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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo o estudo da fragmentação partidária na 

Câmara dos Deputados nas últimas cinco legislaturas, compreendendo o período de 

1998 a 2017. Para tanto, analisamos os dados das bancadas dos partidos na eleição, 

na posse e na época de criação de novos partidos assim como nas “janelas temporais” 

criadas pela Emenda Constitucional nº 91 de 2016 e pela Lei nº 13.165 de 2015 do 

Tribunal Superior Eleitoral. Foi feita uma análise quantitativa e qualitativa dos dados 

buscando entender o comportamento da fragmentação partidária no período, a partir 

da legislação externa e interna que disciplinam a fidelidade partidária, tendo reflexos 

diretos na dispersão partidária. Em seguida, o trabalho voltou-se à procura de 

modificações regimentais que pudessem, de alguma forma, espelhar a absorção do 

impacto causado pelas frequentes trocas de legenda. Por fim, analisamos as 

possíveis causas da dispersão de modo a obter uma visão global dos seus efeitos na 

Casa Legislativa. 

Palavras-chave: fragmentação partidária, partidos políticos, migração, fidelidade 

partidária, legislação, regimento interno. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study party fragmentation in the Chamber of 

Deputies in the last five legislatures, covering the period from 1998 to 2017. For this, 

we analyze the data of the party benches in the election, in inauguration day and in 

the time of creation of new Parties as well as in the “windows” created by Constitutional 

Amendment no. 91 of 2016 and by Law no 13,165 of 2015. A quantitative and qualitative 

analysis of the data was made to understand the behavior of party fragmentation, 

concerning external and internal legislation that discipline Party loyalty, with direct 

repercussions on partisan dispersion. The work tried to point out regimental changes 

that could somehow mirror the absorption of the impact caused by the frequent 

changes of legend. Finally, we analyze the possible causes of dispersion in order to 

obtain an overview of its effects in the Legislative House. 

Key words: party fragmentation, political partys, migration, party loyalty, legislation, 

internal regulation.  
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INTRODUÇÃO 

O fenômeno da migração partidária no Brasil tem apresentado números 

bastante significativos, particularmente após 1998, transformando o país num dos 

sistemas mais fragmentados do mundo. De fato, quase um terço dos deputados 

brasileiros troca de legenda pelo menos uma vez ao longo da legislatura (FREITAS, 

2008). Nem mesmo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução 

nº 22.610, de 25 de outubro de 2007 sobre fidelidade partidária, foi capaz de impedir 

as trocas de legenda. Assim sendo, a pesquisa em tela pretende analisar o 

comportamento das migrações partidárias no Parlamento nas últimas cinco 

legislaturas, verificar a existência de algum padrão nessa conduta e apontar as 

possíveis causas dessas mudanças. 

A quantidade e a frequência de ocorrência dessas migrações levaram muitos 

autores a afirmar que elas são endêmicas e fazem parte das práticas políticas 

brasileiras.  

Nesse contexto, os partidos políticos são elementos fundamentais na 

estruturação de qualquer democracia e o número de partidos fornece informações 

importantes sobre fragmentação, relação Legislativo-Executivo bem como sobre 

regras eleitorais e legislação vigentes. 

Num primeiro momento, um olhar atento sobre a democracia brasileira esboça 

um Congresso indisciplinado, pouco coeso, com práticas clientelistas e, acima de 

tudo, povoado por partidos incapazes de manter o parlamentar dentro de sua estrutura 

organizacional e de barrar a troca de legenda de parlamentares com foco exclusivo 

na manutenção de suas carreiras. 

Figueiredo e Limongi (1999) demonstraram que esse raciocínio não estava 

totalmente correto. Ao estudar as votações na Câmara provaram que, na maioria das 

vezes, os deputados não agem de forma individualista, mas votam habitualmente 

conforme a orientação do líder e o Plenário se comporta de forma bastante previsível, 

sendo possível adiantar, com certo grau de segurança, o resultado das votações. 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) confere aos líderes 

poderes que concentram o processo decisório em suas mãos e tornam a atuação dos 

Deputados mais corporativa e menos individualista. Os recursos atrativos aos 
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deputados – cargos e uso da palavra – corroboram essa afirmação, sendo, entretanto, 

insuficientes para impedir que as trocas de partido aconteçam. 

De certo modo, autores como Ranulfo (2001) e Downs (2013) atestam que o 

parlamentar muda de legenda para maximizar suas chances de reeleição, buscando 

uma legenda com estrutura compatível à sua estratégia de sobrevivência política. 

Além disso, o debate sobre migração partidária compreende questionamentos 

acerca do arranjo institucional brasileiro pós-redemocratização. As trocas partidárias 

ainda são vistas, de um lado, como decorrentes da complexidade do sistema político 

e, de outro, como sinal de fragilidade de seus partidos. Nesse contexto, a 

permissividade da legislação aparece como causa essencial para a recorrência do 

fenômeno migratório entre legendas. 

A pesquisa ora proposta divide-se da seguinte forma. No primeiro capítulo, é 

feita uma revisão bibliográfica com os temas relacionados à fragmentação partidária 

no Brasil, que serviram de aporte teórico para o presente trabalho. O segundo capítulo 

traz os dados referentes à migração nas últimas cinco legislaturas na Câmara dos 

Deputados, no período compreendido entre 1998 e 2017. Os dados foram fornecidos 

pela Coordenação de Registro de Comissões e Movimentação Parlamentar (COMPI) 

da Secretaria Geral da Mesa (SGM). Foram consideradas as bancadas de eleição, de 

posse, à época de criação dos partidos novos e à época da “janela temporal” criada 

pela Emenda Constitucional 91 de 2016. Nesse capítulo serão levantadas algumas 

hipóteses para as trocas de legenda ocorridas nesse intervalo. Por fim, serão 

apresentadas as conclusões da pesquisa acerca do tema. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente trabalho consiste 

em pesquisa bibliográfica e documental. 

Incialmente, fez-se um levantamento da bibliografia relacionada ao tema e 

separaram-se os principais temas que serviriam de base teórica à pesquisa, quais 

sejam: sistema proporcional de lista aberta, partidos políticos, fidelidade partidária e 

fragmentação propriamente dita. 

Num segundo momento, buscou-se um levantamento de dados junto à 

Secretaria Geral da Mesa para obtenção dos quantitativos referentes às bancadas de 

todos os partidos ao longo do intervalo temporal delimitado para o estudo. Como forma 

de exemplificar o fenômeno da fragmentação partidária, foram elaborados gráficos 
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com o objetivo de facilitar a visualização do comportamento das migrações na Casa 

Legislativa. Em seguida, procedeu-se à análise dessas migrações, com apontamento 

de suas possíveis causas. 

O terceiro capítulo da pesquisa busca as modificações regimentais a partir de 

2005, procurando entender se elas foram consequência da dispersão partidária 

observada no período. Ou seja, procurou-se entender até que ponto as alterações do 

RICD - nos artigos referentes à fragmentação - objetivaram absorver, de algum modo, 

a fragmentação partidária. 

Por fim, o último capítulo apresenta um resumo com as conclusões e as 

contribuições da pesquisa.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Sistema Eleitoral 

Os sistemas eleitorais têm como função a organização das eleições e a 

conversão de votos em mandatos políticos, visando proporcionar uma captação 

eficiente, segura e imparcial da vontade popular democraticamente manifestada nas 

urnas, de forma que os mandatos eletivos sejam exercidos com legitimidade. Também 

é função dos sistemas eleitorais o estabelecimento dos meios para os quais os 

diversos grupos sociais são representados e para que as relações entre 

representantes e representados se fortaleçam.  

O poder transferido aos eleitos por meio do voto é o que lhes confere 

representatividade, característica de extrema relevância nos governos democráticos. 

Entretanto, as regras do nosso sistema eleitoral permitem que determinado candidato 

seja eleito sem que seja alcançado o quociente eleitoral, o que, muitas vezes, coloca 

em dúvida a questão da legitimidade da representação.  

No Brasil, são utilizados o sistema majoritário e o sistema proporcional com 

lista aberta. O sistema majoritário é usado para eleição dos cargos executivos e 

também do Poder Legislativo: pelas regras atuais, as eleições para presidente, 

governador, prefeito e senador seguem esse sistema. Nesse sistema, é eleito o 

candidato que receber a maioria absoluta dos votos válidos - mais da metade dos 

votos apurados, excluídos os votos em branco e os nulos. Se nenhum candidato 

atingir o número na primeira votação, realiza-se um segundo turno entre os dois mais 

votados. No caso de eleição de prefeitos de municípios com menos de 200 mil 

eleitores, exige-se apenas a maioria relativa dos votos - o maior número dos votos 

apurados -, e não há segundo turno. 

A principal crítica feita ao sistema majoritário, quando aplicado às Casas 

Legislativas, é a possibilidade de se eleger um candidato sem uma votação 

expressiva, ou seja, com um número reduzido de votos. Nesse caso, um candidato 

pode ser eleito sem ter a maioria absoluta dos votos, surgindo, mais uma vez, o 

questionamento sobre a legitimidade dessa votação. Além disso, os sistemas 

majoritários levam à formação de governos unipartidários, com sub-representação 

dos menores partidos com votações inexpressivas e que, por isso, não conseguem 

representação no Parlamento.  
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Ademais, em sistemas de voto distrital, observa-se um direcionamento no 

recorte dos distritos por aqueles que detêm os cargos, de forma a assegurar naquele 

distrito a maioria para determinado candidato - gerrymandering. 

Com relação às vantagens, esse sistema é mais simples de ser 

operacionalizado e facilita a governabilidade, uma vez que tende a reduzir o número 

de partidos com representação no parlamento. Outro ponto positivo é que ele facilita 

também a prestação de contas do candidato - accountability, uma vez que o eleitor 

consegue facilmente identificar qual partido representa de fato o governo; e acaba 

com os “puxadores de voto”: candidatos com votação expressiva que ajudam a inflar 

o total de votos naquela legenda e a aumentar o número de cadeiras que o 

partido/coligação terá direito quando for feita a divisão do total de votos na legenda 

pelo quociente eleitoral1.  

Já no caso de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, o sistema 

utilizado hoje é o proporcional com lista aberta. É possível votar tanto no candidato 

como na legenda. Na apuração, deve-se contabilizar o total de votos obtidos por cada 

partido, somando-se os votos de legenda e os votos dos candidatos dessa legenda. 

Em seguida, as vagas são distribuídas de forma proporcional aos votos totais obtidos 

por cada partido. A partir daí, as legendas preenchem suas vagas conquistadas por 

seus candidatos com maior votação.  

É por isso que um candidato com número elevado de votos ajuda a eleger 

outros de sua legenda ou coligação que tenham obtido menos votos. Ao votar na 

legenda, o voto do eleitor conta apenas para definir o número total de cadeiras 

daquela coligação e não para que aquele partido eleja um de seus candidatos. Desse 

modo, os votos destinados a cada partido/coalizão não afetam a identificação dos 

candidatos que ocuparão tais cadeiras. Na representação proporcional de lista, cada 

partido apresenta uma lista de candidatos nas eleições. O eleitor vota nessas listas e 

                                            

1 Quociente Eleitoral - Deve-se somar o total de votos válidos, dividindo-o pelo número de cadeiras em 
disputa para a circunscrição, obtendo-se assim o chamado quociente eleitoral (votos válidos/ número 
de cadeiras = quociente eleitoral). A seguir, divide-se o número de votos válidos de cada partido ou 
coligação pelo quociente eleitoral, obtendo-se assim o quociente partidário (total de votos obtidos pelo 
partido ou coligação/quociente eleitoral = quociente partidário). Esse quociente, sendo considerado 
apenas o número inteiro dessa divisão, representa o número de cadeiras que cada partido obteve 
nessa primeira etapa e que serão ocupadas pelos candidatos mais votados das listas de cada partido 
ou coligação. 
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as cadeiras são então distribuídas de forma que cada lista partidária receba um 

número de cadeiras proporcional à sua votação.  

O argumento utilizado em defesa desse sistema é que ele garante ao partido 

político representação no Poder proporcional aos votos recebidos nas eleições 

(VILLAR, TABAK e AGUIAR, 2015), bem como maiores chances de representação 

aos partidos menores. Esse sistema é o que mais amplia a representação dos partidos 

no parlamento, uma vez que ele garante que esses obtenham no Legislativo uma 

proporção de cadeiras similar à proporção de votos. Segundo Duverger (1987), a 

representação proporcional possibilita uma maior fragmentação partidária, 

favorecendo o multipartidarismo. 

Ademais, o sistema proporcional brasileiro tem sofrido inúmeras críticas, 

sobretudo com relação à afirmação de que a lista aberta tende e estimular campanhas 

centradas unicamente em candidatos. Posto que os candidatos recebem votos 

individuais é comum a supervalorização de seus atributos pessoais em detrimento da 

ideologia do partido a que pertencem. 

 Além de incentivar a orientação do voto para o candidato, esse sistema 

também incentiva a competição interna dos membros dos partidos. Como a definição 

da ordem da lista é obtida pelo número de votos recebidos por cada candidato 

individualmente, eles têm como adversários seus próprios correligionários.  

