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RESUMO 

 

A infidelidade partidária, entendida como a troca de partidos, pelos políticos, é um 

fenômeno recorrente na política brasileira. Em 2007, o TSE já se posicionou sobre o assunto, 

definindo que as trocas só poderiam ser realizadas para partidos novos. Diante do surgimento 

desses novos partidos, e a significativa troca de legenda pelos parlamentares, pensa-se quais 

seriam os motivos que os levariam a se filiar a uma nova sigla, e se o campo ideológico pode 

ser considerado um dos principais fatores. Dessa forma, esse trabalho objetiva estudar o 

comportamento parlamentar nas votações nominais ocorridas no plenário da Câmara dos 

Deputados, e a partir disso, verificar se uma frequência maior de votos destoantes em relação 

às orientações de bancada pode ser correlacionada a futuras mudanças de partido. Para isso, 

foram analisados os bancos de dados de votações nominais referentes às quatro últimas 

legislaturas. 

 

Palavras-chave: fidelidade partidária, disciplina partidária, votações nominais. 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Party infidelity, understood as migration between parties, by politicians, is a recurring 

phenomenon in Brazilian politics. In 2007, TSE was positioned on the subject, defining that 

the exchanges could be made only for new parties. With the emergence of these new parties, 

and meaningful label exchange by parliamentarians, think up what are the reasons that lead 

them to join a new acronym, and whether the ideological field can be considered a major 

factor. Thus, this work aims to study the parliamentary behavior in the roll call votes occurred 

in the full House of Representatives, and from this, check if frequent clashes with the party 

orientations can be correlated with future party migrations. For this, were analyzed the 

databases of roll call votes from the last four legislatures. 

Keywords: party infidelity, party discipline, roll calls. 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito das discussões vigentes no parlamento brasileiro no que tange à Reforma 

Política, desde o financiamento de campanhas até a mudança do nosso sistema eleitoral, 

percebe-se uma grande importância dada aos partidos políticos nesse cenário. 

Somado a isso, o surgimento de novas legendas e de novas forças que regem o meio 

político faz com que as relações candidato-partido e posteriormente parlamentar-partido se 

tornem mais relevantes ao olhar do eleitor e da sociedade, ao passo que a fidelidade partidária, 

por sua vez, ganha destaque. 

Desde a redemocratização do país em 1988, nota-se que as trocas de partido são um 

fenômeno recorrente na Câmara dos Deputados, migrações que se mostraram exacerbadas em 

todas as legislaturas desde então. 

Mesmo com a restrição imposta pelo Poder Judiciário com a Resolução-TSE nº 

22.610/2007, que praticamente limitou a migração de parlamentares para partidos novos, a 

infidelidade partidária é um fenômeno ainda presente nos dias atuais. Um exemplo é o recém-

criado PSD, Partido Social Democrático, que teve uma adesão de 50 deputados, tanto 

governistas, quanto oposicionistas, número que representa quase 10% dos parlamentares da 

Câmara. 

Dessa forma, faz-se necessário investigar os motivos que ainda fomentam essas trocas, 

o que em geral, é difícil, pois estão em jogo valores e interesses de diversas naturezas. 

Entende-se, no entanto, que uma pesquisa quantitativa, a respeito da forma de votar dos 

deputados em relação às orientações de sua bancada, é um método que pode explicar como se 

dá esse processo de forma eficaz. 

Estudos anteriores não conseguiram afirmar seguramente que a disciplina de voto dos 

parlamentares infiéis é inferior a dos não infiéis (ROMA, 2007). No entanto, a pesquisa se 

deu ainda naquele momento onde as trocas eram utilizadas indiscriminadamente pelos 

parlamentares, com objetivos claramente não ideológicos. Assim, faz-se mister essa análise 

dentro de um novo contexto, onde mudanças mais perenes e substanciais acontecem no 

cenário político brasileiro. 
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CAPÍTULO I – PRINCIPAIS CONCEITOS E ESTUDOS SOBRE A DISCIPLINA E A 

INFIDELIDADE PARTIDÁRIA NO BRASIL 

 

Neste capítulo, far-se-á uma breve revisão bibliográfica a respeito das duas dimensões 

que formam este trabalho: a disciplina e a infidelidade partidária. Na primeira seção, será 

mostrado o contexto da discussão sobre a disciplina (ou falta dela) dos deputados brasileiros 

em relação aos seus partidos. Na seção seguinte, o foco é a problematização dos conceitos de 

disciplina e coesão, e onde eles se diferenciam. Na terceira, será abordada a importância das 

votações nominais no estudo da disciplina e a sua relação com o accountability
1
. Em seguida, 

tratar-se-á sobre as migrações partidárias, situando-as historicamente no Brasil e mostrando as 

diferentes abordagens sobre o tema. Por último, serão apresentados alguns estudos 

semelhantes a este, que relacionam a disciplina em plenário com as migrações interpartidárias 

no âmbito da Câmara dos Deputados. 

1. A disciplina partidária no Brasil 

A relação de lealdade entre os parlamentares e seus partidos no Brasil é um campo de 

estudo fértil na ciência política, principalmente nos últimos vinte anos, quando se começou a 

diagnosticar as consequências da redemocratização do país no sistema político nacional. 

Entretanto, o assunto divide opiniões entre pesquisadores: uma corrente entende que os 

parlamentares são disciplinados e seguem as orientações de seus partidos, já outra defende o 

contrário: os parlamentares brasileiros são indisciplinados, principalmente quando 

comparados aos de outros países. 

Os autores Mainwaring e Liñan (1998), precursores no tema àquele momento, 

analisaram a disciplina partidária na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, e 

chegaram à conclusão de que os maiores partidos brasileiros do período eram 

comparativamente indisciplinados, com notável exceção dos partidos de esquerda. Além de 

buscar explicar esse baixo nível de disciplina encontrado, os autores também realizaram um 

ensaio semelhante ao proposto neste trabalho, ao relacionarem a disciplina com as migrações 

interpartidárias, cujo resultado será mostrado mais adiante. 

                                                           
1
 Ainda não há consenso sobre a tradução para o português do termo accountability. Segundo 

Pinho(2009), o termo permite vários significados, como “responsabilidade (objetiva e subjetiva), controle, 
transparência, obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser 
empreendidas, premiação e/ou castigo”. Neste trabalho, o conceito envolve principalmente a transparência e a 
prestação de contas. 
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Outros estudiosos, como Lima Junior (1993), Sartori (1993) e Lamounier (1994), a 

partir de análises feitas principalmente em aspectos da legislação eleitoral e partidária 

vigentes à época, também inferem a fragilidade o sistema partidário brasileiro, formado por 

parlamentares individualistas e indisciplinados. Em uma das conclusões obtidas, Lima Júnior 

sintetiza bem o pensamento dessa corrente, quando diz que "fora do Legislativo vale o 

partido, que se organiza e regula como quiser; porém, dentro do Legislativo, o que conta é o 

parlamentar” (Lima Júnior, 1993, p. 31). 

Na outra direção, Limongi e Figueiredo contestam os resultados obtidos por aqueles 

autores, apresentando dados relativos a votações nominais no plenário da Câmara dos 

Deputados entre 1989 e 1994, que revelam deputados disciplinados, os quais seguem a 

orientação de seu líder a ponto de tornar a ação do plenário previsível. Eles mostram que “em 

média, 89,4% do plenário vota de acordo com a orientação de seu líder, taxa suficiente para 

predizer com acerto 93,7% das votações nominais” (Limongi e Figueiredo, 1998). 

A explicação para essa disciplina e previsibilidade apontada por esses autores estariam 

basicamente nas novas relações institucionais pós-88 e na definição do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, no ano seguinte. Conforme destaca Melo (2000),  

Fundamentalmente, a ampliação do poder de agenda do Executivo – pela via 

da delegação de poderes legislativos – e o grau de centralização do processo 

legislativo nas mãos dos líderes terminaram por fazer com que, de um lado, 

os partidos despontassem como os estruturadores dos trabalhos no interior 

do Congresso Nacional e, de outro, os deputados se vissem impossibilitados 

de, individualmente, influenciar o resultado legislativo (MELO, 2000). 

As conclusões de Limongi e Figueiredo, embora fruto de uma pesquisa empírica densa 

e robusta, foram objeto de controvérsia entre os pesquisadores, provavelmente por ter tratado 

exclusivamente da realidade brasileira, não estabelecendo uma comparação com outros países 

que tivessem sistemas políticos similares ao nosso.  

O pesquisador americano Barry Ames, em seu célebre livro “os entraves da 

democracia no Brasil, se questiona: “Que nível de unidade partidária permite afirmar, em 

termos comparativos, que um partido é disciplinado?” (2003, p. 241), e compara com a 

unidade partidária na Argentina, que tradicionalmente supera a casa dos 98%, sem que os 

líderes acenem “com promessas de verbas para fins clientelistas nem com as importantes 

concessões que ocorrem no Brasil” (idem). Mainwaring e Liñan (1998) também apontam 

níveis de disciplina bem superiores na Venezuela e no Uruguai, além da própria Argentina, 

porém reconhecem a falta de dados comparáveis de outros países latino-americanos. 
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Apesar de tratar da disciplina partidária, este trabalho não tem por objetivo analisar 

diretamente essa polêmica questão do quão disciplinado é o parlamentar brasileiro, mas sim 

realizar análises comparativas entre subconjuntos desse universo, como por exemplo, 

comparar a disciplina de deputados fiéis a dos infiéis. 

