

característica da próxima legislatura germinava. A migração partidária bateu recordes jamais 

alcançados, na 52ª Legislatura (2003 - 2007), quando também houve a criação do primeiro 

partido por migração parlamentar. 

5.2.3. 52ª Legislatura (2003 - 2007) 

A 52ª Legislatura (2003 - 2007) já nasceu fadada a marcar um divisor de águas 

na configuração partidária brasileira no atual período democrático. A última legislatura antes 

da implantação definitiva da cláusula de desempenho, instituída pela Lei dos Partidos, acabou 

sendo a primeira a guindar o único partido considerado de massa no Brasil o Partido dos 

Trabalhadores, o PT (AMES, 2001; MAINWARING, 1999),  ao comando do Executivo, 

completando um ciclo de alternância de poder fundamental para a democracia na chave 

dahlsiana. Em um pleito sem novos partidos de fato, o PT obteve não só a Presidência da 

República como também a maior bancada da Câmara dos Deputados (91 deputados, 17,74%). 

A bancada eleita em 2002 também estabeleceu uma mudança de direção da fragmentação, que 

assumiu movimento ascendente a partir de então (Cf. gráfico 2, capítulo 3). 

O período também ficou conhecido por importantes alterações na legislação 

partidária e pela grande movimentação dos quadros. Na 52ª Legislatura houve uma explosão 

do número de trocas partidárias, fusões e incorporações e a criação do primeiro partido 

parlamentar com bancada eleita por outro partido: o PSOL, uma dissidência do PT, num 

processo muito semelhante ao que viria a ser retomado por outas agremiações, na 54ª 

Legislatura. 

Como forma de conter a escalada da migração partidária, o período também 

acabou marcando o fim de uma série de dispositivos que estabeleciam a bancada da primeira 

sessão legislativa como referência, substituída pelo “resultado das urnas” (Cf. introdução). 

Além disso, ao final da Legislatura, houve importantes alterações nas regras partidárias, 

derivadas de decisões dos tribunais superiores, que lançaram as bases para o que considero 

uma nova etapa na configuração partidária brasileira, a partir da 54ª Legislatura, com a 

criação de partidos com grandes bancadas eleitas por outras agremiações, com direito aos 

benefícios do funcionamento parlamentar, propaganda partidária e, principalmente fundo 

partidário: os partidos criados por migração.   
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Dois partidos que não concorreram em 1998 apareceram no pleito em 2002, que 

manteve a mesma oferta de partidos das eleições anteriores: PHS e PTC (Cf. gráfico 4, em 

fonte maior). Embora neófitos no pleito, eles não foram novos de fato. O PHS  resultou da 

nova nomenclatura do PSN. O PTC, da mudança da nomenclatura do Partido da Juventude 

(PJ), com registro definitivo em 1990, já como PRN, em 24 de abril de 2001. Em resumo, não 

houve novos partidos de fato concorrendo às eleições em 2002. Nenhum deles conseguiu 

eleger membros em 2003, mas o PTC conseguiu um representante, de Minas Gerais, oriundo 

do PMDB, o deputado Carlos William, em 10 de janeiro de 2006, pouco antes do início da 

última sessão legislativa, em 15 de fevereiro de 2006. 

A análise da coluna de partidos parlamentares na bancada eleita e nas primeiras 

sessões deliberativas de cada sessão legislativa disposta na categoria “P” no  quadro 9 mostra 

que, como havia ocorrido nas legislaturas anteriores, o número de partidos parlamentares caiu 

no período. 

Ano P HH F N 

2002 Eleitos 19 0,1178 0,8822 8,4896 

2003 16(*) 0,1130 0,8870 8,8513 

2004 16(*) 0,1125 0,8875 8,8911 

2005 15(*) 0,1182 0,8818 8,4596 

2006 17 0,1063 0,8937 9,4114 

Quadro 9: Partidos parlamentares e índices de fragmentação na 52ª Legislatura (2003 - 2006)  
(*): Nas três primeiras sessões legislativas há de fato menos um partido parlamentar devido à inclusão 
da categoria sem-partido no cálculo da fragmentação. A categoria foi mantida pela importância da 
mesma no cálculo da distribuição das bancadas. 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Registro de Comissões e Parlamentar e de Apoio à 
Informática da Secretaria - Geral da Mesa da Câmara dos Deputados (COMPI). Elaboração da autora. 

Observe-se ainda que, embora a bancada eleita em 2002 para a 52ª Legislatura 

(2003-2007) seja oriunda da mesma oferta de partidos (30), há um aumento, ainda que 

pequeno, do número de partidos parlamentares em relação à bancada ao final da 51ª 

Legislatura. Dezenove partidos elegeram representantes na Câmara dos Deputados, contra 18 

na legislatura anterior. Já no início dos trabalhos, em 2003, quatro agremiações 

“desapareceram”: PSD, PST, PSDC e PSL. O principal motivo foram as fusões. O PST foi 

incorporado pelo PL, e o antigo PSD foi incorporado pelo PTB. O PSDC e o PSL também 

perderam seu único membro, antes do início dos trabalhos, em 17 de fevereiro de 2003. 

Como dito, o período marcou uma grande movimentação das bancadas antes 

mesmo do início dos trabalhos legislativos. Dois parlamentares trocaram de partido ainda em 
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dezembro de 2002, 42 trocas ocorreram em janeiro de 2003 e 51 trocas de partido até o início 

dos trabalhos, em 17 de fevereiro de 2003, sendo seis em 1 de fevereiro, data da posse.  

As migrações do início da legislatura tiveram incentivos externos eleitorais, 

como a literatura já havia sinalizado (MELO, 2000; 2004; DINIZ, 2006). Desde 1997, o prazo 

de filiação mínima foi determinado em um ano e a bancada de referência passou a ser a do 

“inicio da legislatura” (BRASIL, Lei 9.504, 1997, art. 47, §3º, texto original). Não por acaso, 

quarenta e dois por cento das 351 trocas de partido realizadas na 52ª Legislatura foram feitas 

nos meses anteriores ao início dos trabalhos das sessões legislativas: 20 trocas foram 

realizadas no mês de dezembro, 54 trocas no mês de janeiro e 74 trocas no mês de fevereiro, 

sendo quarenta e duas trocas só em janeiro de 2003 e cinquenta e uma delas (34%) antes do 

início dos trabalhos da primeira sessão legislativa da legislatura.  

Da mesma forma, os meses de agosto, setembro e outubro, próximos ao prazo de 

um mês de anterioridade da filiação partidária,  concentraram outros 36 por cento das trocas 

partidárias: 36 trocas em agosto, 47 trocas em setembro e 42 trocas em outubro, sendo a 

maioria delas nos anos ímpares, ou seja, anos anteriores às eleições (Cf. gráfico 7). 

Ocorre que houve também incentivos internos. Naquele ano, a bancada da 

eleição (6/10/2002) serviu como referência para a distribuição dos cargos da Mesa e a da 

posse (1/02/2003), serviu de referência para a distribuição dos cargos das comissões na 

primeira sessão deliberativa. Até 52ª legislatura a decisão da referência era ato discricionário 

do Presidente da Casa (Cf. introdução do capítulo). Também até a entrada em vigor da 

Resolução 34 de 2005, as vagas das comissões eram distribuídas no início da  primeira e da 

terceira sessão legislativa. 

Art. 25. O número de membros efetivos das Comissões Permanentes será 
estabelecido por ato da Mesa, ouvido o Colégio de Líderes, no início dos 
trabalhos da primeira e da terceira sessões legislativas de cada 
legislatura, prevalecendo o quantitativo anterior enquanto não modificado 
(BRASIL, Resolução nº 17, 1989, texto original, grifo da autora).  

Só que este quantitativo poderia ser modificado quando da dissolução do bloco 

parlamentar 

Dissolvido o Bloco Parlamentar, ou modificado o quantitativo da 
representação que o integrava em virtude da desvinculação de Partido, será 
revista a composição das Comissões, mediante provocação de Partido ou 
Bloco Parlamentar, para o fim de redistribuir os lugares e cargos, consoante 
o principio da proporcionalidade partidária, observado o disposto no § 4º do 
art. 26. (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 12, § 6º, texto original, 
Revogado com Resolução 34/2005) 
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Mas as modificações só valem para a sessão legislativa subsequente; 

As modificações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos Partidos 
ou Blocos Parlamentares, que importem modificações da proporcionalidade 
partidária na composição das Comissões, só prevalecerão a partir da sessão 
legislativa subsequente ((BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 26, § 4º, texto 
original).  

Os incentivos internos também configuram vantagem eleitoral (BOWLER, 

2009), principalmente no Brasil, onde os partidos são fracos na arena eleitoral, mas fortes na 

operação do legislativo (PEREIRA; MUELLER, 2003). Quinze trocas foram efetuadas entre 

dezembro de 2003 até o dia 16 de fevereiro de 2004, referência para a distribuição das vagas 

de comissões em 2004 (ano eleitoral). 

Apesar das fusões e incorporações, e do “desaparecimento de quatro partidos, a 

fragmentação, ao contrário, do que ocorreu nas outras legislatura, aumentou em 0,32  pontos 

percentuais, na bancada de 17 de fevereiro de 2003, data da primeira sessão deliberativa da 

52ª sessão legislativa, com relação à bancada eleita (Cf. quadro 9). 

O percentual  de partidos fortes praticamente se manteve da bancada eleita até a 

segunda sessão legislativa (Cf. gráfico 8): 62,38% e 65,89%, caindo em 2005, justamente 

quando a fragmentação se reduz a patamares próximos da bancada eleita (8,4596, quadro 9). 

O número de partidos fortes  se manteve na primeira sessão, aumentando de quatro ( PT, PFL, 

PMDB, PSDB) para cinco, com o ingresso do PTB, cuja bancada aumentou de 49 para 52 

parlamentares da bancada eleita para o início da segunda sessão legislativa em 15 de fevereiro 

de 2004. Todos os partidos fortes da bancada eleita perderam membros, com considerável 

desconcentração de bancadas e consequente aumento da fragmentação, medida pela diferença 

entre a unidade e o somatório dos quadrados das percentagens (Cf. capítulo 3). 

Da mesma forma que ocorreu na 50ª Legislatura, o percentual de nanicos caiu, 

chegando a 1% (0,98%). 
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Gráfico 8: Evolução do peso/força dos partidos na 52ª Legislatura de acordo com a taxonomia de 
Tafner (1996) 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Registro de Comissões e Parlamentar e de Apoio à 
Informática da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados (COMPI). Elaboração da autora. 

A maior perda durante a legislatura ocorreu com o PFL (20), que elegeu 84 

parlamentares e que terminou a legislatura com 64 deputados. A segunda maior perda foi do 

PSDB, partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que terminou a legislatura com 

menos 15 parlamentares. O PT, partido do Presidente da República, perdeu nove 

parlamentares, sendo sete para o PSOL, novo partido registrado em 15 de setembro de 2005. 

Por outro lado, o PTB, legenda pela qual 26 parlamentares haviam sido eleitos, 

dobrou sua bancada na Câmara dos Deputados, alcançando um percentual de 10,14%, no 

início da segunda sessão legislativa (2004), passando de intermediário a forte. O aumento se 

deu por incorporação. O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro)  incorporou o PSD88, que tinha 

uma bancada de 4 parlamentares, em 13 de março de 2003. Da mesma forma, o Partido Social 

Trabalhista (PST), que elegeu 3 membros, e o PGT (Partido Geral dos Trabalhadores), que 

não elegeu deputado federal, foram incorporados ao Partido Liberal (PL), em 1 de abril de 

2003.  

O principal motivo das fusões foi a proximidade da possível aplicação da 

cláusula de desempenho,  já que o TSE havia decidido em 21 de fevereiro de 2002, ou seja, no 

início da Legislatura anterior, que as novas regras sobre a cláusula de desempenho só 

valeriam a partir de 2006 para não coincidir com a aplicação da verticalização (Resolução do 

                                                             
88 Folha de S.Paulo on line: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u43593.shtml> 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u43593.shtml
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TSE nº 20.991, 2002). Nas eleições de 2002, oito dos 19 partidos parlamentares não 

conseguiram vencer a cláusula de  desempenho transitória: PRONA, PV, PSD, PST, PMN, 

PSC, PSDC, PSL. Como visto no capítulo 2, a pressão para suspensão da cláusula de 

desempenho era grande. Juntos eles trouxeram 22 parlamentares.  

Mais para o final da Legislatura, em 2006, com a ameaça da aplicação da 

cláusula de desempenho final, o PTB e o PL movimentaram-se novamente. O PTB (Partido 

Trabalhista Brasileiro) incorporou o PAN (Partido dos Aposentados da Nação)89, em 

dezembro de 2006. O PL (Partido Liberal)  fundiu-se ao PRONA, para formar o Partido da 

República (PR)90, em 19 de dezembro de 2006. A alteração foi registrada após a eleição e por 

isso ambas as legendas aparecem na bancada eleita para a 53ª Legislatura (2007 -2011) como 

será retomado mais adiante.  

Outra mudança com relação às legendas foi o ressurgimento do PP, em 29 de 

maio de 2003, partido que havia disputado a eleição em 2002, como PPB, nome adotado a 

partir da incorporação do PST e PPR em 1993, elegendo 49 parlamentares (9,55%). O PPB 

ainda aparece na bancada da primeira sessão deliberativa da legislatura, em 17 de fevereiro de 

2003, como partido intermediário, com 45 membros. Em 2004, o PP aparece como partido 

forte, com 54 parlamentares, na bancada do início dos trabalhos, em 15 de fevereiro. 

As perdas dos dois grandes partidos (PT e PFL) foram, sem dúvida, responsáveis 

pelo aumento da fragmentação, mas não sozinhas. O aumento da bancada do PT, que por isso 

ingressou na categoria dos partidos fortes, é bem expressivo, e deveria compensar as perdas, 

mas não o faz, porque há outras pressões concorrentes, ligada a um fenômeno que marcou a 

52ª legislatura: a migração partidária. 

A 52ª Legislatura acabou estabelecendo um divisor de águas com relação à 

fragmentação partidária não só na bancada eleita (Cf. capítulo 3) como durante a legislatura. 

Pela primeira vez, as movimentações parlamentares aumentaram a fragmentação, apesar das 

fusões. A forte migração partidária foi a principal característica da legislatura e, por isso, 

recebe subseção, a seguir. 

  

                                                             
89 PTB se une a PAN na 1ª fusão de partidos. Folha on line. Disponível em: 
<http://www.ptb.org.br/index.php?cod=1590&page=ConteudoPage&imprimir=1> 
90  Guerreiro, Gabriela (26 de Outubro de 2006). Prona e PL se unem e criam o Partido da República. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u85879.shtml
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5.2.4. Migração Partidária e Fragmentação 

O chamado troca-troca de partidos durante a Legislatura é fenômeno conhecido 

na literatura brasileira como mecanismo de maximização de chances na carreira política, ou 

seja, um intercâmbio entre a melhoria das chances eleitorais da agremiação e do candidato 

(MELO, 2004; DESPOSATO, 2006; DINIZ, 2006; FREITAS, 2012). A literatura também 

aponta os efeitos da chamada infidelidade partidária dos deputados como forma de aumento 

de recursos e oportunidades dos futuros candidatos ainda durante o mandato. Melo (2004), 

por exemplo, mostra que entre  1985 e 2002 os parlamentares  migraram em direção a 

partidos da base, em governos com grande popularidade, que poderiam oferecer mais recursos 

e oportunidades aos candidatos nas eleições seguintes. 

Os efeitos da migração com relação à fragmentação partidária, no entanto, são 

contraditórios em diferentes períodos. Ao analisar as bancadas de 1990 e de 1994, Tafner 

(1996) conclui que o fenômeno diminuiria a fragmentação, conclusão que corrobora o 

argumento de Melo, de que os parlamentares procurar agremiações maiores, normalmente na 

base do governo, onde as chances são maiores. Já  Nicolau (1996, p. 73) registra que as 

mudanças de partido pelos parlamentares contribuíram para elevação da fragmentação no 

período entre eleições da 47ª e 48ª Legislatura 1983 e 1990, como decorrência das trocas 

partidárias.  

Acredito que a migração partidária é uma característica intrínseca ao nosso 

sistema político, que tem efeitos benéficos para a formação de maiorias, como conclui 

Nicolau, mas que, ao contrário do que advoga, funciona como mecanismo redutor da 

fragmentação, pelo movimento centrífugo dos quadros, desde que associado aos incentivos 

partidários e regimentais proporcionais à bancada eleita, inclusive a cláusula de desempenho. 

Prova disso é a redução da fragmentação partidária com relação à bancada eleita enquanto a 

“ameaça” da cláusula de desempenho existiu (de 1996 a 2002) e o aumento constante da 

fragmentação no período “intereleições”, como categoriza Nicolau (1996) com a sinalização 

do enterro final de qualquer tentativa de instituir uma barreira, com as decisões dos tribunais 

superiores, em dezembro de 2006. Com a diminuição das trocas partidárias, como será 

observado mais adiante, a fragmentação tem crescimento constante, até a acomodação da 

migração para os novos partidos, em 2013, como será analisado em capítulo próprio. 

Um dos problemas da divergência da análise pode ser também a escolha do ano 

civil e não da legislatura como unidade. As mudanças partidárias são registradas pela 
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Coordenação de Registros de Comissões e Movimentação Parlamentar  e de Apoio à 

Informativa (COMPI) da Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados mesmo antes da 

posse, desde que o parlamentar eleito envie os documentos comprovatórios da troca de 

partido. Logo a mensuração deve ser feita por legislatura e não por ano civil.  

A análise das movimentações partidárias após a eleição de 2002 (COMPI, SGM, 

2015) corrobora o argumento. Como visto na seção anterior, as migrações tiveram início 

ainda no recesso do final da 51ª Legislatura. O deputado Antônio Cruz (PMDB/MS) deixou o 

PMDB em 23 de dezembro de 2002 e o deputado Pastor Frankemberg (PPB/RR) deixou o 

PPB em 31 de dezembro de 2002. Ambos tiveram como destino o PTB, partido que mais 

cresceu durante a legislatura, mostrando que a fusão e a incorporação também gerava um 

efeito atrativo sobre parlamentares de outras legendas. Em janeiro, houve 42 trocas de partido 

e em fevereiro 7, até o início dos trabalhos. Das 51 trocas de partidos antes do início dos 

trabalhos (31,37%), 16 foram para o PTB, que dobrou a participação da bancada (de 5,07% 

para 10,14%) na segunda sessão legislativa, - e 14 para o PL, que, no período aumentou a 

bancada eleita de 26 para 46 (8,97%) ao final da legislatura. Ambos os partidos se tornaram 

mais atrativos pelas fusões descritas anteriormente. É importante observar que o  número de 

trocas não representa o número de parlamentares que ficam no partido, porque muitos 

deputados trocam mais de uma vez de legenda.  

A 52ª representa importante estudo de caso para a migração partidária, que no 

período,  alcançou níveis sem precedentes, como pode ser visto no gráfico abaixo: 
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Gráfico 9: Número de trocas partidárias por legislatura 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Movimentação Parlamentar (COMP) da Secretaria 
Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Elaboração da autora. 

O aumento de cerca de 21% do número de trocas partidárias não veio do acaso. 

Havia importantes incentivos para tanto. Primeiro, a Lei das Eleições, que fomentava a 

mudança de partido antes mesmo do início dos trabalhos, porque tomava como referência 

para a distribuição do tempo da propaganda partidária a bancada do início da legislatura. Este 

fator gerava imensa pressão sobre os chamados partidos nanicos, que podiam assim negociar 

o seu tempo nas coligações. Tinha assim, um movimento centrífugo, concentrador. Da mesma 

forma, até a 52ª Legislatura, o Regimento Interno  também determinava que a escolha da 

bancada de referência para a distribuição dos cargos da Mesa e das comissões era ato 

discricionário do Presidente, sendo normalmente utilizada a bancada da primeira sessão 

deliberativa da sessão legislativa dos anos ímpares, tendo em vista à eleição da Mesa e a 

distribuição dos cargos de comissões (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 25, texto 

original). No caso das comissões, as vagas podiam ser redistribuídas com a dissolução do 

bloco parlamentar (Ibid., art. 12, §6º, texto original), sendo que a nova distribuição só valeria 

para a sessão legislativa subsequente (Ibid., art. 26, §4º). Na 52ª Legislatura foram feitas duas 

distribuições de cargos para a Mesa (2003, com bancada eleita como referência, e em 2005, 

tendo como referência a bancada de 15 de dezembro de 2004) e quatro distribuições de cargos 

para comissões, uma para cada sessão legislativa (bancadas de referência: 1/02/2003, 

16/02/2004, 15/02/20052005, 14/02/2006). Esta também foi a periodicidade das bancadas de 
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referência para distribuição de cargos na 50ª legislatura e na 51ª legislatura.  Além disso, 

havia a “ameaça” da implantação da cláusula de barreira, que vedava o acesso ao 

funcionamento parlamentar, à propaganda e ao fundo partidário, conforme explicado no 

capítulo 2. Todas estas “instituições”, na chave de North, tinham efeito concentrador, 

centrípeto, que fomentavam a negociação e  o consenso entre as bancadas, seja por  fusões, 

incorporações ou migrações rumo a bancadas maiores, com consequente diminuição da 

fragmentação.  

Assim, se por um lado a pressão das regras eleitorais e partidárias fomentava a 

concentração, Por que a fragmentação aumentou de 8,4896 na bancada eleita  para 9,4114 

(Cf. quadro 9) no chamado período intereleições? A meu ver, por três motivos: 

1. A alta migração partidária na 52ª acabou aumentando a importância de uma 

categoria que funciona como um partido, no que concerne a fragmentação 

partidária, a categoria dos “sem-partido”, ou seja, aqueles parlamentares que 

ainda não foram acolhidos ou que ainda não escolheram a nova legenda, 

embora já tenham abandonado a filiação. A categoria chegou a ter quatro 

parlamentares na segunda sessão deliberativa, sendo o principal destino das 

trocas, recebendo 60 parlamentares durante todo o período, seguido do 

PMDB (53), PTB (47) e do PL (42), partidos que saíram da Legislatura 

fortalecidos, sendo os dois últimos, objeto de incorporação e de fusão, 

respectivamente. 

2. Diferentemente da legislatura anterior, as migrações e as fusões geraram 

expressiva diminuição dos nanicos: oito partidos na bancada eleita e três na 

bancada da última sessão deliberativa. A mudança deveria diminuir a 

fragmentação, mas o movimento acabou aumentando o número de bancadas 

com fragmentação entre 1% e 5%, ou seja, o segmento dos pequenos, que 

tiveram um aumento de quatro agremiações para seis agremiações (Cf. 

gráfico 8). Entre eles está o partido criado por migração: o PSOL, com sete 

parlamentares. 

3. E, a meu ver, mais importante de todas as peculiaridades da legislatura: a 

criação de um partido parlamentar expressivo e forte politicamente, embora 

pequeno na classificação de Tafner (1996), com bancada capaz de 

ultrapassar a cláusula de desempenho, criado por migração, já sob as novas 
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regras partidárias, ou seja, com incentivos proporcionais à bancada, como o 

funcionamento parlamentar, a propaganda partidária, e, principalmente o 

fundo partidário. Desde a vigência das novas regras, as legendas eram 

criadas fora da Câmara dos Deputados, embora os parlamentares pudessem 

alcançar um assento nas novas legendas por suplência ou migração. Elas, no 

entanto, iniciavam como nanicas. Os “novos” partidos, com bancada 

expressiva e politicamente fortes sob as novas regras eram até então criados 

por fusão, incorporação e mudança de nomenclatura, ou seja, provocavam 

um efeito agregador, como ocorreu na primeira legislatura após a edição das 

novas regras eleitorais: a 51ª legislatura. Pela importância, o assunto 

também é objeto de subseção. O pico da fragmentação ocorre na bancada da 

primeira sessão deliberativa em 2006, quando o PSOL, criado no ano 

anterior aparece pela primeira vez, com 1,37% da bancada, juntamente com 

o PSC, eleito com uma bancada de um parlamentar e que conseguira 

terminar com cinco deputados, além do PMR (novo partido criado em 

2005), com dois deputados e do PSL, com um. A categoria “sem-partido” 

desaparece na última sessão legislativa. Em resumo: ao contrário da simples 

migração partidária, a criação de partidos com bancada eleita, ou seja, por 

migração acabou aumentando a fragmentação. 

5.2.5. A criação de partidos com bancada eleita e a fragmentação 

Na 52ª Legislatura (2003 - 2007), oito agremiações autuaram pedido de registro 

no período (Cf. quadro 3, capítulo 3). Só três delas conseguiram registro definitivo, no 

entanto, mas todas na mesma legislatura: PMR/PRB, PR e PSOL, sendo que o PR (resultado 

de fusão do PL e do PRONA, supracitada) e o PSOL, resultante de uma dissidência do PT - 

obtiveram o registro definitivo no mesmo ano. Entretanto, somente o PSOL e o PMR 

produziram efeito na configuração partidária da última sessão legislativa (15 de fevereiro de 

2007). As fusões ocorreram após as eleições de 2006 e só produzirão efeitos na legislatura 

seguinte. A 52ª Legislatura estabelece precedente. Todos os novos partidos foram criados na 

mesma legislatura – o que mostra a força política dos partidos - e todos tinham “bancada 

eleita”. O mesmo só iria ocorrer novamente na 54ª legislatura. 

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) autuou pedido de registro em 1 de 

setembro de 2005 e teve o registro deferido em 15 de setembro do mesmo ano, ou seja, a 

tempo de disputar as eleições gerais seubsequentes. Criado a partir de uma dissidência 
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ideológica do PT, com uma bancada de sete parlamentares, distribuídos em seis estados, 

conforme pode ser visto na bancada da primeira sessão deliberativa, em 15 de fevereiro de 

2006 (Cf. apêndice A).  

De acordo com o sítio do PSOL, o motivo da dissidência foi a aprovação da 

Reforma da Previdência do setor público. Projeto que, segundo a mesma fonte, sempre foi 

combatido pelo PT quando oposição ao governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB), e que passou a ser uma das prioridades do governo do Presidente Lula. O site revela 

ainda que a então senadora Heloísa Helena e os então deputados federais Luciana Genro (RS), 

Babá (PA) e João Fontes (SE) foram expulsos do PT por irem contra a orientação do governo 

e votarem a favor do povo brasileiro. De fato, os deputados João Fontes, Luciana Genro e 

Babá (todos do PT) migraram do PT para a categoria sem-partido em 4 de outubro de 2003, 

para ingressar no PSOL, após a criação, em 2005. Já os deputados João Alfredo (CE), 

Maninha (DF), Chico Alencar (DF) e Ivan Valente (SP), migram para o Psol, após o registro 

definitivo da legenda, em 15 de setembro de 2005, tendo em vista o prazo para filiação de um 

ano antes das eleições em 2006. 

Entre 1999 e 2006, de acordo com a Lei nº 9096, 1995 (art. 57), havia uma 

cláusula de desempenho transitória de cinco deputados em diferentes estados, com pelo 

menos um por cento dos votos apurados no país. A cláusula de desempenho transitória acabou 

nunca sendo observada dentro da Câmara (Cf. capítulo 2) devido a pressão política e ao 

divergência com o Regimento Interno, que estabelece prerrogativas de funcionamento 

parlamentar para bancadas de cinco parlamentares, mesmo que do mesmo estado e sem 

mínimo de votos. O PMR não cumpria a cláusula de desempenho. Tinha apenas dois 

deputados, ambos em um único estado. Tanto ele quanto o PSOL participaram da distribuição 

de cargos para as comissões, em 14 de fevereiro de 2006, com uma bancada de dois e de sete 

deputados, respectivamente. 

De acordo com o mesmo dispositivo transitório, os partidos com bancada de 

pelo menos cinco parlamentares em diferentes estados tinham direito ao rateio de 29% do 

fundo partidário proporcional à bancada “eleita”, ou seja, “na proporção dos votos obtidos na 

última eleição”, desde que cumprido o desempenho mínimo do período de transição (cinco 

deputados) ou a cláusula de barreira. Dos 71% restantes, um por cento dos recursos deveriam 

ser distribuídos a todos os partidos e 99% aos partidos que alcançaram a cláusula de 

desempenho (CF. capítulo 2). Em 2005, o PSOL aparece com uma alocação mínima de 

R$8.109,51, referente aos meses de existência. Não é possível saber o montante mensal, 
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porque só a partir de 2007 o TSE disponibiliza as dotações mensais de cada partido. Em 2006, 

já com “bancada eleita”, após o deferimento do pedido e as migrações, a dotação 

orçamentária do partido aumenta para R$ 34.496,65 no ano. 

O PMR (Partido Municipalista Renovador) autuou pedido de registro em 5 de 

maio de 2005, pediu mudança de nomenclatura  para PRB, Partido Republicano Brasileiro em 

17 de novembro de 2005 e o registro definitivo foi deferido - já com a nova nomenclatura - 

em 14 de março de 2006. O PRB tinha entre seus fundadores o vice-presidente da República 

na chapa do Presidente Lula, José Alencar. 

O partido estreou em 2006 com “bancada eleita” de dois deputados. Em 13 de 

outubro de 2005, os deputados José Divino e Vieira Reis (ambos do PMDB do Rio de 

Janeiro), migraram para o novo partido. A bancada de dois parlamentares do PMR (o partido 

ainda não havia feito o registro definitivo com o novo nome no TSE) aparece no início da 

última sessão legislativa, em 15 de fevereiro de 2006, ocupando 0,39% dos assentos. A troca, 

entretanto, não durou muito. Menos de um ano depois, em 1 de agosto de 2006, às vésperas 

da eleição, o deputado José Divino saiu do então PRB (já havia o registro definitivo) para 

engrossar as fileiras da categoria sem-partido. Mesmo movimento do colega, Vieira Reis, no 

dia 30 de agosto de 2006. Finda a Legislatura, o PMR/PRB não contava com nenhum 

parlamentar. Mesmo assim, a bancada de curta duração serviu para aumentar o percentual do 

fundo partidário (duodécimos) de 0,01, em 2005, correspondendo a R$11.391,14, para 003% 

em 2006, correspondendo a 34.496,65, sem falar em R$11.004,70 de multa.  

5.2.6. 53ª Legislatura (2007 - 2011) 

A 53 ª Legislatura (2007-2011) foi marcada por repercutir uma série de 

mudanças do quadro partidário ocorridas no final da 52ª legislatura decorrentes do fim da 

cláusula de desempenho transitória da Lei dos Partidos. Além disso, marcou a entrada em 

vigor de uma série de alterações regimentais, buscando inibir a escalada da migração 

partidária, que atingiu o maior  pico do período na legislatura anterior (52ª: 2003 - 2007), e 

por uma série de decisões dos tribunais superiores cujos efeitos só puderam ser percebidos 

completamente na legislatura seguinte. Por isso, se a 52ª Legislatura (2003 – 2007) encerrou 

um ciclo e estabeleceu precedentes, a 53ª Legislatura iniciou um período de transição para o 

que considero uma nova fase da configuração partidária brasileira.  

Como visto nos capítulos 2 e 3, as eleições de 2006 ainda ocorreram sob a regra 

da verticalização, ou seja, os partidos que se uniram para a disputa da Presidência deveriam se 
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manter coligados em todos os demais pleitos. Foi, entretanto, na 53ª Legislatura que o 

Congresso Nacional editou a Emenda Constitucional nº 52, em março de 2006, admitindo as 

coligações nas eleições majoritárias e proporcionais sem obrigatoriedade de vinculação entre 

as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. As regras só tiveram 

efeito, no entanto, no pleito de 2010, devido ao princípio da anterioridade da lei eleitoral91, 

instituído a partir da emenda constitucional nº 4, em 1993. 

As eleições de 2006 para a Câmara dos Deputados contaram com menos um 

partido com relação ao pleito de 2002. Vinte e nove legendas concorreram com candidatos à 

Câmara dos Deputados, entre elas, três “novas” legendas: o PP (Partido Progressista92), o 

PRB (Partido Republicano Brasileiro93) e o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade)94. As 

legendas não eram “novas” de fato. Como visto, todas elas de alguma forma foram “criadas” 

na legislatura anterior com recrutamento interno. Na 53ª Legislatura (2007-2011), o fenômeno 

não voltaria a ocorrer. Quatro agremiações autuaram pedido de registro no período, sendo que 

uma delas, o Partido Federalista (PF) ingressou com pedido de registro duas vezes (Cf. quadro 

3, capítulo 3). Todos os pedidos de registro da 53ª Legislatura foram indeferidos. 