Outra crítica a esse sistema é que, ao produzir uma boa representação entre 

os partidos, ele acaba prejudicando a governabilidade, no sentido de que, ao se 

aumentar a fragmentação partidária, fica mais difícil a construção de bases de apoio 

ao governo. O grau de eficiência do governo dependerá, na maioria das vezes, das 

coalizões formadas que, por sua vez, ajudarão a viabilizar os programas 

governamentais a serem implantados, garantindo a governabilidade. 

É nesse sentido que esse trabalho de pesquisa se propõe a verificar se as 

características do sistema proporcional de lista aberta favorecem ou não a dispersão 

partidária e, em caso afirmativo, entender de que forma a fragmentação é afetada por 

ele. 

Conforme Nicolau (2012), pesquisas empíricas mostram que o sistema eleitoral 

de lista aberta brasileiro cria nos eleitores a ideia de uma disputa personalizada entre 

cada candidato e de que esses são eleitos pelo sistema majoritário, onde ganha 
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aquele que obtiver a maior votação. Poucos são os eleitores que têm informação 

sobre a complexidade, o funcionamento do sistema eleitoral e a distribuição das 

cadeiras no parlamento, o que faz com que eles, muitas vezes, votem sem perceber 

que favorecem um partido ao qual não são afetos. 

Na prática, não há sistema eleitoral perfeito e sim aquele que mais se adequa 

às condições políticas, históricas e sociológicas de um determinado povo (ROCHA, 

1998). No entanto, pode-se afirmar que a realização do modelo democrático depende 

das regras do sistema eleitoral adotado, já que esse pode oferecer o melhor processo 

de representação e a participação efetiva do povo na organização e na dinâmica do 

poder. O sistema eleitoral não deve basear-se somente no interesse dos partidos 

políticos, mas principalmente, deve levar em conta o cumprimento do sistema de 

representação popular, fundamento de toda e qualquer democracia. 

Por fim, o direito ao voto não se traduz unicamente no ato de escolher os 

candidatos, mas sim de transformar seu voto num corpo político representativo capaz 

de traduzir as vontades comuns do povo por meio da adoção de políticas públicas que 

possam concretizar esse anseio popular. Nesse sentido, um sistema eleitoral que 

atendesse aos requisitos de representatividade e pluralismo formaria o alicerce para 

a construção de um governo democrático.  

1.2 Partidos Políticos 

Historicamente os partidos políticos surgiram na Inglaterra, fato esse que a 

tornou precursora do constitucionalismo moderno e da organização partidária. Com a 

aprovação do Bill of Rights, em 1688, surgiram correntes de opinião coordenadas 

dentro do Parlamento. Essas correntes constituíam o corpo de intermediários da 

sociedade que representavam parcelas do eleitorado e que buscavam o controle do 

poder político. Assim surgiram os partidos políticos. 

Segundo Pelayo (1993), a existência dos partidos políticos deriva da 

necessidade de integração de modo permanente entre sociedade e Estado. O partido 

político seria, nesse contexto, um grupo de pessoas organizadas de modo a 

influenciar o poder do Estado para executar uma política pública com vistas ao bem 

comum. 
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Com o advento da Lei Fundamental de Bonn, de 1949, os partidos políticos 

foram definidos normativamente na esfera constitucional, tendo suas obrigações e 

direitos regulados minuciosamente. O art. 21 da Lei de Bonn traz as seguintes 

disposições sobre os partidos: 

Os partidos concorrerão para a formação da vontade política do povo. Eles 
poderão ser criados livremente. Sua organização interna deverá ser 
condizente com os princípios democráticos. Eles deverão prestar contas 
publicamente da procedência e do emprego de seus recursos financeiros, 
bem como de seu patrimônio.  

Serão inconstitucionais os partidos, que por seus objetivos ou pelas atitudes 
de seus adeptos, atentarem contra o Estado de direito livre e democrático ou 
tentarem subvertê-lo, ou puserem em perigo a existência da República 
Federal da Alemanha. Caberá ao Tribunal Constitucional Federal decidir 
sobre a questão da inconstitucionalidade. 

A conceituação de partido político, conforme definição de Reis (1992), depende 

da observância de três de suas finalidades: i) catalisação de determinada corrente de 

opinião; ii) seleção e enquadramento dos eleitos, e; iii) educação e orientação política 

do eleitor. 

Para Duverger os partidos políticos eram definidos como: 

[…] um conjunto de comunidades, uma reunião de pequenos grupos 
disseminados pelo país (como seções, comitês, associações locais) ligados 
por instituições coordenadoras. 

À luz dos ensinamentos de Canotilho (2001), verifica-se que o reconhecimento 

dos partidos políticos guarda relação intrínseca com a convicção de que o exercício 

pleno da democracia só se concretiza com partidos políticos e que o Estado 

Constitucional só pode ser definido como um Estado Constitucional de partidos. 

A Carta Magna de 1988 estabelece em seu art. 17: 

É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados 
os seguintes preceitos: 

I – caráter nacional; 

II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 
estrangeiros ou de subordinação a estes; 

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral; 

IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 
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Destarte, o constituinte originário optou pela liberdade de criação e organização 

de partidos políticos, que adquirem autonomia para estabelecer sua estrutura interna 

e seu funcionamento. Ademais, o legislador concedeu aos partidos direito a recursos 

do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei; além de 

garantir explicitamente o direito de estabelecerem normas de fidelidade e disciplina 

partidárias, bem como a definição de sanções em caso de quebra das mesmas. 

Do texto constitucional depreendem-se os limites impostos à autonomia 

partidária consubstanciados na exigência de que os partidos tenham caráter nacional, 

na vedação de que recebam recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros 

e de que a eles se submetam, no funcionamento parlamentar efetivo e na necessidade 

de prestar contas à Justiça Eleitoral.  

Com o advento da Lei Orgânica dos Partidos (Lei no 9.096/1995), as 

organizações partidárias passaram a estabelecer suas próprias normas internas, 

inclusive no que diz respeito à expulsão e perda de mandato eletivo decorrente da 

inobservância de diretrizes e votações contrárias às orientações da legenda.  

Essa lei introduziu uma série de modificações que acabaram por delinear o 

sistema partidário brasileiro, permitindo que os partidos alcançassem uma real 

autonomia organizacional, num cenário parlamentar onde impera a multiplicidade de 

organizações partidárias que, de algum modo, espelha a diversidade da sociedade na 

política brasileira.  

A Lei dos Partidos surgiu como instrumento balizador da estrutura 

organizacional dos partidos, oferecendo as diretrizes que reforçaram a configuração 

partidária brasileira, cabendo destacar dentre elas as mais importantes: a diminuição 

das exigências para a criação de partidos, a introdução do funcionamento 

parlamentar, a cláusula de desempenho e a dotação orçamentária anual obrigatória 

para o fundo partidário – sujeita à deliberação e votação do Congresso Nacional. 

Conquanto a Lei dos Partidos Políticos tenha modificado a natureza jurídica 

dos partidos, que passaram a ser pessoas jurídicas de direito privado, ainda se faz 

necessária a formalização do registro de seus estatutos perante o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), por meio do qual o partido adquire capacidade jurídica específica, 

podendo inscrever seus candidatos e participar do processo eleitoral (ÁVALO, 2014). 

A partir dessa fase, pode o partido disputar eleição, participar das comissões 
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temáticas no Congresso Nacional e ter acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito 

de rádio e televisão. 

A relevância dos partidos no cenário político brasileiro é em parte explicada 

pelo modelo de democracia vigente no país. Não obstante o nosso sistema eleitoral 

proporcione candidaturas que valorizem os atributos individuais do candidato em 

detrimento da ideologia do partido, a composição ministerial do governo está 

diretamente relacionada aos partidos que formam a base do governo no Congresso. 

É o chamado presidencialismo de coalizão, expressão utilizada por Abranches (1988) 

para conceituar nosso sistema de governo, antes mesmo da instalação da Assembleia 

Constituinte. Nosso presidencialismo de coalizão tem suas bases na indicação 

partidária de ministros do governo e na constante negociação da agenda legislativa 

com partidos da base governista (CLAY, 2015).   

Nesse sentido, os partidos políticos influenciam sobremaneira o sistema de 

pesos e contrapesos entre o Legislativo e o Executivo brasileiros. No parlamento, os 

líderes desempenham papel de destaque, sendo responsáveis pela indicação de 

membros para compor as Comissões e a Mesa Diretora, além de participarem 

ativamente na elaboração da agenda do Plenário. Além disso, as lideranças possuem 

diversas prerrogativas regimentais e funcionam como elemento de ligação entre os 

parlamentares e o Executivo. Por intermédio dos líderes, matérias de interesse do 

governo são aprovadas e os pactos de governabilidade mantidos.  

Como visto anteriormente, a criação de partidos está prevista 

constitucionalmente no art. 17 e também na Lei dos Partidos, nos artigos 7º, 8º e 9º, 

com previsão de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral: 

Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter 
nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de dois 
anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, 
correspondente a, 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. 

 A criação, a fusão, a incorporação e a extinção dos partidos são iniciativas 

tidas como livres pelo texto constitucional, desde que observados os princípios de 

soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, caráter nacional e 

funcionamento parlamentar em conformidade com o ordenamento jurídico.  
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Outro fator que exerce bastante influência no aumento do número de partidos 

e consequentemente na fragmentação partidária é a sua permanência na Casa 

Legislativa, diretamente ligada ao seu desempenho eleitoral. De acordo com a Lei dos 

Partidos, o tamanho da bancada indica a repartição de recursos do fundo partidário, 

da propaganda eleitoral e dos incentivos do funcionamento parlamentar (HENRIQUE, 

2015). 

Desse modo, é fácil entender o papel relevante exercido pelos partidos na 

sociedade, uma vez que eles são instrumentos de realização da vontade popular junto 

ao Parlamento, sendo essenciais para o pleno exercício da democracia. A seguir, será 

feita a conceituação de sistemas partidários e suas tipologias. 

1.3  Sistemas Partidários 

Para José Afonso da Silva (2006), os sistemas eleitorais assim como os 

sistemas partidários são instrumentos de expressão da vontade popular para a 

escolha de seus representantes e exercem influência mútua entre si. 

Dentre do nosso ordenamento constitucional, ressalta-se a importância dos 

partidos políticos no sentido de assegurar a autenticidade do sistema representativo. 

É por meio deles que se materializa a vontade popular, já que não são admitidas 

candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro. Em suma, a filiação partidária é 

uma das condições de elegibilidade, tornando os partidos peças principais no jogo 

político da democracia brasileira. 

Apesar de relevante para o processo político brasileiro cabe apontar algumas 

falhas do sistema partidário brasileiro, que, de certo modo, relativizam sua 

importância. Barroso (2006) indica algumas de suas deficiências como fragilidade 

programática, trocas constantes entre partidos, coligações oportunistas, elevada 

fragmentação e existência de legendas de aluguel. Vale ressaltar que todos esses 

problemas guardam estreita relação entre si.  

Essas variáveis estão diretamente relacionadas entre si e um aumento de uma 

delas leva ao crescimento das demais. Assim, as legendas fracas com programas 

deficientes têm dificuldades em manter os parlamentares como membros, 

influenciando o troca-troca de partidos e, consequentemente, aumentando a 

dispersão. Além disso, as legendas de aluguel visam atender interesses específicos 
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e são normalmente usadas para beneficiar um partido maior. Do mesmo modo, muitas 

coligações são feitas, não por afinidade ideológica, mas por finalidades estratégicas. 

Em suma, são deficiências do sistema que contribuem de certa forma para o 

enfraquecimento dos partidos e para a elevação da fragmentação. 

Em seguida, indicamos as principais tipologias dos sistemas partidários, a 

saber: partido único, bipartidarismo e multipartidarismo. 

Os sistemas de partido único caracterizam-se pela existência de um único 

partido, que tende a vetar qualquer tipo de pluralismo partidário. São mais frequentes 

em regimes totalitários, onde o partido único é tido como forma de manutenção do 

poder, indo na contramão da essência da democracia que permite a pluralidade de 

partidos. De acordo com Bonavides (2000): 

As ditaduras do século XX, com raras exceções, fizeram, porém, do partido 
único o instrumento máximo de conservação do poder, sufocando, pela 
interdição ideológica, o pluralismo político, sem o qual a liberdade se 
extingue. 

Os sistemas bipartidários caracterizam-se pela existência de dois partidos 

políticos principais, o que não exclui a permanência de pequenos partidos convivendo 

com eles. Segundo Duverger (1970), existe um dualismo de tendência e não somente 

dois partidos fortes. Nesses sistemas, ambos partidos se reconhecem mutuamente, 

na medida em que expressam sinais de respeito e lealdade, exercendo uma oposição 

indispensável à caracterização do regime democrático em questão (Bonavides, 2000). 

Já o sistema multipartidário caracteriza-se pela existência de três ou mais 

partidos, todos dotados de capacidade para exercer o poder político. Para Duverger 

(1970), esse sistema pode se originar por uma dissociação interna das opiniões do 

partido e pela superposição de dualismos. Essa quebra ocorre quando há grupos 

dissidentes dentro de um mesmo partido, que acabam por fundar outros partidos. 