2. Disciplina versus coesão partidária 

Dois importantes conceitos permeiam essas diferentes opiniões: disciplina e coesão 

partidária. Será que eles são equivalentes? Entende-se que não. Até mesmo Figueiredo e 

Limongi, que em outro momento, consideraram que “a visão tradicional, segundo a qual os 

partidos brasileiros são pouco coesos, não encontra sustentação nos dados” (1995, p. 505), 

explicam a diferença entre os conceitos:  

Analiticamente, a coesão partidária deve ser distinguida da disciplina 

partidária. A coesão depende da distribuição das preferências. Quanto mais 

homogêneas forem as preferências dos parlamentares filiados a um 

determinado partido, tanto maior a coesão. Controle sobre a agenda protege 

os interesses comuns do grupo contra os incentivos para agir de forma 

oportunista. A disciplina depende da alteração do comportamento diante da 

ameaça ou aplicação de sanções (LIMONGI e FIGUEIREDO, 1998). 

George Tsebelis (1997, p. 103), cujos trabalhos procuram explicar as relações políticas 

por meio da teoria da escolha racional e da teoria dos jogos, também faz distinção entre os 

dois conceitos. Segundo ele, coesão “refere-se à diferença de posições políticas dentro de um 

partido antes que se proceda à discussão e à votação no interior do partido”, enquanto 

“disciplina partidária refere-se à capacidade de um partido para controlar os votos de seus 

membros no Parlamento”. 

A ideia de coesão, na opinião de Melo (2000), “remete à própria existência do 

partido enquanto instituição”. Para o autor, 

um partido será tanto mais coeso quanto maior o consenso entre os seus 

membros no que se refere ao alcance de sua importância estratégica. Se para 

um número expressivo de deputados, eleitos em uma determinada 

legislatura, o partido significa apenas e tão-somente um instrumento 

utilizado para a obtenção da cadeira, não possuindo mais qualquer 

importância a partir de então, provavelmente estaremos diante de uma 

bancada pouco coesa. Os laços de lealdade de seus membros para com o 

partido serão frágeis e o abandono da legenda será tanto mais fácil (MELO, 

2000).  

Em outras palavras, a coesão é vista como um conceito mais amplo e subjetivo, e 

engloba as ideologias, interesses, comportamentos e valores dos parlamentares e dos partidos 
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e como eles se relacionam. Além disso, como se pode apreender do texto de Melo, quanto 

menos coeso for o partido, maior tenderá ser seu nível de evasão de parlamentares, ou seja, a 

fidelidade partidária poderia ser um indicador no nível de coesão de uma legenda. 

Por outro lado, a disciplina consiste num dado objetivo, e está ligada ao 

comportamento dos parlamentares nas votações em plenário, isto é, a forma como eles votam 

as proposições diante das orientações dos líderes partidários. Justamente por ser mensurável, a 

baixa disciplina de um parlamentar está mais facilmente sujeita a ameaças ou à aplicação de 

sanções por parte de seus partidos. 

Apesar de serem diferentes, os conceitos de disciplina e coesão estão intimamente 

relacionados. O objetivo deste trabalho, portanto, é demonstrar como esta relação acontece, 

analisando os seus indicadores, quais sejam, respectivamente, as votações nominais em 

plenário e as migrações entre os partidos. 

3. Votações nominais, disciplina e accountability na Câmara dos Deputados 

Os principais estudiosos sobre a disciplina partidária no Brasil utilizam-se das 

votações nominais na Câmara dos Deputados como linha de base para suas diferentes 

análises. Entretanto, a primeira questão que se coloca é: Serão os resultados das referidas 

votações um bom indicador para o nível de disciplina dos parlamentares? 

Antes de responder a essa questão, é preciso saber qual o contexto das votações 

nominais no processo legislativo. De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, art.184, as votações em Plenário podem ser de dois tipos: secreta, por meio de 

sistema eletrônico ou cédulas; ou ostensiva, pelos processos simbólico ou nominal. As 

votações secretas acontecem em casos muitos específicos, como a eleição de membros da 

Mesa ou a cassação de mandato parlamentar.  

De forma geral, as votações ostensivas se dão pelo processo simbólico, que exige 

maioria simples de votos, ou seja, a maioria de votos dos presentes à sessão, desde que esteja 

presentes a maior parte do total de deputados da Casa. Nesse processo de votação, é facultado 

a qualquer deputado solicitar verificação de votação, e se o requerimento for apoiado por 6% 

de seus colegas, ou seja, 31 deputados, é realizada uma nova votação, mas dessa de forma 

nominal. 

Já alguns tipos de proposição exigem um quórum qualificado de votação para serem 

aprovadas, que pode ser: de maioria absoluta, no caso dos projetos de lei complementar e da 
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apreciação de vetos presidenciais; e de três quintos, para as propostas de emenda 

constitucional. Nesses casos, a votação acontece obrigatoriamente pelo processo nominal. 

Ao comparar as votações nominais nos sistemas parlamentaristas de governo com os 

presidencialistas, Neto entende que nos primeiros, 

a disciplina ou o conflito legislativo são melhor observados nas convenções 

e reuniões de bancadas e ministeriais onde se articula a linha do partido e 

onde opiniões divergentes podem ser enunciadas com mais liberdade. Em 

arenas desse tipo, quase sempre se chega a uma solução de compromisso 

entre as posições do Ministério e a dos parlamentares, de modo que os 

projetos levados ao Plenário correm poucos riscos de derrota (NETO, 2000). 

 Já na maioria nos sistemas similares ao nosso, principalmente naqueles em que a 

disciplina não é muito rígida, como no Brasil e nos Estados Unidos, tais votações 

caracterizam-se pela incerteza, segundo o autor. “A separação dos poderes coloca os 

presidentes diante de um sério problema de cumprimento de acordos em suas tratativas com 

os deputados, o que evidentemente se reflete no comportamento no Plenário”. O autor lembra 

ainda que  

no Brasil, a votação nominal proporciona aos deputados de oposição uma 

oportunidade de tornar as decisões feitas pelas maiorias mais custosas, pois 

as opiniões têm de ser reveladas publicamente, ao contrário das votações 

simbólicas, e mais demoradas, pois a maioria tem de repetir-se duas vezes 

para o projeto ser aprovado. Assim, a votação nominal é um importante 

instrumento de obstrução nas mãos da oposição (NETO, 2000). 

Por esses motivos, Neto conclui que “essas votações constituem um bom locus para o 

exame do conflito partidário e da disciplina legislativa, principalmente no Brasil”. 

A principal característica das votações nominais talvez seja justamente o fato de cada 

deputado ter que explicitar a sua posição sobre determinada matéria legislativa, aliada à 

prerrogativa regimental de cada líder de orientar o voto de suas bancadas
2
. Essa divulgação do 

voto, portanto, é uma forma de prestação de contas entre os deputados e seus eleitores, o que 

pode servir de insumo para a implementação do conceito de accountability vertical definido 

por O’Donnell apud Ana Mota (2006) como “os mecanismos institucionais que possibilitam 

ao cidadão e à sociedade civil exigir a prestação de contas pelos agentes públicos, sendo as 

eleições livres e justas o principal”, e reforçado por Amaral (2007) como a “transparência das 

gestões em relação aos eleitores que podem assim fiscalizá-las e puni-las, principalmente 

através do voto em eleições livres e justas”. 

                                                           
2
 Na orientação, os líderes também podem liberar a sua bancada para votarem livremente. 
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Já Arato concorda com Manin este quando este diz que 

accountability é uma avaliação retrospectiva, especialmente quando se trata 

de representantes eleitos que não podem ser forçados a cumprir as promessas 

e programas enquanto estiverem no cargo, mas que podem ser punidos por 

seus atos e omissões nas eleições subsequentes. Se os eleitores não podem (e 

não devem) obrigar os representantes a implementar políticas específicas, 

eles podem entretanto tornar tais atitudes do interesse do próprio 

representante – especialmente (como mostram estudos empíricos) se levarem 

em conta as atitudes de seus representantes nas eleições seguintes (MANIN, 

1997, pp. 179-180 apud ARATO, 2002, p. 92).  

Segundo aquele autor, o accountability 

limita e restringe o comportamento dos representantes se eles têm interesse 

em se reeleger. Representantes, de forma diversa de delegados e 

embaixadores, não têm instruções restritas e podem realmente violar as 

promessas e programas e ainda assim serem reeleitos. O que se avalia é seu 

desempenho geral, e se o distanciamento do ponto de vista dos eleitores 

levar ao sucesso, eles podem ser facilmente perdoados. Mas eleições 

regulares significa que haverá uma avaliação popular das ações passadas e 

que os representantes não podem, sem sérias conseqüências, afastar-se dos 

interesses e opiniões daqueles que constituem a suposta soberania das 

democracias (ARATO, 2002, p. 92) 

Maravall (1999, p. 125) considera, no entanto, que a assimetria de informações é um 

grande limitador para que essa avaliação ocorra. Segundo eles, “a prestação de contas não é 

suficiente para induzir a representação quando os eleitores têm informações incompletas”. 

Segundo Przeworski (1996, pp. 25-26), há accountability nos governos quando “os cidadãos 

têm possibilidade de discernir aqueles que agem em seu benefício, e podem lhes impor 

sanções apropriadas, de modo que os governantes que atuam em prol do benefício dos 

cidadãos sejam reeleitos, e os que não o fazem sejam derrotados”. 