Em 2006, quatro partidos que participaram do pleito em 2002 desapareceram da 

disputa: PST, PSD, PPB e PGT (Cf. gráfico 4, capítulo 4). Na verdade, eles também não 

desapareceram de fato. O PST e o PPB fizeram parte de uma série de incorporações para 

formação do PP, em 29 de maio de 2003, uma das três novas siglas que surgiram nas eleições 

de 2006, além do PRB e do PSOL. O PST e o PGT foram incorporados pelo PL, em 1 de abril 

de 2003, como visto na legislatura anterior.  

Houve apenas uma incorporação na 53ª Legislatura (2007 – 2011). O PTB 

(Partido Trabalhista Brasileiro) incorporou o PAN (Partido dos Aposentados da Nação) em 28 

de março de 2007.  As fusões ocorreram no apagar das luzes da legislatura anterior, quando 

ainda havia a expectativa da implantação da cláusula de desempenho, declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em 7 de dezembro de 2006. Vencido o prazo 

final para as disposições transitórias, com as eleições de 2006, houve vários pedidos de fusão 

que só vieram a ter efeito nas bancadas da 53ª legislatura. O PPS (Partido Popular Socialista), 

PMN (Partido da Mobilização Nacional) e PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 

                                                             
91 Art. 16 da Constituição Federal “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 
publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”. 
92 Resultado da mudança da nomenclatura da sigla PPB em 29 de maio de 2003 (52ª Legislatura) 
93 Antigo Partido Municipalista Renovador. Troca de nomenclatura em 1 de junho de 2006 (52ª Legislatura) 
94 Criado por uma dissidência do PT. 
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uniram-se sob a sigla da Mobilização Democrática em 24 de novembro de 2006, para 

ultrapassar a cláusula de barreira. Pelo mesmo motivo, o Partido da Reedificação da Ordem 

Nacional (PRONA) e o Partido Liberal (PL) uniram-se sob a legenda do Partido da República 

(PR), em 12 de dezembro de 2006. O PR surgiu da fusão do PL (1,17%), com uma bancada 

eleita de 26 deputados (5.07%) e do PRONA - com uma bancada de seis deputados (1,17%), 

todos de São Paulo, na legislatura anterior, e que, por isso, não conseguiria vencer a cláusula 

de barreira, mesmo tendo em seus quadros o deputado federal com a maior votação da história 

brasileira: cerca de 1,5 milhão de votos, Enéas Carneiro - no final da legislatura (Cf. capítulo 

2, seção, cláusula de desempenho).  

O PRONA foi completamente esvaziado, terminando a 52ª Legislatura com 

apenas dois parlamentares. Quatro deputados migraram entre novembro e dezembro de 2003, 

um para o PL, Amauri Gasquez (SP), e três para o PP, com passagem pela categoria “sem-

partido”. Somente o deputado Elimar Damasceno (SP) permaneceu no partido até o final, mas 

já filiado ao PR. A bancada desapareceu já no início da sessão legislativa, em 2003. O 

fundador do partido, Eneas Carneiro (SP), sofreu sérios problemas de saúde ao final da 

legislatura, mas ainda conseguiu se reeleger, em 2006, para a 53ª Legislatura, pelo PRONA 

novamente, com a quarta maior votação do Estado de São Paulo. O partido elegeu apenas dois 

deputados de estados diferentes desta vez. 

Como as fusões, incorporações e mudanças de nomenclatura foram feitas antes 

do pleito, a nomenclatura antiga ainda aparece na bancada eleita em 2006. O PPS elegeu 22 

deputados (4,29%), o PMN, três deputados (0,58%), o PHS e o PRONA dois deputados 

(0,39%), cada. Pelo percentual de bancada, semelhante ao percentual de votos, percebe-se que 

as fusões decorreram da iminente aplicação da cláusula de desempenho constante do artigo 13 

da Lei dos Partidos original: cinco por cento dos votos válidos, distribuídos em nove unidades 

da federação, com um mínimo de dois por cento em cada um deles. 

O PR (oriundo da fusão do PL e do PRONA) tinha na primeira sessão 

deliberativa da primeira sessão legislativa uma bancada de 33 deputados, distribuídos em 19 

distritos e um percentual de 6,46% das cadeiras. Com a fusão, conseguiria escapar da cláusula 

de desempenho, se a mesma não tivesse sido declarada inconstitucional. 

Nem todos teriam a mesma sorte. A análise da bancada eleita em 2006 mostrou 

que, apenas sete dos 21 partidos parlamentares da 53ª legislatura teriam funcionamento 

parlamentar: PMDB, PT, PSDB, PFL/DEM, PP, PSB e PDT caso a cláusula de desempenho 
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fosse implantada. Os demais seriam mantidos, mas teriam todos os incentivos para a fusão. A 

fusão e a incorporação significariam perda de poder, no entanto. O PC do B, partido do então 

presidente da Câmara, Aldo Rebelo, seria privado de ter uma liderança própria. O PRB do 

vice-presidente da República, José Alencar, também. A força política dos partidos políticos 

excluídos era grande. 

Como visto, em 7 de dezembro de 2006, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

pela inconstitucionalidade da cláusula de desempenho, mantendo o funcionamento 

parlamentar, e o acesso ao fundo e à propaganda partidária para partidos com três 

representantes em três estados. Ou seja, a primeira regra de transição.  Em seu voto, o 

Ministro Marco Aurélio Mello, relator das duas ações diretas de inconstitucionalidade (Adin 

1.351-3/DF e 1354-8/DF), que tramitaram por mais de dez anos no Supremo, alegou que a 

cláusula de desempenho colocava “na vala comum” partidos considerados ideológicos que 

não podiam ser tidos como “partidos de aluguel”, como, o PPS, o PCdoB, o PV e o PSOL.  

Também se mostrou preocupado com as consequências da cláusula de barreira a partir de 

2007, quando só sete dos 29 partidos existentes no País e que concorreram a eleição de 2006 

alcançariam a cláusula de barreira95. O efeito da decisão do STF sobre as fusões foi imediato. 

Com a suspensão da exigência da cláusula de desempenho, a fusão do PPS, 

PMN e PHS não ocorreu. O que demostra que as fusões não tinham nenhum caráter 

ideológico, sendo apenas um recurso casuístico para sobrevivência dos menores partidos. 

Entretanto, uma simulação com todas as fusões e incorporações, incluindo a criação da 

Mobilização Democrática (fusão do PHS, PPS e PMN) mostrou uma redução do número de 

partidos parlamentares de 21 para 17, com queda do número efetivo de partidos da bancada 

eleita (Effns) de 9,2891 para 9,1291 (Cf. quadro 9). A redução não é grande, mas, com a 

tendência de migração para partidos maiores também impulsionada pela cláusula de 

desempenho, com certeza implicaria em uma redução da fragmentação durante toda a 

legislatura. 

  

                                                             
95 “Plenário do STF considera ‘cláusula de barreira’ inconstitucional”. Disponível no site do STF, Notícias STF, 
em 1 de dezembro de 2006. 
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Ano P HH F N 

2006 Eleitos 21 0,1077 0,8923 9,2891 

2007 (+)  21 0,1069 0,8931 9,3508 

2007 fusões (*) 18 (17) 0,1084 0,8916 9,2214 

2008 20 0,1045 0,8955 9,5680 

2008 fusões (*) 18 0,1053 0,8947 9,4935 

2009  20 0,1016 0,8940 9,4370 

2009 fusões (*) 18 0,1067 0,8933 9,3691 

2010 19 0,0995 0,9005 10,0504 

2010 fusões 17 0,1003 0,8997 9,9749 

Quadro 10: Partidos parlamentares e índices de fragmentação na 52ª Legislatura (2003 - 2006), com 
hipótese contrafactual (*) hipótese contrafactual 
(+ ) inclusão da categoria sem “sem-partido”. Há menos um partido de fato. 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Registros de Comissões e Movimentação Parlamentar e 
de Apoio à Informática (COMPI) da Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.  Elaboração 
da autora. 

A análise da fragmentação efetiva da bancada eleita e da bancada da primeira 

sessão deliberativa em 2 de fevereiro de 2007 mostra um aumento de 0,06 pp, ou seja, 

praticamente a manutenção da mesma. A fragmentação da simulação com o Mobilização 

Democrática (Fusão do PHS, PMN, PPS) e com a incorporação imediata do PAN pelo PTB, 

no início dos trabalhos da primeira sessão legislativa, mostra uma redução na fragmentação de 

0,07, o que retomaria a tendência de queda observada na primeira Legislatura após a 

implantação da Lei dos Partidos (51ª: 1999 – 2003), quando ainda havia a expectativa da 

cláusula de desempenho. Em todas as sessões legislativas posteriores a materialização da 

Mobilização Democrática (fusão do PHS, PMN, PPS) importaria em redução da 

fragmentação, como pode ser conferido no quadro 10. Isto mostra que a cláusula de 

desempenho, se mantida, traria incentivo à busca do consenso e à diminuição da 

fragmentação.  

Ocorre que, contrariamente ao que havia previsto o constituinte e o legislador 

original da atual Lei dos Partidos, uma série de alterações acabou descaracterizando 

completamente o arcabouço legal, que em sua origem, como já abordado, traziam um 

engenhoso sistema de freios e contrapesos. 

Na esteira da escalada das migrações partidárias ocorridas na 52ª Legislatura 

(2003 – 2007), na 53ª Legislatura (2007 – 2011), o Congresso Nacional aprovou uma série de 
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dispositivos que tinham como objetivo acabar com os incentivos à troca partidária. A primeira 

grande mudança ocorreu com a extensão das sessões legislativas. Até 2006, cada legislatura 

tinha início em 15 de fevereiro e terminava em 15 de dezembro, com um período de recesso 

de 30 de junho a primeiro de agosto. Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 50, em 

fevereiro de 2006, a sessão legislativa passou a ter início em 2 de fevereiro, terminando em 22 

de dezembro, com recesso entre 17 de julho e primeiro de agosto. A emenda entrou em vigor 

na data da publicação, mas o efeito da antecipação do início dos trabalhos só correu em 2007. 

Com a mudança, o tempo entre a eleição e a primeira sessão deliberativa também diminuiu, 

reduzindo o período de negociação para a formação dos blocos e a distribuição das vagas na 

Mesa e das comissões, que, também a partir desta legislatura, passariam então a ter como 

referência “o resultado final das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral, desconsideradas 

as mudanças de filiação partidária posteriores a este ato” (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, 

art. 8º, §4º, parágrafo acrescido pela Resolução 34 de 2005, que entrou em vigor em fevereiro 

de 2007). A Resolução 34 de 2005 punha fim a distribuição de cargos de comissões no início 

de cada sessão legislativa, o que ensejava incentivo a troca de legenda antes da primeira 

sessão deliberativa,  e determinava que  a bancada eleita, ponderada pelos blocos formados 

até o dia 1 de fevereiro (bancada da posse), seria a referência para a distribuição dos cargos da 

Mesa e das Comissões. 

Na arena eleitoral,  a Lei 11.300 de 10 de maio de 2006, acabou com a referência 

à bancada “existente na data de início da legislatura que estiver em curso” para a distribuição 

do tempo de propaganda eleitoral. Este dispositivo também era considerado fomentador da 

migração partidária (FREITAS, 2012) e acabou sendo alterado para a bancada eleita. De fato, 

a mudança do mecanismo teve forte impacto na sazonalidade das migrações (Cf. gráfico 7). 

Todos estes mecanismos já estavam em curso quando da decisão do Tribunal Superior 

Eleitoral (Resolução do TSE nº 22.610), pela perda do mandato daqueles que trocam de 

partido, salvo por justa causa, em 25 de outubro de 2007, referendada pelo STF em 12 de 

novembro de 2008. Entre as causas “justas”, a criação, a fusão e a incorporação de partidos. 

A intenção era clara, e parecia benéfica à democracia, em um primeiro 

momento: vedar o intenso “fluxo migratório” dos deputados antes do início da legislatura, 

incentivados pelas negociações sobre o tempo de propaganda eleitoral e os cargos da Câmara 

dos Deputados, fortalecendo os partidos. As mudanças regimentais quase passaram 

despercebidas da mídia, mas tiveram grande impacto na redução da migração partidária.  A 

redução total do volume de trocas com relação à legislatura anterior foi da ordem de 70% (CF. 
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gráfico 9) e foi atribuída à decisão do TSE. Entretanto, ela já era um processo em curso 

resultante das decisões do próprio Congresso Nacional, mais uma vez atropeladas pelos 

tribunais superiores. O número de trocas de partido antes do início da sessão legislativa caiu 

de 51, na 52ª Legislatura (2003 - 2007) para 20, no mesmo período na 53ª Legislatura (2007 – 

2011), mostrando a importância das regras internas da instituição para a configuração 

partidária no Brasil da mesma forma que Bowler (2000) havia sinalizado com relação ao 

parlamento britânico. No mesmo sentido, a categoria “sem- partido”, um verdadeiro pit-stop 

dos migrantes, foi reduzida drasticamente, e apareceu somente na bancada da primeira sessão 

legislativa, com um parlamentar, representando também uma diminuição da pressão para 

aumento da fragmentação, com relação à bancada da legislatura anterior. 

Ocorre que a migração, embora tenha efeitos perversos no que concerne à 

fidedignidade da escolha do eleitor - especialmente quando feita em eleições com partidos 

coligados -, no que concerne à fragmentação na Câmara dos Deputados no período chamado 

de intereleições - como apelida Nicolau (1996) - ou durante a legislatura, como prefiro 

chamar, teve efeito redutor, desde publicação da Lei dos Partidos (1996) até 2002, como pode 

ser conferido nos quadros 7 e 8. A mesma tendência foi observada por Tafner entre a bancada 

eleita em 1994 e os dois primeiros anos da Legislatura (1995 e 1996).  

Calculado o número de partidos efetivos para a atual legislatura, obteve-se 
um resultado elevado de partidos: 8,14 (8,83, na legislatura anterior). Como 
conseqüência, o índice de fracionalização partidária é bastante elevado: 
0,8772 (0,8868, na anterior). Mas a mudança de partido por parte dos 
parlamentares, permitida pela legislação brasileira, tem produzido um 
efeito não antecipado de reduzir o número de partidos efetivos. Tanto 
na legislatura anterior quanto especialmente na atual, há redução do 
número de partidos efetivos e, conseqüentemente, da fragmentação 
partidária (Tafner 1996, p.4, grifo da autora). 

Os resultados são contrários aos achados de Nicolau (1996), no período entre 

1980 e 1995, o que demonstra que há uma reversão da tendência de aumento da fragmentação 

pela migração partidária no período subsequente a sua pesquisa e a meu ver, ela decorre da 

edição da Lei dos Partidos em 1995. 

5.3. Conclusão  

A legislação partidária original incentivava o consenso introduzindo a cláusula de 

desempenho de forma educativa e gradual. O art. 13 da Lei nº 9.096, 1995, que tratava da 

cláusula de desempenho definitiva era claro quanto à referência aos “votos apurados” pelos 

partidos como condição para o funcionamento parlamentar. Na primeira disposição 
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transitória, até 1999, a cláusula fazia referência à regulação interna corporis e ao partido com 

“representação eleita ou filiada” (BRASIL, Lei nº 9.096, 1995, art. 56, II), incluía o partido 

com representante na Câmara dos Deputados desde o início da sessão legislativa de 1995 

(Ibid., art. 56, IV), como beneficiário de propaganda partidária diferenciada (Cf. seção própria 

no capítulo 2),  a “representação parlamentar filiada no início da sessão legislativa de 1995, 

como beneficiário proporcional de 29% do Fundo Partidário (Ibid, art. 56, V). Em resumo, a 

legislação incentivava a migração centrípeta, o consenso para a formação de maiorias, como 

também sinalizou Nicolau (1996). Nos dispositivos do segundo período de transição, a 

referência para os benefícios é proporcional aos votos obtidos na última eleição, ou seja, 

beneficia os partidos que têm mais sucesso eleitoral. Afinal de contas, a eleição deveria 

materializar a vontade do eleitor, princípio fundamental da democracia representativa. 

As mudanças nas regras internas e eleitorais e a  decisão dos tribunais superiores 

acabaram contendo o impulso dos parlamentares para a troca de partidos, mas não por muito 

tempo. Cinquenta e oito trocas foram feitas desde o início da Legislatura até a decisão do 

TSE. Mesmo depois da decisão, houve 43 mudanças de partido na legislatura, mostrando que 

a decisão dos tribunais não conseguiu conter o desejo dos parlamentares. A própria decisão do 

TSE mostrava o caminho: a fusão, a incorporação e a criação de partido, como justa causa 

para desfiliação partidária, em outras palavras, a criação de partidos com bancada eleitas, 

como já havia ocorrido com o PSOL, na 52ª Legislatura. É importante lembrar que as 

articulações para a criação do PSD começaram ainda durante a campanha eleitoral em agosto 

de 2010 (Cf. capítulo 5). 

Paralelamente, outra mudança importante havia ocorrido na 53ª Legislatura, a na 

distribuição do Fundo de Assistência aos Partidos, o Fundo Partidário. Com a decisão do 

Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2006, pela inconstitucionalidade do 

funcionamento parlamentar como cláusula de desempenho, foi criado um vácuo legislativo. O 

TSE decidiu em 2007 (Resolução 22.506 de 6 de fevereiro) que a distribuição seria de 29% 

para os partidos parlamentares proporcionalmente à bancada do início da legislatura; 29% 

para os que atendessem à cláusula de desempenho, distribuídos conforme a proporção de 

votos válidos e 42% para todos os partidos com registro no TSE.  

A decisão vigorou por pouco tempo. Em 21 de março de 2007 foi sancionada a Lei 

11.459, de 2007 que regulamentou a distribuição atual: 5% para todos os partidos e 95% 

proporcionalmente distribuídos aos partidos na proporção dos votos válidos obtidos na última 

eleição para a Câmara dos Deputados. 
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O Fundo Partidário, dotação orçamentária votada pelo Congresso Nacional e sujeita a 

créditos extraordinários, tinha volume crescente, o que associado a maior distribuição da 

parcela igualitária incentivava a criação de partidos. A análise efetuada por Andreis (2008), 

no entanto, mostra que a concentração de recursos do fundo entre os partidos fortes e 

intermediários elevou-se a partir da edição da nova Lei dos Partidos até 2006, declinando 

abruptamente com a decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da 

cláusula de desempenho para acesso ao funcionamento parlamentar, aos recursos do fundo e 

ao tempo de televisão, em 2006 (a pesquisa termina em 2007). Assim, com o aumento do 

número de partidos parlamentares e da distribuição,  a parcela dos partidos proporcional ao 

fundo ficava menor, incentivando a competição e a busca de mais recursos. A criação de 

novas legendas, com quadros eleitos por outras agremiações, usando as prerrogativas do STF, 

apresentou-se como uma boa solução. Entretanto, ao contrário da migração partidária, que 

tinha motivação individual, a criação de partidos por migração elevou a fragmentação 

partidária e trouxe um novo componente: o interesse dos partidos pelo recrutamento de 

quadros eleitos por outras agremiações como forma de aumentar as prerrogativas inerentes ao 

funcionamento parlamentar, os recursos do fundo, e a distribuição da propaganda partidária e 

eleitoral. O fenômeno norteou a 54ª Legislatura, que, pela importância e pela singularidade 

será objeto do próximo capítulo.  
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6. CAPÍTULO 5: Criação de Partidos e Fragmentação Partidária Durante a 

Legislatura (1994 a 2014) 

6.1. Introdução 

A 52ª Legislatura (2003 – 2007) e 53ª Legislatura (2007 – 2011) marcaram um 

período profícuo no que tange a regulação da configuração partidária brasileira. Neste 

período, pode-se dizer que se procedeu a uma verdadeira revisão da legislação editada após a 

primeira década de vigência. Juntas estas legislaturas estabeleceram as bases para a 54ª 

Legislatura (2011 – 2015), quando as mudanças materializaram efeitos reais no que tange ao 

que classifico como uma nova fase do sistema partidário brasileiro, e para a 55ª Legislatura 

(2015 – 2019), quando os efeitos desta configuração puderam ser sentidos em termos de 

resultados eleitorais e para a governabilidade já na primeira sessão legislativa. Na 55ª 

Legislatura, com a bancada eleita em 2014, pôde-se   perceber as consequências da 

hiperfragmentação para a governabilidade, resultando na presente crise do presidencialismo 

de coalização onde há um impasse entre um congresso pulverizado e uma presidente 

politicamente esvaziada.  

No presente capítulo, debruço-me sobre o caso da 54ª Legislatura, as alterações legais, 

seus precedentes e consequências para a fragmentação. Para tanto, analiso a bancada eleita e 

os efeitos da criação dos partidos a partir da configuração em datas chaves e nas primeiras 

sessões deliberativas das sessões legislativas. Em seguida, investigo  os efeitos da 

configuração partidária e dos incentivos trazidos pela legislação partidária para a bancada 

eleita para 55ª Legislatura, que materializou o sistema partidário mais fragmentado do 

planeta. 

6.2. 54ª Legislatura: Confluência de Fatores Inerentes e Contingentes 

Ao contrário do que a princípio possa parecer,  a criação de partidos parlamentares por 

migração partidária não surgiu repentinamente na 54ª Legislatura. A formação de um novo 

partido era a única causa justa para a desfiliação partidária sem perda de mandato ainda no 

período autoritário. A migração e a criação de partido por dissidência, por fusão, incorporação 

e mudança de nomenclatura ou para a candidatura independente  é comum no mundo todo 

(Nicolau, 1996) e ocorreu no Brasil, na criação do PSOL, durante a 52ª Legislatura (2003-

2007). O que torna o caso da 54ª Legislatura singular é o fato dos partidos criados por 

migração de quadros não advirem de uma dissidência ideológica e terem asseguradas todas as 

prerrogativas de uma bancada eleita, em um sistema eleitoral onde o voto é dado ao candidato 
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que faz parte de uma lista partidária em um sistema proporcional que admite coligações com 

status de partido. Logo, para ser eleito, o candidato conta a ajuda dos pares. 

Entretanto, para os bons observadores, o fenômeno da criação de partidos por 

migração  era uma consequência natural de uma confluência de alterações legais, em resposta 

a decisões de tribunais superiores (fatores inerentes), que conjugadas a outros fatores 

contingentes, passaram a agir sinergicamente naquele período. Em resumo, ela adveio da 

confluência de uma série de fatores inerentes e contingentes, na chave de Norris (2009). 

Em primeiro lugar, como observado no capítulo anterior, havia incentivos para uma 

reação individual parlamentar conjugada a uma ação coletiva partidária, em resposta a uma 

série de alterações na regulação eleitoral e, principalmente, partidária, desde a edição da atual 

Lei dos Partidos (1995), particularmente a partir da 52ª Legislatura (2003-2007). Com a 

declaração da inconstitucionalidade da cláusula de desempenho (mais precisamente da 

expressão funcionamento parlamentar no art. 13 da Lei dos Partidos, cujo acesso era a ela 

condicionado), no final de 2006, cessara o incentivo ao consenso, à fusão e à incorporação de 

partidos, já só os partidos que tivessem funcionamento parlamentar poderiam ter acesso à 

distribuição proporcional do fundo partidário e da propaganda partidária. 

A migração partidária - válvula de escape dos segmentos insatisfeitos que acabava por 

operar um mecanismo de negociação e de aglutinação em torno das grandes legendas - já não 

tinha os mesmos incentivos. Como visto, ainda no início da 53ª Legislatura (2007 – 2011), 

uma série de dispositivos regimentais, eleitorais e até mesmo uma emenda constitucional 

retiraram os incentivos à troca de legenda para obtenção de cargos nas Comissões e na Mesa e 

para distribuição do tempo de propaganda eleitoral, como visto no capítulo anterior. Estas 

migrações, ao contrário do que advoga a literatura não tinham um incentivo meramente 

eleitoral (Melo, 2000; Desposato, 2006), embora este componente fosse o mais importante até 

então (Cf. Capítulo 4). Elas buscavam melhores posições partidárias dentro da Câmara dos 

Deputados e nas eleições. Até porque os incentivos internos, assim como os incentivos do 

fundo e da propaganda partidária, tinham como principal referência à bancada eleita. 

Em 25 de outubro de 2007, o TSE deu mais poder aos partidos, ao decidir que a 

desfiliação implicaria em perda de mandato - decisão confirmada pelo STF, em 12 de 

novembro de 2008. Mesmo assim, como visto no capítulo anterior, depois da decisão ainda 

houve 43 mudanças de partido na Legislatura. A punição pela troca de partido depende de 

provocação da agremiação prejudicada, de quem tenha interesse jurídico ou do Ministério 
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Público Eleitoral (Resolução do TSE 22.610/2007, III, §2º). Assim, muitas trocas são objeto 

de negociação entre os partidos e os parlamentares. A continuação da migração partidária 

mostra que, apesar da vedação dos tribunais superiores, do desincentivo gerado pela 

legislação eleitoral e pela regulação interna supracitada, algum incentivo havia permanecido e 

tendia a crescer. A meu ver, os interesses residiam nos incentivos trazidos pela nova 

legislação partidária que ganharam reforço em fatores contingentes às eleições de 2010. 

A 54ª Legislatura iniciou com uma inédita determinação conjunta do Executivo e das 

duas Casas do Congresso Nacional por uma Reforma Política (HENRIQUE, 2011b; 2012). 

Do lado de fora do Congresso, a pressão popular contra a mais alta percepção de corrupção 

entre os países da América Latina (34%), região com uma média de 13%, entre 2001 e 2009, 

de acordo com o Latinobarómetro. Do lado de dentro, a primeira bancada eleita após o fim da 

verticalização, ou seja, advinda de coligações mais amplas e mais competitivas, alimentava a 

insatisfação dos crescentes segmentos intermediários e pequenos, por mais espaço na mídia, 

poder e cargos – cada vez mais importantes para os partidos (ANDREIS, 2008) - e pelo fundo 

partidário crescente (HENRIQUE, 2012a; 2012b; HENRIQUE; PAIVA, 2014). 

Na primeira sessão legislativa da 54ª Legislatura (ano fiscal de 2011), os benefícios 

proporcionais à bancada aumentaram bastante pelo incremento de 120% da dotação do fundo 

partidário com relação ao início da legislatura anterior (ano fiscal de 2007)96, tendo em vista 

uma possível aprovação do financiamento exclusivo de campanhas, um dos principais pontos 

da Reforma Política relatada pelo deputado Henrique Fontana (PT-RS), prioridade da agenda 

legislativa. A dotação orçamentária do fundo faz parte do Projeto da  Lei de Orçamento Anual 

(LOA) encaminhado ao Congresso Nacional para votação no ano anterior. A dotação inicial 

do Fundo Partidário (unidade 14901) do PLOA 40/2005, para o orçamento do ano eleitoral de 

2006, foi de R$130.233.884, com créditos extraordinários chegou a R$148.576.975, dos quais 

R$148.311.720 foram efetivamente liquidados. Para 2010, a dotação inicial foi de 

R$200.928.233 (PLOA 30/2009), tendo R$196.986.915 sido efetivamente liquidado. Para 

2011, a dotação inicial votada no PLOA 2010, subiu para R$301.483.29597. Em resumo: a 

bancada eleita já sabia que o fundo partidário trazia um incremento importante na próxima 

legislatura. As dotações para as maiores bancadas, entretanto, caíram quase 15 pontos 

                                                             
96 Dotação de 2007: R$120.946.266,06, de acordo com recálculo dos dados do TSE feito pela autora. Dotação 
em 2011: R$265.351.547,00 (número que confere com o divulgado no sítio do TSE). 
97 (SIAFI/STN) Acompanhamento da Execução Orçamentária da União - Consultoria de Orçamento da Câmara 
dos Deputados. Agradeço ao colega Darci Bertholdo, da Assessoria Técnica da Liderança do PDT na Câmara 
dos Deputados, pelas informações. 
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percentuais desde a bancada eleita em 1998, como será  demonstrado no capítulo 6. Havia 

incentivos à competição acirrada pelo fundo partidário também entre as grandes bancadas. 

Não por acaso as principais propostas da Reforma Política traziam um incentivo à 

concentração (HENRIQUE, 2011b; 2012). 

Os tribunais superiores, entretanto, indicaram a saída. A migração poderia ocorrer sem 

perda de mandato, desde que por justa causa. A Resolução 22.610 do TSE considerava justa 

causa: a incorporação ou fusão do partido; a criação do novo partido; a mudança substancial 

ou desvio reiterado do programa partidário e a grave discriminação pessoal. Entretanto a 

fusão e a incorporação implicavam em divisão de poder, de cargos, de prerrogativas de 

funcionamento parlamentar, embora repercutissem na diminuição da fragmentação partidária. 

Mais do que isso, a fusão de partidos também poderia incorrer em perda de fundo. Após a 

aprovação da Lei 11.459, em 21 de março de 2007, 5% do fundo partidário passou a ser 

distribuído para todos os partidos registrados no TSE e 95% proporcionalmente à bancada. A 

distribuição original da Lei dos Partidos, que deveria entrar em vigor a partir da 53º 

Legislatura, em 2007 era de 1% para todos os partidos registrados no TSE e 99% para os que 

atingissem a cláusula de desempenho, proporcionalmente aos votos obtidos na última eleição 

geral para a Câmara dos Deputados (BRASIL, Lei 9.096, 1995, art. 41, texto original). Com a 

nova distribuição aprovada pelo Congresso Nacional a proporção de fundo partidário a ser 

recebida por todas as agremiações crescia. Criar um partido passou a ser mais vantajoso do 

que simplesmente incorporar ou fundir, já que a parcela de distribuição geral (5%) seria única, 

nestes casos. 

A aprovação da Lei 11.459, em 21 de março de 2007, entretanto, não adveio do acaso. 

Ela surgiu em resposta a uma resolução do TSE (Resolução 22.506 de 6 de fevereiro de 2007) 

que aumentava ainda mais a distribuição igualitária: 42% para todos os partidos com registro 

no TSE, 29% do Fundo Partidário para os partidos parlamentares proporcionalmente à 

bancada do início da legislatura; 29% para os que atendessem ao disposto na cláusula de 

desempenho (art. 13), distribuídos conforme a proporção de votos válidos  (Cf. capítulo 2).  

Na 52ª Legislatura (2003-2007) também ocorre outro fato, que, a meu ver, estabeleceu  

precedente importante para a 54ª Legislatura. Cria-se o PSOL, a partir de uma dissidência do 

PT, um partido forte politicamente e formado por bancada superior a cinco deputados, e, 

portanto, com prerrogativa de funcionamento parlamentar, de acordo com o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados. O PSOL foi criado em 15 de setembro de 2005, sua 

bancada, entretanto, já “atuava” informalmente, enquanto o partido formalizava as assinaturas 



163 

 

 

para a criação, desde 2003. Da mesma forma, o PSC, que havia elegido apenas um membro, 

acabou recebendo 13 parlamentares por migração naquela legislatura. Havia uma lacuna do 

Regimento Interno quanto à estrutura física, staff e os cargos para partidos criados por 

migração partidária, ou, como prefiro me referir, com bancada eleita por outro partido. O Ato 

da Mesa 88, de 2 de outubro de 2006, no final da legislatura, portanto, regulamentou a 

estrutura das assessorias das Lideranças do PSOl e do PSC, com a criação de  17 Cargos de 

Natureza Especial para cada partido. Interessante notar, que  a entrada do partido impactou no 

crescimento da fragmentação (9,4114, um ponto percentual acima da fragmentação de 2005), 

na primeira sessão deliberativa da Legislatura, em 15 de fevereiro de 2006 (Cf. quadro 9, 

capítulo 4). A bancada de referência para a distribuição dos cargos das comissões, em 14 de 

fevereiro de 2006, um dia antes da primeira sessão deliberativa, tinha fragmentação menor: 

9,3972, o que demonstra o efeito concentrador da formação dos blocos parlamentares, no 

início dos trabalhos. 

A análise comparada da fragmentação das bancadas da primeira sessão deliberativa e 

da de referência para a distribuição dos cargos da Mesa e em Comissões, no entanto, não 

mostra uma tendência consistente. Nos dezoito casos de coincidência de período das sessões 

legislativas, em seis houve efeito concentrador da bancada de referência para os incentivos 

internos, em cinco a bancada da primeira sessão deliberativa tinha maior concentração e em 

sete casos o resultado foi equivalente (Cf. Apêndice B). 

As prerrogativas de funcionamento parlamentar tornavam-se cada vez mais 

importantes. No início da 53ª Legislatura, entrou em vigor a Resolução nº 1, de 2007, 

regulando a organização funcional – cargos administrativos – envolvendo o funcionamento 

dos partidos políticos na Câmara dos Deputados e mantendo as assessorias do PSOL e do 

PSC. A prerrogativa da estrutura interna para os partidos criados por migração estava 

estabelecida, portanto. 