Segundo ele, a superposição “consiste na falta de coincidência entre várias categorias 

de oposições dualistas, de modo que o seu entrecruzamento dá uma divisão 

multipartidarista”. 

O pluripartidarismo confere ao parlamento um perfil bastante heterogêneo, com 

bastante instabilidade e falta de consenso, trazendo entraves significativos à 

governabilidade. No sistema presidencialista, a fragmentação partidária é apontada 
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como fator de enfraquecimento do regime, muitas vezes, determinando o seu colapso. 

Quanto maior a dispersão de partidos, mais difícil de se chegar ao consenso. 

Por outro lado, o pluralismo partidário é também, segundo Montesquieu, o que 

permite, considerando a diversidade de opiniões e tendências, limitar a autoridade do 

poder. Graças à pluralidade de ideias que os partidos representam e exprimem no 

seio do povo, as leis são alinhadas aos “hábitos e costumes”, cujo conjunto forma “o 

espírito geral de uma nação”. Mas, para que um povo possa gozar da liberdade, “é 

preciso que cada um possa dizer o que pensa”. 

Em suma, o excessivo número de partidos representados atualmente no 

Parlamento e a fragilidade demonstrada pela grande maioria deles fazem com que 

muitos estudiosos vejam a fragmentação partidária como um empecilho à formação 

de governos robustos, com capacidade de implantar decisões. Parece claro que uma 

alta dispersão impede um funcionamento eficaz da Casa Legislativa, além de 

confundir o eleitor na hora de identificar e punir os responsáveis em caso de resultados 

negativos. 

1.4  Fidelidade Partidária 

A fidelidade partidária, segundo Maciel (2004), pode ser definida como a 

obrigação dos representantes políticos de não deixarem o partido pelo qual foram 

eleitos, ou de não se oporem às diretrizes fixadas pelos órgãos da agremiação 

partidária. Para os fins estabelecidos por esta pesquisa, será considerada apenas a 

primeira definição: perda de fidelidade por mudança de legenda partidária. 

Foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 

no 1, de 1969, que, em seu parágrafo único do art. 152, resolve:  

Parágrafo único. Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos 
Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, 
por atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas 
pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido sob cuja legenda foi 
eleito. A perda do mandato será decretada pela Justiça Eleitoral, mediante 
representação do partido, assegurado o direito de ampla defesa.  

Em 1978, a Emenda Constitucional n° 11 alterou a disposição relativa à 

fidelidade, determinando o único caso de manutenção do mandato por desfiliação 

partidária – hipótese de troca de partido para a constituição de um novo. 
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Dezesseis anos depois de sua introdução no sistema normativo brasileiro, a 

fidelidade foi extinta pela Emenda Constitucional no 25 de 1985, não havendo mais 

possibilidade de perda de mandato parlamentar por infidelidade partidária. 

Em 1988, o constituinte originário voltou a tratar da temática, no entanto, sem 

previsão de sanções para os casos de quebra de fidelidade. A falta de punição nos 

casos de não-cumprimento da fidelidade partidária pode explicar a ocorrência das 

grandes trocas partidárias ocorridas no Brasil, especificamente após a 

redemocratização de 1985 (SANTOS & SILVA, 2013). 

Nesse sentido, a mudança de legendas influencia negativamente a 

representatividade do regime democrático, uma vez que não respeita a vontade do 

eleitor - o voto dado a um partido é indiretamente transferido, após as eleições, para 

outro, alterando a representação eleita, sem consulta ao votante (MACIEL, 2004). 

Geralmente, os partidos mais afetados com as mudanças são aqueles com 

menor comprometimento com a ideologia partidária. Segundo Ranulfo (2001), as 

migrações partidárias ocorrem porque o parlamentar busca partidos onde há maiores 

chances de reeleição. Outras vezes, elas ocorrem por simples casuísmo político e 

pelo atendimento a interesses particulares. Sem contar que o sistema eleitoral 

proporciona um caráter individualista às disputas, com campanhas direcionadas às 

qualidades individuais do candidato em detrimento dos programas e das diretrizes 

coletivas das instituições partidárias. Muitos candidatos não têm sequer compromisso 

programático com o partido. Acrescenta-se a esse cenário a fragilidade das 

instituições partidárias e, principalmente, o elevado número de agremiações 

existentes (ARAS, 2006). 

Ainda sob a ótica constitucional, o art. 14, § 3o, inciso V, exige a filiação 

partidária como requisito para que o cidadão possa concorrer a um cargo eletivo. 

Ademais, o art. 17 assegura a autonomia dos partidos para definir sua estrutura e 

organização internas, garantindo que seus estatutos normatizem tanto a fidelidade 

como a disciplina partidárias.  

Depois da aquisição de personalidade jurídica na forma da lei, os partidos 

registram seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (§ 2o). O recebimento de 

recursos do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão ficam garantidos 

no § 3o. Por fim, o § 4o veda a organização paramilitar pelos partidos. 
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Ao determinar que os partidos definam em seus estatutos normas de fidelidade 

e disciplina partidárias, a Constituição concede a eles autonomia para incorporar 

esses preceitos em suas normas organizacionais, conforme sua conveniência. 

No entanto, ao determinar que o funcionamento parlamentar seja estabelecido 

de acordo com a lei, a Carta Magna impõe limites a esse funcionamento. A Lei dos 

Partidos Políticos (Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995) estabelece:  

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. 

Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas 
Legislativas 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.  

O art. 13 da referida lei encontra-se com a eficácia suspensa em função das 

ADI nºs 1.351 e 1.354 (Ac.-STF, de 7.12.2006). 

Em virtude da ausência de dispositivos constitucionais que regulassem as 

punições nos casos de infidelidade partidária, o Supremo Tribunal Federal (STF) reviu 

sua posição sobre o tema, diante da consulta do Tribunal Superior Eleitoral sobre 

perda de mandato em decorrência de desfiliação desmotivada. A posição inicial da 

Suprema Corte era de que a infidelidade partidária não deveria ter repercussão sobre 

o mandato parlamentar (MENDES, 2008). 

Dessarte, o STF determinou ao TSE a adoção de medidas regulamentadoras 

para os casos de justificação da infidelidade partidária. Em 25 de outubro de 2007, 

por meio da Resolução no 22.610, essa Corte elencou os casos de justa causa para 

que o cargo seja mantido em decorrência de desfiliação partidária: 

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;  

III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;  
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IV) grave discriminação pessoal.  

Em todos os demais casos, é decretada a perda de cargo em virtude de 

desfiliação partidária. A referida resolução trata também do procedimento a ser 

seguido, bem como das sanções para perda de cargo eletivo por inobservância do 

princípio. 

Em relação à legislação infraconstitucional, vale ressaltar a introdução da 

Resolução da Câmara dos Deputados nº 34, de 2005, no sentido de atenuar as 

migrações partidárias.  

Essa Resolução instituiu como critério para o cálculo da proporcionalidade 

partidária na composição dos colegiados da Casa a bancada eleita pelo respectivo 

partido, desconsideradas quaisquer migrações posteriores (CLAY, 2015). Essa 

resolução adotou o mesmo critério para a distribuição dos cargos da Mesa Diretora. 

Art. 26. 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.  

[…]  

§ 4º As alterações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos 
Partidos ou Blocos Parlamentares decorrentes de mudanças de filiação 
partidária não importarão em modificação na composição das Comissões, 
cujo número de vagas de cada representação partidária será fixado pelo 
resultado final obtido nas eleições e permanecerá inalterado durante toda a 
legislatura. 

A restrição imposta pela Resolução contribuiu para a diminuição nas mudanças 

de partido ocorridas no terceiro ano da legislatura, quando ocorre troca dos membros 

da Mesa (DINIZ, 2000). Além de favorecer a queda nas trocas de legenda antes da 

definição da composição das Comissões Permanentes, que elegem seu Presidente e 

trocam de colegiado anualmente. 

Buscando dirimir a dúvida com relação a quem pertence o mandato, se à 

legenda ou ao candidato, o Partido da Frente Liberal formulou consulta ao TSE - 

Consulta no 1.398/DF - sobre se os partidos têm direito de preservar a vaga obtida 

pelo sistema eleitoral quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de 

transferência de candidato eleito por um partido para outra legenda.  

A Corte Superior Eleitoral firmou posicionamento no sentido de que a 

titularidade do mandato é do partido e não do eleito. Sendo assim, o partido é o 
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detentor da vaga do candidato eleito ainda que ele se transfira para partido da mesma 

coligação (CLAY, 2015). Vale ressaltar que a decisão fica restrita a cargos 

preenchidos pelo sistema proporcional.2  

Por meio dessa decisão, a Corte Eleitoral corrobora o papel predominante 

assumido pelos partidos dentro do modelo de democracia vigente no país. Apesar de 

as eleições serem voltadas para valorização do candidato e não dos programas 

partidários, os ministérios são basicamente compostos pelos partidos que formam a 

base aliada do governo (NETO, 2003). Em suma, os partidos são atores fundamentais 

na negociação da agenda legislativa de forma a garantir a aprovação de projetos de 

interesse do Chefe do Executivo. Daí a necessidade de assegurar a permanência do 

parlamentar no partido que facilitou a sua chegada no Parlamento. 

Contudo, o fato de o mandato pertencer ao partido político e não ao candidato 

não implica a adoção de uma concepção de mandato imperativo ou de mandato 

vinculado. A democracia representativa brasileira pressupõe a existência de mandato 

representativo, livre.  

Segundo lição de Bonavides (2000): 

O mandato imperativo, que sujeita os atos do mandatário à vontade do 
mandante; que transforma o eleito em simples depositário da confiança do 
eleitor que “juridicamente” equivale a um acordo de vontades ou a um 
contrato entre o eleito e o eleitor e “politicamente” ao reconhecimento da 
supremacia permanente do corpo eleitoral, é mais técnica das formas 
absolutas de poder, quer monárquico, quer democrático, do que em 
verdadeiro instrumento autêntico do regime representativo. 

A minirreforma eleitoral de 2015 modificou os casos de justa causa para 

desfiliação partidária, alterando o que até então regulamentava a Resolução 22.610, 

do Tribunal Superior Eleitoral. O novo artigo da Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 

2015, traz a seguinte redação: 

                                            

2 Os cargos majoritários só foram contemplados a partir da Consulta nº 1.407, de 2007 ao Tribunal 
Superior Eleitoral, apresentada pelo deputado federal Nilson Mourão (PT), cujo questionamento é o 
que segue: “(...). Os partidos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral 
majoritário, quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito 
por um partido para outra legenda? ” Essa consulta gerou a Resolução n. 22.610 de 25 de outubro de 
2007 para disciplinar o processo de perda de cargo eletivo. Posteriormente, a fidelidade partidária para 
cargos majoritários foi considerada inconstitucional pelo STF, mas persiste a regra para os candidatos 
eleitos pelo sistema eleitoral proporcional. (ADIN 5.081 de 2015). 
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Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem 
justa causa, do partido pelo qual foi eleito. 

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária 
somente as seguintes hipóteses: 

I – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 

II – grave discriminação política pessoal; e 

III – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que 
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, 
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. 

 Portanto, foram excluídas as hipóteses de criação, fusão e incorporação de 

partidos como meio de desfiliação sem perda de mandato. Contudo, com a introdução 

do inciso III, criou-se uma “janela” permanente que permite ao parlamentar a troca de 

legenda durante o período de 30 (trinta) dias que antecede o prazo mínimo de filiação 

partidária previsto no art. 9º da Lei nº 9.504/97, referente à eleição do cargo ocupado 

por aquele que muda de partido. 

Retomando a importância dos partidos no sistema político, ressalta-se que o 

tratamento jurídico a eles conferido ostenta caráter constitucional, uma vez que essas 

instituições são dotadas de diversas prerrogativas e garantias que as tornam peças 

fundamentais do sistema político-representativo brasileiro. 

Nesse contexto, a fidelidade partidária aparece como um princípio fundamental 

para a ordem democrática por facilitar a coesão partidária e, de certa forma, obrigar 

os representantes políticos a não deixarem o partido pelo qual foram eleitos ou a não 

se oporem às diretrizes fixadas pelos órgãos da agremiação partidária (MACIEL, 

2004). 

Por outro lado, o mesmo ordenamento jurídico, que institui a fidelidade como 

um princípio a ser respeitado, não determina as punições em casos de troca de 

partido. De fato, a não-observância ao princípio da fidelidade partidária contribui 

sobremaneira para o enfraquecimento das instituições e da própria democracia, já que 

a vontade do eleitor é desrespeitada nesses casos e o personalismo das campanhas 

impera ao se minimizar a importância dos programas e diretrizes das instituições 

partidárias.   
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1.5 Fragmentação Partidária 

Depois de iniciados os estudos sobre partidos e sistemas partidários – itens 1.2 

e 1.2.1 deste referencial teórico, é mister destacar a sua importância no contexto do 

equilíbrio dos sistemas políticos e da estruturação de qualquer regime democrático. 