Dessa forma, a votação nominal corresponde a um requisito não suficiente, mas 

necessário, para que o eleitor avalie ou mesmo possa vir a influenciar nos votos dos 

parlamentares. Idealmente, caso esse controle realmente aconteça, os eleitores acompanharão 

de forma direta o comportamento de seus representantes e estes, por sua vez, estarão numa 

constante tensão entre seguir a orientação de seus líderes ou garantir a legitimidade do 

eleitorado, a fim de não frustrar as expectativas deste e pôr em risco uma futura reeleição. 

4. Migrações e infidelidade partidária 

De acordo com Melo (2000), as mudanças de partido passaram a ocorrer em larga 

escala no Brasil após a promulgação da Emenda Constitucional nº 25, de maio de 1985, que 
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entre outras coisas, havia abolido o instituto da fidelidade partidária
3
. Segundo o autor, “A 

novidade institucional permitiu uma reacomodação das elites políticas na segunda metade da 

década de 80 como resposta a fatores conjunturais”. 

Segundo o autor, nas legislaturas seguintes a migração partidária na Câmara manteve a 

mesma proporção. No entanto, seria “uma movimentação motivada estritamente pelo cálculo 

individual ou que, no limite, obedecia a uma lógica estadual capaz de agregar pequenos 

grupos de congressistas”.  

Um estudo de Jairo Nicolau (1996, pp. 41-42) mostra que 33% dos deputados eleitos 

em 1991 "deixaram o partido pelo qual se elegeram" antes do fim da legislatura, sendo que, 

desses, mais de 20% mudaram mais de uma vez de legenda. Ao longo dos últimos 20 anos, 

mais de 700 deputados federais mudaram sua filiação. Alguns deles mudaram de partido antes 

mesmo de tomar posse do seu mandato ou fizeram isso diversas vezes ao longo do exercício 

de suas atividades representativas (Melo, 2004). Há casos extremos de deputados que 

migraram seis vezes ou mais em uma única legislatura. A partir desse momento, o Brasil 

tornava-se o país com o maior índice de migrações partidárias, quando comparado a outras 

democracias. 

Na visão de Melo, 

A troca de legendas no interior da Câmara tornou-se endêmica, rotineira e 

adequada à lógica da disputa política. Portanto, não pode ser tratada como 

parte de nosso folclore, ou como uma curiosidade a mais neste país tão pleno 

de práticas desinstitucionalizadas. Transformada em prática corrente, a troca 

de legenda passou a vigorar como instrumento de modificação da correlação 

de forças no Congresso, independentemente do que pensem ou deixem de 

pensar os eleitores, com consequências sobre o desempenho eleitoral dos 

partidos, o desenvolvimento dos subsistemas partidários estaduais, a 

constituição e funcionamento das coalizões governamentais e o grau de 

representatividade do sistema partidário (MELO, 2000). 

No intuito de coibir tal prática, em 2007, o TSE edita a Resolução-TSE nº 

22.610/2007, com redação dada pela Resolução-TSE nº 22.733/2008, que estabelece em seu 

artigo 1º: 

Art. 1º - O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, 

a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação 

partidária sem justa causa.  

§ 1º - Considera-se justa causa:  

I) incorporação ou fusão do partido;  

II) criação de novo partido;  

                                                           
3
 O instituto da fidelidade partidária foi introduzido no cenário institucional brasileiro pelos militares 

em 1967. 
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III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;  

IV) grave discriminação pessoal. 

... 

A partir dessa Resolução, foi proibida a troca de partido sem justa causa, entre as quais 

se considera a incorporação ou fusão de partido ou ainda a criação de novos partidos. Ou seja, 

a migração para uma legenda recém-criada torna-se, na prática, a única forma que o 

parlamentar tem para por conta própria, decidir trocar de partido sem correr o risco de perder 

o seu mandato. Isso explica, por conseguinte, a grande quantidade de partidos que buscam o 

registro na Justiça Eleitoral nos últimos anos. Em levantamento realizado pelo TSE no ano de 

2011 eram em torno de vinte pedidos em análise. 

Nos estudos relacionados ao tema, vários autores tentam responder à seguinte 

pergunta: Quais seriam os motivos que levam os parlamentares a mudarem de partido?  

Para Desposato (2006), “legisladores mudam de partido para maximizar as utilidades 

de sua carreira, uma função dos recursos que recebem de seu partido de escolha, subtraindo o 

custo de transação da mudança”. Os custos de transação, segundo o autor, podem assumir 

muitas formas, desde sanções legais ou mesmo oriundas de instituições informais. Por 

exemplo, Nepal, Equador e Japão, e posteriormente, o Brasil, conforme já mencionado, 

criaram leis que previam a perda de mandato por parte dos deputados infiéis. Outro possível 

custo de transação é imposto pelos eleitores. Schmitt (1999) mostra, por exemplo, que os 

deputados infiéis têm menos chances de se reelegerem, e quando a mudança ocorre entre 

diferentes blocos ideológicos, essa probabilidade cai ainda mais. 

No rol de possível vantagens obtidas pelo parlamentar com a mudança de partido, 

estão a candidatura à disputa de um cargo eletivo, a ocupação de postos no governo federal, e 

o apoio do presidente da República (Araújo, 2000), principalmente quando a popularidade 

deste está em alta, ou ainda a promoção no âmbito do Legislativo, com a participação nas 

comissões e na Mesa Diretora (Melo, 2000).  

Já Simone Diniz (2000) conclui que o parlamentar troca de legenda a fim de “estar em 

um partido melhor posicionado para os futuros pleitos eleitorais”, após correlacionar “os 

principais momentos de troca de legendas e os prazos estabelecidos pela legislação para 

contagem do tamanho das bancadas partidárias com representação no Congresso, para 

definição do tempo de propaganda gratuita e para deferimento das candidaturas”.  

Essa troca, portanto, seria incentivada pelos próprios partidos políticos, “com o intuito 

de aumentar o tamanho de suas bancadas e, com isso, obter maior poder de barganha no 
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Congresso Nacional, mais recursos do Fundo Partidário e mais tempo de exposição no horário 

de propaganda política” (Roma, 2007).  

Os partidos, portanto, na visão de Andréa Freitas (2008), “saem da posição de objetos 

passivos da migração perpetrada por parlamentares individualistas para a posição de agentes 

ativos na disputa por novos membros. Mais do que isso, os partidos deixam de ser vítimas e 

passam a ser réus”. A autora traz mais dados a essa discussão, mostrando entre outros fatores, 

que “existe por trás dessas trocas uma estratégia dos partidos para expansão do seu eleitorado 

em regiões onde estes não tinham votos, ou possuíam poucos votos. Muitas vezes os 

parlamentares optam por partidos que sequer conquistaram uma cadeira em seu estado”. 

A partir desses estudos, é possível chegar a duas conclusões importantes. A primeira é 

que a movimentação interpartidária atende tanto aos interesses dos deputados quanto dos 

próprios partidos (Roma, 2007). E a segunda é que esse fenômeno é um produto de diferentes 

aspectos e variáveis comportamentais, e assim como a disciplina partidária, não é trivial 

encontrar um fator determinante que explique a sua ocorrência.  

5. Relações entre disciplina e mudanças de partido 

Intuitivamente, tende-se a pensar que a mudança de partido é um caminho natural para 

os parlamentares indisciplinados. Barry Ames indiretamente assume como válida essa 

relação: 

considerando a facilidade com que os deputados trocam de partido, por 

exemplo, o que parece ser disciplina partidária talvez seja uma ilusão. Se os 

líderes tentam punir os dissidentes, eles se bandeiam para outro partido. Em 

consequência, aumenta a disciplina no partido que perdeu seus membros. 

(AMES, 2003, p. 242) 

Alguns autores, dessa forma, buscaram medir essa relação formalmente, a fim de 

tentar estabelecer níveis confiáveis de correlação entre as variáveis em questão.  

Primeiramente, Mainwaring e Liñan, conforme já citado anteriormente, analisaram os 

dados da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, e sua hipótese era de que “os 

parlamentares com baixos índices de lealdade tenderiam mais a mudar de partido e, 

reciprocamente, os que trocassem de partido seriam aqueles com baixos níveis de lealdade”. 

A tabela 1 mostra os resultados. 

Segundo os autores, os dados obtidos no geral  

confirmam a hipótese de que aqueles que mudaram de partido teriam níveis 

iniciais mais baixos de lealdade, mas com grandes variações entre partidos. 
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Os desertores do PFL, PDS e PDT tinham níveis muito mais baixos do que 

seus colegas. Os cinco membros do PDT que trocaram de partido 

apresentavam média de 52,6 no nível relativo no primeiro período, 

comparada à média de 91,0 dos 21 membros que permaneceram no PDT. No 

PMDB, entretanto, as diferenças eram muito pequenas (e no sentido 

contrário) (MAINWARING E LIÑAN, 1998). 

 

Tabela 1 – Troca de partido e lealdade partidária: níveis relativos do período I 

 

Fonte: Mainwaring e Liñan (1998) 

 

Comparando a disciplina antes (Período I) e depois (Período II) da mudança de 

partido, os autores identificam que “os níveis médios de lealdade dos parlamentares que 

trocaram de partido cresceram significativamente no Período II, quando estavam em seus 

novos partidos, para 79,9 (relativa) e 62,1 (absoluta)”. Segundo eles, “isso indica que, para 

um grande número de casos, as disputas políticas foram um importante fator na mudança de 

partido”, conclusão que os surpreendeu por deixar em segundo plano a obtenção de benefícios 

individuais por parte dos migrantes, ideia ainda bastante difundida no meio acadêmico. 