Desta forma, além dos incentivos dos parlamentares individualmente e dos incentivos 

eleitorais (MELO, 2000; 2004; DINIZ, 2006) e internos (FREITAS, 2012), a migração 

passava a ter o incentivo ao partido, que tinha interesse direto na diminuição de veto players 

para aprovação de policies de interesse, com a eleição de um líder e de vice-líderes (Cf. 

capítulo2), cargos e fundo partidário, proporcionalmente à bandada na Câmara dos 

Deputados. A conquista de cada deputado passou a representar um capital medido em votos 

transformados em fundo partidário, como será abordado no próximo capítulo. Como visto, o 

mesmo não ocorreu na 52ª Legislatura (2003 – 2007), quando a bancada do PSOL teve uma 
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parcela ínfima do fundo (0,03), com dotação bem menor. Naquela época podia-se dizer que os 

principais incentivos para a migração eram eleitorais. Agora, há benefícios partidários, no 

mínimo, concomitantes. 

6.3. Eleições 2010 

Como visto anteriormente, as eleições de 2010 foram as primeiras após a extinção da 

verticalização (Cf. capítulo 2). O fim da obrigatoriedade da vinculação de candidatura em 

diversos níveis deveria provocar um aumento de legendas, mas, ao contrário do esperado, a 

oferta de partidos caiu de 29 para 27. Foi a queda mais substancial desde o aumento posterior 

a edição da nova lei (Cf. gráfico 1, capítulo 3). Na verdade, ela também foi um efeito tardio 

da iminência da aplicação da cláusula de desempenho, que, graças a interferência dos 

tribunais superiores, nunca houve. O PAN (incorporado ao PTB), o PL e o PRONA (fundidos 

para formar o PR) correspondem aos três partidos fora do pleito em 2010 (Cf. gráfico 4, 

capítulo 4). O PR e o DEM ingressaram pela primeira vez em um pleito em 2010, mas como 

visto, não eram novos. O DEM é a nova nomenclatura do PFL e o PR resulta da fusão 

supracitada. Isto demonstra que a cláusula de desempenho teve um reflexo imediato sobre a 

nova eleição subsequente e teria um efeito ainda maior, não fosse suspensa pelo STF, pela 

redução de pelo menos dois partidos, com a fusão dos PHS, PMN e PPS para formar a 

Mobilização Democrática (Cf. capítulo anterior). O número de candidatos, no entanto, 

manteve-se praticamente estável, indicando que a competição para a indicação na lista foi 

ainda mais acirrada, gerando, a meu ver, quadros mais competitivos, conforme disposto no 

início da seção anterior.  

6.4. O Caso PSD 

A 54ª Legislatura (2011-2015) começou sem qualquer registro de mudança partidária 

nos dados da Coordenação de Registros de Comissões e Movimentação Parlamentar e de 

Apoio à Informática (COMPI) da Secretaria Geral da Mesa, até  junho de 2011, quando o 

deputado Gabriel Chalita - titular eleito pelo PSB, que não estava no exercício do mandato - 

migrou para o PMDB. Isto mostra que as medidas inibidoras da migração partidárias que 

entraram em vigor na Legislatura anterior (53ª: 2007 – 2011) efetivamente surtiram  efeito. 

Como visto, as mudanças partidárias são registradas pela Secretaria Geral da Mesa da Câmara 

dos Deputados mesmo antes da posse, desde que o parlamentar eleito envie os documentos 

comprovatórios da troca de partido. 
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O primeiro pedido de troca de partido da Legislatura já mostrava as negociações de 

um mecanismo seguro para migração partidária mesmo antes das eleições. Ainda em agosto 

de 2011, o então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, eleito dois anos antes, já articulava 

sua saída do DEM, partido que havia pela primeira vez concorrido à eleição sob a nova 

nomenclatura, e que buscava retomar a força da antiga legenda: o PFL. Em 1998, o PFL havia 

eleito 105 deputados e tinha a maior bancada (20,47%). Chegou a 21,48% dos assentos na 

primeira sessão deliberativa em 1999. Nenhum partido teve a mesma percentagem de cadeiras 

desde então. Em 2002, o número de eleitos caiu para 84 (16,37%). E em 2006, o PFL havia 

elegido apenas 65 deputados (12,67% da bancada eleita). A permanência de Kassab na 

legenda dependia do resultado das eleições de 2010. Uma das hipóteses era a fusão do DEM 

com o PSDB98, o que também permitiria a migração de outros detentores de mandato 

descontentes, sem perda de mandato. A primeira solução era concentradora, mas acabou 

sendo preterida, mais uma vez, devido à intervenção dos tribunais superiores. 

O DEM sofreu uma profunda perda nas eleições de 2010, elegendo apenas 43 

parlamentares (8,38% da bancada). Na última sessão legislativa da 53ª Legislatura, em 2 de 

fevereiro de 2010, o DEM tinha 56 deputados.  Um mês após o resultado do pleito, em 2010, 

Gilberto Kassab começou a articular alternativas para viabilizar a eleição do seu sucessor, em 

2012, e a sua própria eleição para o governo, em 2014. Em março, Kassab deixou o DEM e 

lançou seu novo partido. A sigla já nasceu com representação em nove estados, conforme 

demandava a Lei nº 9096, 1995 e com a adesão do vice-governador de São Paulo, Guilherme 

Afiff Domingues, do governador de Santa Catarina e da senadora pelo estado do Tocantins, 

Kátia Abreu, todos do DEM. Era, portanto, uma legenda politicamente forte. 

 A criação de partido era atrativa, mas esbarrava em um entrave técnico. Havia uma 

dúvida quanto à data da efetiva filiação. Se a migração ocorresse na constituição da legenda, 

poderia implicar em perda do mandato, já que ela ainda não estava registrada e o mandatário 

era filiado a outro partido. No início de junho de 2011, em resposta a uma consulta do 

deputado federal Guilherme Campos (DEM/SP), o TSE  determinou que a filiação a um novo 

partido político só ocorresse após o deferimento do registro99. Sendo que a partir da criação do 

partido, os parlamentares teriam até 30 dias para nele ingressar, sem perda de mandato. O 

                                                             
98 “Veja a cronologia da criação do PSD de Gilberto Kassab”. Disponível em: <http://folha-
online.jusbrasil.com.br/noticias/2850193/veja-a-cronologia-da-criacao-do-psd-de-gilberto-kassab>. Acesso em: 
20/02/2012. 
99 Consulta nº 755-35 (9.105/2011), Brasília. Relatora Ministra Nancy Andrighi.  

http://folha-online.jusbrasil.com.br/noticias/2850193/veja-a-cronologia-da-criacao-do-psd-de-gilberto-kassab
http://folha-online.jusbrasil.com.br/noticias/2850193/veja-a-cronologia-da-criacao-do-psd-de-gilberto-kassab
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TSE criava assim uma confortável “janela de migração partidária”, bem mais célere e eficaz 

do que a Comissão de Reforma Política conseguiria fazê-lo. 

O processo de criação foi rápido – novas legendas em média levavam dois anos100 -, 

tumultuado e abriu precedente. A transferência do processo de criação de partidos para a 

esfera cível, introduzido pela atual Lei dos Partidos, embora democrática e condizente com a 

pessoa jurídica dos partidos após 1988 (cf. capítulo 2), trazia problemas. Em julho de 2001, o 

jornal Folha de S.Paulo publicava nota no Painel mostrando que, apesar de Kassab anunciar a 

coleta de 1,2 milhão de assinaturas, apenas 238 mil teriam sido certificadas pelos cartórios101. 

Como visto no capítulo 2, a nova legislação partidária do período democrático transferia todo 

o trâmite de criação para a sociedade civil: 

Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da 
lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.  

§ 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter 
nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de 
eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na 
última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os 
votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos 
Estados, com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que 
haja votado em cada um deles (BRASIL, Lei nº 9.096,1995, grifo da 
autora).  

Tomando-se por base os dados eleitorais de 2010, de acordo com o texto original da 

atual Lei dos Partidos Políticos, o partido, além da assinatura de pelo menos 101 eleitores 

fundadores, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos Estados – exigências às 

quais Kassab não teve qualquer dificuldade em atender, como visto acima - deveria ter o 

apoiamento de 491.659 assinaturas102, distribuídas em pelo menos nove unidades da 

federação, sendo que em cada uma delas deveria ser observado, no mínimo, um décimo por 

cento (0,1%) do eleitorado que houvesse votado para deputado federal na eleição anterior. Se 

tomarmos por base as eleições de 2010, em Rondônia isto significava 846 assinaturas. Em 

São Paulo, o partido teria de ter 25.310 assinaturas (Cf. anexo A). O Registro Cível do Partido 

é feito no cartório da capital federal (Art. 9º da Resolução - TSE nº 23.282), que só  pode 

                                                             
100 “Partidos levam até 3 vezes mais tempo do que PSD pra obter registro”. Disponível em:< 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/10/lentidao-para-criacao-de-novos-partidos-destoa-da-rapidez-do-
psd.html>. 
101 Disponível em: <http://m.folha.uol.com.br/poder/2011/07/943395-kassab-tem-menos-da-metade-de-
assinaturas-para-criacao-do-psd.shtml?mobile> 
102 Os dados das eleições de 2014 diminuíram este número para 484.169, conforme tabela divulgada no site do 
TRE de Minas Gerais, disponível em anexo (A 271/272). 
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efetivamente registrá-lo após a conferência das assinaturas. Este costuma ser o requisito mais 

difícil e mais polêmico na criação das legendas após a Lei 9.096,1995. 

De acordo com a resolução, o partido deve organizar listas ou formulários, para cada 

Zona Eleitoral. O chefe de cartório eleitoral, no prazo de 15 dias, deverá conferir  as 

assinaturas e os números dos títulos das listas para lavrar  atestado. Ao TSE cabe apenas o 

registro. A conferência das assinaturas se sustenta nas  certidões fornecidas pelos cartórios 

eleitorais que comprovem ter o partido político em formação obtido, no estado, o apoiamento 

mínimo de eleitores (Cf. detalhes do procedimento no capítulo 2). Houve denúncias de 

fraudes nas assinaturas 103. 

A intenção da consulta ao TSE era clara. O deputado federal Guilherme Campos (SP) 

foi um dos fundadores do Partido Social Democrático (PSD), legenda criada em 27 de 

setembro de 2011. Guilherme Campos foi também o primeiro líder do partido, que surgiu 

como a quarta maior legenda da Câmara dos Deputados, disputando o terceiro lugar com o 

PSDB,  já na primeira sessão deliberativa após o prazo para migração, em 4 de novembro de 

2011. O PSD acabou sendo o principal destino das 160 trocas partidárias da 54ª Legislatura 

(62 trocas, correspondentes a 39%, cf. gráfico 9, capítulo 4)  

O Partido Pátria Livre (PPL) foi criado dias depois, em 4 de outubro de 2011, mas não 

teve qualquer impacto sobre a bancada eleita.  A análise da bancada da primeira sessão 

deliberativa após a criação do PSD e o prazo de migração para a mesma sem penalidade 

(4/11/2011) mostra que o partido que mais perdeu membros no período foi o DEM, menos 16 

parlamentares e o PP, menos sete deputados. O DEM também foi a bancada de origem da 

maior parte das trocas de partido na 54ª Legislatura (27 trocas).  

Houve apenas duas trocas de partido em agosto e setembro, ambas efetuadas pelo 

mesmo parlamentar do PRTB que migrou para o PR. Em outubro, houve 54 trocas de partido, 

destas 53 foram para o PSD, sendo 19 desfiliações do DEM. Em novembro, houve mais cinco 

mudanças de partido, dentro do prazo da janela de 30 dias, apenas uma, justamente para o 

PSD. Em resumo, 54 parlamentares aproveitaram a janela partidária criada pelos tribunais 

superiores para migrar rumo a legenda recém-criada. Em toda a legislatura houve 62 trocas 

para o PSD e onze trocas tendo como origem o partido. O saldo foi positivo 

                                                             
103 “Assinaturas para criação de nova sigla de Kassab são fraudadas”. Disponível 
em:<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/02/1595546-assinaturas-para-criacao-de-nova-sigla-sao-
fraudadas.shtml> 
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A criação do partido impactou fortemente o equilíbrio de forças das bancadas, medido 

pela taxonomia de Tafner (1996) desde as eleições de 1994, conforme mostra o gráfico 10, 

materializando uma tendência de desconcentração iniciada em 2002 e promovendo o que 

classifiquei como uma verdadeira reforma política sem qualquer voto (HENRIQUE, 2012).  

 

Gráfico 10: Evolução dos partidos por força/peso conforme taxonomia de Tafner (1996) 1995 -2014 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Registro de Comissões e Movimentação Parlamentar 
(COMPI) da Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Elaboração da autora. 

Os partidos fortes perderam fatia significativa desde 1998, ou seja, desde a primeira 

bancada eleita após a Lei dos Partidos e a Lei das Eleições. Em novembro de 2011, perderam 

dez pontos percentuais em relação à bancada eleita em 2010, e os segmentos intermediários, 

no qual o PSD está incluso, chegaram a quase 50%. 

Como visto, a criação do partido derivou de um rápido recrutamento de quadros, 

coordenado por Gilberto Kassab, prefeito da maior cidade do País, São Paulo, em 2011. Forte 

politicamente,  a criação do partido  foi célere, como ocorreu com o PSOL, na 52ª Legislatura. 

Na 54ª Legislatura, 14 agremiações autuaram  registro, mas apenas cinco lograram êxito (Cf. 

quadro 3, capítulo 3). Como o PSD, outras três agremiações foram formadas por migração de 

parlamentares eleitos. O PPL, criado em 4 de outubro de 2011, não contou com a adesão de 

nenhum parlamentar. 

Definido como um “partido independente”, o Partido Social Democrático (PSD) foi 

criado como partido de notáveis (DUVERGER, 1980 [1951]) e introduziu uma nova forma de 

recrutamento interno, não voltado a um líder, a uma ideologia, mas por uma necessidade dos 
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quadros internos, embora dependente dos recursos do governo – como qualquer 

contemporâneo partido cartel (MAIR; KATZ, 1997).  

A organização parece ter dado certo. O partido foi criado dentro do prazo de um ano 

antes do pleito municipal. Em sua estreia nas urnas, o PSD foi o mais eficiente, alcançando a 

maior taxa de sucesso (relação entre candidaturas e eleitos) entre os partidos que disputaram 

às câmaras municipais: 21,49% (PAIVA; HENRIQUE, 2013). 

6.5. O PSD fez escola 

Outro novo partido, o Partido Ecológico Nacional (PEN), foi criado em 19 de junho de 

2012, ganhando dois quadros do PSDB, em 17 e 18 de julho, respectivamente,  ou seja, dentro 

do prazo de um mês para migração, sendo um deles suplente fora do exercício do mandato.  

Os incentivos a criação de novas legendas, entretanto, não cessaram. Dez dias após a 

criação do PEN, em 29 de junho de 2012, pela manhã, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

destinar tempo de propaganda eleitoral em rádio e TV maior para as agremiações recém-

criadas, contrariando a demanda dos partidos que protocolaram a ADI 4430-DF e a ADI 

4.995, todos prejudicados com a perda de parlamentares rumo às novas legendas. A Lei das 

Eleições em seu texto original destinava a distribuição de dois-terços do horário eleitoral aos 

partidos “proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, 

considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos 

os partidos que a integram” (BRASIL, Lei nº Art. 47, VII, §2º). A bancada de referência, 

entretanto, já havia sido alterada para a bancada resultante da eleição, conforme redação dada 

pela Lei 11.300, de 10 de maio de 2006. Com esta decisão, o STF conseguiu derrubar de uma 

só vez a eficácia das alterações na legislação que desestimulavam a migração partidária,  

como explanado no início do capítulo.  

O texto original era bastante claro: 

§ 2º Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do 
parágrafo anterior, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que 
tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, observados os 
seguintes critérios:       I - um terço, igualitariamente;  II - dois terços, 
proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, 
considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do número de 
representantes de todos os partidos que a integram (BRASIL, Lei nº 9.504, 
1997, art. 47, §2º,Lei 9,504/97, grifo da autora). 

Mesmo assim, a decisão do relator,  Ministro Toffoli, foi pela inconstitucionalidade da 

expressão “e representação” no caput do parágrafo supracitado, para assegurar: 
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[...] aos partidos novos, criados após a realização das eleições para a Câmara 
dos Deputados, o direito de acesso proporcional aos dois terços do tempo 
destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão, considerada a 
representação dos deputados federais que migrarem diretamente dos partidos 
pelos quais foram eleitos para a nova legenda no momento de sua criação 
(ADI 4430-DF, decisão) 

No mesmo dia 29 de junho de 2012, à tarde, o TSE jogou a “pá de cal” que faltava 

para enterrar de uma vez a queda da migração partidária em mais de 80% entre as duas 

últimas legislaturas, permitindo ao PSD acesso a fatia proporcional do fundo partidário104. 

Com isto, contrariando a toda a legislação eleitoral, a regulação interna da Casa (Regimento 

Interno) e mesmos às decisões dos próprios tribunais superiores contrárias à migração 

partidária, as duas decisões acabaram por garantir aos partidos criados por migração 

parlamentar as mesmas prerrogativas dos partidos que conseguiram assentos nas eleições. 

A decisão incentivou a criação de mais duas outras legendas também por migração e 

bancada: o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e o Solidariedade (SD), ambos em 

24 de setembro de 2013, a tempo de garantir novas filiações antes do prazo de um ano das 

eleições de 2014. O processo de criação foi semelhante e a veracidade das assinaturas também 

foi amplamente contestada.105 Vinte e quatro parlamentares migraram para o Solidariedade e 

vinte parlamentares migraram para o PROS, todos dentro do período da janela partidária. 

Nenhum parlamentar migrou destes partidos até o final da legislatura. 

O movimento migratório havia assumido um novo contorno. Após um 

recrudescimento na 53ª Legislatura (2007 – 2011), quando houve 101 trocas de partido, a 54ª 

Legislatura (2011 – 2015) registrou 160 desfiliações, sendo quase 70% delas para os partidos 

criados “intereleições”: 62 (39%%) para o PSD, 24 para o SDD (15%), 21(13%) para o PROS 

e  4 (2,5%) para o PEN.  

É importante lembrar, que no Brasil, os deputados são eleitos em sistema proporcional 

e, para ingressarem na Casa, os partidos (ou coligações) devem ultrapassar o quociente 

eleitoral para atingir o quociente partidário. Os votos de legenda contam para ambos. Agrega-

se a isto o fato de que os deputados são eleitos em coligações de vários partidos, em que o 

voto de legenda de todos eles conta para a eleição. Neste sistema não dá para garantir se o 

voto é realmente do parlamentar, já que ele foi eleito em uma lista partidária. Paradoxalmente, 

                                                             
104 Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2012/Junho/psd-tera-aumento-em-cota-do-fundo-
partidario. Acesso em: 23 de dezembro de 2015. 
105 “Apesar de suspeitas, TSE aprova criação do Pros e do Solidariedade”. Disponível em:  
<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/apesar-de-suspeitas-tse-aprova-criacao-do-pros-e-do-
solidariedade-cnu4bplchqypna2z0d0eyabm6> 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2012/Junho/psd-tera-aumento-em-cota-do-fundo-partidario
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2012/Junho/psd-tera-aumento-em-cota-do-fundo-partidario
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este foi exatamente o argumento dos mesmos tribunais superiores quando decidiram pela 

perda de mandato por desfiliação partidária.  

6.6. Os novos partidos e a fragmentação 

Para verificar o impacto dos novos partidos e do efeito dos incentivos internos (cargos 

da Mesa e de Comissões) na 54ª Legislatura (2011-2015), o quadro 11  mostra a fragmentação 

da bancadas eleita, das primeiras sessões deliberativas das sessões legislativas, da bancada 

após a janela para migração do PSD (novembro de 2011) e das bancadas de referência das 

comissões. 

Como se observa no quadro 11, com a criação do PSD, houve um impacto, ainda que 

pequeno, positivo de 0,14 pontos percentuais sobre a fragmentação partidária, na bancada da 

primeira sessão deliberativa após a janela  de migração, em 4 de novembro de 2011, com 

relação à bancada eleita. O número de partidos parlamentares (P) sobe para 23. A 

fragmentação continua a aumentar. Entre novembro de 2011 e o início dos trabalhos da sessão 

legislativa seguinte, em 2 de fevereiro de 2012, há um aumento de 0,22 pontos percentuais no 

Effns (N). Já a criação do PROS e do Solidariedade aumentou a fragmentação na última 

sessão legislativa em quase um ponto percentual (0,87). 
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Ano P HH F N 

2010 
Bancada Eleita 22 0,0959 0,9041 10,4271 

Fev. 2011a106 22 0,0962 0,9038 10,3974 

Fev. 2011b107 22 0,0956 0,9044 10,4603 

Nov. 2011108 23 0,0946 0,9054 10,5703 

Fev. 2012109 23 0,0926 0,9074 10,7940 

Fev. 2013a110 23 0,0951 0,9049 10,5169 

Fev. 2013b111 24 0,0933 0,9067 10,7149 

Fev. 2014a112 21 0,0878 0,9122 11,3901 

Fev. 2014b113 24 0,0861 0,9139 11,6123 
Fev. 2015 

Bancada Eleita 28 00,748 0,9252 13,3609 

Quadro 11: Partidos Parlamentares e  índices de fragmentação das bancadas eleitas, primeira sessão 
deliberativa depois da criação do PSD, primeira sessão deliberativa de cada sessão legislativa e 
bancada de referência para distribuição de cargos das comissões e da Mesa (2010-2015) 
Fonte: Dados fornecidos pela Coordenação de Registro de Comissões e Movimentação Parlamentar 
(COMPI) da Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Elaboração da autora. 
Observação: Nas bancadas da 54ª Legislatura não há nenhum parlamentar na categoria sem-partido. A 
bancada de fevereiro de 2011 tem 511 parlamentares. A bancada de fevereiro de 2012 e a de fevereiro 
de 2013 têm 512 deputados. Como explicado anteriormente, a bancada da posse e do início da 
legislatura pode revelar mudanças nos quadros por migração ou algum tipo de vacância ainda não 
efetivada completamente. 

Observe que, ao contrário do que ocorreu com o PSD,  a criação do PEN, em 19 de 

junho de 2012, não aumenta a fragmentação, medida no início dos trabalhos da sessão 

legislativa seguinte, em 4 de fevereiro de 2013 – há até um decréscimo de 10,7940 para 

10,5169. A explicação é simples. O PEN não atraiu bancada significativa. Como dito na seção 

anterior, durante o período da janela migratória, apenas dois parlamentares, Fernando 

Franscischini (PR) e João Caldas (AL), ambos do PSDB, migraram para o partido, sendo que 

o último era suplente e não estava no exercício do mandato. Logo, a bancada em 4 de 

fevereiro de 2013 registra apenas um parlamentar. O número de partidos parlamentares se 

mantém o mesmo. O PTC perde seu único membro, por vacância, e o PEN entra como o 23º 
                                                             
106 Bancada de referência para cargos da Mesa e Comissões, ponderada pelos blocos, em 1 de fevereiro de 2011 
107 Bancada da primeira sessão deliberativa em 2 de fevereiro de 2011 
108 Bancada da primeira sessão deliberativa após a “janela” para migração para o PSD 
109 Bancada da Primeira Sessão Deliberativa de 2012, em 2 de fevereiro 
110 Bancada da Primeira Sessão Deliberativa de 2013, em 4 de fevereiro 
111 Bancada de Referência para Cargos da Mesa e Comissões, ponderada pelos blocos, em 28 de fevereiro de 
2013, após a criação do PSD e PEN 
112 Bancada da primeira sessão deliberativa de 2014, em 3 de fevereiro  
113 Bancada de Referência para Cargos da Mesa e Comissões, ponderada pelos blocos, em 25 de fevereiro de 
2014, após a criação do PROS e SD. 
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partido no início dos trabalhos da terceira sessão legislativa. Mais dois parlamentares migram 

para o PEN: o deputado Beirinho Bantim (RR), também do PSDB, em 5 de novembro de 

2012 e o deputado Nilmar Ruiz (PR-TO), suplente, fora do exercício do mandato, em 11 de 

março de 2013. O partido foi usado como trampolim para legendas maiores, lançando mão da 

estratégia que coordenava a maioria das migrações antes da 54ª Legislatura (2011 – 2015). Os 

deputados Francisco Francischini e Beirinho Bantim aproveitaram a janela de migração para o 

Solidariedade, em outubro de 2013. O deputado  João Caldas seguiu o mesmo caminho em 11 

de dezembro de 2013, ainda  como suplente, e, portanto, sem mandato. O partido terminou a 

legislatura com apenas um deputado, Nilmar Ruiz, ainda suplente e fora do exercício do 

mandato. Por isso, não tem nenhum quadro na bancada do início dos trabalhos da ultima 

sessão legislativa da legislatura. 

O quadro 11 mostra ainda as bancadas de referência para a distribuição dos cargos da 

Mesa, sombreada em cinza. Como explicado anteriormente, desde a entrada em vigor da 

Resolução 34 de 2005, em fevereiro de 2007, a distribuição dos cargos da Mesa Diretora, no 

primeiro biênio,  e a das comissões, por toda a legislatura, deve levar em conta a bancada 

eleita, ponderada pela composição dos blocos partidários (formados até primeiro de 

fevereiro), que concorrem às vagas junto com os partidos, “desconsideradas as mudanças de 

filiação partidária posteriores ao ato” (Art. 8º, §4º, Resolução 34/1995). A bancada eleita e a 

do dia 1 de fevereiro (bancada da posse)  dos anos ímpares são utilizadas como referência 

para a formação de blocos para distribuição de cargos da Mesa e de comissões (BRASIL, 

Resolução nº 17, 1989, art. 8, § 4º, art. 26, art. 27). Os blocos entram junto com os partidos na 

distribuição dos cargos da Mesa e das comissões e devem ser compostos até 1º de fevereiro da 

primeira sessão legislativa para distribuição de cargos do primeiro biênio da Mesa e de 

comissões, e da  terceira sessão legislativa da Legislatura. 

O art. 26 do Regimento Interno, alterado pela mesma resolução prevê ainda que: 

a distribuição das vagas das comissões permanentes entre os partidos e 
blocos parlamentares será organizada pela Mesa, logo após a fixação da 
respectiva composição numérica e mantida durante toda a legislatura 
(BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 26). 

A bancada da primeira distribuição dos cargos, em 1 de fevereiro de 2011, sem a 

introdução dos novos partidos, produz uma redução da fragmentação, mostrando o efeito 

agregador dos blocos. 

Com as decisões judiciais favoráveis à distribuição dos benefícios de bancadas eleitas 

para o PSD,  o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PR-RS), não teve outra 
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alternativa senão aprovar o funcionamento parlamentar, e a proporcionalidade nos cargos da 

Mesa Diretora e das Comissões dos novos partidos, em primeiro de fevereiro de 2013. A 

decisão foi difícil e polêmica. O presidente já havia  aprovado e cancelado a resolução criando 

cargos para o PSD em dezembro de 2011114. 

Contrariando o disposto na Resolução 34, 2005, com as decisões dos tribunais 

superiores, houve uma nova distribuição dos cargos da Mesa para o segundo biênio (como 

previsto no Regimento Interno da Casa)  e das comissões (contrariando a previsão 

regimental). A nova bancada teve como referência o dia 28 de fevereiro de 2013. No início 

dos trabalhos de 2013, o PSD já havia galgado mais um posto, tornando-se a terceira maior 

bancada da Câmara dos Deputados, disputando com o PSDB a distribuição dos cargos, o que 

mostra a importância dos incentivos internos para a movimentação das bancadas.  

A nova bancada de referência aos cargos da Mesa e de comissões mostra os dois 

partidos criados na Legislatura  (PEN e PSD) e gera um aumento da fragmentação (N) de 

10,3974 para 10,7149, em relação a anterior. Com relação à bancada do início da sessão 

legislativa (2 de fevereiro de 2013) já revelava um aumento de 0.20 pontos percentuais, em 

menos de um mês, mostrando que, ao contrário da distribuição original, as bancadas de 

referência, geradas artificialmente em resposta às decisões judiciais para distribuição dos 

mesmos benefícios das bancadas eleitas para os novos partidos aumentavam a fragmentação.  

Na bancada da nova distribuição de cargos para as comissões em 2014, o 

Solidariedade tinha 21 membros e o PROS 18, o PSD 48 membros e o PEN já não tinha 

parlamentar, conforme visto anteriormente.  

O mesmo efeito fragmentador é observado na bancada de referência, também gerada 

em resposta às decisões judiciais favoráveis a dois novos partidos, em 2014. Há um aumento 

de 0,22 pontos percentuais com relação à bancada da primeira sessão deliberativa de 2014, em 

3 de fevereiro. 

Observe que, ao contrário da bancada de referência do início da Legislatura,  as 

bancadas de referência para distribuição de cargos geradas artificialmente para a criação dos 

novos partidos aumentam a fragmentação (Cf. distribuições b, sombreadas no quadro). Em 

resumo, o efeito da criação dos partidos no aumento da fragmentação é maior do que o efeito 

gerado pelo incentivo da distribuição dos cargos.  

                                                             
114 Disponível em: http://www.valor.com.br/politica/1139170/marco-maia-recua-e-decide-cancelar-artigo-que-
daria-margem-para-cargos. Acesso em: 23 dez 2015. 

http://www.valor.com.br/politica/1139170/marco-maia-recua-e-decide-cancelar-artigo-que-daria-margem-para-cargos
http://www.valor.com.br/politica/1139170/marco-maia-recua-e-decide-cancelar-artigo-que-daria-margem-para-cargos
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O caso da 54ª Legislatura mostra-se particularmente interessante porque, a partir da 

análise do chamado efeito PSD e do acompanhamento das bancadas em datas chaves para a 

criação das legendas, pôde-se observar a efetiva configuração partidária antes das decisões 

dos tribunais superiores e das resoluções que acabaram por garantir às bancadas prerrogativas 

de eleitas, posteriormente. Permitiu, portanto, que se comparasse a fragmentação na bancada 

eleita e o efeito da criação de cada legenda por migração, e o do total das alterações, 

consubstanciadas na bancada da primeira sessão deliberativa de cada sessão legislativa. 

Comparando-se com as bancadas utilizadas para a distribuição dos cargos da Mesa Diretora e 

das Comissões, antes da criação das legendas e levando-se em conta os novos partidos, 

evidencia-se que nem mesmo o efeito aglutinador dos blocos para distribuição das bancadas 

conseguiu reduzir a tendência de aumento da fragmentação gerada pelos novos partidos. 

Desta forma, pode-se concluir que, ao contrário do que ocorre com a troca partidária 

anterior ao efeito PSD, que tinha preponderantemente interesse eleitoreiro, com a criação de 

partidos por migração, a fragmentação aumenta, consideravelmente, da mesma forma que  

observado com o PSOL, em 2006 (aumento de 8,4596 para 9,4114, após a criação do partido), 

criado por dissidência, na 52ª Legislatura (2003-2007). Mas diferentemente do que havia 

ocorrido com o PSOL, os recursos do fundo partidário eram agora bem maiores e a procura 

pelas novas legendas marcaria uma nova característica do multipartidarismo brasileiro: a 

criação de partidos por migração com cooptação de quadros para aumento do fundo 

partidário, como será visto no próximo capítulo. 

6.7. O efeito PSD na Legislação 

6.7.1. O caso da Lei da Portabilidade Eleitoral (Lei nº12.875/2013) 

A criação do PSD acabou provocando uma reação do Congresso Nacional em 

resposta às decisões dos tribunais superiores. Como visto anteriormente, a ideia inicial do 

então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, era a fusão do DEM com o PSDB para atrair 

parlamentares, aumentar a bancada e criar uma nova legenda que o apoiaria em suas 

pretensões ao Executivo. 

A intenção era coerente com os princípios do legislador original, que incentivava 

a fusão, fomentadora do consenso e da redução da fragmentação. O §6 do artigo 29 da Lei dos 

Partidos original previa que havendo fusão ou incorporação de partidos, os votos obtidos por 

eles, na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, deveriam ser somados para 

efeito do funcionamento parlamentar, nos termos do art. 13, da distribuição dos 
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recursos do Fundo Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão. Como visto, nos 

capítulos 2, 3 e 4, o artigo 13 ficou  sem efeito pela  decisão do STF em dezembro de 2006, 

que tornou inconstitucional o funcionamento parlamentar como cláusula de desempenho 

(ADIN 1351-3 e 1354-9). Com a decisão dos tribunais superiores de garantir a propaganda e o 

fundo partidário proporcional ao PSD em junho de 2012, houve uma reação imediata dos 

parlamentares. Havia duas comissões de Reforma Política, uma no Senado, e outra na 

Câmara, debatendo o tema. O deputado Edinho Araújo (PMDB-SP)  apresentou  o Projeto de 

Lei nº 4.470, 2012, com ementa muito clara. A partir da sua aprovação “a migração partidária 

que ocorrer durante a legislatura, não importará na transferência dos recursos do fundo 

partidário e do horário de propaganda eleitoral no rádio e na televisão”. O requerimento de 

urgência para tramitação do projeto foi apresentado pelo deputado Henrique Alves (PMDB-

RN) em 9 de outubro de 2012. A matéria não foi apreciada naquela sessão legislativa, 

entretanto. 