Assim a existência de um modelo democrático de representação que almeja a 

participação popular, a vasta competição entre os atores e a administração de 

conflitos, confere aos partidos papel indispensável na implementação de um governo 

responsável e sensível (SARTORI, 1982). Conforme afirmação de Dahl (2005): 

“Em qualquer país, quanto maiores as oportunidades de expressar, organizar 
e representar preferências políticas, maior a variedade de preferências e 
interesses passíveis de representação na política”.  

Dessa forma, nota-se que a fomentação da competição e o estímulo ao 

pluralismo são ideais democráticos intrinsicamente relacionados com a presença de 

partidos no governo. Portanto, é quase impossível conceber um desempenho 

satisfatório do sistema democrático sem a existência de partidos. 

Em função das regras eleitorais adotadas – no caso brasileiro, o sistema 

proporcional de lista aberta –, a maior manifestação do número de partidos, ou de 

fragmentação partidária, ocorre na composição dos cargos da Câmara Baixa. Por 

outro lado, o caráter uninominal da disputa presidencial, na qual somente um único 

partido pode obter o controle governamental, inibe a proliferação de legendas 

(REBELLO, 2012). Assim sendo, a grande dispersão partidária do Legislativo faz do 

Brasil um dos países com maiores índices de fragmentação do mundo. Atualmente, o 

país conta com 36 partidos – 28 dos quais obtiveram assento no Parlamento nas 

últimas eleições – conforme lista de partidos registrados no Superior Tribunal Eleitoral. 

De acordo com a tabela abaixo, tem-se: 
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Tabela 1 - Partidos Registrados no TSE  

0001 SIGLA NOME DEFERIMENTO 

1 PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro 30.6.1981 

2 PTB Partido Trabalhista Brasileiro 3.11.1981 

3 PDT Partido Democrático Trabalhista 10.11.1981 

4 PT Partido dos Trabalhadores 11.2.1982 

5 DEM Democratas 11.9.1986 

6 PCdoB Partido Comunista do Brasil 23.6.1988 

7 PSB Partido Socialista Brasileiro 1°.7.1988 

8 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 24.8.1989 

9 PTC Partido Trabalhista Cristão 22.2.1990 

10 PSC Partido Social Cristão 29.3.1990 

11 PMN Partido da Mobilização Nacional 25.10.1990 

12 PRP Partido Republicano Progressista 29.10.1991 

13 PPS Partido Popular Socialista 19.3.1992 

14 PV Partido Verde 30.9.1993 

15 PTdoB Partido Trabalhista do Brasil 11.10.1994 

16 PP Partido Progressista 16.11.1995 

17 PSTU* Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 19.12.1995 

18 PCB* Partido Comunista Brasileiro 9.5.1996 

19 PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 18.2.1997 

20 PHS Partido Humanista da Solidariedade 20.3.1997 

21 PSDC Partido Social Democrata Cristão 5.8.1997 

22 PCO* Partido da Causa Operária 30.9.1997 

23 PTN Partido Trabalhista Nacional 2.10.1997 

24 PSL Partido Social Liberal 2.6.1998 

25 PRB Partido Republicano Brasileiro 25.8.2005 

26 PSOL Partido Socialismo e Liberdade 15.9.2005 

27 PR Partido da República 19.12.2006 

28 PSD Partido Social Democrático 27.9.2011 

29 PPL* Partido Pátria Livre 4.10.2011 

30 PEN Partido Ecológico Nacional 19.6.2012 

31 PROS Partido Republicano da Ordem Social 24.9.2013 

32 SD Solidariedade 24.9.2013 

33 NOVO Partido Novo 15.9.2015 

34 REDE Rede Sustentabilidade 22.9.2015 

35 PMB Partido da Mulher Brasileira 29.9.2015 

* Partidos que não conseguiram assento na Câmara; 

33, 34 e 35 – Partidos criados após as eleições de 2014. 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-do-movimento-democratico-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-trabalhista-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-democratico-trabalhista
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-dos-trabalhadores
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/democratas
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-comunista-do-brasil
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-socialista-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-da-social-democracia-brasileira
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-trabalhista-cristao
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-social-cristao
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-da-mobilizacao-nacional
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-republicano-progressista
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-popular-socialista
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-verde
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-trabalhista-do-brasil
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-progressista
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-socialista-dos-trabalhadores-unificado
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-comunista-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-renovador-trabalhista-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-humanista-da-solidariedade
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-social-democrata-cristao
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-da-causa-operaria
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-trabalhista-nacional
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-social-liberal
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-republicano-brasileiro
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-socialismo-e-liberdade
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-da-republica
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-social-democratico
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-patria-livre-ppl
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-ecologico-nacional
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-republicano-da-ordem-social
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/solidariedade
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-novo
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/rede
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partido-da-mulher-brasileira
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Segundo reportagem publicada pela BBC Brasil (2016), em junho desse ano, o 

Brasil possuí o Parlamento mais fragmentado do mundo: 

[...]. Segundo levantamento publicado neste ano pela Universidade de 
Gotemburgo, na Suécia, o Brasil tem o maior número de partidos com força 
política na Câmara em um conjunto de 110 países monitorados.  

A comparação internacional usou dados de 2011. Naquele ano, o número de 
partidos políticos efetivos do país era 11, segundo o Instituto de Qualidade 
de Governo da universidade. A média mundial era 4,1.  

Para efeitos de comparação, considerando números arredondados, Índia 
tinha 8; Argentina, 7; Alemanha, 6; México, 4; e Estados Unidos, 2, os 
conhecidos partidos Democrata e Republicano. [...] 

O impacto dos sistemas eleitorais sobre o número de partidos foi apresentado 

por Maurice Duverger: quando a fórmula de representação é proporcional ou 

majoritária de dois turnos, o sistema tende ao multipartidarismo; quando majoritária 

simples, o sistema adquire a configuração bipartidária (NICOLAU, 2012). 

Alguns estudiosos defendem que o funcionamento do presidencialismo 

associado à representação proporcional de lista aberta e ao multipartidarismo 

exacerbado eleva o grau de conflitos entre os Poderes Executivo e Legislativo. Essas 

variáveis foram muito bem exploradas por Sergio Abranches (1988), quando cunhou 

o termo Presidencialismo de Coalizão para designar nosso sistema de governo. Para 

esse autor, um dos fatores de instabilidade institucional é a alta fragmentação 

partidária do Parlamento, que compromete a formação de maiorias estáveis capazes 

de aprovar as reformas propostas pelo chefe do Executivo. Para aprová-las seria 

necessária a criação de coalizões governamentais.  

Nessa linha de pensamento, pode-se citar Scott Mainwaring (2001), que 

defende a ideia de que o sistema partidário brasileiro é o mais subdesenvolvido do 

mundo, pois incapaz de dar sustentação à democracia. Segundo ele, as legendas 

partidárias no Brasil agrupam políticos com vocação individualista e preparados para 

atender a interesses clientelistas.  

Outro autor que aborda o assunto é o brasilianista Jonh Carey (1992). Em seus 

estudos, ele afirma que no Brasil existe o costume de o parlamentar cultivar a 

fidelidade pessoal com seus eleitores, mesmo que isso signifique ignorar uma agenda 

mais ampla de seu partido. A atuação individualista do parlamentar, nesse contexto, 
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dificulta a formação de coalizões legislativas estáveis para se negociar a aprovação 

de reformas.  

Para medir o equilíbrio entre as bancadas em um sistema multipartidário são 

utilizados alguns índices como o Número Efetivo de Partidos no Parlamento - NEP 

(Effective Number of Parties at the parliamentary), baseado no número de assentos 

na Casa Legislativa (LAAKSON & TAAGEPERA, 1979). O NEP é calculado pelo 

inverso do somatório do quadrado da proporção de lugares (cadeiras) que cada 

partido obteve para a Câmara dos Deputados. É frequentemente usado como 

referência do número de partidos efetivamente relevantes no Congresso, mesmo em 

sistemas multipartidários com alta fragmentação, como é o caso brasileiro.  

NEP = 
1

∑ 𝑝𝑖²𝑛
𝑖=1

 

 

 

O NEP é um índice de fragmentação ou dispersão, embora em sistemas 

bipartidários com equilíbrio de forças possa representar o número efetivo de partidos. 

Esse índice cresce com o número de partidos e com a dispersão. Quanto maior o 

NEP, maior a possibilidade de os partidos se dispersarem nas eleições e nas cadeiras 

do Legislativo. Além disso, segundo seus criadores, o NEP é importante porque 

fornece tendências de acréscimo ou decréscimo de partidos efetivos no jogo ao longo 

dos anos, bem como os efeitos de determinadas mudanças nas regras eleitorais 

(LAAKSON & TAAGEPERA, 1979). 

A observação do NEP, conforme o Gráfico 1, desde o primeiro Congresso eleito 

pós-Constituinte, mostra um decréscimo na fragmentação partidária entre 1990 e 

1998. A partir daí, nota-se um crescimento no índice, provavelmente decorrente da 

aprovação das novas regras eleitorais, variando de 8,69 em 1990 a 13,22, em 2015. 

  

Onde: 
n = número de partidos 
pi = proporção de votos ou cadeiras do partido i 
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Gráfico 1 – Evolução do Índice de Número Efetivo de Partidos (NEP) 1990-2014. 

 

Fonte: (Gallagher, 2015) 

De fato, leis eleitorais e partidárias demasiadamente permissivas contribuem 

significativamente para a alta dispersão dos partidos no Legislativo brasileiro. 

“Uma legislação partidária extremamente permissiva quanto à organização e 
funcionamento dos partidos e um sistema eleitoral fraco, marcado por 
mecanismos como a permissão tanto para realizar coligação para os cargos 
proporcionais, quanto para a troca de legenda e o número exacerbado de 
candidatos concorrentes, estariam na raiz de uma estrutura institucional que 
incentiva a multipartidarização e a fragmentação excessiva. ” (BRAGA, 2006). 

Não se pode precisar ao certo as razões da queda da fragmentação entre 1990 

e 1998, mas há alguns indícios. Um dos motivos dessa queda pode estar relacionado 

com o arrefecimento dos ânimos no período da volta da democracia após os longos 

anos de regime ditatorial e a coincidência das eleições presidenciais com as do 

Legislativo, o que poderia tornar o sistema mais tendente ao bipartidarismo 

(MAYWARING, 1999).  

Nicolau (2012) conclui que a fórmula eleitoral, o sistema de magnitude e o voto 

de lista aberta não contribuem para o aumento da fragmentação em si, pelo contrário, 

facilitam o fortalecimento dos partidos e dos candidatos mais fortes, o que explica a 

queda da fragmentação até 1998. Por outro lado, buscando as causas da elevada 

fragmentação brasileira, Ames (2003) aponta que a permissividade do sistema 

eleitoral estaria acarretando um enfraquecimento do sistema político como um todo, 

incluindo-se aí a criação exagerada de partidos fracos – NEP crescente a partir de 

1998. 
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Para Scott Mainwaring (2001), um sistema altamente fragmentado torna a 

competição inexequível, uma vez que provoca um aumento no personalismo das 

campanhas em prejuízo da consolidação dos partidos. 

Na tentativa de se explicar as causas da fragmentação partidária, a 

heterogeneidade social também foi apontada como fator preponderante. A 

necessidade de coalizões evidencia a fragmentação que tem suas bases nas 

diferenças socioculturais; é improvável a emergência sistemática de governos 

sustentados por um só partido (ABRANCHES, 1988). 

Expandindo mais o tema relacionado aos fatores sociais, o Brasil é tido como 

um país que cria condições para a proliferação de partidos. Abranches (1988) atribuía 

à fragmentação sociocultural uma das causas da dispersão partidária no Legislativo. 

Ademais, a heterogeneidade do eleitorado brasileiro aliada ao sistema eleitoral 

proporcional e a uma legislação permissiva possibilitaria o sistema partidário ter um 

elevado número de atores (SANTOS, 1998). 

Ainda que se tenha um país de dimensões continentais, com regiões marcadas 

por traços culturais distintos, existem fortes indícios de que a diferenciação social não 

justifica uma dispersão tão elevada, já que as legendas não são organizadas mediante 

clivagens dessa natureza. 

Além das implicações pontuadas sobre a representatividade, uma alta 

fragmentação partidária no Legislativo traz uma série de consequências para o 

sistema político, dentre as quais destacam-se a governabilidade e a clareza de 

responsabilidade. 

Alguns autores acreditavam que quanto menor o número de atores políticos na 

tomada de decisão, maior a governabilidade, tornando o sistema bipartidário o melhor 

sistema a ser adotado (SCHUMPETER, 1961). Desse modo, quanto mais 

fragmentado o parlamento, mais difícil a aprovação de políticas devido à falta de 

consenso entre as diversas bancadas.  Contrapondo o ponto de vista acima, Sartori 

não vê problemas para a governabilidade devido ao alto número de partidos: 

Mais exatamente, a “lei” de que a alta fragmentação cria coalizões instáveis 
que levam, por sua vez, a governos ineficientes e, em sua esteira, à 
democracia imobilista, não-funcional, é ao mesmo tempo frágil e pouco 
convincente. Em si, por si, a fragmentação partidária simplesmente “causa” 
governos de coalizão; não há nada inerentemente disfuncional nisso. (...) 
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Mais uma vez, portanto, o fator decisivo é a polarização, a distância ou a não 
distância ideológica, entre os co-governantes. (SARTORI, 1982). 