Outro importante estudo, que abrangeu um número maior de legislaturas, da 48ª à 52ª, 

foi realizado por Celso Roma (2007), e também comparou o índice de disciplina dos 

deputados leais com o dos desertores, e destes, antes e depois da mudança. A análise foi 

realizada sobre todo o universo, e agrupada por legislatura e também por legislatura e partido, 

conforme as tabelas 2 e 3, respectivamente. 

De acordo com a tabela 2, Roma conclui que os “coeficientes de variância apontam 

para a homogeneidade interna desses grupos. Deputados leais ou desertores votam de forma 
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concordante com a orientação dos líderes do partido ao qual estiverem filiados”. O autor 

destaca ainda que “os desertores eram disciplinados no partido que abandonaram e 

continuaram se comportando dessa maneira nos partidos aos quais se filiaram”. 

 

Tabela 2 – Índice de disciplina dos deputados por legislatura 

 

Fonte: Roma (2007) 

 

 

Tabela 3 – Índice de disciplina dos deputados por legislatura e partido 

 

Fonte: Roma (2007) 
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Já os dados da tabela 3 revelam ao autor que “a diferença de disciplina entre migrantes 

e não-migrantes é bem pequena, mesmo considerando-se o partido de filiação. Os deputados 

imigrantes continuam sendo disciplinados em outros partidos, em um nível muito próximo do 

revelado naquele do qual se desligou”.  Portanto, com algumas exceções, observadas na 52ª 

legislatura, Roma não encontra uma diferença considerável entre as taxas de disciplina das 

três categorias pesquisadas, já que o “resíduo entre as taxas varia cerca de cinco pontos 

percentuais em praticamente todas as legislaturas e em todos os partidos”. Conclui então, que 

Avaliados em conjunto, esses indicadores de partidarismo comprovam que 

os deputados, sejam eles leais ou desertores, exprimem idéias convergentes 

com sua bancada em relação à agenda do seu partido e ao mesmo tempo 

obedecem às orientações dos líderes nas votações do plenário da Câmara. O 

desempenho dos agrupamentos nesse quesito pode ser considerado muito 

positivo. Sem dúvida, os parlamentares não podem justificar a sua mudança 

de filiação por motivos relacionados à discordância programática ou ao 

problema de relacionamento com os seus líderes, visto que os migrantes, 

assim como seus correligionários, estavam bem situados na legenda à qual 

estiveram filiados (ROMA, 2007) 

Os estudos de Mainwaring e Liñan e Celso Roma analisam diferentes períodos de 

tempo, e ambos confirmam que comportamento dos deputados infiéis tende a ser inferior ao 

dos fiéis, porém não com uma margem estatística significativa. A principal diferença se 

encontra no comportamento dos infiéis após a mudança de partido: enquanto na Assembleia 

Nacional Constituinte e na legislatura seguinte, a disciplina aumentava após a mudança, 

indicando que a “troca advém de conflitos políticos”, nas outras, continuava no mesmo nível 

anterior, sugerindo que “alguns políticos estejam inclinados a votar como agentes individuais, 

independentemente do partido a que se vinculem”, representando assim a troca uma simples “ 

busca de acesso a benefícios pessoais” (Mainwaring e Liñan, 1998).  

O papel deste trabalho, portanto, é também estender essa pesquisa para as legislaturas 

subsequentes, mostrando como se dá a evolução desse comportamento na realidade atual. 
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CAPÍTULO II – ESCOPO, VARIÁVEIS, MÉTODOS E FERRAMENTAS DA 

PESQUISA 

 

1. Escopo da pesquisa e ferramentas de análise 

Este trabalho analisa as votações nominais e as migrações de partido ocorridas entre a 

51ª e a 54ª legislaturas, relacionando duas variáveis: a disciplina partidária e a categoria de 

fidelidade, que baseada nos dados de migração interpartidária, terá três valores possíveis: de 

deputados fiéis, de deputados infiéis antes da migração e de deputados fiéis após a migração. 

Apesar da grande quantidade de informação de votações nominais levantada, 

precisamente 583.005 votos, de 1.570 deputados diferentes, em 1.623 votações, a escolha 

desse longo período foi motivada por uma melhor significância dos dados relativos às 

mudanças de partido, as quais nas quatro legislaturas acontecem 779 vezes. Além disso, esse 

período de pesquisa permite traçar um comparativo entre o comportamento dos deputados 

antes e depois de 2007, quando as migrações partidárias foram limitadas pelo TSE.  

Os dados foram obtidos com auxílio da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

Informação do Centro de Documentação e Informação - CEDI, e são oriundos de três bancos 

de dados distintos: o de migrações partidárias, disponibilizado pela Secretaria Geral da Mesa 

– SGM, e os de votações nominais e de orientações dos líderes, disponibilizado pela 

Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação do Centro de Informática – CENIN, da 

Câmara dos Deputados. 

Para processamento dos dados, foi utilizado o aplicativo “Microsoft Access 2010”, e 

posteriormente o “Microsoft Excel 2010” para geração das tabelas e gráficos a partir dos 

dados já consolidados. 

2. A variável dependente Disciplina 

O conceito de disciplina, conforme já referido neste trabalho, é o nível de 

convergência entre os votos dos deputados e a orientação dos líderes partidários. Esse índice, 

no entanto, pode ser obtido por meio de duas unidades de análise distintas, como bem lembra 

Mainwaring e Liñan (1998): 

Alguns estudos analisam a disciplina em cada votação nominal incluída e 

computam o nível de disciplina partidária como a média dos patamares 

atingidos nas votações nominais. Outros estudos consideram como unidade 

de análise os parlamentares individualmente (...). Esta abordagem mede a 
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porcentagem de vezes em que um parlamentar votou junto com a maioria de 

seu partido nas votações nominais polêmicas (ou nas votações de unidade 

partidária). O nível de disciplina partidária é portanto a média dos valores de 

lealdade individual de todos os parlamentares de um partido 

(MAINWARING & LIÑAN, 1998). 

Segundo os autores, as abordagens servem a objetivos diferentes. No primeiro método, 

onde a ênfase está nas votações nominais, é possível analisar a disciplina do partido de uma 

forma geral, analisando por exemplo em quais questões os partidos são mais disciplinados. 

No outro, o uso dos parlamentares como unidade de análise busca identificar a “lealdade 

individual” (Mainwaring e Liñan, 1998), que permite comparar grupos de deputados dentro 

do mesmo partido e traçar algumas tendências que não seriam perceptíveis pelo primeiro 

método, como a relação entre disciplina e mudança de partido. Portanto, será utilizado nessa 

pesquisa o segundo método de análise. 

Outro ponto destacado por aqueles autores é a diferença entre “disciplina relativa” e 

“disciplina absoluta”: 

Os níveis de disciplina relativa são baseados apenas nas votações nominais 

nas quais o parlamentar está presente (...). Por outro lado, o nível de lealdade 

absoluta inclui as ausências; calcula-se este índice sobre o número total de 

votações nominais (...) independentemente da presença ou não do 

parlamentar. A ausência de voto provoca uma baixa nos níveis individuais 

de lealdade. O nível de lealdade absoluta tem uma vantagem: num partido 

disciplinado, não é suficiente que os parlamentares votem com a maioria nas 

vezes em que votam (isso é medido pelo nível de lealdade relativa), mas 

também que apareçam para votar (MAINWARING & LIÑAN, 1998). 

Ou seja, no cálculo da disciplina relativa, as ausências são desconsideradas, enquanto 

na disciplina absoluta, são tratadas como se fossem votos contrários, o que faz sentido, pois 

muitas vezes, é mais fácil para um deputado não votar do que ir de encontro à orientação de 

seu líder. 

Entretanto, a fim de se medir a disciplina absoluta, seria necessário o levantamento de 

todas as votações que ocorreram durante os mandatos de cada deputado, e também de suas 

faltas não justificadas, o que se mostrou inviável para este trabalho.  

Além disso, Celso Roma considerou apenas a disciplina relativa em sua pesquisa, 

excluindo do cálculo, portanto, as faltas e abstenções, o que segundo ele “não compromete a 

análise proposta, uma vez que deputados desertores ou fiéis apresentam, também, taxas 

semelhantes de faltas e de abstenção” (Roma, 2007). Serão computados, dessa forma, apenas 

os votos válidos - “Sim” e “Não” – para o cálculo da disciplina. 
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3. Deputados e orientações dos líderes 

Serão computados sem distinção os votos dos deputados titulares, suplentes ou 

efetivados, independentemente da data em que entraram em exercício. No entanto, conforme 

definido por Roma (2007), serão considerados apenas os deputados que votaram pelo menos 

10 vezes em uma dada legislatura. Esse critério elimina, por exemplo, casos extremos de 

deputados que votaram apenas uma vez e, portanto, possuem uma disciplina de 100% ou 0%.  

Os votos dos deputados serão comparados com as orientações dos líderes de seus 

partidos. No caso de partidos pequenos, que não possuem lideranças, será considerada a 

orientação do líder do bloco partidário a qual o partido pertence. 