Em 11 de abril de 2013, na sessão em que deveria ser votado o substitutivo do 

relatório da Comissão de Reforma Política no plenário, o líder do PT, Deputado José 

Guimarães (CE), com a Câmara dos Deputados presidida por Henrique Alves (PMDB-RN), 

apresentou novo pedido de urgência para a apreciação do projeto. O deputado Paulo Pereira 

da Silva (SP), fundador do Solidariedade, ainda no PDT, apresentou requerimento para a não 

apreciação do pedido de urgência. O requerimento do líder do PT foi aprovado por 

unanimidade, com o apoio de vários outros líderes. Houve uma verdadeira batalha em 

plenário até a aprovação do projeto, em 23 de abril de 2013, para remessa à votação do 

Senado.  

Antes mesmo de a proposta ser colocada na pauta do Senado, no dia 24 de abril 

de 2013, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a tramitação do 

projeto, atendendo a pedido do senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), que em mandado de 

segurança, alegou que o Senado não poderia aprovar texto que contrariava decisões anteriores 

dos tribunais superiores, referindo-se às ADIs 4430/ 4795, que garantiram tempo de 

propaganda ao PSD. A batalha, que antes se concentrava no plenário, agora chegava 

claramente aos tribunais superiores. A tramitação do projeto só foi “liberada” pelo Supremo 

em 20 de junho de 2013. Por sete votos a três os ministros decidiram que a proposta deveria 
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ser analisada pelo Senado Federal antes de ter a constitucionalidade contestada115, o que 

parecia extremamente óbvio e razoável. A avaliação da constitucionalidade da proposição é 

prerrogativa da Assessoria Jurídica da Secretaria Geral da Mesa, quando da apresentação do 

projeto,  e das comissões de Constituição e Justiça de ambas as Casas.  

Em 30 de outubro de 2013, a chamada Lei da Portabilidade Eleitoral (Lei nº 

12.875) foi finalmente sancionada, após aprovação do Senado Federal. Nela, além de reiterar 

que os partidos fundidos e incorporados deveriam somar somente os votos recebidos nas 

eleições – o que já era claro no texto original –, o Congresso reitera que serão desconsideradas 

as mudanças de partidos, em qualquer hipótese, para a distribuição do fundo partidário. A Lei 

também destinava 89% do tempo de propaganda eleitoral para os partidos representados na 

Câmara, proporcionalmente à bancada eleita. 

A Lei 12.875, no entanto, foi simplesmente ignorada pelos tribunais superiores, 

como costuma acontecer com matérias que disputam entendimentos anteriores. Como se viu, 

o PROS e o Solidariedade foram criados em 24 de setembro de 2013. Ainda no recesso 

legislativo, o presidente do TSE, Ministro Marco Aurélio, deferiu liminar garantindo ao 

Solidariedade acesso ao rateio proporcional do fundo em 13 de janeiro de 2014 (PET 76.948), 

com valor correspondente ao número de deputados federais de outros partidos que migraram 

para a sigla, sendo que a lei remetia ao número de votos. Em sua justificativa, o magistrado 

alegou que a Lei nº 12.875, 2013 gerava “ambiguidade” sobre a questão do acesso de novas 

legendas116. Mesma decisão foi tomada em 21 de janeiro, com relação ao PROS (PET 

76.693)117. Já na sessão legislativa seguinte, o TSE decidiu definitivamente pela inclusão do 

PROS118 e do Solidariedade no rateio119, em 17 de março de 2014 e 8 de maio de 2014, 

respectivamente. 

                                                             
115 “Supremo libera tramitação do projeto dos partidos”. Disponível em: 
<http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/supremo-libera-tramitacao-do-projeto-dos-partidos/>. A cesso em: 
25 de dezembro de 2015. 
116 “Presidente do TSE determina inclusão do Solidariedade em cálculo de rateio do Fundo Partidário”. 
Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Janeiro/presidente-do-tse-determina-inclusao-
do-solidariedade-em-calculo-de-rateio-do-fundo-partidario. Acesso em: 25 de dezembro de 2015. 
117 “Presidente do TSE determina inclusão do PROS no rateio do Fundo Partidário”. Disponível em: 
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Janeiro/presidente-do-tse-determina-inclusao-do-pros-no-
rateio-do-fundo-partidario>. Acesso em: 25 de dezembro de 2015. 
118 “Plenário do TSE decide pela inclusão do PROS no rateior do Fundo Partidário”. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2015/Marco/plenario-do-tse-decide-pela-inclusao-do-pros-no-
rateio-do-fundo-partidario>. Acesso em: 25 dez de 2015. 
119 Disponível em: < http://tse.jusbrasil.com.br/noticias/112327820/presidente-do-tse-determina-inclusao-do-
solidariedade-em-calculo-de-rateio-do-fundo-partidario>. Acesso em: 25 dez de 2015. 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/supremo-libera-tramitacao-do-projeto-dos-partidos/
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Janeiro/presidente-do-tse-determina-inclusao-do-solidariedade-em-calculo-de-rateio-do-fundo-partidario.
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Janeiro/presidente-do-tse-determina-inclusao-do-solidariedade-em-calculo-de-rateio-do-fundo-partidario.
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Janeiro/presidente-do-tse-determina-inclusao-do-pros-no-rateio-do-fundo-partidario
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Janeiro/presidente-do-tse-determina-inclusao-do-pros-no-rateio-do-fundo-partidario
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2015/Marco/plenario-do-tse-decide-pela-inclusao-do-pros-no-rateio-do-fundo-partidario
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2015/Marco/plenario-do-tse-decide-pela-inclusao-do-pros-no-rateio-do-fundo-partidario
http://tse.jusbrasil.com.br/noticias/112327820/presidente-do-tse-determina-inclusao-do-solidariedade-em-calculo-de-rateio-do-fundo-partidario
http://tse.jusbrasil.com.br/noticias/112327820/presidente-do-tse-determina-inclusao-do-solidariedade-em-calculo-de-rateio-do-fundo-partidario
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Com isso, na campanha eleitoral de 2014 o PSD ficou em terceiro lugar no 

ranking dos partidos com relação ao tempo de propaganda eleitoral. O Solidariedade ficou em 

oitavo lugar e o PROS em 11º, fazendo com que as novas legendas fossem disputadas para as 

coligações120. A vantagem competitiva surtiu efeito nos resultados do pleito em 2014, como 

será observado, em seção própria, mais adiante.  

Todo o movimento do Legislativo pela contenção da criação de novos partidos 

por migração parlamentar foi em vão. Em uma decisão apertada, em 1 de outubro de 2015, o 

Supremo Tribunal Federal (STF), por seis votos a cinco, derrubou as restrições para que 

novas siglas tivessem acesso a verbas do fundo partidário e ao tempo de propaganda eleitoral 

no rádio e na televisão, aprovadas pela Lei nº 12.875, 2013121 (Lei da portabilidade eleitoral).  

A decisão veio dias após a sanção de nova lei no mesmo sentido, em 29 de 

setembro de 2015: a  Lei 13.165 de 2015 (Reforma Política Infraconstitucional). Além da 

vedação ao apoiamento de eleitores filiados a outros partidos – que inviabilizaria a criação de 

partidos por migração - , foi incorporado ao texto a exigência de prazo máximo de dois anos 

de apoiamento. Os processos de coleta de assinaturas de agremiações sem quadros costumam 

levar bem mais tempo. O tempo de filiação mínima para concorrer às eleições foi diminuído 

para seis meses e  foi criada uma janela permanente de 30 dias dentro do prazo de filiação 

mínima, antes do fim do mandato, ou seja, no ano eleitoral, como forma de dar vazão as 

trocas partidárias reprimidas dentro da Legislatura, sem a criação de novas legendas.  

 O mesmo dispositivo, vedando o apoio de eleitores filiados, já havia sido objeto 

de outra lei, desta sorte, dificultado a fusão de partidos, sancionada em 25 de março de 2015, 

a chamada Lei de Quarentena para Fusões Partidárias, como será mostrado a seguir. 

  

                                                             
120 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/solidariedade-pros-serao-decisivos-para-disputa-na-tv-
entre-presidenciaveis/> 
121 “STF libera acesso a tempo de TV e fundo partidário para novas siglas” Disponível em: 
http://www.valor.com.br/politica/4252234/stf-libera-acesso-tempo-de-tv-e-fundo-partidario-para-novas-siglas. 
Acesso em: 26 dez de 2015. 

http://www.valor.com.br/politica/4252234/stf-libera-acesso-tempo-de-tv-e-fundo-partidario-para-novas-siglas%20ou%20as%20ferramentas%20oferecidas%20na%20página.
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6.7.2. O caso da Lei da Quarentena para Fusões (nº13.107/2015) 

Após o sucesso dos novos partidos nas urnas para a Câmara dos Deputados (Cf 

seção seguinte), houve mais uma tentativa de barrar o movimento de criação de partidos por e 

para migração. Em dois de fevereiro da nova Legislatura, o deputado Mendonça Filho (DEM-

BA) apresentou o PL 23/2015, que, após aprovado, ficou conhecido como a Lei da 

Quarentena para Fusão de Partidos Políticos. O projeto estabelecia que os partidos antes de se 

submeterem a fusão deveriam ter pelo menos cinco anos de registro no TSE. A intenção era 

clara:  

Evitar a criação de legendas político-partidárias para, logo após a obtenção 
do seu registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, fundirem-se 
com outros partidos políticos, driblando, assim, o instituto da fidelidade 
partidária (Justificativa do PL 23/205). 

O projeto teve tramitação rápida, em regime de urgência, apensado ao PL nº 610, 

2011, do deputado Márcio Bittar (PSDB-AC). Foi aprovado em 25 de fevereiro, na forma do 

substitutivo do relator, Sandro Alex (PPS-PR), pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, acatando três emendas. A primeira, do autor do projeto, deputado Mendonça Filho 

(DEM-BA), que equiparava a fusão à criação de partido e assegurava a migração partidária 

para a nova legenda nos 30 dias subsequentes ao seu registro (Art. 29, §4º e §5º), sem perda 

de mandato. A segunda, do deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), exigindo que o 

apoiamento fosse restrito a eleitores não filiados a partido político. A terceira, do deputado 

José Carlos Aleluia (DEM-BA), vedando que a contagem dos votos dos parlamentares que 

trocassem de partido, “em quaisquer hipóteses”, fosse considerada para distribuição dos 

recursos proporcionais do fundo partidário e da propaganda eleitoral. O texto do substitutivo 

do relator da CCJ foi enviado ao Senado Federal, onde foi aprovado em 3 de março, como 

Projeto de Lei da Câmara (PLC 4, 2015), e remetido à sanção, em 4 de março. 

O projeto aprovado no Congresso Nacional equiparava a fusão à criação de 

partidos e abria uma janela de 30 dias para migração para a nova legenda, fruto da fusão, sem 

perda de mandato.  Os vetos retiraram do texto da lei vigente essas duas prerrogativas. As 

razões do veto residiram justamente na igualdade entre os dois institutos, o que facilitaria a 

migração partidária:  

“Os dispositivos equiparariam dois mecanismos distintos de formação de 
partidos políticos, a criação e a fusão. Tal distinção é um dos instrumentos 
garantidores do princípio da fidelidade partidária, fundamental ao sistema 
representativo político-eleitoral (MENSAGEM Nº 66, de 24 de março de 
2015)”.  
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Os vetos foram mantidos, e, embora ganhassem todo o foco da mídia, não 

verdade, não continham a principal alteração da nova lei. 

O PL 23 de 2015 ganhou popularidade por instituir uma quarentena de cinco 

anos após o registro para a fusão ou incorporação de partido (Art. 7º, §9º). Na verdade, esse 

era o objetivo do sucinto texto original. Entretanto, a redação final aprovada na Câmara dos 

Deputados, e confirmada pelo Senado Federal, foi mais além. Impediu a criação de partidos 

com o apoiamento de eleitores já filiados a outras agremiações, o que excluiria detentores de 

mandatos. Mais do que isso, equiparou a fusão à criação de partido, como textualmente afirma 

o §4º do art. 29, que passa a ter existência legal com o registro. Nada mais natural que, a 

prerrogativa da migração partidária de 30 dias sem perda de mandato, assegurada aos partidos 

recém-criados em 2011, fosse estendida aos partidos oriundos da fusão, conforme explícito no 

§5º, do mesmo artigo. Esses foram, no entanto, os artigos suprimidos pelo veto presidencial. 

Como pano de fundo dos vetos, havia a disputa política entre o Executivo, 

chefiado pelo PT (70 deputados federais eleitos em 2014), e o Legislativo, liderado pelo 

PMDB (com bancada de 65 deputados federais eleitos em 2014). O projeto surgiu mais uma 

vez em reação à iniciativa do presidente do PSD,  Gilberto Kassab – então Ministro das 

Cidades – que pretendia fundir o PSD (com 37 deputados eleitos em 2014), o PR (com 34 

deputados eleitos em 2014), e o PL – a ser recriado para migração dos parlamentares 

interessados, sem perda de mandato, até 30 dias após a criação,  e com possibilidade de 

“ponte” para portabilidade eleitoral,  decorrente da fusão, de acordo com a lei vigente até o 

dia 23 de março de 2015, ou seja, antes da aprovação da Lei da Quarentena para Fusão de 

Partidos. O movimento teria como resultado a formação da maior bancada do Congresso 

Nacional, aliada ao governo,  o que poderia ter mudado o equilíbrio de forças 

substancialmente e até mesmo contido a crise institucional que assolou o País no início da 

presente legislatura. 

De acordo com nota da Assessoria de Imprensa do TSE, o registro do Partido 

Liberal (PL) foi protocolado na segunda-feira (23 de março de 2015)122, véspera da sanção da 

lei pela presidenta Dilma Rousseff, aproveitando a  regra antiga, o que permitiria a criação da 

nova legenda, com eleitores e parlamentares filiados a outros partidos.  

                                                             
122 Mais informações: <http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2015/Marco/partido-liberal-pede-registro-do-estatuto-
no-tse> 
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O texto aprovado pelo Congresso impede o apoiamento dos eleitores filiados 

(incluindo os ocupantes de cargos públicos e detentores de mandato) às novas agremiações e 

consequentemente a portabilidade  de recursos do fundo e do tempo de propaganda eleitoral – 

a última já vedada pela Lei da Portabilidade -, mas assegura que os parlamentares eleitos 

tenham uma janela de 30 dias para ingressar na nova agremiação resultante da fusão de 

partidos criados há mais de cinco anos, sem perda de mandato e sem portabilidade do fundo 

partidário e do tempo de propaganda proporcionais, como já deveria ocorrer com os partidos 

recém-criados após a vigência da Lei da Portabilidade Eleitoral. 

Com os vetos, além da portabilidade do tempo proporcional de propaganda e dos 

recursos do fundo partidário, a migração dos parlamentares para a recém-criada agremiação 

por fusão, sem perda de mandato, não seria assegurada, embora decisões dos tribunais 

superiores já a configurem como justa causa para desfiliação. 

Embora o foco da mídia tenha se concentrado sobre  a quarentena de cinco anos 

para fusão e o veto à migração partidária para a agremiação resultante da fusão, a questão da 

mudança no apoiamento para criação do novo partido foi a mais importante (Cf. capítulo 2) e 

não  foi objeto de veto presidencial. Com  a vedação do apoiamento de eleitores filiados, não 

só a recriação do PL, mas principalmente a criação do Rede e de inúmeros partidos - entre 

eles o NOVO123, um partido com ideologia altamente liberal124, que poderia importar em forte 

concorrência à agremiação a ser criada por Kassab - , poderia se tornar mais difícil. O 

apoiamento de parlamentares é importante, mas não fundamental, porque há possibilidade de 

migração posterior, já que há janela de 30 dias, sem perda de mandato, para nova agremiação. 

A vedação à portabilidade do fundo partidário e do tempo proporcional de campanha vem 

sendo reiteradamente derrubada pelos tribunais superiores. A quarentena e a equiparação da 

criação à fusão podem facilmente ter constitucionalidade questionada. A vedação à troca de 

partidos tem jurisprudência contrária. A grande mudança trazida pela “Lei da Quarentena” 

passou despercebida. A mudança nas regras de apoiamento para criação de novo partido  

introduzia  importante “medida protecionista” para os partidos existentes, entre eles o PSD. 

Não por acaso, ela  passou ao largo da decisão sobre os vetos presidenciais. 

Mais tarde, com a aprovação da Lei nº 13.165, sancionada em  29 de setembro 

de 2015 (Reforma Política Infraconstitucional), a manobra ficaria evidente. A recriação do PL 
                                                             
123 Para mais informações, acesse: http://www.novo.org.br/partido.php 
124 Aqui no sentido do liberalismo econômico, enquanto, “doutrina que enfatiza a iniciativa individual, a 
concorrência entre agentes econômicos, e a ausência de interferência governamental, como princípios de 
organização econômica”, verbete do Novo Dicionário Aurélio Eletrônico. 
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foi rejeitada em 6 de agosto de 2015, sob a alegação de  que o partido não apresentou o 

número de assinaturas suficientes125. A mesma alegação dada ao Rede na legislatura anterior, 

em 2013, quando os fundadores tentaram lançar a candidata Marina Silva à presidência126. Ela 

acabou concorrendo pelo PSB. 

Para completar o apoio suficiente ao PL, faltavam cerca de 484 mil assinaturas, 

conforme prevê a legislação eleitoral. A verificação das assinaturas é responsabilidade do 

cartório eleitoral, e, como visto anteriormente, é o nó górdio da criação de partidos. O TSE 

apenas acata a certificação de validade dos cartórios. 

A lei foi sancionada dias após a criação do Partido Novo, em 15 de setembro de 

2015, do Rede, em 22 de setembro de 2015 e do Partido da Mulher Brasileira (PMB) no dia 

da sanção da nova lei, em 29 de setembro de 2015. Com isso, eles ficaram a salvo das novas 

exigências. Como se isso não bastasse, mais uma vez, os ministros decidiram fomentar a 

fragmentação e o dissenso pela criação das novas legendas por migração. Além de considerar 

inconstitucional os dispositivos que vedavam o acesso ao fundo partidário e à propaganda 

eleitoral proporcional dispostos na Lei da Portabilidade Eleitoral (Lei nº 12.875, 2013) em um 

de outubro de 2015, em 9 de novembro de 2015, o ministro Luís Roberto Barroso, do 

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu estender a janela de 30 dias para que os partidos 

recém-criados pudessem receber filiações de parlamentares sem risco de perda de mandato, 

atendendo a pedido da Rede Sustentabilidade127.  

O prazo adicional de 30 dias começou a contar a partir da publicação da decisão, 

já que as três legendas tiveram o prazo de filiação interrompido com a sanção, no dia 28 de 

setembro de 2015, pela presidente Dilma Rousseff, de uma nova lei diminuindo para seis 

meses o tempo de filiação mínima antes das eleições (Reforma Eleitoral Infraconstitucional). 

O dispositivo que garantia 30 dias para migração para nova legenda na Lei da Quarentena 

para fusão de partidos (Lei 13.207, em 24 de março de 2015) foi vetado pela presidente, mas a 

decisão dos tribunais superiores que favoreceu o PSD continua valendo. Com a decisão, os 

                                                             
125 “TSE rejeita pedido de registro do Partido Liberal por falta de apoio”; Disponível em: < 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/tse-rejeita-pedido-de-registro-do-partido-liberal-por-falta-de-
apoio.html>. Acesso em: 26 dez 2015. 
126 “TSE registra Rede Sustentabilidade, partido fundado por Marina Silva”. Disponível em: 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/09/tse-registra-rede-sustentabilidade-partido-fundado-por-marina-
silva.html>. Acesso em 26 dez de 2015. 
127 Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/rede-aciona-supremo-para-estender-prazo-de-
filiacoes-de-deputados.html. Acesso em 26 dez de 2015. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/tse-rejeita-pedido-de-registro-do-partido-liberal-por-falta-de-apoio.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/tse-rejeita-pedido-de-registro-do-partido-liberal-por-falta-de-apoio.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/09/tse-registra-rede-sustentabilidade-partido-fundado-por-marina-silva.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/09/tse-registra-rede-sustentabilidade-partido-fundado-por-marina-silva.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/rede-aciona-supremo-para-estender-prazo-de-filiacoes-de-deputados.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/rede-aciona-supremo-para-estender-prazo-de-filiacoes-de-deputados.html
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novos partidos tiveram o prazo de 30 dias ainda mais dilatado, porque contados a partir da 

publicação da decisão.  

Com a edição da Lei 13.207, em 24 de março de 2015 (Quarentena dos Partidos 

Políticos) confirmada pela Lei nº 13.165 de 29 de setembro de 2015 (Reforma Política 

Infraconstitucional) há exigência de que o apoiamento do partido político seja feito por 

eleitores não filiados, e que a coleta de assinaturas seja feita no período de dois anos, o que 

diminui bastante a possibilidade de criação de novas agremiações. Os resultados destas 

alterações só poderão ser observados em legislatura subsequentes, já que os partidos criados 

na 55ª Legislatura (2015- 2019) ainda tiveram suas assinaturas colhidas em período anterior à 

vigência da lei. 

Em resumo, a aprovação da Lei de Quarentena para a Fusão dos Partidos 

Políticos e as decisões dos tribunais superiores acabaram por mais uma vez prejudicar a 

aplicação de um dispositivo do Congresso Nacional que poderia ser mais fidedigna ao texto 

do legislador original, levando a diminuição do número de partidos representados e, portanto, 

da fragmentação partidária. Se o PSD e o PR tivessem se fundido para formar o novo partido 

na bancada eleita em 2014,  o Número Efetivo de Partidos (N) que mede a fragmentação  

poderia ter tido uma significativa redução  de 13,3609 para 11,8839, já no meio da primeira 

sessão legislativa de 2015. Ao contrário, as decisões acabaram aumentando o número de 

partidos parlamentares, e, provavelmente a fragmentação, com a criação de mais dois partidos 

por migração: o Rede, com uma bancada de cinco parlamentares, em dezembro de 2015, e o 

PMB, com 21 parlamentares128. 

6.8. Novos Partidos e Reeleição 

A vantagem competitiva dos incumbents é conhecida na literatura (JACOBSON, 

1981; FEREJOHN, 1986; COX; KATZ, 1996). Entretanto, na 54ª Legislatura pôde-se, pela 

primeira vez, medir a vantagem competitiva das novas legendas criadas por migração, ou seja, 

com bancada eleita em comparação àquelas criadas na mesma legislatura, mas sem as 

prerrogativas e incentivos da bancada eleita. 

No único caso anterior de criação de partido por migração da atual Legislação 

partidária brasileira, o PSOL na 52º Legislatura (2003-2007), todos os 3 deputados eleitos 

pela legenda nas eleições posteriores a criação, já tinham mandato. A taxa de reeleição da 
                                                             
128 A fragmentação das novas bancada ainda não foi medida, porque o prazo de migração foi reativado em 
novembro de 2015, permitindo migração partidária mesmo após a finalização do trabalho. O cálculo será 
retomado posteriormente. 
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bancada, ou seja, o número de deputados reeleitos sobre os que terminaram a legislatura na 

bancada do partido foi da ordem de 43% (3/7). O índice não significa efetivamente o 

percentual de reeleitos daquela bancada, porque nem todos os deputados concorrem à 

reeleição. Tampouco representa a taxa de sucesso do partido, que seria medida pelo 

percentual de eleitos e/ou reeleitos entre os candidatos. É importante lembrar que o trabalho 

usa dados da Secretaria Geral da Mesa, que considera reeleito deputados suplentes que 

exerceram o mandato na Legislatura, assim como aqueles que já exerceram o mandato em 

outras legislaturas. 

Nas eleições de 2014, todos os 32 partidos registrados no TSE concorreram a uma 

vaga nas eleições para a Câmara dos Deputados. Com relação ao pleito anterior, houve um 

aumento da ordem de 18,52% , só superado pela primeira eleição após a introdução da nova 

lei partidária e eleitoral, em 1998. Houve um aumento compatível da oferta de candidatos: 

5.751 (aumento de 18%).  

O quadro 12 mostra a taxa de reeleição da bancada da 54ª Legislatura (2011 – 2015) 

na eleição em 2014. Os partidos criados por migração estão grifados.  
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Partido Bancada Reeleitos % Reeleitos 

PT do B 1 1 100,0% 

SD 15 11 73,3% 

PROS 11 8 72,7% 

PP 36 25 69,4% 

PT 70 48 68,6% 

DEM 22 15 68,2% 

PTB 25 17 68,0% 

PSD 37 23 62,2% 

PC do B 10 6 60,0% 

PSOL 5 3 60,0% 

PR 34 20 58,8% 

PDT 19 11 57,9% 

PMDB 66 38 57,6% 

PSDB 54 28 51,9% 

PSC 12 6 50,0% 

PPS 10 5 50,0% 

PSB 34 15 44,1% 

PV 8 3 37,5% 

PRB 21 7 33,3% 

PHS 5 0 0,0% 

PTN 4 0 0,0% 

PRP 3 0 0,0% 

PMN 3 0 0,0% 

PEN 2 0 0,0% 

PSDC 2 0 0,0% 

PTC 2 0 0,0% 

PSL 1 0 0,0% 

PRTB 1 0 0,0% 

Quadro 12:  taxa de reeleição da bancada da 54ª Legislatura (2011 – 2015) na eleição em 2014. 
Fonte: COMPI – SGM -  Bancada sem retotalização. 

Como visto, dos cinco partidos da 54ª Legislatura (2011 – 2015), apenas quatro foram 

criados por migração. Observe que, com relação a todos os outros partidos congressuais, o 
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Solidariedade e o PROS são os que têm o maior percentual de reeleição das bancadas. Todos 

os reeleitos do PROS e do Solidariedade era titulares e estavam em exercício de mandato. 

Não considerei o PTdoB, porque sua bancada era de apenas um deputado. O PSD também 

teve uma alta taxa de reeleição: 62,2%. Da mesma maneira, entre o s 23 deputados do PSD 

reeleitos, todos estavam em exercício, sendo que um deles era efetivado. Os deputados podem 

ser titulares, suplentes ou efetivados. A efetivação ocorre quando o deputado assume a vaga 

de um titular por vacância permanente, seja ela por falecimento, perda de mandato ou 

renúncia. 

Entre as novas legendas, o PPL, criado sem bancada eleita,  não conseguiu eleger 

nenhum deputado, apenas suplentes, que podem vir a assumir o mandato posteriormente (Cf. 

apêndice B). O PEN que surgiu com a migração de quatro parlamentares, e que terminou a 

legislatura com apenas dois (os dados da Secretaria Geral da Mesa incluem suplentes), não 

conseguiu reeleger nenhum deputado (Cf. quadro acima). Há duas questões importantes que 

podem ser feitas com relação aos partidos novos. O fato de ter bancada fez diferença para o 

partido na eleição? A prerrogativa do funcionamento parlamentar, garantida às bancada com 

mais de cinco deputados, fez diferença? 

Para responder a ambas as perguntas, elaborei uma quadro simples com base na 

álgebra booleana  (proof table) utilizando a metodologia da análise qualitativa comparada 

para estudo de caso (GERRING, 2007; RAGIN; DRASS, 2008), onde a variável dependente 

(outcome) é a eleição/reeleição de um deputado e algumas prerrogativas que possam ter 

contribuído para a reeleição foram dispostas na categoria de variáveis independentes: bancada 

eleita em 2010; bancada na Câmara na data da eleição; número de eleições anteriores (proxy 

de antiguidade); ter liderança (funcionamento parlamentar) ou participar de bloco; ser da base 

do governo; porte do partido (taxonomia de Tafner). As variáveis independentes 

correspondem aos fatores que normalmente são atribuídos como contribuintes para o sucesso 

da eleição/reeleição. O quadro foi utilizado apenas como tentativa exploratória inicial de 

possíveis fatores contribuintes para o sucesso do partido e não segue todos os princípios do 

método como se pode ver. 
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Partido 
eleito 
em 

2014 

Partido 
com 

bancada 
eleita em 

2010 

Partido 
com 

bancada na 
Câmara na 

data da 
eleição 
2014 

Número de 
eleições 

anteriores 
para a 

Câmara 

Liderança ou  
bloco 

Base do 
governo 

Tipo 
de partido 
Tafner (na 

data da 
eleição) 
tamanho 

Reelege
u em 
2014 

Elegeu 
em 

2014 

PT Sim Sim 4 sim sim forte Sim Sim 
PMDB Sim Sim 4 sim sim forte Sim Sim 
PSDB Sim Sim 4 sim não médio Sim Sim 
PSD Não Sim 0 Sim sim médio Sim Sim 

PP Sim Sim 2 Sim 
(bloco PROS) sim médio Sim Sim 

PSB Sim Sim 4 sim não pequeno Sim Sim 

PR Sim Sim 1 Sim (bloco 
PR/PTdoB/PRP) sim médio Sim Sim 

PTB Sim Sim 4 sim sim pequeno Sim Sim 
DEM Sim Sim 1 sim não pequeno Sim Sim 
PRB Sim Sim 2 sim sim pequeno Sim Sim 
PDT Sim Sim 4 sim sim pequeno Sim Sim 
SD Não Sim 0 sim não pequeno Sim Sim 
PSC Sim Sim 4 sim  pequeno Sim Sim 

PROS Não Sim 0 Sim (bloco PP) sim pequeno Sim Sim 
PPS Sim Sim 4 sim não pequeno Sim Sim 

PC do B Sim Sim 4 sim sim pequeno Sim Sim 
PV Sim Sim 4 sim não pequeno Sim Sim 

PSOL Sim Sim 2 sim não nanico Sim Sim 
PHS Sim Não 3 não não nanico Não Sim 

PTN Não Não 4 
 não não nanico Não Sim 

PRP Sim Sim 4 Sim (bloco 
PR/PTdoB/PRP) sim nanico Não Sim 

PMN Sim Sim 4 não sim nanico Não Sim 
PEN Não Sim 0 não não nanico Não Sim 

PSDC Não Não 4 não - nanico Não Sim 
PTC Sim Não 3 não - nanico - Não Sim 

PT do B Sim Sim 3 Sim (bloco 
PR/PTdoB/PRP) sim nanico Sim Sim 

PSL Sim Não 4 não não nanico Não Sim 
PRTB Sim Não 4 não não nanico Não Sim 
PPL Não Não 0 não -  Não Não 

PSTU não Não 4 não - - Não Não 
PCB não Não 4 não - - Não Não 
PCO não Não 4 não - - Não Não 

Quadro 13: Condições Necessárias e Suficientes para Eleger (Reeleger) na 54ª Legislatura (2011-
2015) 
Fonte: Bancada eleita (SGM), antes da retotalização. 

A análise da tabela mostra que, de todos os partidos que concorreram às eleições, os 

partidos representados no Congresso Nacional na 54ª Legislatura (2011 – 2015) obtiveram 



188 

 

 

sucesso eleitoral, elegendo pelo menos um representante. O PSDC e o PTN não tinham 

bancada mas conseguiram eleger representante. Ter representação na Câmara dos Deputados 

é condição suficiente, mas não necessária para a eleição, confirmando a vantagem dos 

incumbents. 

No que tange à reeleição, objeto da análise, ter liderança ou, pelo menos,  participar de 

um bloco – importante para a distribuição de cargos da Mesa e de comissões, como visto 

acima, foi uma condição necessária para a reeleição, mas não suficiente. O PRP tinha bloco e 

não reelegeu.  

No que tange aos novos partidos, a conclusão é importante. Ter quadros na Câmara 

dos Deputados foi condição suficiente para eleger. O PPL não tinha quadros e não elegeu. Ter 

funcionamento parlamentar, ou seja, prerrogativas de liderança, no entanto, foi condição 

suficiente e necessária para reeleger. O PEN teve dois deputados, mas não teve liderança, 

porque não atingiu o número mínimo para a prerrogativa. Participou da divisão dos cargos, 

em bloco – ver bancada de referência para distribuição dos cargos da Mesa e de Comissões 

(28/02/2013), mas  já não tinha quadros na distribuição seguinte (25/02/2014). Conseguiu 

eleger dois representantes, mas nenhum deles foi reeleito. 