Cabe ressaltar que, muitos estudiosos como Sartori não citam a alta 

fragmentação como obstáculo para a governabilidade, pois o Executivo possui 

diversos instrumentos para conseguir a colaboração dos partidos no Parlamento – 

edição de medidas provisórias, pedidos de urgência e atuação dos líderes, dentre os 

mais utilizados. Contrariamente, Santos (2010) conclui que, no processo de tomada 

de decisão, quando os parlamentares se dividem de forma idêntica e possuem 

preferências não negociáveis, ocorre a chamada paralisia decisória, conceito oposto 

ao de governabilidade. 

A elevada fragmentação diminui a associação do sucesso político-econômico 

ao partido governista, prejudicando a visão de quem deve ser responsabilizado em 

casos de fracasso. Nesse mesmo sentido, acredita-se que governos de coalizão 

dificultam a clareza de responsabilidade (POWELL, 2000; ARATO, 2002; SAMUELS, 

2004). Assim, a existência de muitos partidos confunde a percepção do eleitor sobre 

a tomada de decisão, já que ele não consegue identificar quais os atores políticos a 

premiar ou a responsabilizar em caso de condutas indevidas. Sobre a 

responsabilização retrospectiva: 

“Assim, parece haver evidência de que a memória do voto e o julgamento 
retrospectivo dos representantes são mais eficazes, ou possuem menores 
custos de informação, em contextos de competição majoritária para postos 
executivos. Provavelmente, prerrogativas constitucionais, combinadas aos 
recursos financeiros e administrativos à disposição do Poder Executivo, 
contribuam para tornar sua ação mais capaz de ser isolada e mensurada 
retrospectivamente em seus efeitos reais sob a forma de utilidades para o 
eleitor com menor informação disponível. Nesse ponto, o problema passa a 
ser a probabilidade de que essa condição possa gerar um coattail effect, ou 
seja, de que a disposição do eleitor para premiar ou punir ocupantes de 
postos governamentais contamine positivamente sua predisposição para o 
voto legislativo, recompensando ou penalizando incumbentes por sua 
associação com a coalizão governamental ou, alternativamente, com as 
bancadas de oposição” (MARENCO, 2009). 

Em que pese a opinião de diversos autores contrários à ideia de que uma 

dispersão elevada do Parlamento leve à problemas de governabilidade, conclui-se 

que o desenho institucional brasileiro, que possibilita a existência de um 

multipartidarismo exacerbado – com o Parlamento mais fragmentado do mundo – 

fragiliza a estrutura democrática do país. Ademais, contribui para formação 

individualista do parlamentar e para a permanência de um cenário onde, 

frequentemente, os políticos mudam de legenda e o eleitor tem grande dificuldade de 
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identificar o partido governista em caso de responsabilização. Fica clara, portanto, a 

necessidade de mudanças das regras existentes – considerando aqui tanto a 

legislação quanto o sistema eleitoral vigente – em busca de um Parlamento que seja 

ao mesmo tempo menos fragmentado e mais representativo. 
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2. MIGRAÇÕES PARTIDÁRIAS NO BRASIL DE 1998 A 2017 

Neste item da pesquisa, foi elaborada a tabela 3 – pág. 46, a partir de 

dados fornecidos pela COMPI – SGM, com quantitativos das bancadas dos 

partidos à época da eleição, da posse e do terceiro ano da legislatura, quando 

ocorre troca da Mesa Diretora. Em 2011, 2013 e 2015, foram consideradas 

também as datas pós-criação de novos partidos - PSD, PEN, PROS, SD, 

REDE e PMB. E, por último, foram consideradas as “janelas” criadas tanto pela 

Lei 13.165, de 2015 como pela Emenda Constitucional 91, de 2016. Com isso 

a tabela permitiu a análise sobre o comportamento da dispersão partidária ao 

longo dos anos que será apresentada a seguir. 

Segundo Ranulfo (2001), a força parlamentar de um partido é definida 

a partir das preferências manifestas pelo eleitorado, mediadas pelas regras de 

conversão de votos em cadeiras. O caso brasileiro assinala um fenômeno 

importante nesse processo: a troca de partidos no Legislativo. Cabe ressaltar, 

no entanto, que essas trocas são uma particularidade permitida pelas regras 

que estruturam o jogo político do país.  

As trocas de legenda passaram a ocorrer em larga escala no Brasil, a 

partir da aprovação da Emenda Constitucional no 25, de maio de 1985, que 

aboliu o princípio da fidelidade partidária. A partir disso, a migração partidária 

tornou-se endêmica e, na escala em que ocorre no Parlamento brasileiro, não 

ocorre em nenhuma outra democracia, conforme aponta Ranulfo (2000). O 

gráfico 2, relacionado a seguir, mostra claramente essa tendência de aumento 

do número de partidos no parlamento ao longo dos últimos dezenove anos. 
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Gráfico 2 – Nº Total de Partidos ao longo dos anos 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da tabela 3 

Mas o que leva um parlamentar a mudar de partido? 

Tendo em vista a necessidade de sobrevivência política em um cenário 

de adversidade e incerteza eleitoral e de grande liberdade para mudanças de 

legenda, observa-se que a troca de partidos faz parte de uma estratégia de 

busca de sucesso político por parte do parlamentar. 

A literatura sobre comportamento legislativo parte do princípio que todo 

político tem como meta sua reeleição. Segundo Downs (2013), os políticos, 

quando chegam ao poder, têm como função formular e executar políticas 

governamentais com vistas à reeleição e tratam as políticas simplesmente 

como meio de alcançar esse fim. 

Ranulfo (2001) afirma que o sistema eleitoral centrado no candidato e a 

permissão de que os partidos indiquem um número de candidatos maior do 

que a quantidade de vagas disponíveis incentivam a competição interna de 

cada partido. 

Nesse sentido, com base nos dados da tabela 3, fez-se uma análise que 

buscou identificar algum tipo de padrão nas trocas partidárias ocorridas entre 

1998 e 2017, tendo como base os períodos pré-estabelecidos para o trabalho. 

Um olhar atento à tabela mostra que as migrações no período estudado 

não se encontram distribuídas aleatoriamente dentro de cada legislatura. Pelo 

contrário, apresentam um padrão definido, concentrando-se claramente no 
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primeiro e no terceiro anos legislativos, na época da criação de novos partidos, 

na “janela temporal” – período de um mês após a promulgação da EC 91 de 

2016, bem como na janela criada pela Lei no 13.165 de 2015. 

Desse modo, os dados da tabela foram analisados, considerando-se 

quatro momentos distintos, marcados respectivamente pela Resolução nº 

22.610 do TSE (2007), que introduziu regras de fidelidade partidária; pela 

criação de novos partidos (2011, 2013 e 2015); e pelas janelas eleitorais criada 

pela pela lei nº 13.165, de 2015 e pela Emenda Constitucional nº 91, de 18 de 

fevereiro de 2016. A referida Emenda criou uma “janela” temporária para que 

o parlamentar pudesse mudar de partido sem perda do cargo eletivo. Na 

prática, A EC 91/2016 criou um período de um mês que permitiu a troca de 

partidos sem a penalização da perda de mandato. 

Art. 1º É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do 
partido pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação 
desta Emenda Constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo 
essa desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos 
do Fundo Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e 
televisão. 

Na comparação entre os números das bancadas de eleição e de posse, 

no primeiro ano de cada legislatura, nota-se uma movimentação moderada 

entre as legendas. Entretanto, verifica-se um aumento considerável no fluxo 

de deputados no terceiro ano da legislatura. Esse padrão de trocas 

concentrado no 1º e 3º anos da legislatura repete-se em todo o período 

estudado, contudo, observa-se uma queda significativa da dispersão a partir 

de 2005.  

A tendência de mudança no primeiro ano pode ser entendida pela 

necessidade de realocação do deputado em busca de legendas com vistas às 

disputas eleitorais para as prefeituras, que ocorrem no ano subsequente à 

posse. Assim, o deputado tenderia a buscar um partido onde ele acredita ter 

maiores chances de sucesso na eleição. Já o terceiro ano é o momento no 

qual os lugares são definidos para as renovações dentro da própria Câmara.  

Nesse contexto, Samuels (2000) afirma que o posto alcançado no 

interior do Legislativo costuma estar inserido no âmbito de uma carreira política 

mais ampla. Muitas vezes, o parlamentar usa o Legislativo como trampolim 

para conseguir um cargo em qualquer esfera do Executivo. Esses cargos 

podem oferecer uma maior quantidade de recursos – se comparados à carreira 
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legislativa – tornando-se bastante atrativos a uma parcela considerável de 

parlamentares. 

A partir de 2007, com o advento da Resolução nº 22.610, de 25 de 

outubro de 2007, do TSE – que estabelece os casos de justa causa para 

mudança de partido sem perda de cargo eletivo – verifica-se uma redução 

considerável nas taxas de migração. Entretanto, a referida norma ainda deixa 

lacunas que permitem a mudança partidária. Assim, as trocas continuaram a 

ocorrer, porém de forma mais branda nos anos subsequentes à aplicação da 

norma.  

Protegidos pela legislação, os deputados continuaram a migrar, já que 

a criação de partidos tornou-se uma alternativa viável para aqueles insatisfeitos 

com suas legendas. Fato observado claramente à época de criação de novos 

partidos: 2011, 2013 e 2015, com a migração para os partidos recém-criados 

– PSD, PEN, PROS, SD, REDE e PMB. Em 2010, o gráfico 3 indica que 45 

deputados migraram para os partidos PROS E SD, recém-criados. 

Gráfico 3 – Dispersão Partidária a partir da Criação de Novos Partidos 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da tabela 3 

Na tabela 3, observa-se que até 2007 (pré-resolução), as migrações 

ocorrem na grande maioria dos partidos concentradas basicamente no 

primeiro e no terceiro anos da legislatura. Com advento da Resolução do TSE, 

ocorre uma diminuição nas mudanças partidárias com incrementos 

consideráveis à época de criação de novos partidos – situação considerada 

como justa causa para desfiliação partidária sem perda de cargo eletivo. 
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A tabela 2 foi elaborada a partir de dados das migrações dos partidos 

nas cinco legislaturas estudadas. Os dados fornecidos pela SGM (coluna 1 da 

tabela) referem-se à todas as mudanças partidárias, mas não levam em conta 

quando um deputado muda de partido e fica um tempo sem partido e depois 

faz outra mudança para um outro partido. Nesse caso são feitas duas 

mudanças, que foram contabilizadas na segunda coluna (mudanças 

duplicadas). Ademais, a coluna três reflete as trocas advindas das mudanças 

de nome de partidos como, por exemplo, a do PFL, que passou a se chamar 

DEM. Por fim, a quarta coluna refere-se às mudanças decorrentes da criação 

de novos partidos. 

Desse modo, são objeto do presente estudo as mudanças líquidas 

somadas às mudanças resultantes da criação de novos partidos. As primeiras 

são obtidas pelas mudanças totais ocorridas no período, sendo subtraídas as 

mudanças duplicadas e as mudanças referentes às trocas de nomes pelos 

partidos. Com esses dados, foi elaborado o gráfico 4, que reflete as migrações 

ocorridas durante as cinco legislaturas. 

Tabela 2 – Mudanças Partidárias 

Legislatura 
/Governo 

Ano 
Mudanças 

Totais 
Mudanças 
Duplicadas 

Alteração 
de Nome 

Novos 
Partidos (6) 

Mudanças 
Líquidas (7) 

Colunas (6) 
+ (7) 

 1999 112 11 0 0 101 101 

51a 2000 42 4 0 0 38 38 

FHC 2001 112 10 0 0 102 102 

 2002 4 0 0 0 4 4 

52a 2003 218 13 61 0 144 144 

Lula 2004 21 3 0 0 18 18 

 2005 156 28 0 0 128 128 

 2006 21 0 0 0 21 21 

53a 2007 218 5 142 0 71 71 

Lula 2008 1 0 0 0 1 1 

 2009 35 2 0 0 33 33 

 2010 3 0 0 0 3 3 

54a 2011 63 1 0 55 7 62 

Dilma 2012 6 0 0 3 3 6 

 2013 84 5 0 45 34 79 

 2014 30 0 24 0 6 6 

55a 2015 42 1 0 29 12 41 

Dilma/Temer 2016 113 8 0 0 105 105 

Fonte: Dados fornecidos pela COMPI – SGM 
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Assim, a observação do gráfico 4 confirma que, até o advento da 

Resolução 22.610 do TSE, em 2007, o quantitativo de trocas foi elevado no 

primeiro e no terceiro ano da legislatura. Após 2007, com a introdução da 

fidelidade partidária, as trocas diminuíram consideravelmente, uma vez que, 

somente nos casos previstos na norma, o parlamentar não perderia seu cargo 

em virtude da desfiliação. Como a criação de um novo partido era considerado 

justa causa para mudança de legenda, as trocas passaram a ocorrer somente 

à época de criação de novos partidos.  