As orientações podem ser de cinco tipos: “Abstenção”, “Liberado”, “Obstrução”, 

“Sim” e “Não”. As duas primeiras caracterizam-se pela neutralidade, não contribuindo, 

portanto, para o cálculo da disciplina. A orientação de obstrução, por sua vez, será 

desconsiderada tendo em vista seu caráter transitório, já que seu objetivo é interromper e não 

alterar o resultado de uma determinada votação. Dessa forma, as únicas opções a serem 

consideradas, assim como nos votos dos deputados, serão “Sim” e “Não”. Por fim, no caso de 

duplicidade de valores em uma mesma votação, isto é, quando há uma retificação de voto ou 

orientação, será considerada sempre a que ocorrer por último. 

4. As votações nominais 

Assim como o filtro aplicado ao conjunto de deputados, votos e orientações, é 

importante também estabelecer critérios de relevância para o conjunto das votações nominais 

a serem consideradas na pesquisa. Neto (2000) concorda com vários outros autores que “nem 

todas as votações nominais são significativas para se avaliar o comportamento legislativo e o 

conflito partidário”. Segundo ele,  

as votações em que há consenso ou quase consenso são menos importantes 

do que aquelas em que a vitória se dá por uma pequena margem. 

Analogamente, pode-se dizer que as votações nominais em que o 

comparecimento é baixo são menos relevantes do que aquelas em que houve 

uma presença maciça de deputados. Por esse motivo, é conveniente definir 

critérios claros de relevância para as votações nominais, levando em conta 

simultaneamente quão apertada foi a votação e a taxa de comparecimento 

dos deputados (NETO, 2000). 

Assim, o autor define um limite baseado no indicador "relevância de uma votação 

nominal" ou "critical-ness", conforme proposto por Carey (1999), cuja fórmula é a seguinte: 
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Relevância = Comparecimento × Margem 

 

onde, 

Comparecimento = % dos deputados que votaram; 

Margem = 1 – (2 × |0,5 - %Sim|); 

% Sim = N de Sim/ totalidade de membros da Câmara dos Deputados; 

 

Assim como na pesquisa de Neto, foram estabelecidos os critérios de 60% de 

comparecimento às votações e mínimo de 20% dos votos dados contra a maioria. Inserindo 

esses valores na fórmula acima, chegamos ao seguinte valor de Relevância: 

 

Relevância = 0,6*[1 – (2*|0,5 – 0,8|)] = 0,6*[1 – 0,6] = 0,6*0,4 = 0,24 

 

Isso significa que para ser selecionada, uma votação nominal tem de alcançar o valor 

de 0,24 no indicador de Carey
4
. Aplicando esse ponto de corte, a amostra final foi reduzida de 

1.623 para 1.061 votações nominais significativas nas quatro legislaturas.  

Interessante observar que o indicador de Carey utiliza dois critérios de filtro 

combinados, ou seja, se um deles não for satisfeito, pode ser compensado pelo outro. Isso 

quer dizer que se uma votação não tiver um quórum muito elevado, porém seu resultado for 

apertado, ela não deixa de ter relevância. Por outro lado, uma votação com o plenário em sua 

lotação máxima é relevante mesmo com uma ampla margem de vitória. 

5. A principal variável independente: categoria de fidelidade 

A fim de se medir o efeito da migração interpartidária sobre a disciplina, define-se 

essa variável que divide os votos dos deputados em três categorias: fiéis, que são os votos dos 

deputados que permaneceram no mesmo partido durante toda a legislatura; infiéis antes da 

migração, que trabalha sobre o subconjunto de deputados que mudaram de legenda pelo 

menos uma vez em uma determinada legislatura, e considera os votos de quando eles ainda 

estavam em seu partido de origem; e infiéis após a migração, que se refere aos mesmos 

deputados mas considera apenas aos votos dados em seu partido de destino. 

                                                           
4
 Segundo Carey, o índice de relevância deveria ser ajustado de acordo com a maioria exigida em cada 

votação. Por exemplo, na votação de PECs, é exigida maioria de 0,6 dos parlamentares, enquanto para projetos 
de lei ordinária, apenas maioria simples. Como simplificação, será usado o valor de 0,5, que é maioria exigida  
nos projetos de lei complementar.  
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Conforme já descrito anteriormente, há vários casos de parlamentares que trocaram de 

partido mais de uma vez em uma mesma legislatura, principalmente nas legislaturas 51ª e 52ª, 

quando ainda era possível transitar livremente entre vários partidos. Nesses casos, o partido de 

destino de uma migração pode ser visto como o partido de origem da próxima. Portanto, a fim 

de não incorrer em uma não desejada intersecção entre dois subconjuntos de votos, serão 

considerados apenas os votos anteriores à primeira e posteriores à última migração, isto é, os 

votos pelo partido em que os deputados foram eleitos e também pelo partido em que 

terminaram a legislatura ou no qual se encontram atualmente. 
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CAPÍTULO III - DISCIPLINA E INFIDELIDADE PARTIDÁRIA NA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS ENTRE A 51ª E A 54ª LEGISLATURAS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os dados obtidos na pesquisa em forma de tabelas e 

gráficos, e suas respectivas análises. Na primeira seção, será feita uma análise geral da 

evolução das migrações partidárias e do nível de disciplina ao longo das quatro legislaturas. 

Na seção posterior, será feita a análise da disciplina comparando as três categorias de 

fidelidade por legislatura. Na terceira seção, os mesmo dados serão analisados, mas dessa vez 

agrupados também por partido, e serão elencados alguns casos pontuais de migrações e seus 

efeitos na disciplina. 

1. Dados gerais de migrações partidárias e disciplina por legislatura 

A tabela 4 apresenta os dados relativos às migrações partidárias entre a 51ª e a 54ª 

legislaturas, trazendo como indicadores o número médio de migrações por deputado e o 

percentual de deputados migrantes em relação ao total.  

 

Tabela 4 - Dados de migração partidária na Câmara dos Deputados, por legislatura. 

Legislatura Migrações 
Migrações 

por Deputado 

Deputados 

migrantes 

% Deputados 

migrantes 

Total de 

Deputados 

51ª 268 1,57 171 24% 705 

52ª 348 1,78 195 31% 621 

53ª 100 1,20 83 12% 693 

54ª 63 1,02 62 10% 605 

Total 779 1,52 511 19% 2.624 

Fonte: Quadros de mudança de partido, Secretaria-Geral da Mesa. Elaboração do autor.                    

Atualizado em: 04/05/2012 

 

A partir da tabela 4, é possível notar um elevado percentual de deputados que trocaram 

de legenda na 51ª legislatura, um a cada quatro parlamentares, com um índice médio de 1,57 

mudanças cada um, totalizando 268 mudanças. Na legislatura seguinte, essa quantidade subiu 

ainda mais, tanto no índice de migrações, que chegou a 1,78 por deputado, quanto no 

percentual de migrantes, que chegou a quase um terço do total.  
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Essa elevação talvez possa ser explicada pelo primeiro mandado do presidente Lula, 

que não só representou uma mudança de governo, reorganizando sobremaneira as relações 

políticas no Legislativo, como também pela turbulência política ocorrida na segunda metade 

do período em questão, que culminou com a saída de vários membros do próprio Partido dos 

Trabalhadores, o qual tradicionalmente possui um dos maiores níveis de coesão e disciplina 

do Legislativo brasileiro. 

Já na 53ª legislatura, notamos uma queda acentuada no percentual de deputados 

migrantes e ainda mais na quantidade de migrações. Isso se deve provavelmente à 

regulamentação feita pelo TSE, limitando as trocas de partido basicamente às siglas recém-

criadas, com pena de perda de mandato para os deputados que não seguissem a regra. Por fim, 

na legislatura atual, ainda em um terço do seu curso, notamos a convergência do número de 

migrantes ao de migrações, mostrando que as trocas têm sido mais assertivas do que em 

outras épocas. 

A tabela 5 mostra os dados gerais de disciplina partidária do total de deputados, 

também agrupados por legislatura. 

 

Tabela 5 - Dados de disciplina partidária na Câmara dos Deputados, por legislatura. 

Legislatura Média Desvio Padrão Nº de votos 
Total de 

Deputados 

51ª 94,73% 9,59% 137.993 759 

52ª 92,29% 10,21% 80.439 785 

53ª 94,31% 8,83% 117.140 676 

54ª 94,57% 8,64% 28.225 609 

Total 93,92% 9,45% 363.797 2.829 

Fonte: Banco de dados de votações nominais, COSEV. Elaboração do autor. 

Atualizado em: 16/07/2012 

 

Ao analisarmos o aspecto disciplinar, notamos também um alto índice nos valores 

apresentados, muito acima dos valores observados na década anterior, segundo estudos de 

Figuereido e Limongi (1998), que já consideravam os deputados extremamente disciplinados 

com um percentual de 89,4%. Nessa pesquisa, mesmo considerando apenas o conjunto das 

votações mais relevantes, chega-se a um índice de 94,73% na 51ª legislatura, valor que se 

mantém praticamente constante nas demais legislaturas, à exceção da segunda, onde o índice 

cai um pouco, chegando à faixa de 92,29%. Essa pequena queda também provavelmente está 

relacionada aos mesmos fatores que explicam o recorde no número de migrações ocorridas no 

período. 
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Enfim, ao relacionarmos as duas dimensões, chega-se ao gráfico 1, que apresenta os 

dados de disciplina em sua escala principal, e os de migrações na escala secundária. 

 

Gráfico 1 – Percentual de deputados migrantes e índice de disciplina partidária, por legislatura. 