Estas conclusões corroboram o argumento de que a criação de partidos por migração 

gera vantagem competitiva eleitoral. Os novos partidos  têm acesso a uma maior fatia de 

fundo partidário e de tempo de campanha eleitoral gratuita em rádio e TV. Além disso, suas 

taxas de reeleição são mais altas, provavelmente devido ao expertise em relação a 

agremiações com quadros novos. Mais do que isso, o fato de essas bancada terem 

prerrogativas de funcionamento parlamentar também gera vantagem competitiva. São achados 

modestos e iniciais, no entanto, que merecem maior investigação. 

6.9. Bancada eleita em 2014 e Fragmentação 

A fragmentação partidária ao final da Legislatura costuma servir de parâmetro para a 

da bancada eleita na Legislatura seguinte, até porque no Brasil, na série histórica analisada 

após a edição da Lei dos Partidos de 1995, todos os partidos registrados concorreram a uma 

cadeira na Câmara dos Deputados e os partidos parlamentares (incumbents) têm vantagem 

competitiva em relação aos demais. Assim, o a fragmentação na última sessão legislativa da 

Legislatura presente tende a prever o patamar da fragmentação na bancada eleita para 

legislatura seguinte, com exceção da bancada eleita em 2006, que registrou um decréscimo da 

fragmentação em relação ao final da Legislatura anterior, como resultado das fusões ocorridas 
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ao final da 52ª Legislatura (2003 – 2007). A bancada foi eleita com a iminência da aplicação 

da cláusula de desempenho, que, na verdade, nunca se efetivou. A manutenção das fusões e da 

cláusula de desempenho, como visto na 53ª Legislatura (2007-2011), diminuiria a 

fragmentação naquela legislatura. A redução do número de partidos também teve efeito na 

oferta eleitoral para a 54ª Legislatura, e certamente, teria influenciado a fragmentação. 

A Bancada eleita em 2014 para a 55ª Legislatura (2015 – 2019) registrou 

fragmentação sem precedente em nível mundial: vinte e oito partidos parlamentares e um 

índice de Gallagher da ordem de 13,3609. Pode-se concluir, portanto, que o principal motivo 

da fragmentação partidária sem precedentes na 54ª Legislatura e na bancada eleita para a 55ª 

Legislatura (13,3609) é a criação de partidos de notáveis, dentro da própria Câmara dos 

Deputados, com todas as prerrogativas de bancadas eleitas e com vantagens competitivas, 

relativas aos incumbents. 

Um fator importante que poderia ter pelo menos cooperado para o aumento da 

fragmentação a partir de 1998 foi a introdução do voto eletrônico, que, como esperado, 

deveria diminuir o número de votos válidos pela exclusão do voto em branco. Ocorre que a 

introdução do voto eletrônico, acabou por diminuir consideravelmente o número de votos 

brancos e nulos, aumentando o número de votos válidos (NICOLAU, 2002b), e 

consequentemente, o quociente eleitoral o que deveria representar um contraponto à tendência 

à fragmentação introduzida pelo sistema proporcional. Como mencionado anteriormente, este 

também pode ser mais um fator que facilitou o ingresso dos novos partidos e que aumentou o 

número de partidos representados de 27 para 32 em 2015 (Cf. gráfico 1, capítulo 3). 

6.10. Criação de Partidos na 55ª Legislatura 

O fenômeno da criação de partidos continuou na 55ª Legislatura (2011 – 2015). Mais 

três partidos solicitaram registro em 2015, também a tempo de participar das eleições 

municipais. São eles, o Novo, criado em 15 de setembro de 2015, o Rede, criado em 22 de 

setembro de 2015, e o Partido da Mulher Brasileira (PMB) em 29 de setembro de 2015. O 

Rede não havia conseguido as assinaturas necessárias na legislatura anterior. 

Mais uma vez, as mudanças na legislação partidária (Lei da Portabilidade Eleitoral, lei 

da Quarentena para Fusão dos Partidos Políticos) não serviram para impedir o acesso dos 

novos partidos, criados por migração, tivessem acesso aos benefícios daqueles que disputaram 

as eleições. Os tribunais superiores garantiram a estes partidos todas as prerrogativas daqueles 

criados por migração na legislatura anterior, apesar das maiores exigências para a coleta de 
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assinaturas – máximo de dois anos – e a proibição de apoiamento de filiados a outro partido – 

o que inviabilizaria a criação destas agremiações, já que os deputados são filiados as 

agremiações pelas quais foram eleitos, e, caso as deixe antes da criação, podem perder o 

mandato.  

Ao contrário, na 55ª Legislatura (2011 – 2019) , os motivos para a criação dos partidos 

ficaram mais evidentes. Além do tempo de campanha, as prerrogativas do funcionamento 

parlamentar e os recursos do Fundo Partidário foram claramente colocados na mesa de 

negociações, conforme matéria publicada pela Agência O Globo, em 28 de novembro de 

2015. 

BRASÍLIA — O recém-fundado Partido da Mulher Brasileira (PMB) 
cresceu em progressão geométrica desde a sua criação. Em duas semanas, 
conquistou 20 deputados federais para sua bancada na Câmara. Até agora, 
numericamente já empatou com o PRB e deixou para trás 15 legendas, entre 
elas o PDT, de Leonel Brizola, o tradicional Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB) e o Partido Verde (PV). E a expectativa é de que possa chegar nas 
próximas semanas a 30 deputados. 

O canto da sereia, que atrai parlamentares — do baixo clero, de pouca 
expressão e de partidos nanicos — é, além de poder político e do tempo de 
TV, a promessa de ajuda financeira aos diretórios estaduais — controlados 
por esses deputados —, com divisão do bolo do fundo partidário. Sem 
doações de empresas, proibidas pelo STF, esse dinheiro virou uma fonte 
importante de financiamento das campanhas. O valor do fundo de cada 
deputado depende do número de votos recebidos na eleição129 (Partido da 
Mulher atrai 18 deputados e duas deputadas. Partido recém-criado ofereceu 
divisão da verba do fundo partidário. Agência O GLOBO, 28/11/2015. 

A matéria revela ainda que o partido ofereceu a divisão da verba do fundo partidário, 

mas que, quando indagados, deputados negaram promessa de compensação pessoal. A 

presidente do PMB, Suêd Haidar, admitiu que o Fundo Partidário ia ser repartido por igual 

nos estados onde  tiver deputado federal. Com a vedação do financiamento de campanhas por 

Pessoa Jurídica, principal fonte de recursos no Brasil, o fundo partidário tende a ser ainda 

mais valorizado. Hoje ele não chega a dois por cento do financiamento de campanhas para a 

Câmara dos Deputados, de acordo com levantamento da Consultoria Legislativa da Casa. 

  

                                                             
129 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/partido-da-mulher-brasileira-atrai-20-deputados-em-2-
semanas-18166555#ixzz3vFB3SYFQ> 
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6.11. Conclusão 

A 54ª Legislatura (2007 – 2011) e a 55ª Legislatura (2011 – 2015) materializaram  

uma lógica que, a meu ver, vinha sendo construída nos bastidores do Congresso e que já 

mudou a configuração partidária brasileira. Criado para fortalecer partidos necessários a uma 

democracia recém-egressa de 20 anos de regime ditatorial, o Fundo Partidário com dotação 

orçamentária votada no Congresso, acabou se revelando em fonte de profissionalização e de 

cartelização dos  partidos (HENRIQUE, 2012b; PAIVA; HENRIQUE, 2013; NICOLAU, 

2010b; ANDREIS, 2008). Ao mesmo tempo, a meu ver, acabou por introduzir uma lógica 

partidária na migração, antes somente pensada como uma forma de obtenção de vantagens 

pessoais para os parlamentares. 

Com o acréscimo de R$ 578.000,00 na Comissão de Orçamento do Congresso 

Nacional referendado pela presidente, a dotação orçamentária para 2015, registrou um 

aumento de 133% (R$867.569.220) em relação ao liquidado em 2014 (R$371.955.594,00).  

Com recursos partidários cada vez maiores, cada parlamentar agrega valor ao patrimônio do 

partido capital proporcional ao número de votos. A pergunta quanto vale um deputado, não se 

restringe mais ao quanto ele agrega em força política,  políticas públicas ou ao custo que ele 

representa ao erário. Com a introdução do Fundo Partidário proporcional à bancada e a 

migração de bancada eleita, ela passou a representar importante capital para o partido, medido 

em votos dados ao parlamentar, eleito pelos votos dados a outra agremiação. Pela 

complexidade e importância, o assunto será objeto de capítulo próprio: o capítulo seis. 
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7. CAPÍTULO 6: Quanto vale um Deputado? Criação de Partidos por Migração e 

Fundo Partidário 

7.1. Introdução 

A questão do fundo de financiamento de partidos é fundamental para o entendimento 

da configuração partidária, da fragmentação e dos problemas de governabilidade, embora, 

tenha sido relevada pela literatura tanto da abordagem que chamo de clássica brasilianista 

quanto pela perspectiva do presidencialismo de coalizão (para distinção entre as duas 

abordagens Cf. capítulo 2). Há dois motivos para o negligenciamento: o primeiro, o fator 

tempo. As dotações cresceram e ganharam importância a partir da 54ª Legislatura (2011 – 

2015), com a possibilidade da introdução do financiamento exclusivamente público de 

campanhas, como será demonstrado a seguir. Pela proximidade, a literatura ainda não 

conseguiu captar os efeitos do fenômeno (work in progress). O segundo deriva do fato de o 

assunto estar na fronteira entre dois temas de pesquisa distintos: o financiamento de 

campanhas (Money in Politics)  e a organização partidária, sendo que  a perspectiva de uma 

lógica partidária orientando a organização das bancadas no Brasil é normalmente centrada nas 

votações e na formação de maiorias para a governabilidade (FIGUEIREDO; LIMONGI, 

1999; PEREIRA; MUELLER, 2003; MELO; PEREIRA, 2013; POWER, 2015). A 

importância da coordenação do partido, e não apenas do líder, na elaboração de estratégias 

eleitorais que influenciam a configuração partidária nas legislatures já foi evidenciada no 

parlamento britânico (BOWLER, 2009). No Brasil, como argumento em todo o presente 

trabalho, acredito que ela é cada vez mais relevante, a partir dos incentivos trazidos pela 

legislação eleitoral do atual período democrático. 

Implantado pela Lei nº 9.096 de 1995 como uma forma de garantir o funcionamento 

dos partidos, que sofriam “penúria” (MAINWARING, 1999) em uma democracia recém-

egressa de 20 anos de regime ditatorial, (PAIVA; HENRIQUE, 2013), o fundo de assistência 

aos partidos acabou assumindo fatia crescente no orçamento partidário (ANDREIS, 2008; 

RIBEIRO, 2013), configurando maior poder aos mesmos. Mais do que isto, a meu ver, tem 

determinado nova lógica de migração partidária e está na origem da fragmentação atual, pelo 

fomento à criação de legendas com parlamentares eleitos por outras agremiações e, portanto, 

usados como base de referência para a distribuição das dotações mensais à agremiação. 

Com a vedação da doação de Pessoas Jurídicas a campanhas e aos partidos (ADIN 

4.650, publicada no Diário Oficial da União em de 25/9/2015), o Fundo Partidário deve 
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assumir importância ainda maior, principalmente, em anos eleitorais. Hoje os recursos do 

Fundo Partidário destinados ao financiamento de campanhas eleitorais à Câmara dos 

Deputados não chegam a 2%, de acordo com dados do TSE, organizados pela Seção de 

Gerenciamento de Dados da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (25/6/2015). 

Para entender o processo de crescimento da importância do Fundo Partidário e de 

valorização do parlamentar como fonte de recursos para os partidos, analiso as dotações 

orçamentárias (duodécimos) distribuídos pelo Tribunal Superior Eleitoral desde 1994 até 

2015. O ano de 1994 é o último ano fiscal anterior à aprovação da Lei das Eleições, que 

transformou o Fundo Partidário, já existente na legislação do regime ditatorial, em fonte de 

recursos atrelada à proposta orçamentária, proporcional ao número de eleitores, e sujeita à 

votação no Congresso Nacional. Para tanto, utilizo dados da Coordenação de Execução 

Orçamentária e Financeira (CEOFI) do Tribunal Superior Eleitoral, disponíveis no site do 

órgão, disponibilizados em planilhas em formato Excel. 

Algumas considerações metodológicas se fazem necessárias, nesta seção trabalho com 

dotações orçamentárias que seguem o ano fiscal (civil). Deixo, portanto, a cronologia 

legislativa (Legislaturas e sessões legislativas). O fato gera alguns problemas metodológicos 

de “sincronização” de períodos diferentes. A bancada é eleita no ano anterior ao exercício e o 

orçamento é votado no ano anterior à distribuição. O orçamento é mantido, mas a distribuição 

e as bancadas, não. Por isso, nas tabelas, utilizo a dotação de fevereiro do ano fiscal para 

distribuição em referência à bancada eleita e o numero de partidos em fevereiro do exercício 

da dotação no período ”intereleições”. Esta parece ser a escolha mais parcimoniosa sendo que 

fevereiro é o mês de início do “exercício” da bancada eleita e que as dotações passaram a 

mudar constantemente, após as decisões judiciais que asseguraram a distribuição aos partidos 

criados durante a legislatura. A metodologia será retomada quando da análise dos dados 

oportunamente. 

7.2. O Fundo Especial de Assistência aos Partidos Políticos e a Legislação 

Os partidos têm papel central para a democracia representativa na chave de Dahl 

(1973). Assim, a questão do financiamento partidário é fundamental para a garantia da 

participação cidadã e da alternância do poder. Como visto no capítulo 2, o fundo especial de 

assistência financeira aos partidos políticos já aparece na primeira legislação partidária 

brasileira, a Lei Orgânica dos Partidos (nº 4.740) de 15 de julho de 1965 (LOPP 1), que 

destina todo um capítulo ao tema (Capítulo IX). O texto foi mantido na segunda LOPP e, de 
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certa forma, guarda muita semelhança com o texto atual. No que concerne ao tema da 

pesquisa, a influência destes recursos na fragmentação partidária, na rebeldia e no dissenso 

observado entre os parlamentares hoje, há importantes diferenças. Algumas modificações 

foram estabelecidas logo no início e outras foram sendo acrescidas ao longo dos últimos 20 

anos de vigência da lei, conforme descrito no capítulo 2.  

Como visto no capítulo três, o texto original da primeira Lei Orgânica dos Partidos 

Políticos, em 1965, mantido na segunda lei em 1971, já previa um fundo de assistência 

financeira aos partidos. Os recursos do fundo, em toda legislação é oriundo do erário, de 

recursos privados destinados em lei e de multas. A primeira grande diferença entre os dois 

documentos legais anteriores à Constituição de 1988 e o de hoje diz respeito a dotação 

orçamentária mínima disposta na lei atual, relacionada ao número de eleitores, e a 

periodicidade, que deixa de ser trimestral e passa a ser mensal (BRASIL, Lei 9.096, 1995, art. 

40, 1995).  

A princípio, a mudança pode parecer pequena, mas não é. Com a nova Lei dos 

Partidos, a dotação do fundo partidário passou a fazer parte do Projeto de Lei Orçamentária 

Anual (PLOA), encaminhado pelo Executivo anualmente ao Congresso Nacional, onde 

deputados e senadores analisam, debatem e emendam a proposição na Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). Após a análise do Congresso Nacional, a 

proposta é enviada para sanção e/ou veto do Presidente da República. Aprovada, a dotação 

passa a fazer parte da rubrica Manutenção e Operação dos Partidos Políticos da Justiça 

Eleitoral, podendo ser empenhada, receber os chamados créditos adicionais oriundos de 

remanejamento, e liquidada, como qualquer outra dotação do orçamento da União.  

Como visto acima, o Fundo Partidário é constituído de dotação orçamentária, recursos 

particulares e multas, mas, para efeito deste trabalho, vou me ater às variações na dotação 

orçamentária, os chamados duodécimos, desprezando os demais recursos. São os duodécimos 

que fazem a grande diferença em relação à legislação anterior. 

Para se ter uma ideia da importância da  mudança introduzida pela nova legislação, 

basta observar a curva do volume de recursos destinados aos partidos no ano de 1994, último 

ano antes da edição da lei, e nos anos posteriores, constante do gráfico 11. Observe que, em 

1994, foram destinados apenas R$729.162,49 e que no ano seguinte, após a aprovação da lei 

em setembro, estes recursos sobem para R$2.298.439,16, o seja, há uma variação de 215,22% 

na rubrica dentro da unidade orçamentária do Tribunal Superior Eleitoral. Em 1996, já com 
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unidade orçamentária própria - Fundo Partidário (14901) - a dotação é da ordem de 

R$47.511.529,06, ou seja, há um aumento de quase 2 mil por cento no primeiro ano 

orçamentário após aprovação da lei. 

 

Gráfico 11: Evolução da Dotação do Fundo Partidário (duodécimos - (1994-2015) 
Fonte: TSE. Dotação orçamentária executada (1994-2014). Em 2015, apenas dotação orçamentária já 
que a execução termina após o período de captação de dados do trabalho. Os recursos não foram 
atualizados monetariamente. 

A segunda mudança substancial em relação à legislação anterior é a questão da 

distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre as agremiações. Na Lei Orgânica de 1965, 

20% dos recursos eram distribuídos igualmente a todos os partidos e 80% proporcionalmente 

à bancada da posse (BRASIL, Lei nº 4.740, 1965, art. 62, incisos I, II e 1º§). O projeto da Lei 

dos Partidos Original (PL 1.670/1989) destinava metade do fundo para todos os partidos e 

metade para as agremiações, conforme as bancadas130.  

A Lei 9.096 de 19 de setembro de 1995 previu uma distribuição de um por cento para 

todos os partidos registrados no TSE e 99% aos partidos que cumprissem a cláusula de 

desempenho, na proporção dos votos obtidos na última eleição (art. 41). Havia, no entanto, 

duas distribuições transitórias. A primeira entre a data da aprovação da lei e o início da 51ª, 

em 1999, seria de 29% para todos os partidos registrados no TSE na proporção da bancada 

“filiada no início da Sessão Legislativa de 1995”. Os demais recursos (71%) seria distribuídos 

                                                             
130 Para detalhamento das diferentes distribuições, ver capítulo 2, seção Distribuição dos Recursos do Fundo 
Partidário.  
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conforme o critério da lei, sendo que a cláusula de desempenho temporária era de três 

representantes em diferentes estados. Em resumo: 0.71% dos recursos seriam distribuídos a 

todos os partidos registrados no TSE e 70,29% aos partidos que tivessem elegido – e que 

mantivessem filiados – pelo menos três representantes distribuídos em três estados, na 

proporção dos votos recebidos na eleição de 1998. 

Entre o início da 51ª Legislatura (1999) e o resultado das eleições gerais em 2006, 

29% do fundo partidário seria distribuído aos partidos que tivessem concorrido e/ou viessem a 

concorrer a duas eleições para a Câmara dos Deputados, elegendo deputados  e que tivessem 

representantes  eleitos em pelo menos cinco estados e um total de 1% dos votos válidos no 

País, na proporção dos votos obtidos. Também tinham direito a 29% do fundo os partidos que 

cumprissem a cláusula de desempenho do art 13, ou seja, cinco por cento dos votos válidos 

distribuídos em 9 unidades da federação, com um mínimo de 2% em cada uma delas.   Da 

mesma forma, 70,29% seria distribuídos aos partidos que cumprissem a cláusula de 

desempenho da lei e 0,79% aos partidos registrados no TSE. 

Em 16 de dezembro de 2004, o TSE editou resolução (nº 21.975) disciplinando o 

recolhimento de multas arrecadadas pela Justiça Eleitoral e a distribuição do Fundo Partidário. 

A resolução repetia a distribuição constante da Lei dos Partidos, detalhava a distribuição 

transitória (Art. 8º) e todas as decisões quanto à distribuição posterior a sua edição em notas 

explicativas131. 

Depois de duas decisões reiterando a constitucionalidade da cláusula de desempenho 

constante do art. 13 da Lei 9096/1995, em 2000 e em 2001, seis anos mais tarde, em 7 de 

dezembro de 2006, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do mesmo 

dispositivo, mantendo o funcionamento parlamentar, e o acesso ao fundo e à propaganda 

partidária para partidos com três representantes em três estados. 

O TSE decidiu em 2007 (Resolução 22.506 de 6 de fevereiro) que a distribuição seria 

de 29% para os partidos parlamentares proporcionalmente à bancada do início da legislatura; 

29% para os que atendessem à cláusula de desempenho, distribuídos conforme a proporção de 

votos válidos e 42% para todos os partidos com registro no TSE. 

Em 21 de março de 2007 foi sancionada a Lei 11.459, de 2007 que regulamentou a 

distribuição atual: 5% para todos os partidos e 95% proporcionalmente distribuídos aos 

                                                             
131 Disponível em: <http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/normas-editadas-pelo-tse/resolucao-nb0-
21.975-de-16-de-dezembro-de-2004-brasilia-2013-df.> Acesso em 27 de dezembro de 2015. 

http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/normas-editadas-pelo-tse/resolucao-nb0-21.975-de-16-de-dezembro-de-2004-brasilia-2013-df
http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/normas-editadas-pelo-tse/resolucao-nb0-21.975-de-16-de-dezembro-de-2004-brasilia-2013-df
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partidos na proporção  dos votos válidos obtidos na última eleição para a Câmara dos 

Deputados. A lei 12.875 de 30 de outubro de 2013, que regulamentou a chamada 

“portabilidade eleitoral” ou o “efeito PSD” confirmou que 95% dos recursos do fundo são 

distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a 

Câmara dos Deputados, acrescentando o parágrafo único, que desconsidera as mudanças de 

filiação partidária, salvo se por motivo de fusão ou incorporação. 

Já a Reforma Infraconstitucional de 2015 (Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015) 

alterou a distribuição de 5% para os partidos que atendam à cláusula de barreira 

constitucional, objeto da PEC 113/2015 (SF) ou PEC nº 182/200 (CD), que trata da Reforma 

Política Constitucional, ou seja, pelo menos um representante em uma das Casas do 

Congresso. Até dezembro de 2015, este dispositivo da PEC ainda não havia sido aprovado. 

Os tribunais superiores ainda não se pronunciaram sobre o novo dispositivo. 

A questão da referência para distribuição dos recursos do fundo partidário é  um ponto 

importante, daí os grifos.  Como visto ao longo do trabalho, os incentivos internos da Câmara 

dos Deputados são distribuídos pela combinação da  bancada eleita (resultado do TSE 

recebido e registrado pela Secretaria Geral da Câmara logo após as eleições, salvo 

retotalização posterior, provocada por ações judiciais que dão posse a candidatos subjudice 

logo após as eleições), da bancada da posse e da bancada da primeira sessão deliberativa de 

cada sessão legislativa, devido a ponderação pelos blocos partidários formados até primeiro 

de fevereiro, ao longo da série histórica. Em resumo, leva-se em conta o número de 

parlamentares de cada agremiação. Já os recursos atrelados ao funcionamento parlamentar na 

legislação partidária original, entre eles o fundo partidário, utilizam como referência o número 

de votos recebidos no pleito anterior, o que não corresponde ao percentual da bancada eleita. 

O Brasil adota o sistema proporcional de lista aberta para a eleição dos representantes 

na Câmara dos Deputados, com ampla magnitude média (19). A desproporcionalidade tende a 

favorecer os estados com  a magnitude mínima de oito representantes, que precisam de menos 

votos para eleger um deputado (Quociente eleitoral mais baixo). Em contraposição, em 

distritos maiores, os deputados tendem a ser eleitos com mais votos. Por outro lado, as 

agremiações que têm eleitorado concentrado em estados com maior magnitude tendem a 

eleger mais representantes.   Portanto, a distribuição do fundo com relação ao voto tende a 

favorecer os partidos com maior representação nos estados mais populosos, com maior 

quociente eleitoral e  que elegem representantes com maior número de votos, que também 
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tendem a ter mais representantes. Em resumo, um deputado  eleito em São Paulo132 costuma 

ter mais votos do que um deputado  eleito em Roraima133. Digo costuma, porque o sistema 

eleitoral prevê coligações, “puxadores de votos” e “caroneiros”.   Em 2014, o deputado 

federal mais votado, Celso Russomano (SP), com 1.524.361 votos “elegeu” quatro deputados 

com votação inferior ao quociente eleitoral, seno um deles, o deputado Fausto Pinatto (SP), 

eleito com 22.097 votos - menos votos do que o quociente eleitoral em Rondônia. O PRB não 

se coligou, estratégia importante para os partidos que têm em seus quadros candidatos “bons 

de voto”.  Logo cada deputado tem um capital de votos diferentes não só pela sua 

popularidade, mas pelos efeitos do sistema eleitoral.  

Para ser eleito, o deputado deve estar filiado a um partido, já que a Constituição veda a 

candidatura avulsa. O candidato consta de uma lista partidária não ordenada e os eleitores 

escolhem um candidato daquela lista, mesmo que não tenham consciência disto. Assim, o 

partido permeia toda a distribuição de assentos. Para participar da distribuição das cadeiras o 

partido tem de alcançar o quociente eleitoral, ou seja, a divisão dos votos válidos pelo número 

de vagas daquele distrito – no caso, a unidade da federação. Em seguida, o número de votos 

válidos recebidos pelos candidatos do partido e os votos da legenda naquele distrito são 

divididos pelo quociente eleitoral, para saber quantas vagas tem cada partido. As cadeiras 

remanescentes são preenchidas pelo  sistema D´Hondt (maiores médias), que tende a 

privilegiar os maiores partidos (NICOLAU, 1996).  

Os deputados assumem as vagas de cada partido ou coligação, conforme a ordem de 

votação da coligação. O voto é personalista, como na eleição norte-americana, ou seja, 

majoritária. Só que aqui o eleitor pensa que vota no deputado, quando, na verdade, está 

votando em um candidato a uma vaga daquele partido ou da coligação, que costumam 

congregar legendas diversas em um “partido único”. O problema não está no sistema eleitoral, 

mas na falta de educação do eleitor. No Brasil, como na maioria dos países as campanhas 

educativas costumam se concentrar no período eleitoral, e o órgão de administração das 

eleições (TSE) prioriza a informação ao eleitor, enquanto que a Câmara dos Deputados 

prioriza a educação cívica. Há um vácuo no papel de educação do eleitor, que poderia ser 

                                                             
132 Quociente Eleitoral em 2014: 299.943 
133 Quociente Eleitoral em 2014: 29.738 
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assumido pelas fundações partidárias, também financiadas pelo fundo partidário 

(HENRIQUE, 2015)134. 

A questão fica ainda mais confusa, porque no Brasil, as coligações partidárias têm as 

mesmas prerrogativas dos partidos. Logo, o eleitor vota em um candidato de um partido, que 

coligado, elege outro, pelo cálculo do quociente partidário, que na verdade vira quociente da 

coligação. As coligações deveriam perdurar somente durante a eleição, mas os eleitos 

ingressam na ordem das mesmas, o que distorce ainda mais o resultado das urnas. 

Seja como for, na hora da posse, não há que se falar em votos dos candidatos nem das 

coligações, porque é o partido, ou o bloco partidário, quem organiza o trabalho dentro da 

Casa. Sendo assim, é no mínimo imprecisa qualquer outra distribuição de cargos, benefícios e 

fundos - que como o próprio nome diz, são do partido - que não seja vinculada à legenda pelo 

qual o parlamentar foi eleito. 

A migração também distorce os resultados das eleições, mas, enquanto houve a 

possibilidade da aplicação da cláusula de desempenho, tinha um efeito agregador e redutor da 

fragmentação (TAFNER, 1996), revertendo a tendência identificada por Nicolau (1996) no 

período anterior à Lei 9096/1995 (Cf. capítulo 5). Com as mudanças introduzidas pela 

regulação interna, legislação eleitoral e partidária, diminuindo o tempo entre a eleição e a 

posse e alterando a bancada de referência para a bancada eleita, além das resoluções dos 

tribunais superiores punindo com a perda do mandato a infidelidade partidária, a migração 

“intereleições” foi desestimulada (Cf. capítulo 4). A decisão deu mais força aso partidos que 

desde então passaram a ter o poder de reclamar a vaga do infiel respaldado pelos tribunais 

superiores. A prerrogativa da “cassação” do mandato dá poder de barganha às agremiações.  

Contrário a todos estes movimentos, entretanto, os tribunais superiores vêm desde a 

54ª Legislatura (2011-2015) decidindo pela distribuição da parcela proporcional do fundo e da 

propaganda eleitoral, assim como de todas as prerrogativas do funcionamento parlamentar, a 

partidos  criados com votos depositados em candidatos de listas de outras agremiações. 

Com a pacificação da questão na 55ª Legislatura (2015 - 2019), em 19 de março de 

2015, quando o TSE decidiu por unanimidade que os votos nominais dados aos deputados que 

migraram para o PROS deveriam valer para o percentual do fundo (PTE 76693), a criação de 

partidos por migração foi institucionalizada. A decisão gera um efeito bem mais perverso para 

                                                             
134 Há uma seção específica no artigo com a diferença  entre a informação do eleitor, a educação do eleitora e a 
educação cívica, e os principais atores de cada uma delas no Brasil e no mundo (p.53). 
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a integridade eleitoral: a criação de legendas por migração sem qualquer voto, mas com 

bancada eleita. Paradoxalmente, os tribunais superiores acabaram dando ainda mais poder aos 

partidos, que, com isso, podem recrutar valiosos quadros já eleitos, interferindo diretamente 

na configuração partidária e, consequentemente na fragmentação, como descrito no capítulo 

anterior. 

Os antecedentes que levaram a construção do que argumento ser uma nova lógica na 

configuração partidária, descritos no que tange à migração para a criação dos partidos na 54ª 

Legislatura (2011-2015) são retomados a seguir, agora com enfoque na questão do fundo 

partidário 

7.3. Antecedentes: Fatores Inerentes e Fatores Contingentes 

Como visto nos capítulos anteriores, a criação de quatro legendas por migração na 54ª 

Legislatura, foi um fenômeno construído a partir de fatores inerentes e contingentes desde a 

52ª Legislatura (2003-2007), quando uma série de medidas contra a migração partidária, que 

assumia proporções incontroláveis, foram introduzidas. O crescimento da migração partidária, 

no entanto, também foi uma reação pouco a pouco construída. Ele adveio da crescente 

intervenção dos tribunais superiores e do desincentivo à fusão e incorporação ocorrido após a  

decisão do STF em dezembro de 2006 declarando a inconstitucionalidade da cláusula de 

desempenho. Seis anos antes, o STF havia decidido pela constitucionalidade do mesmo 

dispositivo. A cláusula de desempenho também condicionava o acesso à parcela proporcional 

do fundo partidário, da propaganda partidária e o acesso ao funcionamento parlamentar – 

prerrogativas de liderança na Casa.  

Como resposta à migração, e após uma série de medidas tomadas pela própria Câmara 

dos Deputados, em 2005, mas com vigência na legislatura seguinte (53ª Legislatura: 2007-

2011), o TSE penalizou com a perda de mandato a troca de partido, salvo por justa causa 

(Resolução nª 22.733), em 25 de outubro de 2007. O STF confirmou o entendimento do TSE 

em 12 de novembro de 2008. Entre os motivos “justos” para trocar de partido, a fusão, a 

incorporação e a criação de partidos. A legislação original incentivava a fusão como forma de 

negociação, de consenso e de equilíbrio. Esta era a ideia inicial de Gilberto Kassab, antes da 

decisão do STF que permitiu a desfiliação do detentor de mandato para a filiação em partido 

ainda em formação e fomentou a criação do PSD, partido que estabeleceu todo o precedente 

na 54ª Legislatura (2011-2015) 



201 

 

 

O primeiro caso de partido criado por migração ocorreu na 52ª Legislatura. Os 

motivos da criação do partido foram diferentes. O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) foi 

criado por uma dissidência do PT, partido com a maior bancada e a Presidência da República 

então. Da mesma forma, pela força política dos seus membros, acabou ganhando 

prerrogativas de funcionamento parlamentar e o fundo partidário proporcional, após o registro 

em 15 de setembro de 2005. O precedente, no entanto, acabou sendo sinalizado por outro 

partido. Como visto no capítulo anterior, o PSC, que havia eleito apenas um membro na 52ª 

Legislatura (2003 – 2007) “recrutou”  13 membros por migração no período “intereleições”  e 

se aproveitou da prerrogativa do PSOL para garantir seus cargos e sua assessoria no final 

daquela legislatura (Ato da Mesa 88/2006)135, quando findava o prazo da cláusula de 

desempenho provisória.  

Se o precedente estabelecido pelo PSOl – aproveitado pelo PSC - ocorreu em 2005  e 

as decisões vedando a infidelidade partidária ocorreram em 2007 e 2008, porque a criação de 

partidos não começou desde a 53ª Legislatura (2007 – 2011)? A meu ver por dois motivos, 

ambos financeiros. O primeiro: o volume de recursos do fundo partidário era bem menor até 

2010 (Cf. gráfico 11). A dotação total de 2005 era de R$110.017.123,93. Quando da sua 

criação em 2005, o PSOL, com uma bancada de 7 parlamentares, recebeu apenas R$8.109,51 

reais. Até 2006, o TSE não disponibilizava a dotação orçamentária mensal, somente o 

montante anual, por isso é difícil fazer uma análise mais detalhada. 