Nota-se que a Resolução foi efetiva no sentido de dificultar as trocas de 

partido, que diminuíram muito na 53ª e 54ª legislaturas, em comparação com 

as legislaturas anteriores. 

Contudo, o gráfico 3 mostra que o incentivo conferido pela Resolução 

estimulou o aumento da fragmentação apenas num primeiro momento. Com o 

passar dos anos, houve uma tendência de queda acentuada na dispersão 

partidária a despeito dessa permissão. Apesar de apresentar quantitativos 

elevados à época da criação de novos partidos, essa lacuna deixada na 

legislação aumentou a dispersão partidária somente no início, logo após a 

adoção da referida norma.   

Cabe ressaltar que essa possibilidade deixada pela resolução, num 

primeiro momento, foi usada como meio de se trocar de partido sem 

penalização, mas, num segundo momento, essa estratégia mostrou-se inócua, 
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como no caso do PMB, que recebeu seus primeiros filiados em novembro de 

2015 e, poucos meses depois, sofreu abandono de quase todos, deixando a 

bancada com apenas um deputado. 

Em 2015, foi introduzida uma nova janela para desfiliação partidária, 

dessa vez, esse período repete-se cada vez que houver eleição com prazo de 

um mês antes do pleito para a desfiliação. 

Após a Lei no 13.165, de 29 de setembro de 2015, do TSE, a hipótese 

de criação de novo partido foi retirada das justas causas de desfiliação, sendo 

incluído como justa causa um período de 30 dias antes do prazo de filiação 

partidária previsto no art. 9º da Lei nº 9.504/97, relativo à eleição do cargo 

ocupado por aquele que muda de partido.  

A redação do dispositivo incluído traz o seguinte texto: 

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se 
desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo 
único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária 
somente as seguintes hipóteses:  

I – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;  

II – grave discriminação política pessoal; e 

III – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias 
que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à 
eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. 



 
46 

Tabela 3 – Dados das Bancadas - 1998 a 2017 

PARTIDO 
BANC. 
ELEIÇ
ÃO 98 

BANC. 
POSSE 

99 

BANC. 
01/03/2

001 

BANC. 
ELEIÇÃO 

2002 

BANC. 
POSSE 
2003 

BANC. 
01/03/2

005 

BANC. 
ELEIÇÃO 

2006 

BANC. 
POSSE 
2007 

BANC. 
01/03/2

009 

BANC. 
ELEIÇÃO 

2010 

BANC. 
POSSE 
2011 

BANC. 
15/11/2

011 

BANC. 
01/03/2

013 

BANC. 
15/11/2

013 

BANC. 
ELEIÇÃO 

2014 

BANC. 
POSSE 
2015 

BANC. 
15/11/2

015 

BANC. 
27/04/2

016 

BANC. 
01/03/2

017 

PMDB 83 84 96 75 69 88 89 90 95 78 78 80 83 76 65 65 67 66 65 

PTB 31 31 26 26 41 49 22 21 22 22 22 20 18 17 25 25 25 19 17 

PDT 25 25 16 21 17 14 24 23 25 27 26 26 26 18 20 20 19 20 20 

PT 59 59 56 91 90 91 83 83 78 86 87 88 89 89 68 69 62 57 58 

DEM/PFL3 105 105 99 84 75 61 65 62 58 43 43 27 28 25 21 21 21 29 29 

PCdoB 7 7 10 12 12 9 13 13 12 15 15 13 13 14 10 10 12 10 12 

PSB 18 17 17 22 28 16 27 28 30 35 34 30 26 26 34 34 33 31 35 

PSDB 99 99 104 70 63 51 66 64 58 54 53 50 49 48 54 54 54 51 47 

PPS 3 3 11 15 21 17 22 17 13 12 12 10 11 7 10 10 10 9 8 

PV 1 1 1 5 6 6 13 13 14 13 14 11 10 9 8 8 8 7 6 

PP4      51 41 41 39 44 44 38 38 41 38 38 40 47 47 

PPB 60 60 48 49 43               

PL5 12 12 15 26 33 48 23             

PRONA 1 1  6 6 2 2             

PR        34 42 41 40 36 34 32 34 34 34 40 39 

PTC       3 3 1 1 1 1   2 2 2   

PSC 2 1  1 1  9 7 11 17 17 15 16 13 13 13 13 8 10 

PMN 2 2  1 2  3 3 5 4 4 2 3 3 3 3 3   

PRP          2 2 1 2 2 3 3 3  1 

PTdoB       1 1 1 3 4 4 4 4 2 1 2  4 

PRTB         1 2 2 1 1  1 1    

PHS   1    2 2 2 2 2 1 1  5 5 5 7 7 

PSDC               2 2    

PTN   1            4 4 4 13 13 

PSL 1 1 5 1 1 1    1 1 1 1  1 1 1 2 2 

PRB       1 1 3 8 8 10 10 10 21 21 20 22 24 

PSOL       3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 

PSD 3 2  4        49 48 40 36 36 32 36 36 

PEN                 2 3  

PROS              18 11 11 12 6 5 

SD              21 15 15 16 14 14 

REDE                 5 4 4 

PMB                  1 1 

PST6 1 1 4 3                

PAN7       1 4            

S/PART.   2   6           1 1  

TOTAIS 8 513 511 512 513 508 511 513 513 513 513 512 517 515 516 513 513 513 512 513 

No Part. 18 18 17 18 16 15 21 20 20 22 22 23 21 21 27 27 28 25 25 

                                            

3 Em 2007, o Partido da Frente Liberal (PFL) passou a ser chamado Democratas (DEM) 
4 Em 2003, o PPB alterou seu nome para Partido Progressista (PP) 
5 Em 2006, o Partido Liberal (PL) uniu-se ao PRONA para formar o Partido da República (PR) 
6 PST – Partido Social Trabalhista criado em 1989. 
7 PAN –Partido dos Aposentados da Nação. Foi incorporado ao PTB em 2011. 
8 Os totais diferem devido aos deputados que não tomaram posse no dia 1º de fevereiro de cada legislatura 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados fornecida pela COMPI - SGM 
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2.1 Coesão Partidária x Disciplina Partidária 

Outro aspecto a ser analisado acerca das migrações partidárias diz respeito ao 

que elas informam sobre o vínculo entre o partido e seus membros ou, mais 

especificamente, sobre a coesão das bancadas na Casa Legislativa. Muitos autores, 

entre eles Figueiredo e Limongi (1998), reconhecem haver diferenças entre coesão e 

disciplina partidárias. Todavia, persiste o questionamento sobre a seguinte 

contradição: como partidos que apresentam comportamento disciplinado em Plenário 

têm elevada taxa de evasão em suas bancadas? 

Em artigo elaborado a partir da sua tese de doutorado, Ranulfo (2000) afirma 

que a estrutura de punições e recompensas presente no arranjo institucional do 

legislativo brasileiro permite a coexistência dos dois comportamentos e ambos são 

explicados com base na teoria de que os parlamentares optam por alternativas 

capazes de maximizar suas chances de reeleição e de obter sucesso na carreira 

política. 

Outro argumento apontado pelo autor é que o modelo centralizado de 

organização do processo legislativo não apenas estimula o deputado a cooperar com 

o governo nas votações da Casa, mas também o incentiva a buscar um 

posicionamento ideal junto ao núcleo decisório do sistema, usando a troca de partido 

sempre que necessário. Votar de acordo com a orientação do líder é um meio de 

assegurar sua sobrevivência política e de buscar um partido melhor posicionado na 

estrutura de poder da Casa. 

Além disso, a distribuição interna de poder no Congresso brasileiro é feita 

conforme os princípios de proporcionalidade partidária – os cargos da Mesa Diretora 

bem como as presidências das Comissões são reservados aos partidos segundo a 

força de suas bancadas (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1998). 

Destarte, a ordem institucional brasileira proporciona a formação de várias 

possibilidades partidárias, já que o custo da troca de uma legenda para outra é muito 

pequeno. Para que as trocas aconteçam, outro fator deve ser considerado: a essência 

do vínculo entre o deputado e o partido. Nesse caso, quanto maior a identidade do 

parlamentar com o partido, maior a dificuldade de migração. Assim, partidos menos 

coesos são mais suscetíveis à troca de seus parlamentares. Na Câmara, apesar de 
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os partidos demonstrarem alta previsibilidade em Plenário – o parlamentar costuma 

votar em conformidade com a orientação do líder – existe uma intensa rotatividade 

dos deputados entre as bancadas. 

Contudo, a ideia de coesão partidária remete ao grau de ligação que o 

deputado tem com o partido pelo qual se elegeu. Assim, quanto mais forte o laço 

existente entre ambos, mais difícil o abandono da legenda. Para alguns 

parlamentares, o partido significa somente um meio de obter a cadeira no Parlamento, 

não tendo mais nenhuma importância a partir desse momento, como é o caso de 

algumas celebridades eleitas.  

Entretanto, outro fator importante deve ser levado em conta quando se analisa 

a movimentação partidária: o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Na visão 

de autores como Nicolau (1995), alguns elementos desse sistema contribuem para 

um certo grau de incerteza no resultado das eleições.  

Nesse sentido, o voto centrado na figura do candidato e a indicação de um 

número maior de candidatos que de vagas disponíveis fazem com que haja uma 

competição interna grande dentro de cada partido. Ademais, inexistem prioridades 

eletivas internas nos partidos e as campanhas são financiadas individualmente. Isso 

tudo permite que o candidato concorra com vários nomes dentro do próprio partido, 

sendo muitas vezes, derrotado por alguém melhor colocado na lista. 

Desse modo, apesar de o sistema proporcional ter como foco a pessoa do 

candidato, o processo em si não favorece a formação de vínculos entre o candidato e 

o eleitor. Soma-se a isso a dificuldade do eleitor em relacionar o desempenho de cada 

ator político com o resultado de aplicação de determinada política pública – 

responsabilização retrospectiva – abordada no item 1.4 relativo à fragmentação 

partidária. 

Portanto, considerando que o deputado direciona suas ações a fim de 

assegurar sua sobrevivência política e encara um cenário de grande incerteza 

eleitoral, fica fácil entender que ele use sua permissão de mudar de partido como 

forma de garantir maior segurança na manutenção de sua carreira política. 

Em suma, percebe-se que a movimentação dos deputados passa a refletir uma 

lógica interna à competição político-eleitoral (RANULFO, 2000). O parlamentar tende 

a buscar um partido que lhe proporcione maiores chances de se reeleger num cenário 
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eleitoral de grande imprevisibilidade eleitoral. Ademais, o cenário político-institucional 

brasileiro torna possível as trocas frequentes de partidos, sendo que, apenas em 

2007, o TSE delimitou os casos de troca de partido sem perda de mandato eletivo. 

Após a edição dessa norma, as migrações partidárias diminuíram consideravelmente. 

Contudo, ainda que em menor escala, elas continuaram a ocorrer, particularmente 

pela criação de novas legendas e pelas lacunas deixadas pela legislação. 

Dessa forma, além dos fatores mencionados acima, pode-se acrescentar como 

causa da migração partidária a necessidade de reposicionamento ideológico do 

parlamentar em busca de um partido mais robusto com maiores possibilidades de 

acesso às estruturas de poder na Casa Legislativa. 

Nas cinco legislaturas estudadas, governos Fernando Henrique Cardoso, Lula, 

Dilma e Temer, houve aumento no número de partidos na Câmara dos Deputados e 

essa movimentação apresentou um modelo delineado tanto pela legislação vigente 

como pela necessidade do parlamentar de integrar um partido que viabilizasse sua 

sobrevivência política. Nota-se que, apesar de usualmente demonstrarem coesão 

interna em Plenário, os partidos ainda apresentam dificuldade em manter seus 

deputados em suas bancadas, levando a um questionamento quanto à eficácia do 

vínculo entre o partido e seus membros.  

Por fim, verifica-se que o sistema eleitoral brasileiro, aliado à legislação 

permissiva e à necessidade de garantir a reeleição do parlamentar, faz com que ele 

procure alternativas de concretizar esse objetivo por meio da mudança partidária. No 

item seguinte, será feita uma análise da legislação interna com o intuito de entender 

sua influência na dispersão partidária no período estudado  
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3. MARCO LEGAL NA CD E FRAGMENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

Essa etapa da pesquisa prevê a análise dos dispositivos regimentais que, de 

algum modo, impactam ou refletem na fragmentação partidária. Para isso, fez-se uma 

triagem dos artigos relacionados com a proporcionalidade partidária – e com a 

fragmentação indiretamente. Separou-se esses artigos em três grupos distintos, 

agrupando-os por matéria tratada em cada dispositivo. Desse modo, cada grupo 

relaciona matérias regimentais conexas entre si, conforme tabela 2. 