 

Fonte: tabelas 4 e 5. Elaboração do autor. 

 

O gráfico 1 nos mostra uma relação inversamente proporcional entre as duas 

dimensões, disciplina e migrações partidárias, o que a priori, significa dizer que quanto maior 

o nível médio de disciplina dos deputados em relação às orientações de seus líderes 

partidários, menor tende a ser a quantidade de migrações partidárias observadas no universo 

de deputados de uma determinada legislatura. 

Entretanto, para garantir que exista uma correlação entre as variáveis, é necessário que 

elas sejam analisadas por meio de amostras independentes, com a separação dos deputados 

em diferentes categorias de fidelidade, a fim de verificar se o grupo de deputados infiéis é 

realmente o responsável pela diminuição do nível de disciplina de todo o conjunto. 

2. Dados de disciplina x categorias de fidelidade por legislatura 

A tabela 6 compara o índice de disciplina dos deputados por legislatura, nas três 

categorias de fidelidade: fiéis (F), infiéis antes da migração (IAM) e infiéis depois da 

migração (IDM). O gráfico 2 auxilia na visualização da evolução das médias de disciplina 
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para as três categorias, e também na realização de três comparações principais: a da disciplina 

dos fiéis em relação a dos infiéis no mesmo partido (F x IAM); a alteração da disciplina dos 

infiéis, antes e depois da migração (IAM x IDM); e por último, a disciplina dos infiéis no 

partido de destino em relação a dos fiéis (IDM x F). 

 

Tabela 6 - Dados de disciplina dos deputados, por legislatura, segundo sua categoria de fidelidade. 

Legislatura 
Categoria de  

Fidelidade 
Média 

Desvio  

Padrão 
Votos Deputados 

51ª 

F 96,15% 7,67% 98.948 443 

IAM 93,39% 11,27% 14.338 109 

IDM 92,44% 10,73% 21.937 162 

52ª 

F 93,57% 8,71% 55.456 415 

IAM 86,28% 14,73% 7.410 114 

IDM 93,35% 6,50% 14.946 175 

53ª 

F 95,05% 7,01% 100.997 526 

IAM 88,87% 14,63% 6.005 48 

IDM 95,38% 4,88% 10.365 79 

54ª 

F 95,21% 7,25% 25.458 499 

IAM 87,75% 17,02% 1.111 47 

IDM 94,97% 5,72% 1.606 55 

Total 

F 95,03% 7,67% 280.859 1.883 

IAM 89,33% 14,28% 28.864 318 

IDM 93,57% 8,00% 48.854 471 

Legenda: F: Fiéis / IAM: Infiéis, antes da migração /  IAM: Infiéis, depois da migração 

Fonte: Banco de dados de votações nominais, COSEV. Elaboração do autor. 

Atualizado em: 16/07/2012 
    

 

A partir dos dados contidos na tabela 6 e no gráfico 2, confirma-se como regra geral 

uma maior disciplina para os fiéis em relação aos infiéis, antes de migrarem de partido. Essa 

diferença é em média, de 5,70 p.p., com máxima de 7,29 p.p. na 53ª legislatura e mínima de 

2,77 p.p. na 51ª.  

Já entre os infiéis, há um aumento de disciplina com a migração, com exceção da 51ª 

legislatura, em que houve uma pequena queda de 0,94 p.p. no índice. No geral, o crescimento 

foi de 4,24 p.p., com pico também na 53ª legislatura, onde houve um aumento de 7,22 p.p. 

Apesar das diferenças encontradas nas médias, em alguns casos aparentemente 

significativas, nota-se que o desvio padrão também apresentou valores altos, o que aponta 
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para a convergência entre os grupos, isto é, não permite assegurar estatisticamente a 

correlação entre as variáveis em estudo. 

 

Gráfico 2 – Índice de disciplina dos deputados segundo sua categoria de fidelidade, por legislatura. 

 

Fonte: Banco de dados de votações nominais, COSEV. Elaboração do autor. 

Atualizado em: 16/07/2012 

     

Todavia, um comportamento verificado na curva dos infiéis depois da migração 

denota uma importante mudança no padrão disciplinar deste grupo, quando comparamos a 

primeira legislatura analisada com as outras três. Enquanto naquela legislatura a referida 

curva se situa num nível um pouco abaixo da curva dos infiéis antes da migração, nas demais 

ela se coincide com as dos fiéis.  

Isso quer dizer que na 51ª legislatura, os deputados trocavam de partido, mas não 

mudavam sua forma de votar, continuando com índices de disciplina similares ao que 

possuíam nos seus partidos de origem.  

Já nas legislaturas mais recentes, a disciplina destes após a migração iguala-se a dos 

fiéis, talvez indicando mudanças mais consistentes do ponto de vista ideológico, ou então que 

despertem no parlamentar uma expectativa de maiores benefícios a longo prazo, justificando 

assim sua mudança de comportamento.   
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3. Dados de disciplina x categorias de fidelidade, por legislatura e partido 

Esta seção, assim como a anterior, analisa o nível de disciplina dos deputados, 

comparados à sua categoria de fidelidade partidária, mas dessa vez, os dados são agrupados 

por legislatura e também por partido de origem dos parlamentares. 

A tabela 7 traz a média da disciplina
5
, enquanto os outros dados amostrais são 

apresentados na tabela A1 e A2 do apêndice. 

Por meio da tabela 7, é possível visualizar os padrões de disciplina característicos de 

cada partido, assim como suas variações nas diferentes condições, tanto de fidelidade quanto 

ao longo das legislaturas. 

Os dados mostram que o mais disciplinado dos partidos analisados é o PT, cujos 

deputados fiéis à legenda acatam as orientações dos seus líderes em 98,14% das vezes, 

durante todo o período analisado, com máxima de 99,75%, na 51ª legislatura. Depois vêm 

PSC, PSDB e PSB, com uma disciplina na faixa dos 96%. Por outro lado, o mais 

indisciplinado é o PV, que apresentou um índice de 88,64% em todo o período e um mínimo 

de 68,81% na 54ª legislatura.  

Outro dado interessante é a mudança de alguns partidos ao longo das quatro 

legislaturas. O maior crescimento é observado no PR, que teve uma alta de 14,12 p.p. entre a 

51ª e 54ª legislaturas. Em seguinte vem o PMDB, com um aumento gradual de 6,72 p.p, 

saindo da 52ª legislatura, com 89,79% e chegando ao maior nível de 96,51%, na 54ª. Esse 

aumento talvez possa ser explicado pela participação cada vez mais decisiva do partido na 

coalizão governista atual, que se iniciou no segundo ano do governo Lula e teve seu ápice na 

eleição de Michel Temer como Vice-Presidente da República em 2010. Entende-se que com 

um maior alinhamento à base, as orientações do líder do partido tendem a convergir ainda 

mais com as orientações do líder do governo, o que representa um peso adicional à disciplina 

nas votações. 

 

                                                           
5
 A fim de permitir uma maior significância dos dados apresentados, foram considerados na análise os 

partidos que tiveram, em pelo menos uma das quatro legislaturas, o mínimo de 10 deputados votantes fiéis, e 
6 infiéis, sendo 3 antes da migração e 3 depois da migração. Para esse conjunto de partidos, serão 
apresentados os dados de todas as legislaturas, para fins de comparação. As médias dos dados que alcançaram 
os critérios citados estarão em negrito. 
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Tabela 7 – Disciplina dos deputados, segundo sua categoria de fidelidade, por legislatura e partido. 

Legislatura 

Categoria 

de 

Fidelidade PMDB PT PSDB 

PFL 

DEM 

PPB 

PP 

PL 

PR PTB PSB PDT PPS PV PSC 

51ª 

F 90,71% 99,75% 97,83% 97,55% 94,30% 78,60% 91,76% 97,95% 98,07% 97,27% - - 

IAM 91,61% 99,53% 96,04% 94,21% 89,31% 84,24% 94,76% 100,00% 96,93% - 100,00% - 

IDM 94,15% - 91,28% 92,81% 86,52% 91,86% 94,61% 98,13% 96,87% 94,79% 100,00% 95,41% 

52ª 

F 89,79% 97,35% 93,50% 92,97% 88,68% 95,25% 94,28% 93,80% 94,56% 97,61% 86,56% - 

IAM 88,88% 82,08% 77,17% 82,60% 81,45% 96,74% 94,75% 94,83% 93,72% 95,73% 94,95% 94,55% 

IDM 92,94% 98,12% 95,89% 93,08% 91,26% 91,59% 93,48% 89,34% 98,19% 91,20% - 87,76% 

53ª 

F 93,69% 97,59% 96,03% 93,58% 93,10% 96,98% 94,43% 95,79% 95,53% 92,68% 93,44% 94,18% 

IAM 91,54% 95,19% 93,69% 72,36% 96,05% 96,19% 92,17% 96,35% 96,69% 78,46% 92,65% 95,54% 

IDM 95,29% 93,37% 91,67% 95,88% 84,62% 97,31% 96,40% 95,49% 97,29% 97,16% 95,00% - 

54ª 

F 96,51% 98,22% 95,52% 93,81% 94,67% 92,72% 93,11% 96,04% 89,06% 91,84% 84,15% 96,83% 

IAM 89,57% 90,91% 83,33% 86,98% 91,43% 90,34% 100,00% 100,00% 92,86% 60,68% 68,81% 96,77% 

IDM 96,08% 79,17% 92,66% 96,51% 97,27% 92,98% 100,00% 96,15% 97,98% 100,00% 92,04% 90,34% 

Total 

F 92,88% 98,14% 95,97% 95,00% 92,69% 94,41% 93,49% 95,89% 93,78% 94,30% 88,64% 96,02% 

IAM 90,65% 86,46% 87,63% 86,37% 87,49% 91,37% 94,76% 96,71% 95,43% 84,10% 83,81% 96,08% 

IDM 93,95% 94,43% 92,56% 94,13% 88,87% 92,37% 94,86% 92,60% 97,51% 95,15% 94,23% 90,84% 

Legenda: F: Fiéis / IAM: Infiéis, antes da migração / IDM: Infiéis, depois da migração. 