O segundo motivo pelo qual a criação de partidos foi suspensa na 53ª Legislatura 

(2007-2011), ressurgindo no início da 54ª Legislatura (2011-2015) foi a mudança da 

distribuição do fundo entre os partidos sem representação. Como detalhadamente explanado 

no capítulo 2, a Lei dos Partidos, regulamentada pela Resolução do TSE 21.975 (2004) previa 

uma distribuição de um por cento do fundo a ser distribuída em partes iguais para todos os 

partidos “com estatutos registrados definitivamente no TSE” e 99% aos partidos com direito a 

funcionamento. Para o cumprimento do disposto, o TSE solicita a Mesa da Câmara dos 

Deputados no início de cada legislatura a relação dos partidos “em funcionamento”. Entre a 

publicação da Lei dos Partidos e o final de 2006, havia duas distribuições transitórias do 

fundo partidário, instituídas pela Lei dos Partidos (Art. 56 e 57, Lei 9.096/1995, texto 

original) entre 1996 e 2006. Ambas priorizavam os partidos parlamentares e destinavam 

apenas 0,79% dos recursos a todos os partidos registrados no TSE136. Com a 

                                                             
135 Para mais detalhes ver seção 5.2, no capítulo anterior. 
136 Para detalhes da distribuição, Cf. capítulo 2. 
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inconstitucionalidade da cláusula de desempenho, houve um “vácuo legislativo”. A 

distribuição transitória instituída pelo TSE em 6 de fevereiro de 2007 destinava 42% para 

todos os partidos e 58% para os partidos representados (29% proporcionalmente à bancada e 

29% para os que atendessem a cláusula de desempenho proporcionalmente aos votos). A Lei 

11.459, em 21 de março de 2007 passou a distribuir 5% dos recursos do fundo partidário a 

todos as agremiações registradas no TSE e 95% na proporção dos votos obtidos na última 

eleição geral. 

Em todo o ano de 2006, o PSOL, com sete representantes, recebeu R$ 34.496,65 

(0,03% do fundo), mesmo montante do PSC, que havia eleito um deputado e que em 2006 

tinha agregado mais cinco a sua bancada. O mesmo percentual também recebeu o PRONA, 

que havia eleito 6 deputados, todos de São Paulo, em 2002, e que em 2006 tinha apenas dois 

deputados, entre eles, o mais votado da história da Câmara dos Deputados até os dias de 

hoje137: Enéas Carneiro, eleito em 2002 com 1.537.642 de votos, mas que não atendia à 

cláusula de desempenho. Já o PSDC, que havia eleito um deputado em 2002 e não tinha mais 

bancada, recebeu R$27.994,87. O PT, que tinha a maior bancada (82), recebeu 24.131.176,82 

(24,47% dos recursos). Em resumo, ser um partido com poucos representantes, mesmo que 

bem votado, ou com nenhum representante, fazia pouca diferença se comparado com os 

recursos dos partidos fortes.  

Para se ter uma ideia da diferença introduzida pela lei, em 2007, quando ainda houve 

um período de transição, o PT obteve apenas 14,12% do fundo. O PP, que elegeu 41 

deputados em 2006 (7,99% da bancada), entre eles o deputado federal mais bem votado, 

Paulo Maluf (SP), com 739.837 votos válidos, e o terceiro mais bem votado, Celso 

Russomano (SP), com 573.524  recebeu R$8.459.008,40 (6,99% do fundo). O PTC, que 

elegeu três representantes (0,58%), entre eles o quarto deputado federal mais bem votado, 

Clodovil Hernandez (SP), com  493.951 votos, recebeu R$1.465.505,26 (1,21% do fundo). O 

PRB/PMR, com um representante eleito (0,19% da bancada),  recebeu R$873.928,20 (0,72% 

do fundo) e o PCB, sem representante eleito, R$26.830,11 (0,02% do fundo). Os valores 

ainda eram substancialmente maiores para os partidos com representação. 

Em 2008, quando a nova distribuição ocorreu durante todo o ano, o mesmo PRB, 

agora com quatro representantes (0,78% da bancada), recebeu R$647.384,21 (0,48% de 

participação), ou seja, uma diminuição de 0,24 pontos percentuais, mesmo com o aumento da 
                                                             
137 Em 2014, o deputado Celso Russomano foi eleito com 1.524.361 votos e em 2010, Tiririca, com 1.353.820 
votos. 



203 

 

 

dotação anual em 12%. O PRTB, agora com um representante (0,19%)138,recebeu  

R$549.240,57 (0,40%). O PCB, ainda sem representante, recebeu R$396.350,46 (0,29%). O 

PT ficou com 14,67% do fundo partidário. Em resumo, com a mudança, a distribuição entre 

todos os partidos ficou maior, a diferença entre os com poucos representantes ficou menor e a 

criação de partidos se tornou mais atrativa. 

Houve ainda outro fator que, a meu ver, agravou o descontentamento das maiores 

bancadas e a pressão por mudanças. A distribuição do fundo entre as três maiores bancadas  

cai bastante mais de dez pontos percentuais entre 2006 (51,3%) e 2007 (40,56%), período que 

inclui a distribuição transitória do TSE, entretanto, nunca mais volta aos patamares anteriores. 

Ao mesmo tempo, no mesmo período, a dotação do fundo partidário sobe de 

R$117.875.438,74 para R$120.946.266,06, e cresce constantemente até sofrer um forte 

aumento, conforme mencionado acima, em 2010 (Cf. gráfico 11) O principal motivo da 

elevação: a possibilidade de aprovação do financiamento exclusivamente público de 

campanhas, foco central da proposta da Reforma Política, relatada pelo deputado Henrique 

Fontana (PT-RS) em 2011. 

 

Gráfico 12: Evolução da dotação fundo partidário x evolução do percentual de fundo das três maiores 
bancadas (1994 – 2015) 
Fonte: TSE, Secretaria de Administração e Coordenação de Execução Orçamentaria e Financeira 
(CEOFI). Em 2015, a dotação do fundo das três maiores agremiações é  calculada sobre o percentual 
alocado à bancada em fevereiro para evitar a influência dos novos partidos, criados em setembro sobre 

                                                             
138 Bancada de 6/02/2008. Fonte SGM 
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a distribuição. A decisão sobre a distribuição do fundo para os novos partidos ocorreu no final de 2015 
(Cf. capítulo 5), e, portanto, não foi possível contar com estes dados para a edição do trabalho.  

Os dados corroboram as conclusões da dissertação de Mestrado de Andreis (2008), 

que ao fazer uma análise das distribuições do fundo partidário desde a edição da lei até 2007, 

usando a taxonomia de Tafner (1996) concluiu que há uma tendência de concentração dos 

recursos entre os partidos fortes no período logo após a aprovação da Lei nº 9.096, 1995, 

seguido de uma estabilidade na 51ª Legislatura (1999-2003) e na 52ª Legislatura (2003-2007). 

Andreis (ibid.) simula o cenário da aplicação da lei a partir de 2006, ou seja, contra factual à 

decisão do STF, e conclui que a partir de 2007 (resultado das eleições de 2006), se houvesse 

sido aplicado o texto original da Lei haveria uma forte concentração de recursos entre os 

partidos fortes, correspondentes as três maiores bancadas.  

Em resumo, em 2006 e 2007, foi derrubado o principal mecanismo de controle do 

hiperpartidarismo – habilmente construído pelo legislador originário: o funcionamento 

parlamentar atrelado à cláusula de desempenho, balizador do acesso a maior parcela do fundo 

e da propaganda partidária. Ao aumentar a dotação do fundo, permitia que mais agremiações 

surgissem, mas elas seriam naturalmente selecionadas pelas instituições do próprio sistema: a 

cláusula de desempenho para acesso a distribuição de 99% do fundo, proporcional aos 

partidos representados, tendo como referência os votos dados aos candidatos das listas das 

agremiações. Ao contrário do que muitos alegam, nosso legislador original priorizou os 

partidos e pensou em um sistema partidário forte, como bastião de uma democracia robusta.  

O quadro 14 mostra o número de partidos registrados no TSE, a oferta eleitoral, a 

fragmentação, a percentagem de assentos das 3 maiores bancadas e de fundo das 3 maiores 

bancadas e também evidencia o impacto da fragmentação e da nova distribuição sobre os 

recursos do fundo. Aqui há um detalhe metodológico importante. Pelos motivos expostos no 

início do capítulo, os dados das categorias “Partidos no TSE”, “Fundo das 3 maiores 

bancadas” -  referem-se ao primeiro ano fiscal correspondente ao primeiro ano da legislatura 

para o qual a bancada foi eleita (1995, 1999, 2003, 2007, 2011). Os demais dados – “Partidos 

na Câmara”, “Partidos nas Eleições”, Effns e Assento das três maiores bancadas” – referem-se 

aos anos eleitorais e às bancadas eleitas em: 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014.  
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Quadro 14:  Partidos registrados no TSE, partidos na Câmara, Partidos nas Eleições, Effns, Assento 
das 3 maiores bancadas e percentual de fundo das 3 maiores bancadas na Câmara dos Deputados 
(1994 – 2015) 

Observe como o número de partidos parlamentares não acompanha a oferta eleitoral 

de partidos, mantendo-se praticamente constante até a eleição de 2014, quando aumenta como 

resultado dos novos partidos criados na 54ª (2011-2015). Entre 2003 e 2007 (bancada eleita 

em 2002 e 2006), o número de partidos registrados no TSE, referente a ano fiscal da primeira 

sessão legislativa de exercício da bancada eleita, é inferior a oferta eleitoral de partidos, 

mostrando os efeitos das fusões realizadas já na bancada eleita, e gerando uma tendência à 

diminuição da fragmentação pela possível diminuição da oferta eleitoral nas eleições 

seguintes. A partir de 2010, com o que chamo de nova lógica da configuração partidária, a 

tendência se reverte, com a criação de partidos “intereleições” , o número de agremiações 

registradas no TSE – com direito a fundo partidário - é maior do que a oferta eleitoral – 

mostrando uma pressão para o aumento da fragmentação (Cf. capítulo 5), que simplesmente 

explode com a bancada eleita em 2014 (EFFns: 13,3609). 

A redução da bancada dos três maiores partidos também é evidente. Ao mesmo tempo 

a parcela do fundo destinada aos três maiores partidos cai sistematicamente. A competição 

por recursos só tende a crescer e, com a vedação do financiamento de campanhas por pessoas 

jurídicas, assim como a diminuição da contribuição das empresas em resposta às denuncias de 

corrupção e prisões de importantes financiadores de campanhas, em 2015. 

A análise do quadro permite concluir que o principal fomentador da fragmentação no 

sistema partidário brasileiro não reside no multipartidarismo ou no número de partidos 

parlamentares, simplesmente, embora ele possa dificultar as negociações. A dificuldade está 

na falta de uma cláusula de desempenho reguladora do percentual das bancadas e na ampla 

distribuição de incentivos atrelados ao funcionamento parlamentar, sem um critério que 

Ano Partidos TSE Partidos 
Câmara

Partidos nas 
Eleições EffNs Assentos (3 

maiores)
Fundo (3 
maiores)

1994/1995 21 18 21 8,1434 50,29% 50,77%

1998/1999 30 18 30 7,1264 55,95% 55,71%

2002/2003 27 19 30 8,4896 49,73% 51,94%

2006/2007 28 21 29 9,2891 46,70% 40,56%

2010/2011 29 22 27 10,4271 42,49% 41,04%

2014/2015 35 28 32 13,3609 37,05% 36,65%
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priorize as bancadas com mais sucesso eleitoral e maior representação. A distribuição do 

fundo cada vez menor entre as bancadas dos principais partidos – que deveriam ser realmente 

efetivos - gera uma crescente disputa dentro da Câmara dos Deputados, com consequente 

dificuldade de formação de maiorias e um aumento do dissenso, que passa ao largo da simples 

votação em plenário ou da chamada “produção legislativa”. Este quadro, a meu ver, está no 

cerne da atual crise do presidencialismo de coalizão, como vislumbrado pela literatura 

“revisionista”, como classifica Power (2015), ou de perspectiva brasileira contemporânea, 

como classifico (Cf. capítulo 1). 

O corolário da crise institucional, que envolve os três poderes, reside, entretanto, no 

apoio dos tribunais superiores a uma das maiores distorções já observadas na nossa história: a 

criação de partidos com bancada eleita por outra agremiação, em um sistema proporcional de 

lista aberta, sem candidatura avulsa, que faz com que a competitividade entre os partidos, 

existente em eleições fratricidas, perpetue-se dentro da Casa, com partidos recrutando quadros 

já eleitos. 

O mecanismo de incentivo ao dissenso, causado pela disputa dos recursos inerentes ao 

funcionamento parlamentar decorrente da entrada das novas agremiações na 54ª Legislatura 

(2011 -2015) será avaliado na próxima seção. 

7.4. Novos Partidos e Fundo Partidário na 54ª Legislatura 

Como dito acima, uma das possíveis fontes do aumento da percepção do dissenso 

entre os partidos é a disputa por incentivos proporcionais à bancada, nesta seção, o fundo 

partidário. Com o iminente financiamento exclusivamente público de campanhas – principal 

objetivo do projeto do relator da Reforma Política, deputado Henrique Fontana, (PT-RS) na 

54ª Legislatura (2011 – 2015) e o efetivo fim do financiamento de Pessoa Jurídica, a partir da 

decisão do Supremo Tribunal Federal  no início da 55ª Legislatura (2015 – 2019),  os recursos 

públicos passam a ser ainda mais importantes, porque além de já ser um recurso cada vez 

mais importante para as agremiações, como atesta Ribeiro (2008) no caso do PT, passa a ser 

um recurso fundamental para as campanhas eleitorais. 

Para tentar explicar as origens do crescente dissenso percebido na distribuição do 

fundo partidário entre as bancadas, comparo o percentual da participação na dotação 

orçamentária (duodécimos) das três maiores agremiações em fevereiro de cada ano fiscal da 

legislatura e o percentual dos três maiores partidos na bancada da primeira sessão deliberativa 

da sessão legislativa (ano legislativo), a mesma usada para medir a fragmentação no período 
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“intereleições” (Cf. quadro 15). A comparação com a bancada eleita não seria possível já que, 

como explicado no início do capítulo, a eleição ocorre no ano fiscal anterior ao exercício, logo 

não há dotação de fundo partidário correspondente ao resultado das eleições naquele período. 

Ano 

Percentual de 
Fundo das 3 

maiores 
bancadas 

Percentual de 
assentos da três 

maiores 
bancadas 

2011 41,04 42,46 

2012 38,35 41,60 

2013 39,11 42,58 

2014 39,02 40,54 

Quadro 15: Percentual de Fundo e Percentual de Assentos das três maiores bancadas na Câmara dos 
Deputados na 54ª Legislatura (2011 – 2015) 
Fonte: SGM e TSE. O percentual de assentos é sobre a bancada da primeira sessão deliberativa 

Observe que o percentual de fundo partidário das três maiores bancadas cai durante a 

legislatura, mas o movimento não acompanha o aumento de novos partidos. Na verdade o 

partido que mais afeta a distribuição das 3 maiores bancadas é o PSD, cujo efeito da criação 

pode ser percebido em 2012.  

Perceba que na configuração partidária da bancada eleita, em 2010, o percentual de 

assentos das três maiores bancadas, correspondente aos partidos fortes na classificação de 

Tafner (1996) (PT, PMDB e PSD) é de 42,49% (Cf. quadro 14). O início da primeira sessão 

deliberativa mostra uma ligeira redução do percentual com relação à bancada eleita (42,46 %, 

quadro 15). A bancada termina a primeira sessão legislativa, em 2011, com mais um partido: 

o PSD, criado em 27 de setembro de 2011. O Partido Pátria Livre, criado em 4 de outubro de 

2011, não teve bancada eleita. Em 2013, já com o PEN, ela acaba se revertendo, mas o efeito 

não decorre dos novos partidos. Na verdade, o PT e o PMD ganham quadros e o PSD divide 

com o PSDB o terceiro lugar. Essa divisão, entretanto, não aparece no cálculo que contabiliza 

apenas as três primeiras agremiações. Em 2014 já com o SDD e PROS, percentual de assentos 

das 3 maiores bancadas retoma a queda.  

Para tentar entender melhor o movimento, e precisar o impacto da criação de cada 

nova agremiação na distribuição do fundo partidário e na redução da bancada dos partidos 

existentes, elaborei o quadro 16. Nele discrimino o percentual de fundo em fevereiro de 2011, 

ainda sem a criação dos novos partidos e o de dezembro de 2011, já com a criação do PSD e 

do PPL, para precisar o impacto da entrada dos novos partidos na diferença entre dezembro e 

fevereiro de 2011 (quarta coluna). Em seguida discrimino o percentual de fundo no último 
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ano da legislatura (dezembro de 2014) e calculo a diferença com relação ao percentual em 

fevereiro de 2011, para avaliar o impacto da criação de todas as outras agremiações, o que 

inclui o PEN, PROS e o SDD. Como dito anteriormente, o cálculo do impacto isolado de cada 

agremiação é difícil, porque a distribuição do fundo é uma tabela móvel, cada entrada 

modifica a distribuição de todos os outros participantes. Há grande variação das bancadas e há 

meses em que há suspensão do depósito de cotas, por falta de cumprimento das regras pelos 

partidos, por decisões judiciais, entre outros motivos. Por isso, é mais parcimoniosa a análise 

por percentual congelada em fevereiro, que retrata mais fidedignamente a bancada eleita, e 

nos outros anos, o início dos trabalhos legislativos.  

Em seguida, verifico quem mais perdeu  ou ganhou bancada com a criação dos novos 

partidos, com a diferença entre o percentual da bancada entre a bancada eleita e e referência 

para os cargos em comissões em, 25 de fevereiro de 2014. A escolha desta bancada teve como 

objetivo verificar como os incentivos nos cargos em comissão impactaram a bancada, já com 

a criação de todas as agremiações. Assim conseguimos captar o impacto na distribuição do 

fundo (incentivo partidário externo) e o impacto na distribuição do principal incentivo interno 

gerador da migração, conforme observado nos capítulos anteriores: a distribuição dos cargos 

em comissão, como proxy  dos demais incentivos internos. Para facilitar a análise, divido os 

partidos, por cores, conforme a taxonomia de Tafner (1996): fortes (vermelho), intermediários 

(azul), fracos (verde) e nanicos (preto). 

 A criação do PSD e do PPL em 2011 acabou aumentando a participação de dois dos 3 

maiores partidos (partidos fortes, de acordo com a classificação de Tafner), com exceção do 

PT. O PSDB e o PMDB acabaram tendo um aumento de 1, 48 e de 1,25 pontos percentuais na 

distribuição percentual com relação à fevereiro de 2014. O PT,  maior bancada, perdeu 0.61 

pontos percentuais, entretanto. Curiosamente, o partido que mais ganhou fundo com a entrada 

do PSD e do PPL foi o DEM: mais 2,15 pontos percentuais. Digo curiosamente, porque o 

DEM foi o partido que mais perdeu quadros para o PSD: 21 dos 62 deputados que 

aproveitaram a janela de migração para o partido. 

O PR - partido intermediário como o DEM - foi o que mais perdeu fundo com a 

criação do PSD e do PPL: menos 1,71 pontos percentuais, seguido do PRB (0,83) e do PSC 

(0,64). Não houve uma relação entre o porte do partido e a perda ou o ganho. A perda do 

percentual do fundo, entretanto, não tem relação direta com o número de deputados que 

efetivamente migraram para o partido, já que o PR perdeu apenas cinco parlamentares para o 

PSD. O cálculo da perda é complexo, porque envolve o número de votos do parlamentar, a 
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perda de quadros por vacância e a migração para outras agremiações. O ganho da nova 

agremiação, no entanto, é certo. Tanto o PSD quanto o PPL receberam 0,05% do fundo 

partidário anual, o equivalente a R$265.351.547,00, com apenas três meses de ”efetivo 

exercício”, antes da decisão dos tribunais superiores pelo acesso à parcela proporcional do 

fundo. 

Observe que todos os partidos que não elegeram bancada em 2010 acabaram sendo 

beneficiados com a entrada do PSD e do PPL, com exceção do PTN que teve uma perda de 

0,04 pontos percentuais do fundo em 2011. Isto mostra que o chamado “efeito PSD” acabou 

gerando incentivo para a criação de partidos nanicos e de bancadas sem representação. 
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Partido Fundo 
Fev 
11 

(%) 

Fundo 
Ano 
2011 
(%) 

Diferença 
Dez - Fev 

Fundo 
2014 
(%) 

Dif 
Dez14- 
Fev 11 

Bancada 
2010 
(%) 

Bancada 
Fev 
2014 

(%)139 

Diferença 
Bancada 
2014 - 10 

PT 17,25 16,64 (0,61) 16,33 (0,92) 16,76 16,37 (0,39) 
PMDB 11,56 12,81 1,25 11,66 0,10 15,20 13,84 (1,36) 
PSDB 10,11 11,59 1,48 11,03 0,92 10,53 9,55 (0,98) 
DEM 5,25 7,40 2,15 4,83 (0,42) 8,38 4,87 (3,51) 

PP 7,29 7,37 0,08 6,59 (0,70) 8,58 7,60 (0,98) 
PSB 7,30 7,04 (0,26) 6,07 (1,23) 6,82 5,46 (1,36) 
PR 8,61 6,90 (1,71) 6,64 (1,97) 6,82 6,04 (0,78) 

PDT 4,71 5,05 0,34 3,97 (0,74) 5,26 2,92 (2,32) 
PTB 3,67 4,28 0,61 3,88 0,21 4,29 3,70 (0.52) 
PSC 3,90 3,26 (0,64) 2,75 (1,15) 3,31 2,53 (0,78) 

PC do 
B 

3,26 2,96 (0,30) 2,80 (0,46) 2,92 2,73 (0,19) 

PRB 2,81 1,98 (0,83) 1,84 (0,97) 1,56 1,56 = 
PV 3,87 3,56 (0,31) 3,16 (0,71) 2,53 1,95 (0,58) 
PPS 1,82 1,54 (0,28) 2,23 0,41 2,34 1,56 (0,78) 
PMN 1,38 1,30 (0,08) 0,82 (0,56) 0,78 0,19 (0,59) 
PT do 

B 
1,03 0,43 (0,6) 0,71 (0,32) 0,58 0,58 = 

PSOL 1,27 1,11 (0,16) 1,29 0,02 0,58 0,58/ = 
PHS 1,14 0,98 (0,16) 0,85 (0,29) 0,39 0,19 0,20 

PRTB 0,58 0,51 0,07 0,43 (0,15) 0,39 0,19 0,20 
PRP 0,53 0,50 (0,03) 0,45 (0,08) 0,39 0,39 = 
PTC 0,62 0,78 0,16 0,73 0,11 0,19 0,19 = 
PSL 0,86 0,46 (0,4) 0,61 (0,25) 0,19 0 (0,19) 

PSDC 0,27 0,38 0,11 0,34 0,07 0 0  
PTN 0,39 0,35 (0,04) 0,34 (0,05) 0 0  

PSTU 0,29 0,30 0,01 0,26 (0,03) 0 0  
PCB 0,24 0,25 0,01 0,18 (0,06) 0 0  
PCO 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0 0  
PSD 0,00 0,05 0,05 6,03 6,03 0 9,36  
PPL 0,00 0,05 0,05 0,18 0,18 0 0  
SDD   0 2,30 2,30 0 4,09  
PEN   0 0,29 0,29 0 0  

PROS   0 0,16 0,16 0 3,51  

Quadro 16: Distribuição do Fundo após a criação dos novos partidos 
Fonte: COMPI – SGM. Partidos fortes, em vermelho; partidos intermediários em azul, partidos fracos 
em verde e partidos nanicos em preto. Partidos com sombreado mais forte não tem representantes 
eleitos e os cinco últimos partidos são os criados em 2015 

Observe que com a entrada de todos os partidos, os ganhos são menores e as perdas 

maiores. Dezenove das 27  agremiações existentes antes da criação dos novos partidos 

tiveram perda de parcela do fundo na 54ª Legislatura (2011 – 2015). O PMDB e o PSDB, ao 

contrário, aumentaram a participação, embora bem pouco. Todos os partidos intermediários 

perderam fundo. O DEM terminou a legislatura com uma participação de 4,83 do fundo, 

                                                             
139 Bancada de referência para distribuição de cargos em comissões (25/02/14).  
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menos 0.42 pontos percentuais se comparado ao início da legislatura. Mais uma vez, os 

grandes ganhadores foram os novos partidos, principalmente o PSD, que terminou a 

legislatura com um saldo positivo de 6,03% do fundo partidário, seguido do Solidariedade 

com 2,30% do fundo, sem ter nenhum deputado por eles eleito. O PPL, eleito sem bancada, 

recebeu no ano, 0,18% do fundo, proporcional aos meses de criação. O PSDC e o PTN, 

partidos existentes, sem bancada eleita, receberam 0,43% do fundo, durante todo o ano. 

Praticamente todos os partidos perderam participação com a entrada das novas 

agremiações, com exceção do PRB, do PT do B, do PRP, PSOL  e do PTC, que mantiveram a 

mesma bancada e do PHS e do PRTB, que aumentaram a bancada em 0,20 pontos 

percentuais. O DEM foi o partido que mais perdeu bancada na legislatura: 3,51 pontos 

percentuais. Durante o período o DEM perdeu 27 parlamentares por migração. Foi a 

agremiação que perdeu mais parlamentares, seguida do PR (19), O PSB, o PR e o PDT, que 

também perderam fundo. O  PSD ganhou 6,03% de participação de fundo em 2014. O SDD 

2,3%, o PEN 0,29% o PROS 0.16% e o PPL 0,18%. O PROS ainda tinha ações judiciais 

pendentes de decisão, resolvidas na legislatura seguinte. 

A conclusão é que os grandes beneficiados com a criação de partidos por migração são 

os próprios partidos. Os mais prejudicados são os segmentos intermediários e pequenos. Em 

um primeiro momento, há um incentivo a criação de mais legendas, já que os nanicos 

ganham. No final, os novos partidos sempre acabam ganhando, porque têm a possibilidade de 

aumentar a bancada por migração e alcançar maiores ganhos. 

7.5. Quanto Vale um Deputado 

Como demonstrado ao longo do  trabalho, os incentivos trazidos pela Lei dos Partidos 

proporcionais à bancada, principalmente o fundo partidário com dotação crescente e votada 

pelo Congresso, o aumento do percentual de distribuição do fundo entre todas as agremiações 

associado  às decisões dos tribunais superiores pelo fim da cláusula de desempenho e  

estendendo os benefícios proporcionais às bancadas a todas as agremiações criadas por 

migração têm gerado pressão pelo aumento do número de partidos e da fragmentação. Ao 

contrário do que possa parecer a primeira vista, esta conjunção de fatores acabou aumentando 

o poder das organizações  na coordenação das bancadas no Congresso Nacional. Em primeiro 

lugar pelo aumento dos recursos disponíveis. Em segundo lugar pela possibilidade de 

recrutamento de  bancadas eleitas por outras agremiações, que com o aporte do fundo, 
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transformaram os votos “depositados” nas urnas eletrônicas em capital para as novas 

agremiações. 

Para tentar entender o fenômeno, e inferir o incentivo às novas agremiações, a partir  

da distribuição do fundo partidário nas bancadas eleitas em 2006, 2010 e 2014,  estimo o 

valor mensal de um deputado e de um voto em cada bancada partidária.  A escolha do período 

não é aleatória. A bancada eleita em 2006 inicia os trabalhos na legislatura que marca o 

período de transição da distribuição do fundo devido às mudanças na legislação, a 53ª (2007 – 

2011). A bancada eleita em 2010 entra em exercício na Legislatura da criação dos partidos 

por migração, logo permite que se compare o valor após o aumento substancial dos recursos 

do fundo e da distribuição para todas as agremiações. A bancada eleita em 2014 permite 

analisar o impacto das agremiações criadas nas novas eleições. 

Algumas observações metodológicas se fazem necessárias.  Conforme explicado no 

início do capítulo, a dotação orçamentária é anual e por isso, trabalho com o orçamento 

executado, ou seja, distribuído mensalmente às bancadas eleitas nos anos fiscais subsequentes 

à eleição, ou seja, 2006, 2010, 2014, quando elas efetivamente tomam posse e iniciam os 

trabalhos. Como as bancadas mudam durante o ano, escolhemos o mês da posse, fevereiro, 

para comparar a dotação com as bancadas eleitas. Depois desta data elas ficam mais sujeitas à 

diferença por migração, vacância, fusão e criação de partidos e nem sempre completam 513 

deputados. A bancada é eleita em outubro do ano anterior, ou seja, com dotação orçamentária 

já em execução. A definição do mês também é importante, porque o montante de cada partido 

varia conforme a distribuição dos 5% para todos os partidos e 95% proporcional aos votos da 

bancada. A tabela é móvel. A cada mudança, mudam todos os valores. Além disso, para cada 

agremiação, os votos da legenda também contam para o montante do fundo. 

De acordo com a decisão do TSE, em janeiro de 2014 e em março de 2015, os votos 

nominais de cada candidato que troca de partido podem ser computados para o repasse da 

cota. Assim, o valor de cada parlamentar, medido em votos nominais, varia. Para avaliar o 

valor de cada deputado e de cada voto da agremiação, calculei a média de fundo por deputado 

e de voto daquela bancada. É importante ressaltar que aqui se trata de uma simulação, já que, 

como dito, os cálculos variam mês a mês conforme a bancada em exercício, o número de 

partidos e o montante executado. O mesmo parlamentar e seus votos vão contar de forma 

diferente na nova bancada, já que todo o conjunto da distribuição será recalculado novamente. 

Por isso, não utilizo o valor do voto individual estimado obtido por cada deputado em cada 

bancada, constante dos quadros disponíveis no apêndice C, porque eles calculam o valor 
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médio de todos os deputados, sendo que a distribuição é feita duas vezes: 5% para todas as 

agremiações e 95% para as agremiações com representação. Além disso, ele superestima as 

bancadas com menos parlamentares. Uma bancada com um único parlamentar terá o valor do 

fundo dividido por um. Mesmo assim, se computarmos apenas o custo benefício do fundo, 

verifica-se que manter um partido com apenas um deputado é muito mais lucrativo do que 

tem uma grande bancada, embora o valor caia ao longo das legislaturas. Um voto para um 

deputado da maior bancada em 2006, PMDB, em média representou R$0,12 em termos de 

fundo. Um voto do único deputado do PTdoB, na simulação, representaria R$ 3,34, no 

mesmo período. Um voto para o PT, a maior bancada, em média representou R$0,36 para a 

distribuição do fundo em 2010. Um voto para o único deputado do PSL representou R$4,73, 

na simulação. Em 2014, o valor médio do voto para um deputado da maior bancada 

representou R$0,35 em fundo, ou seja, não variou muito. Já para o mesmo PSL, que 

novamente elegeu apenas um parlamentar, o voto passou a representar apenas R$1,71. O 

cálculo leva em consideração o número de votos necessários para eleger um deputado, que, 

como explicado anteriormente, leva em consideração uma série de fatores, como o Quociente 

Eleitoral no distrito do deputado eleito, a coligação e a votação dos outros candidatos, o voto 

na legenda, já que o sistema, como a distribuição do fundo partidário, é proporcional, ou seja, 

varia conforme os integrantes. Em 2006, o único deputado do PTdoB, Vinícius Carvalho (RJ) 

foi eleito com 59.524 votos. Em 2010, o único deputado do PSL, Dr. Grilo (MG) foi eleito 

com 40.093 votos, em 2014, Macedo do Ceará foi eleito com 107.734 votos. Perceba que o 

número de votos, não está relacionado nem com a magnitude do distrito nem com o número 

de voto válidos (Quociente Eleitoral). A diferença deve ter ocorrido pela coligação. O cálculo 

é realmente complexo e não pode ser feito de maneira linear, como pretende a decisão dos 

tribunais superiores. 

Para superar estas dificuldade e tentar estimar o incentivo à criação de partido por 

migração em cada legislatura, primeiro calculei o valor médio de um deputado eleito em 

2006. Para tanto, somei o total de fundo alocado aos partidos com bancada eleita (R$ 

9,711.655,42) e dividi pelo total de parlamentares (513), que dá um resultado de R$18.931,10. 

Desta forma, consigo excluir o montante destinado aos partidos sem representantes, que têm 

direito a parcela igualitária do fundo.  