TABELA 4 – Dispositivos Regimentais relacionados à Proporcionalidade Partidária 

GRUPOS ARTIGOS DO RICD TEMA 

1. 7º; 8º e 8º, § 3º.  
Esses artigos tratam da eleição e composição dos 

membros da Mesa Diretora da Casa. 

2. 9º; 12 e 20. 

O segundo bloco define as prerrogativas e atribuições 

dos líderes bem como as regras para a formação dos 

blocos e do Colégio de Líderes. 

3 

21, §1º; 23; 25, §1º; 26, §3º 

e §4º; 27, §1º; 28; 33, §2º; 

224. 

Esse bloco de artigos estabelece a constituição da 

Procuradoria Parlamentar e das Comissões assim 

como a distribuição das vagas dessas últimas. 

Esse artigo trata especificamente da constituição da 

Comissão Representativa do Congresso Nacional. 

Fonte: Elaboração própria a partir do RICD 

Cabe ressaltar que, no primeiro grupo, os cargos da Mesa Diretora da Câmara 

são altamente visados pelos parlamentares, uma vez que apresentam uma série de 

vantagens aos seus detentores: são eletivos com mandato de dois anos, que 

corresponde à metade da legislatura, além de possuir grande estrutura e prerrogativas 

próprias. Cabe à Mesa Diretora, conforme art. 14 do RICD, a incumbência da direção 

dos trabalhos legislativos bem como dos serviços administrativos da Câmara. 

A despeito da proporcionalidade permear os artigos que definem a composição 

dos colegiados da Casa, como exemplo a Mesa Diretora, ela não é totalmente 

observada no §3o do art. 8o, que assegura lugar à um membro da minoria, ainda que 

não pela proporcionalidade não lhe caiba lugar.  
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Depois da definição do número de vagas que cabe a cada partido para os 

cargos da Mesa, pode-se definir qual partido ocupará cada vaga de duas maneiras. A 

primeira pode ser feita pelos líderes por ordem crescente dos partidos, assim, o líder 

do maior partido escolhe primeiro, de acordo com o número de cargos destinados ao 

seu partido. A segunda pode ser feita por acordo entre as bancadas que podem definir 

outros critérios para a distribuição, desde que haja consenso. 

Já a distribuição de cargos da Mesa entre os partidos pode ser feita pelo critério 

proporcional ou por acordo de lideranças (RICD, art. 8o, §1o). 

Outro ponto a se destacar diz respeito à ordem de escolha dos cargos, que não 

é feita pela regra por meio da qual o maior partido faz a primeira escolha; mas sim 

pela proporcionalidade partidária. Os partidos têm liberdade para escolher o cargo 

que melhor lhes convier, tendo em vista que há cargos mais interessantes que outros 

e que, para a Presidência, qualquer deputado pode concorrer (art. 8º, IV). Além disso, 

dois partidos, por meio de acordo, podem decidir qual o cargo que mais lhes atrai, e 

abrir mão da Presidência para conseguir a Primeira-Secretaria, por exemplo.  

Ainda com relação à eleição da Mesa, a escolha de um candidato pelo partido 

representa a candidatura oficialmente por ele definida, o que não impede as 

candidaturas avulsas vindas da mesma bancada. Dessa forma, observa-se que as 

candidaturas avulsas não constituem uma quebra do princípio da proporcionalidade 

para a eleição desses cargos, uma vez que são oriundas do mesmo partido ou bloco, 

podendo, no entanto, indicar dissensões políticas internas. 

No segundo grupo da tabela 4, a formação dos blocos orienta a ordem de 

escolha dos cargos assim como a distribuição das vagas nos colegiados. A regra 

(art.20, §2º) determina que as deliberações do colégio de líderes são tomadas 

mediante consenso e, excepcionalmente, prevalece o critério da maioria absoluta, 

computando o voto dos líderes em função do tamanho de cada bancada.  

O último grupo especifica diversos colegiados e órgãos da Casa que, por meio 

da proporcionalidade partidária, distribuem as vagas de seus colegiados, reforçando 

o fato de que a ocupação de espaços de poder no Legislativo utiliza-se dessa regra e 

sugerindo que mudanças regimentais seriam uma possibilidade viável para acomodar 

novos partidos e parlamentares advindos de outros partidos.  
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3.1 Constituição Federal e Proporcionalidade Partidária 

Segundo Nicolau (2012), a fórmula proporcional tem duas preocupações 

fundamentais: assegurar que a diversidade de opiniões de uma sociedade esteja 

refletida no Legislativo e garantir uma correspondência entre votos recebidos pelos 

partidos e sua representação. Desse modo, os sistemas eleitorais proporcionais 

buscam assegurar uma equidade na distribuição entre os votos recebidos e as 

cadeiras dos partidos que disputaram determinada eleição. 

O art. 45 da Carta Magna (CF, 1988) dispõe sobre a eleição dos Deputados 

Federais pelo sistema proporcional com a seguinte redação: 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 
eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no 
Distrito Federal.  

§1o O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e 
pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, 
proporcionalmente à população procedendo-se aos ajustes necessários, no 
ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da Federação 
tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.  

A propósito, o princípio da proporcionalidade partidária é tratado na 

Constituição Federal em seu art. 58, § 1o (CF, 1988): 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e 
temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

§ 1o Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da Casa. 

 De fato, a Constituição determina que a representação proporcional seja 

observada na composição dos colegiados da Casa.  

3.2  Alterações Regimentais e sua Correlação com a Fragmentação 

O Regimento Interno da Câmara reproduz a prescrição constitucional e 

estrutura a composição interna de seus órgãos, dentre eles a Mesa Diretora, as 

Comissões, o Colégio de Líderes e a Procuradoria Parlamentar, assegurando a sua 

representação proporcional, conforme grupo 3 da tabela 4. 

Na tabela 5 relacionou-se os dispositivos regimentais que tratam do princípio 

da proporcionalidade partidária e da composição dos órgãos da Casa. Primeiramente 



 54 

procurou-se avaliar quais artigos foram objeto de mudança e, num segundo momento, 

analisar se as mudanças tiveram o intuito, de alguma forma, de acomodar o resultado 

do aumento da fragmentação partidária do Parlamento nas últimas cinco legislaturas. 

 A seguir foram selecionadas as alterações do RICD relacionadas aos artigos 

da tabela 4, que podem ter influenciado, de certa forma, a fragmentação partidária do 

período.  

Tabela 5 – Alterações Regimentais a partir de 2005 

NORMA EMENTA 

RES. 34/2005 

Altera os arts. 8°, 12, 23, 25, 26, 27, 28, 40 e 232 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, determinando que o número de vagas dos Partidos e Blocos Parlamentares na 
Mesa e nas Comissões seja calculado com base no número de representantes eleitos por 

cada agremiação no último pleito. 

QO 9/2007 

Levanta questão de ordem durante reunião de líderes a respeito da constituição de Blocos 
Parlamentares para efeito da composição das Comissões Permanentes, cujas regras 

foram modificadas com a aprovação da Resolução 34/2005, estabelecendo que o número de 
membros das Comissões e o número de cada Partido ou Bloco serão fixados pela Mesa e 
mantidos por toda a legislatura. 

QO 86/2007 

Levanta questão de ordem a respeito da distribuição de vagas nas comissões, que a partir 

da Resolução 34, de 2005, passou a ter seu número fixado no início da legislatura, não 
cabendo alteração no decorrer da mesma, ainda que haja movimentação de bancadas; 
informa que as vagas que cabem ao Democratas tem sido reivindicadas por partidos que 
tiveram seu contingente de parlamentares ampliado; em aditamento, o Deputado Fernando 
Ferro pergunta se os cargos que pertenciam ao antigo PFL devem permanecer no 
Democratas, vez que se trata de um partido novo. 

RES. 10/2009 
Cria a Procuradoria Especial da Mulher, alterando o Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, aprovado pela Resolução n° 17 de 1989, e dá outras providências. 

RES. 21/2013  
Altera o inciso IX e acrescenta inciso XXI ao art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, para desmembrar as competências da atual Comissão de Educação e 
Cultura. 

RES. 25/2013 
Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17 de 21 
de setembro de 1989, para dispor sobre a institucionalização da Corregedoria Parlamentar, 

e dá outras providências. 

RES. 26/2013 
Cria o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados e altera o 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17 de 1989. 

RES. 31/2013 

Altera o Capítulo II-A do Título II e o art. 243 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
aprovado pela Resolução n° 17, de 1989, para dispor sobre a Secretaria da Mulher, a 
Procuradoria da Mulher e a Coordenadoria dos Direitos da Mulher; altera a Resolução n° 

1 de 2007; e dá outras providências. 

QO 238/2013 

Consulta recebida como questão de ordem, sobre interpretação do art. 58, § 1°, da 
Constituição Federal e do art. 8°, § 4°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que 
trata das vagas destinadas a cada partido ou Bloco Parlamentar na composição da Mesa 
e Comissões. 
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NORMA EMENTA 

RES. 54/2014 
Altera o inciso XIX e acrescenta o inciso XXII ao art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 1989, para desmembrar as competências 
da atual Comissão de Turismo e Desporto, e dá outras providências. 

RES. 1/2015 

Altera o § 2° do art. 25 e o § 2° do art. 26 e acrescenta o inciso XXIII ao art. 32, todos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 1989, para 
fixar em treze centésimos o número máximo de Deputados por Comissão Permanente, 
estabelecer novas exceções à não cumulatividade de vagas nas Comissões Permanentes e 
criar a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

AM 7/2015 
Dispõe sobre o número de membros e a distribuição das vagas nas Comissões 
Permanentes entre os Partidos e Blocos Parlamentares. 

QO 2/2015 
Indaga acerca da formação e adesão a bloco parlamentar para efeitos de distribuição de 
vagas nas comissões permanentes. 

RES. 3/2015 
Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 
21 de setembro de 1989, para criar a Secretaria de Relações Internacionais. 

RES. 4/2015 
Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 
21 de setembro de 1989, para dispor sobre a Secretaria de Comunicação Social. 

RES. 15/2016 
Cria a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Comissão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa; altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados; e dá outras 

providências. 

RES. 17/2016 
Altera os arts. 11 e 11-A do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela 
Resolução nº 17, de 21 de setembro de 1989. 

RES. 20/2016 
Acrescenta Capítulo II-B ao Título II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
aprovado pela Resolução n° 17, de 21 de setembro de 1989, para acrescentar a Secretaria 
da Juventude aos órgãos da Câmara dos Deputados, e dá outras providências. 

Fonte: Elaboração própria a partir do site da Câmara dos Deputados 

As questões de ordem nºs 9 e 86 de 2007 e 2 de 2015 assim como o Ato da 

Mesa nº 7 de 2015 gravitam em torno da Resolução no 34 de 2005, na medida em que 

questionam critérios para a composição das Comissões. As questões de ordem de 

2007 são respondidas reafirmando o estabelecido naquela norma. Tanto o Ato da 

Mesa quanto a QO 2/2015 corroboram o princípio da proporcionalidade partidária para 

orientar a distribuição dos cargos da Mesa bem como as vagas em Comissão. 

As Resoluções de nºs 10/2009, 25/2013, 26/2013, 31/2013, 3/2015, 4/2015 e 

20/2016 criam estruturas políticas na Câmara com cargos de presidência para 

Deputados, usados muitas vezes como forma de acomodar as bancadas dos partidos 

após as trocas de legenda. 

A QO 238/2013 considera a criação dos novos partidos PSD e PEN e determina 

o recálculo da proporcionalidade para fins da composição das Comissões e da Mesa 

com a inclusão de suas bancadas. 
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As demais resoluções listadas na tabela criam cargos à medida em que 

desmembram Comissões, como a Resolução no 54/2014, que desmembrou a 

Comissão de Turismo e Desporto em duas Comissões: de Turismo e do Esporte; e a 

Res. no 17/2016, que aumenta o número de vice-líderes do governo, contribuindo 

também para acomodar o aumento da dispersão. 

Adequações à fragmentação como criação de cargos e de estrutura política são 

frequentes nas alterações regimentais desse período. Nota-se que 13 resoluções 

foram editadas para esse fim, além do Ato da Mesa 7 de 2015.  

Neste ponto da pesquisa, procurou-se correlacionar a sequência de alterações 

de direito (resoluções) e de fato (questões de ordem), no ordenamento interno da 

Câmara dos Deputados e os diferentes momentos correspondentes relativos à 

fidelidade e fragmentação partidárias.  

Como foi possível constatar no gráfico 4, houve um crescimento significativo da 

fragmentação partidária após 2002, resultado provavelmente indicativo de uma 

tendência política de dominância do Poder Executivo, com deputados aliados ao 

governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), migrando para formarem a base aliada 

do então Presidente Lula.  

No primeiro governo Lula, observamos os maiores números líquidos de 

mudança de todo o período estudado no primeiro e terceiros anos da legislatura, com 

valores chegando a 144 e 128 trocas de partido, respectivamente, conforme tabela 2.  