Fonte: Banco de dados de votações nominais, COSEV. Elaboração do autor. Atualizado em: 16/07/2012 
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No outro extremo, o partido que teve a maior redução em seu nível disciplinar foi o 

PDT, que deixou um alto índice de 98,07% na 51ª legislatura para chegar a 89,06%, na 

legislatura atual, uma queda de 9,01 p.p. Em seguida, o PPS, que caiu 4,61 p.p saindo da faixa 

de 97% nas duas primeiras e chegando a 91,84%, nas última legislatura. 

No que se refere à comparação dos níveis entre as diferentes categorias de fidelidade, 

a tabela 7 mostra que dos doze partidos apresentados, cinco tiveram níveis de disciplina dos 

fiéis inferiores aos dos infiéis, o que é o contrário do que se espera. São eles: PTB, PSB, PDT 

e PSC.  

A tabela 7 destaca ainda os casos nos quais a diferença entre as médias extrapola a 

soma dos desvios padrão de cada uma delas, o que tende a representar uma correlação entre as 

variáveis disciplina e fidelidade partidária para esses casos específicos. 

 O primeiro caso que se identifica é o PT, novamente na 52ª legislatura, na qual os 10 

deputados que saíram do partido aumentaram seus níveis de disciplina em 16,04 p.p., de 

82,08% para 98,12%, mais do que seus antigos correligionários que permaneceram no 

partido. 

A tabela 8 mostra cada um desses deputados, e seus respectivos índices de disciplina, 

antes e depois da mudança. 

 

Tabela 8 - Variação da disciplina dos deputados que saíram do PT na 52ª legislatura 

Deputado 
Novo 

Partido 

Votos 

antes 

Disciplina 

antes 

Votos 

depois 

Disciplina 

depois 

Variação 

da disciplina 

Babá PSOL 60 60,00% 51 100,00% 40,00% 

Luciana Genro PSOL 61 70,49% 59 100,00% 29,51% 

João Fontes PDT 74 63,51% 80 90,00% 26,49% 

Chico Alencar PSOL 148 85,81% 57 100,00% 14,19% 

Ivan Valente PSOL 129 87,60% 59 100,00% 12,40% 

Orlando Fantazzini PSOL 100 88,00% 47 97,87% 9,87% 

João Alfredo PSOL 118 86,44% 53 96,23% 9,79% 

André Costa PDT 15 86,67% 50 94,00% 7,33% 

Maninha PSOL 117 92,31% 47 97,87% 5,56% 

Fernando Gabeira PV 44 100,00% 65 93,85% -6,15% 

Fonte: Banco de dados de votações nominais, COSEV. Elaboração do autor. 

 Atualizado em: 16/07/2012 

      

Dos 10 deputados relacionados na tabela 8, apenas um deles, Fernando Gabeira, 

reduziu a sua disciplina após a mudança, mas por outro lado era o único entre eles que tinha 

disciplina total ao PT. Os demais tiveram um aumento considerável no índice, com variações 

de 5,56 a 40 p.p.. Os deputados com a maior variação, Babá, Luciana Genro e João Fontes, 



37 
 

 
 

eram também os que tinham a menor disciplina do PT, o que indicava a discordância desses 

deputados com as ações do governo e do partido, que acabou por expulsá-los em 2003, junto 

com a senadora Heloísa Helena, fomentando o surgimento do PSOL no ano seguinte. 

Em relação ao partido de destino dos deputados, observam-se três: o PV, que ganhou 

um deputado, o PDT, dois, e o PSOL, que recebeu sete dissidentes. Interessante observar que 

esses sete deputados foram os que apresentaram os maiores índices de disciplina depois da 

mudança, quatro deles chegando a 100%. Isso demonstra uma forte unidade entre esses 

deputados e o novo partido, em um claro protesto ao contexto estabelecido anteriormente, 

marca da própria criação do partido. 

O segundo caso onde as médias não convergem é o do PV, durante a 54ª legislatura, 

no qual 3 de seus 14 deputados mudaram de partido, aumentando sua disciplina média em 

23,23 p.p, saindo de 68,81% e chegando a 92,04%. A tabela 9 mostra o ganho de disciplina 

nessas migrações. 

 

Tabela 9 - Variação da disciplina dos deputados que saíram do PV na 54ª legislatura 

Deputado 
Novo 

Partido 

Votos 

antes 

Disciplina 

antes 

Votos 

depois 

Disciplina 

depois 

Variação 

da 

disciplina 

Guilherme Mussi PSD 12 50,00% 22 90,91% 40,91% 

Ricardo Izar PSD 18 72,22% 30 93,33% 21,11% 

Roberto Santiago PSD 19 84,21% 37 91,89% 7,68% 

Fonte: Banco de dados de votações nominais, COSEV. Elaboração do autor. 

Atualizado em: 16/07/2012 

 

Entre os três deputados que saíram do PV, o que apresentou a menor disciplina foi 

Guilherme Mussi, que foi contra seu líder na metade das votações relevantes. Foi ele também 

que teve o maior ganho de disciplina após a mudança, de 40,91 p.p., chegando a 90,91% em 

seu novo partido.  

O partido de destino dos três deputados foi o PSD, que fora fundado em 2011 e conta 

hoje com uma bancada de 50 deputados, tendo recebido a maioria das migrações da 

legislatura em vigor. 

Em consulta a blogs de política, é possível verificar os principais motivos que levaram 

a essas saídas do PV ao PSD. O deputado Guilherme Mussi, por exemplo, relata uma 

diferença de ideologia, alegando que “existe uma forma de trabalhar com o desenvolvimento 

sem agredir meio ambiente, mas não uma forma xiita como as pessoas esperam de filiados do 

PV” e ao mesmo tempo, insatisfações com o partido: “Lamentavelmente, hoje, parte do PV 
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excomunga Marina, não lhe dando o devido valor, retrocedendo em seus princípios com 

grupos internos que inviabilizam sua existencia programática”
 6

.  

O ex-deputado Ricardo Izar, com uma disciplina inicial de 72,22%, também faz duras 

acusações ao seu partido de origem, dizendo que “O partido tem uma 

bandeira bonita, mas nasceu para ser pequeno e fazer negociatas”
 7

. 

Já no caso de Roberto Santiago, que possuía uma disciplina de 84,21%, o motivo se 

mostra diferente: a princípio sua troca está mais relacionada a uma estratégia de uma 

categoria do que a uma insatisfação com o partido anterior, já que é dito que “a posição do 

deputado se deu justamente pela posição dos sindicalistas que estão abraçando o novo 

partido”
8
. 

Independentemente do mérito das críticas feitas, o que se observa, neste caso pontual, 

é que os deputados que mudaram de legenda e estavam mais insatisfeitos com a gestão ou a 

ideologia do partido, apresentaram níveis bem inferiores de disciplina do que o deputado que 

teria trocado de legenda somente por conveniência e estratégia eleitoral. 

De maneira geral, as médias de disciplina entre fiéis e não fiéis se mostraram muito 

próximas, o que denota ainda a impossibilidade de se correlacionar as variáveis disciplina e 

fidelidade partidária. Porém, a utilização dessas variáveis em conjunto foi bastante eficaz na 

explicação de migrações pontuais, principalmente nos casos apresentados, nos quais o ganho 

de disciplina com a migração mostrou-se significativo. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 Disponível em: http://julianocamargo.blogspot.com.br/2011/04/guilherme-mussi-troca-o-pv-pelo-

psd-e.html. Acessado em 01/12/2012 
7
 Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/10/21/ricardo-izar-sai-do-pv-e-vai-

para-o-psd-partido-tem-bandeira-bonita-mas-e-podre/.  Acessado em 01/12/2012 
8
 Disponível em:  http://www.robertosantiago.com.br/View.asp?uri=Deputado-federal-Roberto-

Santiago-se-filia-ao-PSD. Acessado em 01/12/2012 

http://julianocamargo.blogspot.com.br/2011/04/guilherme-mussi-troca-o-pv-pelo-psd-e.html
http://julianocamargo.blogspot.com.br/2011/04/guilherme-mussi-troca-o-pv-pelo-psd-e.html
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/10/21/ricardo-izar-sai-do-pv-e-vai-para-o-psd-partido-tem-bandeira-bonita-mas-e-podre/
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/10/21/ricardo-izar-sai-do-pv-e-vai-para-o-psd-partido-tem-bandeira-bonita-mas-e-podre/
http://www.robertosantiago.com.br/View.asp?uri=Deputado-federal-Roberto-Santiago-se-filia-ao-PSD
http://www.robertosantiago.com.br/View.asp?uri=Deputado-federal-Roberto-Santiago-se-filia-ao-PSD
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho analisou e buscou relacionar dois dos principais aspectos que 

caracterizam o comportamento parlamentar, especificamente na relação dos deputados com 

seus partidos: o grau de disciplina partidária, que mostra o quanto cada deputado segue o líder 

de seu partido nas votações nominais no plenário da Câmara; e a infidelidade partidária, 

definida como a troca de partido dentro da mesma legislatura. 