Em seguida, calculei o valor do voto de cada parlamentar, pela divisão do mesmo total 

de fundo pelo total de votos dados aos candidatos a deputado federal eleitos em 2006 

(R$53.825.866/513). O quociente é R$0,18. O que quer dizer, que, em média, cada voto de 
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deputado eleito em 2006  representou em média R$0,18 em termos de fundo partidário em 

2007. 

Há outras considerações metodológicas que devem ser feitas. É importante lembrar 

que em 2006, entre os partidos com fundo e sem representação encontra-se o PR, que aparece 

na tabela com uma alocação de R$545.535,11, e que na verdade é a fusão do PL e do 

PRONA, que ocorreu após as eleições de 2006, mas que se efetiva já na bancada eleita, em 

fevereiro (Cf. capítulo 4), daí os dois partidos aparecerem sem destinação naquele mês. 

Portanto, o montante de fundo do PR, deve ser destinado a bancada do PL e do PRONA em 

conjunto (25 parlamentares) e o número de partidos parlamentares é de fato 20 e não 21. 

Para identificar a importância da bancada eleita na distribuição do fundo por meio do 

montante médio de fundo alocado a cada partido representado em 2006, dividi o total de 

fundo destinado  a eles pelo total de partidos parlamentares (20). O resultado é R$436.481,92. 

Da mesma forma, calculei o montante médio de cada partido sem representação: R$ 

193.093,54. Observe que este é o montante de fundo alocado ao PSTU e ao PRP, partidos sem 

representante, em fevereiro de 2007 na tabela de distribuição do fundo partidário, disponível 

no sítio do TSE140. A análise revela que, em média, cada deputado em 2006, valia 

R$18.931,10 por mês e cada voto valia R$0,18, por mês, em termos de fundo partidário. Ter 

um partido sem representação valia em média R$193.093,54, por mês (Cf. quadro 16). 

Em 2010141, e fevereiro de 2011 tínhamos 27 partidos registrados e com direito a 

fundo. Temos, portanto, que o total de fundo dos partidos representados é R$21.850.323,30 

que dividido por 513 dá uma média de R$ 42.593,22, por partido parlamentar. O mesmo 

montante dividido pelo total de votos nominais aos deputados naquela eleição (58.975.766), 

dá uma média de R$0,37 por voto por deputado eleito. O mesmo valor dividido pelo total de 

partidos que conseguiram cadeiras na eleição (partidos parlamentares), ou seja, 22, perfaz 

uma média de R$993.651,06 de fundo por partido representado. Os partidos sem 

representação – PCB, PCO142, PSDC, PSTU, PTN - receberam em fevereiro um total de 

R$262.305,62 e, em média R$ 52.461,12, incluindo o PCO. Observe como, na tabela 

                                                             
140 Disponível em: < http://www.tse.jus.br/partidos/fundo-partidario>. 
141 Nesta legislatura houve recontagem de votos após o primeiro resultado da eleição, devido a ações judiciais. 
Para efeito desta tabela, uso a primeira bancada com o respectivo total de votos, conforme disponibilizada pela 
Coordenação de Registro de Comissões e Parlamentar e de Apoio à Informática da Secretaria-Geral da Mesa da 
Câmara dos Deputados (COMPI),. A diferença entre a bancada usada e a da retotalização não  bancada não passa 
de um. 
142 O PCO não recebeu a cota em fevereiro, e por isso, ficou fora do quadro da divisão mensal, embora esteja na 
anual, e por isso faça parte do cômputo geral de partidos 
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disponível no sítio do TSE o valor que cada partido recebe não corresponde ao valor médio, 

mostrando a grande variação de fundo entre as agremiações sem bancada eleita. 

Em 2014/2015, conforme nota de rodapé anterior, também utilizamos os dados antes 

da recontagem, porque, assim como ocorreu em 2014, esta foi a primeira bancada eleita 

divulgada enviada pelo TSE e divulgada pela Secretaria Geral da Mesa, que serviu para as 

estatísticas de eleitos logo após a eleição. As diferenças também são mínimas. Trinta e dois 

partidos concorreram ao pleito de 2014 e 28 conseguiram representação. O total de fundo dos 

partidos parlamentares é R$19.241.182,67, o que dá uma média de R$ 687.185,10 por partido. 

de R$ 0,33 por voto (58.131.079 votos dados a parlamentares) e R$37.501,18 por parlamentar 

eleito. Os quatro partidos sem bancada eleita deveriam receber em média R$49.808,50, por 

mês. 

Eleição/Ano Deputado Voto partido com 
voto 

partido sem 
representante 

2006/2007 R$18.931,10 R$0,18 R$485.582,82 R$193.093,54 

2010/2011 R$42.593,22 R$0,37 R$993.196,50 R$52.461,12 

2014/2015 R$37.501,18 R$0,33 R$687.185,10 R$49.808,50 

Quadro 17: Valor médio estimado da Renda Mensal aloca da pelo Fundo Partidário por partido, por 
voto, por deputado 
Fonte: Distribuição do Fundo Partidário (TSE) e Bancadas (SGM). Elaboração da autora. 

O quadro permite conclusões interessantes. Observe como o valor médio do deputado 

aumenta em 133% em 2010, com relação a 2006, na bancada eleita para a 54ª Legislatura, 

justamente aquela em que foram criados quatro partidos por migração. O deputado realmente 

se tornou patrimônio interessante para os partidos que agora podiam cassar os infiéis mais 

facilmente. Interessante notar também que o valor médio por partido representado 

praticamente dobrou. O valor do partido sem bancada caiu em mais de 70%. A conclusão é 

logica: o mais vantajoso é criar partido e “recrutar” quadros eleitos, com investimento menor 

e retorno muito maior.  

O efeito PSD fez escola e, na primeira sessão legislativa em 2015 tivemos a criação de 

mais três partidos com direito a chamada “portabilidade do fundo”, que, a princípio tende a 

favorecer os partidos com representantes com mais votos. Este mecanismo, como argumento 

em todo o trabalho, têm fomentado a barganha, a infidelidade e a rebeldia das bancadas, cada 

vez mais valiosas, principalmente em um ano eleitoral, como 2016, em que pela primeira vez 
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teremos uma eleição sem os recursos das empresas, responsáveis pelo financiamento de mais 

80% do volume de receitas das campanhas para a Câmara dos Deputados. 
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8. CONCLUSÃO 

8.1. Contribuições da Pesquisa 

Apesar de modestos, os achados da pesquisa contribuem para a literatura sobre sistema 

partidário brasileiro e principalmente ajudam a lançar as bases do que classifico como uma 

nova etapa do nosso  multipartidarismo. Neste sentido divido a contribuição em três partes. 

Primeiro, as contribuições no levantamento de dados para futuras pesquisas. Em seguida, as 

contribuições metodológicas, para o incentivo do que acredito ser uma perspectiva legislativa 

propriamente dita.   

Uma das preocupações que tive com o presente trabalho foi a compilação da 

legislação partidária e a dos dados da Câmara dos Deputados e do TSE para que, não só eu, 

mas outros pesquisadores pudessem continuar a aprofundar o estudo do sistema partidário 

brasileiro dentro do Legislativo no atual período democrático, que como argumenta Nicolau 

(2009), ainda oferece muitos campos inexplorados. 

No que tange à regulação, fiz um levantamento sistemático da legislação partidária 

desde a Primeira Lei Orgânica dos Partidos em 1965 até as últimas alterações da atual Lei dos 

Partidos de 1995, em decisões judiciais e na Reforma Política editada em 2015. Esta pesquisa 

me permitiu constatar que, com relação ao período da ditadura militar, a legislação atual 

facilitou a criação de partidos, incentivou os partidos representados, e fortaleceu as 

agremiações com a dotação orçamentária para o fundo partidário. Ao mesmo tempo, 

introduziu mecanismos importantes de controle da hiperfragmentação, infelizmente alterados 

posteriormente. Permitiu-me ainda constatar que a intervenção do Judiciário é muito alta e 

provocada pelos próprios parlamentares. Seus efeitos, entretanto, não tem sido benéficos para 

o sistema partidário brasileiro. Hoje, pode-se dizer que a regulação partidária, se não é feita, é 

controlada diretamente pelo TSE e o STF com decisões que muitas vezes afrontam às 

decisões do Legislativo, como mostrado no capítulo 5. Isto tem provocado um quadro de 

crescente regulação reativa pelo Congresso  Nacional e constitucionalização da regulação 

eleitoral e partidária, como forma de ultrapassar a jurisprudência dos tribunais superiores, o 

que vai de encontro ao princípio constitucional da ampla autonomia dos partidos. 

Com relação aos dados do TSE, acrescentei um levantamento sistemático do número 

de pedidos de registros de partidos (autuações) e de registros deferidos desde 1979 a partir de 

dados da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários do TSE (SEDAP), organizados no 

quadro 3, capítulo 3, por Legislatura e por sessão legislativa. Ao mesmo tempo, a partir da 
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oferta eleitoral quantitativa e qualitativa entre 1994 e 2015, consubstanciadas no gráfico 4, 

capítulo 4, com dados do Repositório de Dados Eleitorais, pude traçar a movimentação 

partidária desde a eleição, organizada por legislatura, no capítulo 4. 

Este banco de dados permitiu-me concluir que o sistema partidário brasileiro é mais 

institucionalizado do que atesta a literatura da perspectiva que chamo de clássica brasilianista, 

que tem como obra seminal  Mainwaring (1999). Entre os 26 partidos efetivamente criados 

desde 1979 até a edição da nova lei dos Partidos (9.096/1995), na 50ª Legislatura (1995-

1999), estão os principais atores que ainda hoje operam o sistema partidário do País, sendo 

que os partidos que poderíamos chamar de efetivos, na acepção literal do termo: o PMDB, o 

PDT, o PTB, o PT, o PSDB, o PCdoB e o PFL (hoje denominado DEM), foram criados na 46ª 

Legislatura (1979 – 1983), ou seja, logo no início de retomada do sistema partidário pela 

sociedade. Além disso, muitos dos novos atores não são realmente novos, porque resultam de 

mudanças de nomenclaturas, dissidências, e migração de quadros eleitos, além de fusões e 

incorporações. 

A análise do quadro mostra ainda que a profusão de partidos inicial foi paulatinamente 

diminuída com a edição da nova regulamentação, revelando em um primeiro momento, a 

euforia da retomada da democracia e, posteriormente, o rearranjo de um sistema partidário 

iniciante, como já havia sinalizado por  Kinzo (2004). Prova disso é que, 24 dos atuais 35 

partidos registrados no TSE  - o que representa 67% do atual quadro partidário - não passaram 

por qualquer processo de fusão, incorporação ou mudança de nomenclatura e sigla. Ou seja, 

havia uma seleção natural do sistema pela manutenção dos menores ou uma “fluidez”, como 

atestou Nicolau (1996), a meu ver, decorrente da Constituição e da regulação 

infraconstitucional introduzida em 1995. Digo havia, porque ela foi praticamente destruída 

com as alterações constantes, casuísticas e reativas do Congresso Nacional e principalmente 

dos tribunais superiores a partir da 52ª Legislatura (2003 – 2007). 

Apesar de tudo, ainda há esperança, e ela reside em  um núcleo de partidos bem 

consolidado e definido, cada vez mais forte em termos organizacionais e dentro do Congresso 

Nacional, embora a participação das bancadas, e o poder de seus líderes, seja cada vez menor, 

devido à crescente fragmentação. 

Da mesma forma, publiquei em apêndice, a configuração partidária de todas as 

bancadas eleitas e da primeira sessão deliberativa da sessão legislativa desde 1994, a partir da 

organização de dados da Coordenação de Registro de Comissões e Movimentação 
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Parlamentar e de Apoio à Informática (COMPI) da Secretaria Geral da Mesa (SGM), 

distribuídos de acordo com a taxonomia de Tafner (1996) em partidos fortes, fracos, 

intermediários e nanicos. A taxonomia leva em conta a distribuição dos partidos nas 

diferentes unidades da federação (Cf. capítulo 3), importante no Brasil, onde a chamada 

pulverização” das agremiações importa na força dentro do Congresso Nacional, como sinaliza 

Ames  (2001), pela diversidade e ampla magnitude média dos distritos. 

Acrescentei ainda em anexo, um levantamento do número de parlamentares em cada 

legislatura, com a referência da legislação, desde a primeira câmara baixa do Brasil, em 1826,  

elaborado pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. A 

informação é fundamental para o cálculo dos percentuais de cláusula de desempenho, criação 

de partidos e de incentivos proporcionais às bancadas, além de percentuais de minorias na 

representação ao longo da série histórica. 

8.2. Metodologia 

O presente trabalho apresentou uma perspectiva temporal e organizacional legislativa. 

O tempo foi dividido em legislaturas e as legislaturas em sessões legislativas. A perspectiva é 

importante porque coincide com o mandato dos ocupantes do Congresso Nacional, mas não 

do Executivo, que coincide com o ano civil. 

A meu ver, há uma indelével preponderância do Executivo na perspectiva da operação 

do Legislativo, o que faz com que a análise leve em conta o ano civil. Mesmo na análise de 

dados orçamentários, como os da dotação do fundo partidário, o trabalho adequou àqueles 

dados à cronologia da Legislatura. 

A mudança é importante, porque não se pode falar de operação do Legislativo de outra 

forma. A conformação ao ano civil acaba distorcendo dados, como por exemplo, os da 

migração partidária. Conforme explicado no capítulo 4, a Secretaria Geral da Mesa registra as 

mudanças partidárias dos eleitos mesmo antes da posse. Assim há dados de migração em 

dezembro da legislatura anterior e da nova legislatura. Se registrados por ano civil, como 

normalmente ocorre, corre-se o risco de misturar dados de legislaturas diferentes em um 

mesmo ano civil. 

Da mesma forma, a divisão da movimentação do sistema partidário (quadro 3, capítulo 

3) importaria em erro. As fusões de 2006 ocorreram após as eleições e, portanto, incidiram 

não na bancada do ano civil de 2006, quando o trabalho legislativo já havia se encerrado, nem 

na bancada eleita em 2007, com dados informados pelo TSE e que retratam a eleição, mas na 
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bancada da primeira sessão legislativa, iniciada em fevereiro, quando as mudanças já haviam 

sido registradas. Esta perspectiva é importante para a análise do sistema partidário dentro do 

legislativo, como argumento.  

8.3. Conclusões 

A investigação das causas da fragmentação partidária em aspectos do 

multipartidarismo na regulação após a nova Lei dos Partidos (9.096/1995) mostra que a 

rebeldia dos nossos parlamentares, primeira unidade de análise da pesquisa, tem causa, e ela 

reside na segunda unidade de análise, o sistema partidário, que, graças  a uma composição da 

legislação original e da atual regulação, fomenta partidos mais fortes, porém orienta 

comportamento centrífugo, ou seja, contrário ao consenso, e favorável ao aumento constante 

do número de partidos parlamentares e da fragmentação partidária, aqui usada como proxy 

para o dissenso. 

A Constituição de 1988  tinha como princípio um sistema partidário autônomo e 

atuante, com bases sociais, como sustentáculo para uma democracia recém-egressa de 20 anos 

de regime de exceção. Para tanto, a regulação infraconstitucional dela decorrente, 

consubstanciada na Lei nº 9.096, 1995, facilitou a criação de partidos, agora como 

organizações sociais, fora do Estado; garantiu recursos institucionais, como o funcionamento 

parlamentar, e, principalmente,  financeiros, como o fundo partidário, votados como dotação 

orçamentária anual pelo Congresso Nacional, com valor mínimo baseado no número de 

eleitores, em distribuições mensais proporcionais ao tamanho da bancada, mensurada em 

votos às agremiações.   

Conforme demonstrei no capítulo 2, a legislação original, entretanto, previa um 

engenhoso sistema de “freios e contrapesos” que garantiam o multipartidarismo e a baixa 

regulação -  aspectos inerentes à nossa democracia, já que o controle dos partidos pelo Estado 

e o bipartidarimo remetiam ao período de exceção (Cf. capítulo 2). Ao mesmo tempo, a lei 

previa dispositivos que continham um possível “excesso de democracia”, tão bem sinalizado 

por Ames em avaliação do sistema em palestra em 2011143, com mais mecanismos de 

incentivos (carrots) e do que de punição (sticks), sendo o principal deles a cláusula de 

desempenho. 

                                                             
143 Palestra “In  Spite of Themselves” TEDx, Pitttsburgh University.  Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ZmzNmH36JWo> Acesso em: 24 de jan 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmzNmH36JWo
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Este equilíbrio, no entanto, foi quebrado por alterações introduzidas entre a 52ª 

Legislatura (2003-2007) e a 53ª Legislatura (2007-2011), na legislação partidária, eleitoral e 

até mesmo constitucional, muitas produzidas como reação a decisões dos tribunais superiores, 

cada dia mais frequentes. A principal delas, a meu ver, a inconstitucionalidade do 

funcionamento parlamentar como cláusula de desempenho de acesso ao fundo partidário e à 

propaganda partidária (ADIN nº 1351-3 e ADIN nº 1.354-8) em 2006, que acabou gerando 

um vácuo legislativo e o aumento da distribuição da parcela igualitária do fundo de 1% na 

legislação original, para 42% (Resolução do TSE, 22.506, 2007 vide capítulo 2), até chegar a 

distribuição atual de 5% para todos e 95% proporcional a quantidade de votos da bancada. 

Os efeitos das decisões como proxy  para o incentivo ao dissenso (a fragmentação) 

podem ser verificado na mudança de direção da curva do índice de fragmentação (Effns), que 

de descendente passa a crescer, na bancada eleita, em 2002 (gráfico 2, capítulo 3), e, pela 

primeira vez desde a publicação da nova Lei dos Partidos,  dentro da Legislatura (Cf quadro 

9, capítulo 4). Já os efeitos para o aumento da competição por recursos, outro fator de 

incentivo ao dissenso, a distribuição dos recursos entre as três maiores bancadas também é 

evidente, na queda abrupta na curva do gráfico 12, capítulo 6. 

Tais alterações acabaram por desestimular os partidos a procurar estratégias que 

maximizassem a união das bancadas dentro da Câmara, como fusões e incorporações, que 

ocorreram até a 52º legislatura (2003 – 2007) e que poderiam ter sido retomadas em meados 

da 54ª legislatura e da 55ª legislatura, não fossem novamente desestimuladas por decisões do 

Supremo Tribunal Federal e por proposições casuísticas aprovadas no Congresso Nacional.  

Hoje, pode-se dizer que os tribunais superiores são o principal legislador eleitoral e 

partidário no país. Estas alterações, como aqui demonstrei, acabaram, por um lado, 

incentivando a fragmentação, o dissenso e, consequentemente, a rebeldia dos parlamentares, 

manifestada não nas votações, mas pelo aumento da migração partidária, agora em novas 

formas, como a criação de partidos por migração ou como prefiro chamar, “com quadros 

eleitos”, no decorrer da própria legislatura, e orientadas pelas próprias agremiações em 

formação. Por outro, paradoxalmente, acabaram fortaleceram as organizações partidárias, que 

agora não mais sofrem da “penúria” constatada por (MAINWARING, 1999), mas, que ao 

mesmo tempo, dependem cada vez dos incentivos proporcionais à bancada eleita, como fonte 

de recursos humanos, físicos e financeiros. 
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Ao contrário do que advoga a literatura da perspectiva clássica brasilianista, revisada 

no capítulo 1, a análise da oferta eleitoral de partidos efetuada no capítulo três mostrou que 

nosso sistema eleitoral não é o principal responsável pela fragmentação e os problemas de 

governabilidade, dela decorrente. A oferta de novos partidos não acompanha nem o aumento 

do número de partidos registrados, nem o número de partidos parlamentares, com exceção do 

pleito de 2015, o que materializa o que chamo de nova tendência implantada no sistema 

partidário brasileiro a partir de 54º legislatura: a criação de partidos parlamentares com 

bancadas, prerrogativas de funcionamento parlamentar, fundo partidário e tempo de 

propaganda.  

Apesar do aumento do número de partidos e de candidatos, decorrente da euforia 

inicial da volta do regime democrático e das coligações, a nova Lei dos Partidos introduziu 

uma série de mecanismos que diminuíram a fragmentação não só na bancada eleita, mas 

principalmente no chamado período “intereleições”. Entre 1994 e 2001, ou seja, a penúltima 

sessão legislativa da primeira Legislatura iniciada após a publicação da atual Lei dos Partidos 

e da atual Lei das Eleições, as mudanças nos quadros no período durante a legislatura,  

diminuíam a fragmentação, em movimento contrário ao constatado por Nicolau (1996) no 

período anterior. 

A mudança de direção demonstra a introdução de mecanismos controladores da 

fragmentação na legislação original modificados posteriormente. A cláusula de desempenho 

introduzida pela Lei dos Partidos não extinguia o partido, como prevista no regime militar, 

mas continha dispositivo educativo: controlava o acesso ao funcionamento parlamentar, ou 

seja, às prerrogativas da liderança, e o acesso aos recursos proporcionais do fundo e da 

propaganda partidária. O mecanismo foi introduzido em dez anos, o que permitia que o 

sistema se adequasse às alterações. O período de redução da fragmentação coincide com a 

primeira metade do período de transição. Pouco a pouco, conforme as ações judiciais eram 

interpostas, as bancadas foram percebendo que o mecanismo protelado, definitivamente não 

entraria em vigor. 

O movimento dos quadros em sentido centrípeto, ou seja, pela concentração de 

bancadas, ocorreu até 2006, quando a possibilidade de implantação de um mecanismo de 

controle do número de agremiações foi definitivamente enterrada pela decisão do Supremo 

Tribunal Federal classificando a cláusula de desempenho como mecanismo cerceador da 

liberdade dos partidos. Como demonstrado, os efeitos desta decisão foram imediatamente 

percebidos no crescente aumento da fragmentação, não só na bancada eleita, como também 
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durante a Legislatura, agora manifestada em migração partidária sem precedentes. As 

mudanças nos quadros das agremiações decorrem de vacância temporária ou definitiva, sendo 

boa parte dela decorrente de trocas de legendas por parlamentares, que a partir de então 

assumiram movimento centrífugo, ou seja, tendente à expansão. 

Conforme argumento no quarto capítulo, a mudança de sentido ocorreu porque a 

migração partidária mostrava-se como válvula de escape à fragmentação por representar 

potencial negociação entre as lideranças partidárias, incentivadas por soluções de consenso 

como a fusão e a incorporação e ao aumento das bancadas, seja pela regulação interna - que 

permitia nova distribuição dos cargos de comissão tendo como referência as bancadas de 

início de cada sessão legislativa  - seja pela legislação eleitoral, que desde 1997 tinha como 

referência para o tempo de propaganda a bancada do “início da sessão legislativa em curso”, 

que pode ser a da posse ou a da primeira sessão deliberativa da sessão legislativa, a mesma 

que utilizo para o cálculo da fragmentação durante à legislatura. No período entre a eleição e 

o início dos trabalhos da Legislatura – período que também foi diminuído em 2007 - as 

lideranças partidárias podiam negociar o aumento das bancadas representadas na Câmara dos 

Deputados como forma de aumentar suas chances eleitorais. O movimento migratório no 

período concentrava-se nos meses anteriores ao início da sessão legislativa: dezembro, janeiro 

e fevereiro (Cf, gráfico 7, capítulo 4).  

No início da 53ª Legislatura, antes mesmo que uma série de mudanças regimentais e 

da legislação partidária que colocavam a bancada eleita como bancada de referência para os 

incentivos tivessem pleno efeito, os tribunais superiores decidiram punir a troca de partidos 

com a perda do mandato. A migração já vinha diminuindo com as mudanças introduzidas na 

legislação, como demonstro no capítulo 4, mas a opinião pública deu todo o mérito aos 

tribunais superiores. 

A decisão, é certo, tinha um objetivo consoante ao mens legis do constituinte. Visava 

fortalecer os partidos, que agora tinham o poder de cassar o mandato dos infiéis com o aval 

dos tribunais superiores. Também continha dispositivo que fomentava o consenso. Previa 

como “justa causa” para a desfiliação a fusão e a incorporação, além da criação de partidos, 

desde que a migração ocorresse nos 30 dias subsequentes. O mecanismo, a princípio, não 

fomentava a migração, já que os parlamentares que assinassem a criação do novo partido 

poderiam ser punidos pela desfiliação antes que a nova agremiação fosse constituída. Logo, 

continha um efeito que poderia ter retomado à tendência ao consenso.  
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Outra decisão do TSE, entretanto, colocou tudo a perder. No início de junho de 2011, 

em resposta a uma consulta do deputado federal Guilherme Campos (DEM/SP), o TSE  

determinou que a filiação a um novo partido político só ocorresse após o deferimento do 

registro, permitindo que parlamentares não perdessem o mandato ao se desfiliarem rumo a 

uma agremiação ainda não existente. Assim, a criação de partidos se tornava a opção perfeita 

para os insatisfeitos, que teriam o bônus de um líder e de uma liderança própria, o que não 

ocorreria com a fusão e a incorporação. Ainda mais com o aumento do percentual de 

distribuição igualitária do fundo para todas agremiações de um para cinco por cento, que, 

como demonstrado na análise das distribuições do fundo partidário (duodécimos desde 1994 

até 2015) no capítulo seis, aumentou os incentivos financeiros a criação de novas 

agremiações. Principalmente com o expressivo aporte de recursos na dotação orçamentária de 

2011 – primeira sessão legislativa da 54ª Legislatura (2011 – 2015), - quando a Reforma 

Política era pela primeira vez prioridade declarada entre os chefes de todos os poderes e das 

duas Casas Legislativas e o financiamento exclusivamente público de campanhas era o 

principal ponto da proposta do relator da Comissão Especial, na Câmara dos Deputados,  

deputado Henrique Fontana (PT-RS). 

Assim, o fenômeno da criação de partidos por migração que ocorreu na 54ª Legislatura 

(2007 – 2011) e que continuou no início da 55ª Legislatura (2011 – 2015) materializou  uma 

lógica que, a meu ver, vinha sendo construída nos bastidores do Congresso Nacional, desde a 

decisão pela inconstitucionalidade da cláusula de desempenho na 52ª Legislatura (2003 – 

2007), quando também foi criado o primeiro partido por migração após a nova lei que 

estabelecia as prerrogativas do funcionamento parlamentar e dos incentivos internos e 

externos a ele atrelados: o PSOL, formado por dissidentes  do PT. Politicamente forte, o 

PSOL, junto com o PSC, que cresceu com o “recrutamento de quadros eleitos”, estabeleceram 

o precedente do direito a liderança e cargos para partidos que alcançaram o funcionamento 

parlamentar dentro da Legislatura, amplamente aproveitado pelos novos partidos na 54ª 

Legislatura (Cf. capítulo 4 e 5). O fim da principal medida de contenção da fragmentação que 

condicionava o acesso aos outros incentivos proporcionais à bancada, aliada ao aumento do 

percentual de distribuição do fundo partidário, que passa a ser cada vez maior para as maiores 

bancadas, também a partir de 2006, e o precedente do PSOL, cultivaram o  terreno fértil para 

o quadro de alta fragmentação partidária atual. 

Desde 1995, diferentemente do que ocorre em outras assembleias e no Senado Federal, 

a representação na Câmara dos Deputados aporta recursos públicos crescentes do fundo e 
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acesso a recursos indiretos, como staff, espaço físico, espaço de mídia, além de prerrogativas 

importantes para a aprovação de políticas públicas. Criado para fortalecer partidos necessários 

a uma democracia recém-egressa de 20 anos de regime ditatorial, o Fundo Partidário com 

dotação orçamentária votada no Congresso, acabou se revelando em fonte de 

profissionalização e de cartelização dos  partidos (HENRIQUE, 2012b; PAIVA; HENRIQUE, 

2013; NICOLAU, 2010; ANDREIS, 2008). Ao mesmo tempo, quebrado o engenhoso 

mecanismo de freios e contrapesos introduzido pelo legislador original,  acabou por introduzir 

uma lógica partidária perversa na migração, antes pensada como uma lógica de atores 

racionais visando a obtenção de vantagens eleitorais. 

A criação do PSD, na 54ª Legislatura (2011-2015), estabeleceu precedente, que, 

materializou uma nova etapa do sistema partidário brasileiro, como pode ser observado nos 

capítulos 5 e 6. A meu ver, entretanto, o caso PSD retrata o clímax de uma tendência, iniciada 

com o fim da cláusula de desempenho em 2006. O resultado é claro não só na análise da 

configuração das bancadas eleitas e ao longo da 54ª legislatura, assim como no resultado das 

urnas, em 2014: um forte aumento da fragmentação, como resultado da vantagem competitiva 

para os partidos criados por migração partidária (Cf. capítulo 5) , com prejuízo da 

governabilidade, manifestada na grave crise institucional vivida pelo país em 2015. 

Com recursos partidários cada vez maiores, cada parlamentar passou a agregar valor 

ao patrimônio do partido, em capital proporcional ao número de votos. A pergunta quanto 

vale um deputado, não mais se restringiu ao quanto ele agrega em força política, políticas 

públicas ou ao custo que ele representa ao erário. Com a introdução do Fundo Partidário 

proporcional à bancada e a permissão da migração para criação de partido, com portabilidade 

dos incentivos relativos à bancada eleita, frontalmente contrária à legislação original e as 

alterações aprovadas pelo Congresso Nacional (Lei da Portabilidade Eleitoral), o parlamentar 

eleito passou a representar importante capital para o partido, medido em votos dados a outra 

agremiação. 

Com a vedação do financiamento de partidos e de campanhas por Pessoa Jurídica, 

principal financiador das eleições brasileiras,  também por decisão judicial antes mesmo da 

votação da Reforma Política no Congresso Nacional, é prevista uma escalada no fenômeno. O 

fundo partidário, com dotações iniciais  crescentes e a possibilidade de emendas na Comissão 

Mista de Orçamento e de créditos extraordinários, será cada vez mais cobiçado. 
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O recrutamento de quadros eleitos viola a integridade eleitoral, mas reduz os custos e 

maximizam os incentivos proporcionais à bancada, dando vantagem competitiva aos novos 

partidos. Como demonstro no capítulo 6, a criação de partidos por migração é benéfica 

somente para as novas agremiações, mas continua contando com o apoio dos tribunais 

superiores na 55ª Legislatura (2015 – 2019). 

A perspectiva, já no curto prazo, não é boa. A criação de partidos por migração semeia 

a hiperfragmentação também na bancada eleita nas próximas eleições pelo acréscimo das 

novas legendas, com vantagem competitiva,  à oferta eleitoral. Fortalece o dissenso, que é 

crescente, e a indisciplina, que, ao contrário do que advoga a perspectiva do presidencialismo 

de coalizão, é refratária à disciplina do plenário ou à produção legislativa, que bateu recordes 

na primeira sessão legislativa em 2015, sob a presidência de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que 

polariza o controle da agenda com a presidente Dilma Rousseff (PT), em meio a uma série de 

denúncias de corrupção que colocaram o País em uma das maiores crises institucionais da 

história. Só o distanciamento temporal, que ainda não é possível no presente trabalho, poderá 

nos dar a dimensão dos efeitos destas medidos para o sistema partidário na terceira década 

após a edição da atual Lei dos Partidos. 