Essas migrações foram bastante criticadas pela imprensa da época. A Folha 

de São Paulo (UOL, 2003), em reportagem de maio de 2003, ressalta o apoio maciço 

do PMDB ao governo Lula, que passou a contar com 325 deputados em sua base 

governista. As trocas de legenda, além de representarem uma perda de poder para 

aqueles partidos que perdiam seus deputados, demonstravam a política clientelista 

do governo que tinha na distribuição de cargos e ministérios um de seus trunfos. 

Nesse contexto de críticas crescentes contra o governo e de compra de 

parlamentares para formar a base aliada, tendo o mensalão como pano de fundo do 

cenário político, a Resolução no 34, de 2005 chega como instrumento para dificultar 

essa migração exagerada, reduzindo sobremaneira as mudanças durante a 

legislatura.  
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A partir dessa Resolução, o art. 26 passou a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 26. 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 
legislatura.  

... 

§ 4o As alterações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos 
Partidos ou Blocos Parlamentares decorrentes de mudanças de filiação 
partidária não importarão em modificação na composição das Comissões, 
cujo número de vagas de cada representação partidária será fixado pelo 
resultado final obtido nas eleições e permanecerá inalterado durante toda a 
legislatura. 

Com o advento dessa Resolução, houve uma importante modificação na 

distribuição das vagas nas Comissões e na Mesa Diretora da Casa. Essa norma 

modificou o Regimento Interno da Câmara para estabelecer como critério para o 

cálculo da proporcionalidade partidária na composição dos colegiados da Casa, a 

bancada eleita pela respectiva agremiação, desconsideradas as migrações 

posteriores. Assim, não faria sentido inflar partidos com migrações que não teriam 

como recompensa cargos mais visados na Mesa Diretora e vagas de Comissão, uma 

vez que o resultado das urnas passou a valer para toda a legislatura. 

Cabe frisar que a fidelidade decorrente das Resoluções nº 34, de 2005 da 

Câmara dos Deputados, e nº 22.610, de 2007 do TSE, não impediu totalmente as 

migrações de legenda na 53ª legislatura (2007-2010), mas as reduziu drasticamente. 

As questões de ordem ora levantadas vieram corroborar o disposto nas referidas 

normas.  

Analisando o contexto político da época, com a chegada das eleições de 2010, 

houve a necessidade de flexibilizar esse princípio, por meio não só de alianças em 

torno de candidaturas nacionais, mas também por reforço das conexões do 

parlamentar com seu eleitorado, incluindo aí suas relações interpessoais com sua 

base eleitoral e com outros políticos. 

Em 2011, surge uma grande inflexão no gráfico 3 proveniente do uso da 

estratégia de criação de novos partidos como alternativa viável para a troca de 

legenda. Pelo gráfico, observa-se picos no quantitativo de migrações à época de 

criação de novos partidos (PSD, PEN, PROS, SD, REDE e PMB).  
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A consequência imediata dessa estratégia de criar um novo partido para 

desfiliação sem perda de cargo surge internamente com a criação de diversas 

estruturas – algumas de nomeação do Presidente, como a indicação para a Secretaria 

de Relações Internacionais e para a Secretaria de Comunicação; e outras de criação 

de cargos divididos pela proporcionalidade partidária, como presidência de comissões 

permanentes – para que os novos atores não retirassem do cenário os antigos. 

Destarte, a criação de espaços institucionais adicionais acarretou um ganho para os 

novos partidos, no entanto, sem significar prejuízo para aqueles que perdiam 

parlamentares para outras legendas. Para esses, estrutura e cargos conseguidos 

eram decorrentes do cálculo proporcional resultante das urnas. 

O resultado decrescente da fragmentação observada a partir de 2011 (gráfico 

3) evidencia que a estratégia de criar novos partidos como alternativa para desfiliação 

desmotivada não seria uma opção viável por muito tempo. Some-se a isso o resultado 

da eleição de 2014, que trouxe para a Câmara um total de 28 partidos com 

representação na Casa, implicando em altíssima dispersão. Surge então a 

necessidade de se fazer uma reforma política com o objetivo de amenizar a situação, 

já que temas como a cláusula de barreira e o fim das coligações não foram vencidos. 

 Com o propósito de resolver a situação, ainda que de forma paliativa, entra em 

cena a Lei nº 13.165 de 2015, conhecida como minirreforma eleitoral. Essa lei impediu 

a justa causa por migração para novas legendas e, em contrapartida, permitiu a 

criação de uma nova “janela” de migração autorizada antes de cada pleito eleitoral 

(conforme visto no item 2 da presente pesquisa). Assim, a atual legislatura dificulta a 

migração sem congelar a situação política do momento, dificultando, mas não 

impedindo completamente as trocas partidárias. 

Essa janela somente pôde ser observada uma única vez após a vigência dessa 

lei, nas eleições municipais de 2016, quando ocorreram 105 migrações, que, 

combinada com a janela propiciada pela EC 91, evidenciou fortemente uma alternativa 

para a flexibilização da fidelidade partidária.
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CONCLUSÃO 

Essa pesquisa procurou mostrar o comportamento da migração partidária nos 

últimos dezenove anos na Câmara dos Deputados. Essa migração tornou-se 

característica da democracia brasileira contribuindo sobremaneira para a 

consolidação de um cenário de hipertrofia de partidos.  

Movidos pela necessidade de sobrevivência política e pela consequente busca 

de estratégias para garanti-la, os deputados usam a troca de partidos como meio para 

assegurar suas chances de reeleição, levando em conta as possíveis vantagens que 

terão ao se filiarem a outros partidos. Além disso, essas mudanças podem ser vistas 

como moeda de troca para a negociação com partidos maiores com o objetivo de 

formar coligações. 

Foi possível perceber que as migrações não se encontram distribuídas de 

forma aleatória durante a legislatura, mas apresentam um padrão definido, 

concentrando-se no primeiro e no terceiro ano de cada legislatura. Ao que tudo indica, 

o primeiro ano reflete tanto um realinhamento junto ao Executivo Federal recém-eleito 

quanto a reacomodação do parlamentar buscando concorrer a um cargo no Executivo 

estadual no ano seguinte. Já as trocas no terceiro ano da legislatura apontam a 

necessidade de modificação dentro da Câmara como a eleição para a Mesa Diretora 

e também a mudança de filiação para concorrer nas eleições gerais do ano seguinte.  

Assim, as mudanças de legenda ocorrem em períodos pré-eleitorais e pré-

distribuição dos cargos em Comissão e da Mesa Diretora. Esses períodos são 

relevantes para os partidos posto que a distribuição de recursos é decisiva para a 

conformação de forças na arena político-eleitoral. As trocas permitem aos partidos 

ganhar tempo extra no horário político gratuito além de acesso ao fundo partidário, 

estratégias relevantes no contexto da disputa eleitoral. 

A introdução da Resolução no 34 de 2005 trouxe mudança nas regras para 

distribuição dos cargos da Mesa Diretora e de Comissão, passando a valer a bancada 

eleita para o cálculo da proporcionalidade partidária, desconsideradas todas as 

migrações posteriores. Com isso, as trocas do meio da legislatura perderam sentido. 

Essa norma diminui bastante as trocas no 1o e 3o anos da Legislatura sem, contudo, 

impedir que elas continuassem a acontecer. 
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Esse comportamento de mudanças partidárias foi claramente observado até 

2007, ano de vigência da Resolução nº 22.610 do TSE. Após 2007, as trocas de 

partidos diminuíram consideravelmente, havendo incrementos consideráveis à época 

de criação de um novo partido. Com o advento dessa Resolução, os parlamentares 

encontraram impedimentos para a troca de partidos, uma vez que a referida norma só 

permitia a mudança sem perda de mandato em quatro situações distintas, sendo a 

criação de partidos uma delas. Essa situação gerou uma diminuição nas migrações 

pós-2007, que passaram a ocorrer preferencialmente nos casos estabelecidos em lei. 

A Carta Magna, embora tenha conferido aos partidos autonomia 

organizacional, dentro de limites a serem observados como funcionamento 

parlamentar e prestação de contas à Justiça Eleitoral, não estipulou penalização para 

os casos de infidelidade partidária. Com isso, coube ao Tribunal Superior Eleitoral 

definir quatro situações em que o parlamentar poderia mudar de partido sem, no 

entanto, perder seu mandato. Dentre elas, destaca-se a criação de um novo partido 

político, fato esse que contribui ainda mais para a dispersão partidária. 

Cabe ressaltar que a Resolução diminuiu consideravelmente as trocas 

partidárias, mas também não as extinguiu definitivamente, já que permitiu a mudança 

em algumas situações específicas, como no caso de criação de novas legendas. Os 

anos de 2011, 2013 e 2015 apresentam quantitativos elevados de migração devido à 

permissão de troca na hipótese de criação de novos partidos. Os incrementos na 

dispersão partidária são facilmente verificados à época de criação do PSD, PEN, 

PROS, SD, REDE e PMB. 

Outro momento de permissão de desfiliação foi criado pela EC 91 de 2016, que 

estabeleceu um período temporário de trinta dias após sua promulgação quando era 

possível trocar de partidos. Além dessa janela temporária, a Lei no 13.165, de 2015 

modificou a Lei nº 9.504/97, incluindo um período de trinta dias antes do prazo de 

filiação previsto nessa última para mudança de legenda. 

Nesse contexto, um país com NEP tão elevado quanto o Brasil – chegando a 

13,22 em 2015 – apresenta dificuldades de governabilidade devido à falta de 

consenso dos partidos no Parlamento. Um Legislativo tão fragmentado dificulta a 

implantação de programas políticos do Executivo, gerando tensão e dissenso nessas 
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duas esferas. Ademais, um alto número de partidos contribui para a dificuldade de 

responsabilização em caso de insucesso econômico do governo.  

Quanto ao sistema eleitoral, nota-se que a existência de mecanismos que 

permitem realizar coligações para os cargos proporcionais e para a troca de legenda 

somada ao elevado número de candidatos concorrendo dentro de um mesmo partido 

incrementam a fragmentação partidária. Ademais, o funcionamento do sistema 

eleitoral favorece um grau de incerteza nas eleições e, tendo em vista a necessidade 

de sobrevivência política, parece evidente que o parlamentar utilize a troca de partido 

como estratégia para assegurar o sucesso de sua carreira política e a maximização 

de suas chances de reeleição. 

Dentro da Casa Legislativa, percebe-se que a legislação interna e as 

modificações regimentais realizadas contribuem para acomodar o crescente número 

de Partidos com a criação de cargos e estrutura política para acolher as lideranças 

recém-formadas. Certamente que o modelo organizacional com estrutura centralizada 

do Legislativo influencia o parlamentar a cooperar com as votações em Plenário e a 

se posicionar junto a partidos que lhe permitam estar mais perto do poder e da sua 

reeleição. 

Cabe ressaltar que o processo democrático depende do funcionamento efetivo 

das regras do sistema eleitoral como forma de viabilizar os anseios do povo por meio 

de seus representantes eleitos. Como o exercício pleno da democracia só se 

concretiza com a existência de partidos, faz-se necessária a sua existência para 

estruturar o jogo político. Contudo, a elevada fragmentação observada no Parlamento 

brasileiro nos últimos anos remete à fragilidade do vínculo parlamentar-partido e 

evidencia a dificuldade que esse último tem de manter seus membros em sua 

estrutura. 

Enquanto o custo da troca de partidos ainda for pequeno para o parlamentar e 

a legislação permitir a migração sem maiores penalizações ao trânsfuga, a dispersão 

partidária continuará a influenciar sobremaneira as relações entre o Legislativo e o 

Executivo bem como o seu funcionamento.  

A pesquisa indica que a fragmentação partidária é diretamente influenciada por 

alguns fatores como: sistema eleitoral, legislação vigente, presidencialismo de 

coalizão e necessidade de sobrevivência política do parlamentar. Com isso, a 
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necessidade de diminuir a dispersão do parlamento aponta para a inevitabilidade de 

mudança nas variáveis acima relacionadas, uma vez que a sua coexistência favorece 

o cenário de excessiva fragmentação do parlamento. Certamente leis excessivamente 

permissivas colaboram para a alta dispersão partidária no Legislativo. 

Por fim, conclui-se que a análise da fragmentação partidária nas cinco 

legislaturas estudadas permite identificar as consequências de cada momento na 

organização regimental da Câmara. Infere-se que as influências trazidas pelas 

determinações da Legislação externa (Resoluções do TSE, decisões da Suprema 

Corte), aliadas ao contexto político e ao sistema eleitoral vigente, ditam a resposta da 

Casa Legislativa por meio das alterações regimentais num processo de acomodação 

da Câmara frente à rigidez e flexibilização da legislação quanto à fidelidade partidária. 

Em outras palavras, o endurecimento das regras de desfiliação impacta diretamente 

a fragmentação partidária e a resposta do Parlamento vem em forma de mudanças 

regimentais para reacomodar o resultado dessa dispersão. 
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caráter transitório. Diário Oficial da União, Brasiĺia, DF, 16 maio 1985. 

_______. Emenda Constitucional no 91, de 15 de fevereiro de 2016. (1985a).  
Altera a Constituição Federal para estabelecer a possibilidade, excepcional e em 
período determinado, de desfiliação partidária, sem prejuízo do mandato. Diário Oficial 
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