O escopo do trabalho, que considerou os dados de votações nominais e trocas de 

partido das quatro últimas legislaturas, foi essencial para se analisar a evolução dos 

indicadores ao longo do tempo e também para se estabelecer comparações com resultados 

previamente apresentados pela literatura. 

A metodologia utilizada procurou analisar as votações mais relevantes, mas de forma 

flexível, sempre considerando os diversos contextos do parlamento brasileiro, e descartando 

quantidades não significativas de votos ou de deputados. 

Em relação ao primeiro aspecto, observando-se que atualmente, em média, 95% dos 

deputados seguem as orientações de seu líder, e que esse índice vem crescendo nas últimas 

três legislaturas, conclui-se que o plenário da Câmara está cada vez mais disciplinado, o que 

demonstra um maior controle dos líderes sobre seus liderados ao longo deste período. 

Já em relação à migrações partidárias, observa-se uma queda substancial entre as duas 

primeiras legislaturas analisadas e as duas últimas, concluindo-se que a limitação estabelecida 

pelo TSE em 2007 realmente conseguiu diminuir consideravelmente a infidelidade partidária 

nos dias atuais. 

A hipótese inicial do trabalho, na qual os deputados infiéis seriam aqueles com a 

menor disciplina, não foi confirmada, mesmo nas legislaturas atuais, tendo em vista a 

proximidade das médias encontradas entre os dois grupos.  

Entretanto, a partir da 52ª legislatura observa-se um ganho no nível de disciplina dos 

deputados, antes e depois da migração, igualando-se a dos fiéis, o que denota um impacto da 

mudança em seu comportamento, sugerindo mais assertividade, especialmente nos casos de 

partidos novos, como foi observado nos exemplos do PT/PSOL e PV/PSD. 

Portanto, os dados sugerem a priori que os deputados, mesmo num contexto restritivo 

de migrações, e mais racionalmente, continuam utilizando as trocas de partido de forma 

utilitarista, a fim de atingir os objetivos pessoais, sejam eles a ocupação de postos no governo 
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ou a reeleição, e também do partidos, que buscam aumentar o tamanho de suas bancadas a fim 

de obter mais poder dentro e fora do parlamento. 

A grande contribuição deste trabalho talvez tenha sido trazer, de forma clara, um 

grande conjunto de dados sobre disciplina e infidelidade partidária, utilizando-se uma 

metodologia robusta, que permitisse entender melhor essas características e como elas se 

relacionam no contexto da Câmara dos Deputados, além de dar continuidade a outros estudos 

sobre o mesmo tema.  

Entretanto, pela complexidade do tema e quantidade de variáveis envolvidas no 

comportamento parlamentar, deixa-se como sugestão de pesquisa, a análise de outras 

variáveis que possam interferir ou até mesmo explicar a ocorrência dos aspectos aqui 

estudados, como por exemplo: nível de participação na coalizão governamental, espectro 

ideológico, discursos em plenário, execução de emendas orçamentárias, recursos do fundo 

partidário, quantidade de votos obtidos na eleição, entre outros. 
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APÊNDICE 

 

Tabela A1 – Dados amostrais referentes aos índices de disciplina segundo a categoria de fidelidade, por legislatura e partido – parte I. 

  
PMDB PT PSDB PFL/DEM PPB/PP PRONA/PL/PR 

Legislatura 

Categoria 

de 

Fidelidade 

DP Votos Dep DP Votos Dep DP Votos Dep DP Votos Dep DP Votos Dep DP Votos Dep 

51ª 

F 12,9% 15.847 76 0,5% 16.918 74 2,3% 19.729 84 3,5% 19.871 93 8,9% 9.926 43 24,1% 461 2 

IAM 17,1% 2.867 20 0,0% 212 1 4,4% 3.669 25 7,0% 3.867 26 18,6% 1.538 14 11,0% 564 5 

IDM 8,5% 3.334 27 - - - 11,9% 3.083 31 10,2% 3.484 29 17,2% 2.872 17 8,4% 1.856 13 

52ª 

F 12,1% 8.572 70 2,9% 15.309 95 4,5% 6.541 55 11,2% 6.676 55 9,6% 4.967 42 3,3% 1.827 17 

IAM 9,6% 946 14 13,0% 866 10 16,1% 728 21 18,4% 1.564 23 20,1% 647 9 2,9% 695 6 

IDM 5,7% 1.883 25 2,1% 288 5 4,8% 1.389 14 8,7% 2.647 27 10,0% 650 8 4,8% 1.254 15 

53ª 

F 7,5% 18.418 94 1,8% 20.559 93 4,1% 11.099 66 11,3% 10.154 66 7,2% 8.990 39 2,1% 5.366 30 

IAM 9,0% 1.869 10 3,0% 488 3 2,9% 193 3 25,1% 504 9 1,6% 264 2 0,1% 261 2 

IDM 3,5% 905 10 4,6% 281 3 11,5% 1.360 8 3,2% 1.920 15 0,0% 39 1 2,4% 341 3 

54ª 

F 5,4% 4.245 84 2,5% 5.363 93 5,0% 2.580 56 9,8% 1.339 27 11,3% 2.041 42 6,6% 1.829 35 

IAM 4,8% 73 3 0,0% 33 1 23,6% 47 2 23,8% 379 15 4,2% 80 3 4,9% 153 6 

IDM 6,8% 79 3 0,0% 24 1 5,3% 64 2 4,4% 507 17 2,6% 82 3 8,4% 182 6 

Total 

F 10,0% 47.082 324 2,3% 58.149 355 4,2% 39.949 261 9,1% 38.040 241 9,6% 25.924 166 6,2% 9.483 84 

IAM 12,9% 5.755 47 12,4% 1.599 15 14,4% 4.637 51 18,8% 6.314 73 17,6% 2.529 28 7,9% 1.673 19 

IDM 6,8% 6.201 65 6,7% 593 9 10,3% 5.896 55 8,0% 8.558 88 14,4% 3.643 29 6,7% 3.633 37 

Legenda: F: Fiéis / IAM: Infiéis, antes da migração / IDM: Infiéis, depois da migração / DP: Desvio Padrão 

Fonte: Banco de dados de votações nominais, COSEV. Elaboração do autor. Atualizado em: 16/07/2012 
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Tabela A2 – Dados amostrais referentes aos índices de disciplina segundo a categoria de fidelidade, por legislatura e partido – parte II. 

  
PTB PSB PDT PPS PV PSC 

Legislatura 

Categoria 

de 

Fidelidade 

DP Votos Dep DP Votos Dep DP Votos Dep DP Votos Dep DP Votos Dep DP Votos Dep 

51ª 

F 10,8% 5.121 21 2,3% 3.309 15 1,3% 4.535 19 1,9% 691 4 - - - - - - 

IAM 4,5% 221 3 0,0% 143 3 2,0% 987 9 - - - 0,0% 146 1 - - - 

IDM 11,1% 2.164 8 0,8% 393 2 4,2% 746 4 7,5% 193 3 0,0% 48 1 0,0% 109 1 

52ª 

F 10,0% 3.509 26 7,5% 2.188 16 5,2% 1.484 11 1,6% 1.742 11 15,8% 644 4 - - - 

IAM 5,4% 460 7 5,1% 391 8 3,6% 413 7 2,7% 359 5 0,0% 99 1 0,0% 55 1 

IDM 5,2% 1.434 16 7,2% 971 10 1,6% 302 3 8,7% 580 8 - - - 0,0% 49 1 

53ª 

F 7,7% 4.571 25 5,2% 4.911 27 3,0% 4.660 24 8,0% 2.481 16 9,7% 2.781 12 4,6% 1.522 8 

IAM 6,3% 280 4 5,0% 677 4 2,4% 443 3 2,2% 62 2 9,0% 390 2 0,0% 224 1 

IDM 3,9% 1.463 9 3,8% 436 5 2,8% 365 4 1,5% 2.248 9 0,0% 40 1 - - - 

54ª 

F 7,5% 1.098 21 6,2% 1.659 33 10,0% 1.453 28 4,2% 372 9 12,9% 398 11 5,0% 926 18 

IAM 0,0% 51 2 0,0% 38 2 10,1% 44 2 10,9% 36 2 17,4% 49 3 5,6% 64 3 

IDM 0,0% 41 2 5,4% 69 2 3,5% 75 3 0,0% 77 3 1,2% 89 3 6,1% 89 3 

Total 

F 9,0% 14.299 93 5,8% 12.067 91 7,3% 12.132 82 6,0% 5.286 40 12,3% 3.823 27 5,0% 2.448 26 

IAM 5,3% 1.012 16 4,6% 1.249 17 3,8% 1.887 21 15,8% 457 9 17,8% 684 7 4,1% 343 5 

IDM 6,6% 5.102 35 6,6% 1.869 19 2,9% 1.488 14 6,4% 3.098 23 3,6% 177 5 5,1% 247 5 

Legenda: F: Fiéis / IAM: Infiéis, antes da migração / IDM: Infiéis, depois da migração / DP: Desvio Padrão 

Fonte: Banco de dados de votações nominais, COSEV. Elaboração do autor. Atualizado em: 16/07/2012 
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