O dissenso e os desafios à governabilidade dele decorrente, entretanto, não advêm 

precipuamente do nosso arranjo institucional, embora ele possa contribuir, tampouco da 

legislação partidária derivada dos princípios constitucionais, que como disse, continha um 

engenhoso equilíbrio. Mais do que advinda de atores racionais, a rebeldia dos quadros que 

migram rumo às novas agremiações têm causa pontual. Desde a 54ª Legislatura, rebeldes são 

os partidos que recrutam valiosos quadros de infiéis, apoiados pelas decisões dos que deveria 

guardar a Constituição: os tribunais superiores. 
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APÊNDICE A - Bancadas Eleitas e Bancadas da Primeira Sessão Deliberativa (1995 a 2014) 



Partidos Membros eleitos em 1994 Bancada (%) Distritos 

PMDB 107 20,86% 23

PFL 89 17,35% 23

PSDB 63 12,28% 18

PPR 51 9,94% 19

PT 50 9,75% 16

PP 35 6,82% 17

PDT 34 6,63% 15

PTB 31 6,04% 14

PSB 15 2,92% 6

PL 13 2,53% 6

PCdoB 10 1,95% 9

PMN 4 0,78% 3

PSC 3 0,58% 3

PSD 3 0,58% 2

PPS 2 0,39% 2

PRN 1 0,19% 1

PRP 1 0,19% 1

PV 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 50ª Legislatura (1995-1999)

Fonte:  Bancada Eleita em 1994 - Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 1995 Bancada (%) Distritos 

PMDB 107 20,90% 23

PFL 88 17,19% 23

PSDB 64 12,50% 18

PPR 51 9,96% 19

PT 49 9,57% 16

PP 35 6,84% 17

PDT 33 6,45% 15

PTB 31 6,05% 14

PL 15 2,93% 8

PSB 14 2,73% 7

PC DO B 10 1,95% 9

PSD 4 0,78% 3

PMN 4 0,78% 2

PSC 3 0,59% 3

PPS 2 0,39% 2

PRP 1 0,20% 1

PV 1 0,20% 1

TOTAL 512 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 50ª Legislatura (1995-1999)

Fonte:  Bancada em 16/02/1995 - Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 1996 Bancada (%) Distritos 

PFL 98 19,14% 23

PMDB 97 18,95% 22

PPB 88 17,19% 26

PSDB 83 16,21% 22

PT 49 9,57% 16

PTB 29 5,66% 13

PDT 25 4,88% 12

PSB 13 2,54% 6

PC DO B 10 1,95% 9

PL 9 1,76% 7

PSD 3 0,59% 2

PPS 2 0,39% 2

PSL 2 0,39% 2

PMN 1 0,20% 1

PSC 1 0,20% 1

PV 1 0,20% 1

S. PART. 1 0,20% 1

TOTAL 512 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 50ª Legislatura (1995-1999)

Fonte:  Bancada em 15/02/1996 - Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 1997 Bancada (%) Distritos 

PFL 102 20,20% 24

PMDB 99 19,60% 23

PSDB 86 17,03% 23

PPB 79 15,64% 25

PT 51 10,10% 16

PTB 24 4,75% 13

PDT 24 4,75% 12

PC DO B 10 1,98% 9

PL 9 1,78% 8

PSB 11 2,18% 4

PSD 3 0,59% 2

PPS 2 0,40% 2

PSL 2 0,40% 2

PMN 1 0,20% 1

PV 1 0,20% 1

S. PART. 1 0,20% 1

TOTAL 505 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 50ª Legislatura (1995-1999)

Fonte:  Bancada em 17/02/1997 - Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 1998 Bancada (%) Distritos 

PFL 109 21,29% 26

PSDB 96 18,75% 24

PMDB 87 16,99% 25

PPB 80 15,63% 24

PT 50 9,77% 16

PDT 22 4,30% 11

PTB 22 4,30% 11

PSB 14 2,73% 7

PL 10 1,95% 8

PC DO B 9 1,76% 9

PPS 7 1,37% 5

PSD 2 0,39% 2

PMN 1 0,20% 1

PRONA 1 0,20% 1

PSTU 1 0,20% 1

PV 1 0,20% 1

TOTAL 512 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 50ª Legislatura (1995-1999)

Fonte:  Bancada em 16/02/1998 - Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros eleitos em 1998 Bancada (%) Distritos 

PFL 105 20,47% 25

PSDB 99 19,30% 25

PMDB 83 16,18% 26

PPB 60 11,70% 21

PT 59 11,50% 18

PTB 31 6,04% 16

PDT 25 4,87% 11

PSB 18 3,51% 9

PL 12 2,34% 7

PCdoB 7 1,36% 7

PPS 3 0,58% 3

PSD 3 0,58% 3

PMN 2 0,39% 2

PSC 2 0,39% 2

PRONA 1 0,19% 1

PSL 1 0,19% 1

PST 1 0,19% 1

PV 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 51ª Legislatura (1999-2003)

Fonte:  Bancada eleita 1998 -Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 1999 Bancada (%) Distritos 

PFL 110 21,48% 25

PMDB 99 19,34% 26

PSDB 96 18,75% 24

PT 60 11,72% 18

PPB 54 10,55% 22

PTB 25 4,88% 14

PDT 24 4,69% 10

PSB 15 2,93% 8

PL 9 1,76% 6

PCdoB 7 1,37% 7

PST 5 0,98% 5

PPS 3 0,59% 3

PMN 1 0,20% 1

PSD 1 0,20% 1

PSL 1 0,20% 1

PTN 1 0,20% 1

PV 1 0,20% 1

TOTAL 512 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 51ª Legislatura (1999-2003)

Fonte:  Bancada em 22/02/1999 -Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2000 Bancada (%) Distritos 

PSDB 103 20,08% 25

PFL 101 19,69% 25

PMDB 96 18,71% 25

PT 60 11,70% 19

PPB 52 10,14% 23

PTB 24 4,68% 14

PDT 21 4,09% 8

PPS 13 2,53% 9

PSB 12 2,34% 8

PL 11 2,14% 8

PCdoB 7 1,36% 7

PSL 5 0,97% 5

PST 5 0,97% 4

PHS 1 0,19% 1

PTN 1 0,19% 1

PV 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 51ª Legislatura (1999-2003)

Fonte:  Bancada em 15/02/2000 -Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2001 Bancada (%) Distritos 

PSDB 104 20,27% 25

PFL 100 19,49% 25

PMDB 96 18,71% 25

PT 55 10,72% 16

PPB 48 9,36% 22

PTB 26 5,07% 15

PSB 18 3,51% 9

PL 15 2,92% 9

PDT 15 2,92% 8

PPS 12 2,34% 9

PCdoB 10 1,95% 10

PSL 5 0,97% 5

PST 4 0,78% 3

S.PART. 2 0,39% 2

PHS 1 0,19% 1

PTN 1 0,19% 1

PV 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 51ª Legislatura (1999-2003)

Fonte:  Bancada em 15/02/2001 -Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2002 Bancada (%) Distritos 

PFL 95 18,55% 22

PSDB 94 18,36% 23

PMDB 88 17,19% 23

PT 59 11,52% 16

PPB 50 9,77% 23

PTB 34 6,64% 19

PL 23 4,49% 16

PDT 18 3,52% 10

PSB 16 3,13% 9

PPS 13 2,54% 11

PCdoB 10 1,95% 10

PSL 5 0,98% 5

PST 4 0,78% 3

PHS 1 0,20% 1

PSDC 1 0,20% 1

PTN 1 0,20% 1

TOTAL 512 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 51ª Legislatura (1999-2002)

Fonte:  Bancada em 15/02/2002 -Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros eleitos em 2002 Bancada (%) Distritos

PT 91 17,74% 23

PFL 84 16,37% 24

PMDB 75 14,62% 24

PSDB 70 13,65% 20

PPB 49 9,55% 21

PTB 26 5,07% 15

PL 26 5,07% 16

PSB 22 4,29% 9

PDT 21 4,09% 12

PPS 15 2,92% 10

PCdoB 12 2,34% 10

PRONA 6 1,17% 1

PV 5 0,97% 4

PSD 4 0,78% 4

PST 3 0,58% 2

PMN 1 0,19% 1

PSC 1 0,19% 1

PSDC 1 0,19% 1

PSL 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 52ª Legislatura (2003-2007)

Fonte: Bancada eleita 2002 Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2003 Bancada (%) Distritos

PT 92 18,00% 23

PFL 76 14,87% 23

PMDB 70 13,70% 24

PSDB 62 12,13% 19

PPB 45 8,81% 19

PTB 42 8,22% 22

PL 34 6,65% 21

PSB 26 5,09% 11

PPS 21 4,11% 14

PDT 16 3,13% 11

PCdoB 11 2,15% 9

PV 6 1,17% 5

PRONA 6 1,17% 1

PMN 2 0,39% 2

S.PART. 1 0,20% 1

PSC 1 0,20% 1

TOTAL 511 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 52ª Legislatura (2003-2007)

Fonte: Bancada em 17/02/2003 Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2004 Bancada (%) Distritos

PT 91 17,74% 22

PMDB 78 15,20% 25

PFL 63 12,28% 22

PP 54 10,53% 24

PTB 52 10,14% 24

PSDB 52 10,14% 17

PL 43 8,38% 23

PPS 20 3,90% 14

PSB 19 3,70% 12

PDT 12 2,34% 10

PCdoB 9 1,75% 8

PSC 7 1,36% 6

PV 6 1,17% 5

S.PART. 4 0,78% 4

PRONA 2 0,39% 1

PSL 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 52ª Legislatura (2003-2007)

Fonte: Bancada em 15/02/2004 Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2005 Bancada (%) Distritos

PT 91 17,74% 22

PMDB 89 17,35% 25

PFL 62 12,09% 23

PSDB 53 10,33% 16

PP 51 9,94% 25

PTB 51 9,94% 25

PL 46 8,97% 23

PPS 18 3,51% 14

PSB 16 3,12% 11

PDT 15 2,92% 13

PCdoB 9 1,75% 8

PV 6 1,17% 5

S.PART. 3 0,58% 3

PRONA 2 0,39% 1

PSL 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 52ª Legislatura (2003-2007)

Fonte: Bancada em 15/02/ 2005 Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2006 Bancada (%) Distritos

PT 82 16,02% 22

PMDB 81 15,82% 26

PFL 64 12,50% 23

PSDB 55 10,74% 18

PP 51 9,96% 25

PTB 42 8,20% 22

PL 37 7,23% 23

PSB 28 5,47% 14

PDT 21 4,10% 14

PPS 15 2,93% 10

PCdoB 11 2,15% 9

PSOL 7 1,37% 6

PV 7 1,37% 5

PSC 6 1,17% 5

PMR 2 0,39% 1

PRONA 2 0,39% 1

PTC 1 0,20% 1

TOTAL 512 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 52ª Legislatura (2003-2007)

Fonte: Bancada em 15/02/2006 Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros eleitos em 2006 Bancada (%) Distritos

PMDB 89 17,35% 26

PT 83 16,18% 24

PSDB 66 12,87% 20

PFL 65 12,67% 21

PP 41 7,99% 20

PSB 27 5,26% 18

PDT 24 4,68% 13

PL 23 4,48% 13

PPS 22 4,29% 14

PTB 22 4,29% 13

PCdoB 13 2,53% 12

PV 13 2,53% 6

PSC 9 1,75% 7

PMN 3 0,58% 3

PSOL 3 0,58% 3

PTC 3 0,58% 3

PHS 2 0,39% 2

PRONA 2 0,39% 2

PAN 1 0,19% 1

PRB 1 0,19% 1

PTdoB 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 53ª Legislatura (2007-2011)

Fonte: Bancada eleita 2006 -  Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2007 Bancada (%) Distritos

PMDB 90 17,61% 26

PT 83 16,24% 24

PSDB 63 12,33% 20

PFL 61 11,94% 20

PP 41 8,02% 20

PR 33 6,46% 19

PSB 28 5,48% 19

PDT 23 4,50% 12

PTB 21 4,11% 13

PPS 17 3,33% 11

PCdoB 13 2,54% 12

PV 13 2,54% 6

PSC 6 1,17% 4

PAN 5 0,98% 5

PMN 3 0,59% 3

PSOL 3 0,59% 3

PTC 3 0,59% 3

PHS 2 0,39% 2

PRB 1 0,20% 1

PTdoB 1 0,20% 1

S.PART. 1 0,20% 1

TOTAL 511 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 53ª Legislatura (2007-2011)

Fonte: Bancada em 2 de fevereiro de 2007 -  Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2008 Bancada (%) Distritos

PMDB 92 17,93% 27

PT 80 15,59% 25

DEM 58 11,31% 19

PSDB 57 11,11% 19

PR 42 8,19% 19

PP 40 7,80% 20

PSB 30 5,85% 21

PDT 25 4,87% 13

PTB 20 3,90% 13

PPS 14 2,73% 10

PV 14 2,73% 6

PCdoB 13 2,53% 12

PSC 11 2,14% 8

PMN 5 0,97% 5

PRB 4 0,78% 4

PSOL 3 0,58% 3

PHS 2 0,39% 2

PRTB 1 0,19% 1

PTC 1 0,19% 1

PTdoB 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 53ª Legislatura (2007-2011)

Fonte: Bancada em 6 de fevereiro de  2008 -  Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2009 Bancada (%) Distritos

PMDB 96 18,71% 27

PT 78 15,20% 25

DEM 58 11,31% 19

PSDB 57 11,11% 19

PR 42 8,19% 18

PP 39 7,60% 20

PSB 30 5,85% 21

PDT 25 4,87% 13

PTB 22 4,29% 13

PV 14 2,73% 6

PPS 13 2,53% 9

PCdoB 12 2,34% 11

PSC 11 2,14% 8

PMN 5 0,97% 5

PRB 3 0,58% 3

PSOL 3 0,58% 3

PHS 2 0,39% 2

PRTB 1 0,19% 1

PTC 1 0,19% 1

PTdoB 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 53ª Legislatura (2007-2011)

Fonte: Bancada em 2/02/2009 -  Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 2010 Bancada (%) Distritos

PMDB 88 17,15% 27

PT 77 15,01% 25

PSDB 57 11,11% 19

DEM 56 10,92% 18

PR 43 8,38% 19

PP 38 7,41% 19

PSB 27 5,26% 20

PTB 25 4,87% 13

PDT 23 4,48% 13

PSC 16 3,12% 13

PPS 15 2,92% 10

PV 15 2,92% 7

PCdoB 12 2,34% 11

PRB 8 1,56% 7

PHS 3 0,58% 3

PMN 3 0,58% 3

PSOL 3 0,58% 3

PTC 3 0,58% 3

PTdoB 1 0,19% 1

TOTAL 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 53ª Legislatura (2007-2011)

Fonte: Bancada em 2/02/2010 - Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partido Membros eleitos em 2010 Bancada(%) Distritos

PT 86 16,76% 23

PMDB 78 15,20% 27

PSDB 54 10,53% 21

PP 44 8,58% 20

DEM 43 8,38% 21

PR 41 7,99% 19

PSB 35 6,82% 17

PDT 27 5,26% 15

PTB 22 4,29% 15

PSC 17 3,31% 11

PC do B 15 2,92% 10

PV 13 2,53% 7

PPS 12 2,34% 7

PRB 8 1,56% 7

PMN 4 0,78% 4

PTdoB 3 0,58% 3

PSOL 3 0,58% 2

PHS 2 0,39% 2

PRTB 2 0,39% 2

PRP 2 0,39% 2

PTC 1 0,19% 1

PSL 1 0,19% 1

Total 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares na 54ª Legislatura (2011-2015)

Fonte: Bancada eleita em 2010, após recontagem de votos -  Secretaria Geral da Mesa (SGM) - 

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partido Membros em 2011 Bancada(%) Distritos

PT 86 16,83% 24

PMDB 78 15,26% 27

PSDB 53 10,37% 20

PP 44 8,61% 20

DEM 43 8,41% 21

PR 40 7,83% 19

PSB 34 6,65% 16

PDT 26 5,09% 14

PTB 22 4,31% 15

PSC 17 3,33% 11

PCdoB 15 2,94% 10

PV 14 2,74% 8

PPS 12 2,35% 7

PRB 8 1,57% 7

PTdoB 4 0,78% 4

PMN 4 0,78% 4

PSOL 3 0,59% 2

PRTB 2 0,39% 2

PRP 2 0,39% 2

PHS 2 0,39% 2

PSL 1 0,20% 1

PTC 1 0,20% 1

Total 511 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares na 54ª Legislatura (2011-2015)

Fonte: Bancada em 02/02/2011 - Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Membros em 04/11/2011 Bancada (%) Distritos

PT 87 16,96% 22

PMDB 80 15,59% 26

PSDB 50 9,75% 22

PSD 48 9,36% 18

PP 37 7,21% 18

PR 36 7,02% 18

PSB 30 5,85% 16

DEM 27 5,26% 18

PDT 26 5,07% 15

PTB 20 3,90% 14

PSC 16 3,12% 11

PC do B 13 2,53% 10

PV 11 2,14% 8

PRB 10 1,95% 8

PPS 9 1,75% 6

PTdoB 3 0,58% 3

PSOL 3 0,58% 2

PMN 2 0,39% 2

PHS 1 0,19% 1

PRTB 1 0,19% 1

PRP 1 0,19% 1

PTC 1 0,19% 1

PSL 1 0,19% 1

Total 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 54ª Legislatura  (Nov. 2011)

Fonte:  Secretaria Geral da Mesa (SGM) - Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partido Membros em 2012 Bancada(%) Distritos

PT 85 16,60% 22

PMDB 77 15,04% 25

PSDB 51 9,96% 22

PSD 47 9,18% 18

PP 39 7,62% 19

PR 36 7,03% 18

PSB 29 5,66% 15

DEM 27 5,27% 18

PDT 27 5,27% 16

PTB 20 3,91% 14

PSC 17 3,32% 12

PCdoB 13 2,54% 10

PPS 11 2,15% 8

PRB 10 1,95% 8

PV 10 1,95% 7

PTdoB 3 0,59% 3

PSOL 3 0,59% 2

PMN 2 0,39% 2

PHS 1 0,20% 1

PRTB 1 0,20% 1

PSL 1 0,20% 1

PRP 1 0,20% 1

PTC 1 0,20% 1

Total 512 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares na 54ª Legislatura (2011-2015)

Fonte: Bancada em 02/02/2012 - Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partido Membros em 2013 Bancada(%) Distritos

PT 88 17,19% 24

PMDB 81 15,82% 26

PSDB 49 9,57% 19

PSD 49 9,57% 18

PP 37 7,23% 16

PR 34 6,64% 19

DEM 28 5,47% 17

PSB 27 5,27% 13

PDT 26 5,08% 16

PTB 18 3,52% 12

PSC 16 3,13% 12

PCdoB 13 2,54% 10

PPS 11 2,15% 9

PRB 10 1,95% 8

PV 10 1,95% 7

PMN 3 0,59% 3

PTdoB 3 0,59% 3

PSOL 3 0,59% 2

PRP 2 0,39% 2

PHS 1 0,20% 1

PRTB 1 0,20% 1

PSL 1 0,20% 1

PEN 1 0,20% 1

Total 512 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares na 54ª Legislatura (2011-2015)

Fonte: Bancada em 04/02/2013 - Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partido Membros em 2014 Bancada(%) Distritos

PT 88 17,15% 24

PMDB 75 14,62% 25

PSDB 45 8,77% 19

PSD 42 8,19% 18

PP 40 7,80% 18

PR 31 6,04% 17

DEM 26 5,07% 18

PSB 24 4,68% 11

SDD 22 4,29% 18

PROS 19 3,70% 14

PDT 18 3,51% 14

PTB 18 3,51% 14

PCdoB 14 2,73% 10

PSC 13 2,53% 10

PRB 10 1,95% 7

PV 9 1,75% 7

PPS 8 1,56% 6

PMN 3 0,58% 3

PTdoB 3 0,58% 3

PSOL 3 0,58% 2

PRP 2 0,39% 2

Total 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares na 54ª Legislatura (2011-2015)

Fonte: Bancada em 03/02/2014 - Secretaria Geral da Mesa (SGM)

Câmara dos Deputados - Elaboração própria 
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Partidos Parlamentares Membros eleitos em 2014 Bancada (%) Distritos

PT 68 13,26% 21

PMDB 66 12,87% 27

PSDB 54 10,53% 23

PSD 36 7,02% 18

PP 38 7,41% 18

PR 34 6,63% 18

PSB 34 6,63% 17

PTB 25 4,87% 16

DEM 21 4,09% 14

PRB 21 4,09% 12

PDT 19 3,70% 16

SD 15 2,92% 14

PSC 13 2,53% 9

PROS 11 2,14% 8

PC do B 10 1,95% 9

PPS 10 1,95% 8

PV 8 1,56% 5

PHS 5 0,97% 5

PSOL 5 0,97% 3

PTN 4 0,78% 4

PMN 3 0,58% 3

PRP 3 0,58% 3

PSDC 2 0,39% 2

PTC 2 0,39% 2

PEN 2 0,39% 1

PTdoB 2 0,39% 1

PSL 1 0,19% 1

PRTB 1 0,19% 1

Total 513 100,00% 27 distritos

Partidos Parlamentares 55ª Legislatura (2015 - 2019)

Fonte:  Bancada eleita em 2014, após retotalização - Secretaria Geral da Mesa (SGM) - Câmara dos 

Deputados - Elaboração própria 
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APÊNDICE B - Effns das Bancada de Distribuição de Cargos da Mesa e de Comissões (1992 a 2015) 



Ano P HH F N

1992C 18 0,1089 0,8911 9,1846

1993C 20 0,1120 0,8880 8,9292

1993M 21 0,1081 0,8919 9,2499

1994C 19 0,1188 0,8812 8,4143

1995C 17 0,1225 0,8775 8,1636

1995M 18 0,1232 0,8768 8,1167

1996C 17 0,1447 0,8553 6,9108

1997C 15 0,1521 0,8479 6,5743

1997M 16 0,1496 0,8504 6,6826

1998C 16 0,1487 0,8513 6,7243

1999C 17 0,1484 0,8516 6,7374

1999M 17 0,1426 0,8574 7,0128

2000C 16 0,1439 0,8561 6,9469

2001C 17 0,1402 0,8598 7,1349

2001M 17 0,1453 0,8547 6,8833

2002C 16 0,1305 0,8695 7,6634

2003C 16 0,1122 0,8878 8,9134

2003M 19 0,1178 0,8822 8,4896

2004C 16 0,1125 0,8875 8,8911

2005C 15 0,1184 0,8816 8,4471

2005M 16 0,1103 0,8897 9,0657

2006C 17 0,1064 0,8936 9,3972

2007MC 20 0,1080 0,8920 9,2590

2009M 20 0,1080 0,8920 9,2590

2011MC 22 0,0962 0,9038 10,3974

2013MC 24 0,0933 0,9067 10,7149

2014C 24 0,0861 0,9139 11,6123

2015MC 28 0,0750 0,9250 13,3324
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APÊNDICE C - Distribuição do Fundo Partidário por Votos e Partidos (2006, 2010, 2014) 



Deputados Votos
Fundo

Fevereiro
2007

Valor do
Deputado

Valor do
Voto

PT 83 7.606.602 1.130.586,83 13.621,53 0,15
PMDB 89 9.482.138 1.162.782,39 13.064,97 0,12
PSDB 66 8.279.657 985.445,93 14.931,00 0,12
PP 41 4.997.543 647.916,11 15.802,83 0,13
PSD 0 0 N/A N/A
PR 0 0 545.535,11 N/A N/A
PSB 27 3.184.669 545.618,36 20.208,09 0,17
PTB 22 2.210.130 465.108,30 21.141,29 0,21
PRB 1 83.127 198.801,87 198.801,87 2,39
DEM 0 0 N/A N/A
PDT 24 2.038.493 488.155,44 20.339,81 0,24
SD 0 0 N/A N/A
PSC 9 665.836 296.627,21 32.958,58 0,45
PROS 0 0 N/A N/A
PPS 22 1.792.190 414.099,75 18.822,72 0,23
PC do B 13 1.415.439 333.007,07 25.615,93 0,24
PV 13 1.154.815 380.693,05 29.284,08 0,33
PSOL 3 387.859 210.218,54 70.072,85 0,54
PHS 2 119.682 204.510,20 102.255,10 1,71
PTN 0 0 0,00 N/A N/A
PRP 0 0 193.093,54 N/A N/A
PMN 3 293.325 210.218,54 70.072,85 0,72
PEN 0 0 N/A N/A
PTC 3 539.061 210.218,54 70.072,85 0,39
PSDC 0 0 0,00 N/A N/A
PT do B 1 59.524 198.801,87 198.801,87 3,34
PSL 0 0 0,00 N/A N/A
PRTB 0 0 0,00 N/A N/A
PFL 65 6.742.770 884.508,44 13.607,82 0,13
PL 23 2.290.908 0,00 0,00
PRONA 2 410.364 0,00 0,00
PAN 1 71.734 198.801,87 198.801,87 2,77
PSTU 0 193.093,54 N/A N/A
PCB 0,00 N/A N/A
PCO 0,00 N/A N/A
PPL N/A N/A

Total 513 53.825.866 10.097.842,50R$  

Partidos com Bancada Eleita 20 9.711.655,42R$    18.931,10R$   0,18R$          
Partidos sem Representação 2 386.187,08R$       
Receita Mensal Média com Bancada 485.582,77R$       
Receita Mensal Media sem Bancada 193.093,54R$       

2006
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Deputados Votos
Fundo

Fevereiro
2011

Valor do
Deputado

Valor do
Voto

PT 88 10.580.432 3.815.327,75 43.356,00 0,36
PMDB 78 8.492.579 2.556.158,66 32.771,26 0,30
PSDB 53 6.291.304 2.235.129,42 42.172,25 0,36
PP 44 5.168.090 1.612.684,21 36.651,91 0,31
DEM 43 4.550.184 1.159.886,72 26.974,11 0,25
PR 40 5.866.587 1.904.374,25 47.609,36 0,32
PSB 34 4.709.361 1.613.375,03 47.452,21 0,34
PDT 26 2.581.530 1.040.902,66 40.034,72 0,40
PTB 22 2.349.527 812.236,88 36.919,86 0,35
PSC 17 1.859.443 861.610,35 50.682,96 0,46
PC do B 15 1.823.077 721.505,35 48.100,36 0,40
PV 14 1.040.760 855.201,53 61.085,82 0,82
PPS 12 1.356.469 402.529,51 33.544,13 0,30
PRB 8 871.461 620.661,37 77.582,67 0,71
PMN 4 446.162 305.854,95 76.463,74 0,69
PT do B 4 207.910 228.859,71 57.214,93 1,10
PSOL 3 442.756 279.926,32 93.308,77 0,63
PHS 2 96.060 251.938,57 125.969,29 2,62
PRTB 2 50.488 128.850,55 64.425,28 2,55
PRP 2 47.488 116.317,83 58.158,92 2,45
PTC 1 104.015 137.235,33 137.235,33 1,32
PSL 1 40.093 189.756,35 189.756,35 4,73
PTN 0 0 85.287,02 N/A N/A
PSDC 0 0 59.625,94 N/A N/A
PSTU 0 63.893,00 N/A N/A
PCB 0 53.499,66 N/A N/A

Total 513 58.975.776 22.112.628,92R$  

Partidos com Bancada Eleita 22 21.850.323,30R$  42.593,22R$   0,37R$          
Partidos sem Representação 5 262.305,62R$       
Receita Mensal Média com Bancada 993.196,51R$       
Receita Mensal Media sem Bancada 52.461,12R$         

2010
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Deputados Votos
Fundo

Fevereiro
2015

Valor do
Deputado

Valor do
Voto

PT 69 7.375.305 2.602.131,69 37.712,05 0,35
PMDB 65 7.279.016 2.078.030,97 31.969,71 0,29
PSDB 54 7.488.370 2.131.477,07 39.471,80 0,28
PP 38 5.125.383 1.250.358,78 32.904,18 0,24
PSD 36 3.891.108 1.162.730,03 32.298,06 0,30
PR 34 4.323.932 1.099.654,28 32.342,77 0,25
PSB 34 3.353.611 1.219.637,54 35.871,69 0,36
PTB 25 2.480.986 773.051,33 30.922,05 0,31
PRB 21 3.076.897 869.780,36 41.418,11 0,28
DEM 21 2.743.096 805.552,51 38.359,64 0,29
PDT 20 1.821.210 699.270,50 34.963,53 0,38
SD 15 1.543.706 540.717,24 36.047,82 0,35
PSC 13 1.519.918 508.598,21 39.122,94 0,33
PROS 11 1.077.566 405.512,17 36.864,74 0,38
PPS 10 1.168.957 401.446,43 40.144,64 0,34
PC do B 10 908.509 393.349,51 39.334,95 0,43
PV 8 626.424 410.700,96 51.337,62 0,66
PSOL 5 730.097 361.559,66 72.311,93 0,50
PHS 5 297.379 206.200,10 41.240,02 0,69
PTN 4 431.340 167.591,59 41.897,90 0,39
PRP 3 170.865 167.903,34 55.967,78 0,98
PMN 3 133.282 119.131,27 39.710,42 0,89
PEN 2 107.841 157.118,18 78.559,09 1,46
PTC 2 85.285 94.529,69 47.264,85 1,11
PSDC 2 83.879 127.130,48 63.565,24 1,52
PT do B 1 114.948 187.645,89 187.645,89 1,63
PSL 1 107.734 183.819,61 183.819,61 1,71
PRTB 1 64.435 116.553,28 116.553,28 1,81
PSTU 0 66.136,36 N/A N/A
PCB 0 43.084,19 N/A N/A
PCO 0 32.836,38 N/A N/A
PPL 0 57.177,07 N/A N/A

Total 513 58.131.079 19.440.416,67R$  

Partidos com Bancada Eleita 28 19.241.182,67R$  37.507,18R$   0,33R$          
Partidos sem Representação 4 199.234,00R$       
Receita Mensal Média com Bancada 687.185,10R$       
Receita Mensal Media sem Bancada 49.808,50R$         

2014
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ANEXO A - Votos Válidos e Eleitorado Votante para a Câmara dos Deputados (2010, 2014) 



UF
Votos Válidos

para Câmara dos 
Deputados

0,5% dos Votos 
Válidos

Número do
Eleitorado que 

Votou

0,1% do
Eleitorado que 

Votou

AC 346.126 1.731 363.570 364 
AL 1.415.349 7.077 1.583.844 1.584 
AM 1.530.906 7.655 1.621.948 1.622 
AP 343.609 1.718 357.792 358 
BA 6.684.011 33.420 7.486.735 7.487 
CE 4.257.874 21.289 4.699.435 4.699 
DF 1.406.083 7.030 1.550.765 1.551 
ES 1.886.271 9.431 2.083.045 2.083 
GO 2.988.243 14.941 3.329.636 3.330 
MA 3.043.352 15.217 3.285.100 3.285 
MG 10.413.335 52.067 11.838.442 11.838 
MS 1.281.235 6.406 1.392.464 1.392 
MT 1.506.816 7.534 1.655.212 1.655 
PA 3.422.655 17.113 3.754.672 3.755 
PB 1.952.737 9.764 2.232.261 2.232 
PE 4.450.200 22.251 5.041.936 5.042 
PI 1.668.005 8.340 1.813.324 1.813 
PR 5.717.621 28.588 6.347.623 6.348 
RJ 8.009.950 40.050 9.572.486 9.572 
RN 1.653.375 8.267 1.877.681 1.878 
RO 765.958 3.830 846.351 846 
RR 222.696 1.113 233.616 234 
RS 6.165.335 30.827 6.902.902 6.903 
SC 3.471.076 17.355 3.900.064 3.900 
SE 1.028.489 5.142 1.184.869 1.185 
SP 21.972.502 109.863 25.310.267 25.310 
TO 728.049 3.640 772.644 773 

Total 98.331.858 491.659 111.038.684 111.039 

Fonte: Consulta ao Sítio do TSE, endereço:
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/eleicoes-2010/estatisticas
Atualizado em 02/04/2012 -  Dados Sujeitos a alterações.
*TOTAL DE ASSINATURAS PARA O APOIAMENTO MÍNIMO = 491.659

Resultado de Eleições – 2010
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UF
Votos Válidos

para Câmara dos 
Deputados

0,5% dos Votos 
Válidos

Número do
Eleitorado que 

Votou

0,1% do
Eleitorado que 

Votou

AC 399.201 1.996 418.772 419 
AL 1.384.584 6.923 1.612.496 1.612 
AM 1.658.407 8.292 1.791.817 1.792 
AP 386.084 1.930 407.846 408 
BA 6.641.666 33.208 7.818.832 7.819 
CE 4.367.020 21.835 5.007.565 5.008 
DF 1.454.063 7.270 1.674.508 1.675 
ES 1.794.470 8.972 2.150.248 2.150 
GO 3.032.760 15.164 3.514.438 3.514 
MA 3.074.320 15.372 3.433.672 3.434 
MG 10.118.659 50.593 12.186.182 12.186 
MS 1.276.893 6.384 1.444.320 1.444 
MT 1.454.612 7.273 1.686.876 1.687 
PA 3.756.049 18.780 4.091.840 4.092 
PB 1.936.819 9.684 2.334.522 2.335 
PE 4.483.227 22.416 5.304.380 5.304 
PI 1.733.280 8.666 1.901.414 1.901 
PR 5.665.222 28.326 6.536.251 6.536 
RJ 7.615.669 38.078 9.693.862 9.694 
RN 1.580.871 7.904 1.935.105 1.935 
RO 798.475 3.992 885.929 886 
RR 237.900 1.190 262.194 262 
RS 5.896.504 29.483 6.976.843 6.977 
SC 3.376.535 16.883 4.058.912 4.059 
SE 981.303 4.907 1.239.891 1.240 
SP 20.996.012 104.980 25.736.781 25.737 
TO 733.225 3.666 801.084 801 

Total 96.833.830 484.169 114.906.580 114.907 

Fonte: Consulta ao Sítio do TSE, endereço:
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2014-resultado
Atualizado em 11/11/2014 -  Dados Sujeitos a alterações.
*TOTAL DE ASSINATURAS PARA O APOIAMENTO MÍNIMO = 484.169

Resultado de Eleições – 2014
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ANEXO B - Composição da Câmara dos Deputados por Legislatura/UF 
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