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Resumo

Este trabalho tem por objetivo analisar se a fidelidade partidária é importante ou

não para o eleitor. Nesse sentido, procedeu-se à pesquisa de três períodos eleitorais – 1994,

1998 e 2002 - para observar se havia entre os deputados eleitos consecutivamente nos três

períodos número expressivo de deputados que mudaram de partido. Apurou-se que, de 91

deputados eleitos nos três períodos consecutivamente, 37 não efetuaram migração contra 54

que mudaram de partido, uma ou mais vezes. Com base no resultado da pesquisa, formulou-se

a seguinte hipótese de trabalho: se a quantidade de deputados que mudou de partido e se

elegeu por três períodos consecutivos é maior do que o número de deputados que não mudou

de partido, a migração partidária não influenciou a escolha do eleitor.  Assim, indagou-se por

que a migração partidária não influenciou a escolha do eleitor e - com apoio dos estudiosos do

tema: cientistas políticos, filósofos, economistas, assim como de declarações de parlamentares

e artigos jornalísticos, com fatos – buscou-se respaldar a hipótese apurada. Tentou-se, desse

modo, demonstrar que a escolha do eleitor não está vinculada a partido político, mas sim a

nomes, razão por que há tendência ao voto personalizado em detrimento do voto partidário.

Este foi o ponto de partida para se empreender a análise do comportamento partidário em

relação ao eleitor e aos seus membros; do comportamento do político no relacionamento com

sua base eleitoral e com sua sigla partidária, bem como as razões da migração; do

comportamento do eleitor quanto à escolha do candidato; do funcionamento do sistema

político-eleitoral vigente.

Palavras-chave: fidelidade partidária, sistema eleitoral, democracia, eleições, partido

político, migração, voto personalizado, voto partidário, instituições políticas.
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Apresentação

A prática corriqueira da troca de legendas em busca de recursos de poder e

melhores condições de reeleição sempre me pareceu desrespeito ao eleitor que elege o

candidato vinculado, via de regra, a um partido de sua admiração, por razões de identificação

com a postura adotada pelo partido frente a sociedade ou por razões outras.

Neste curso de pós-graduação debrucei-me sobre uma bibliografia que alterou

minha visão sobre a questão, o que tentarei comprovar ao longo do trabalho. Assim, pretendo,

em primeiro lugar, relacionar a migração partidária com a reeleição. Em seguida, pretendo

demonstrar que, se a reeleição é atingida com a mudança de partidos, a fidelidade partidária

não é importante para o eleitor.

Nesse sentido, realizei pesquisa baseada nas eleições de 1994, 1998 e 2002, a fim

de apurar o número de parlamentares eleitos nos três períodos eleitorais consecutivos,

migrantes ou não-migrantes, assim como observar a variação dos seus votos. Registre-se que,

para as eleições de 1994 e 1998, o período analisado para evidenciar a mudança de partido foi

de janeiro do primeiro ano do mandato a janeiro posterior ao último ano do mandato.

A pesquisa naturalmente levou-me a algumas reflexões que procurarei abordar

apoiando-me, tanto quanto possível, em autores especializados no tema. Deve-se destacar que

esta pesquisa, bem como as tabelas e gráficos produzidos, constituem tão-somente um ponto

de partida para discutir a importância ou não, para o eleitor, do instituto da fidelidade

partidária.

Para constatações mais precisas, efetivas, seria necessária a realização de outras

pesquisas, tal como a do voto de legenda associado à mudança de partido, assim como uma

análise estatística robusta, envolvendo outros fatores. Um trabalho deste porte seria mais

conveniente em outro momento acadêmico; não é a pretensão deste.
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Introdução

Este trabalho teve como ponto de partida a pesquisa das eleições de 1994, 1998 e

2002, e por objetivo verificar se o número de deputados migrantes eleitos consecutivamente

nos três períodos referidos é maior que o de não-migrantes. Diante do resultado, foram eleitos

temas que buscassem confirmar ou não a hipótese evidenciada pela pesquisa, ou seja,

observar se o número de migrantes eleitos é maior que o de não-migrantes para verificar se

fidelidade partidária é importante para o eleitor.

A partir da indagação por que não seria importante para o eleitor a fidelidade

partidária, foram levantadas possíveis explicações baseadas em evidências do comportamento

do eleitor, como tendência ao voto personalizado em detrimento do partidário, assim como as

dificuldades que encontra para entender e acompanhar o funcionamento do sistema partidário,

em razão de sua complexidade e do papel pouco expressivo da democracia brasileira na

preparação do eleitor para uma participação política mais ativa. Buscou-se também explicar o

comportamento do político no relacionamento com sua base eleitoral e com seu partido, e o

papel da democracia em um contexto desfavorável ao eleitor e utilizado de forma utilitária

pelos políticos via mecanismos diversos, por exemplo, por meio da migração - expressão da

infidelidade partidária -, que se constituiu em prática corriqueira.

Desse modo, dividiu-se o trabalho em quatro partes. A primeira expõe a pesquisa,

demonstra seu resultado e a evidência objeto da monografia. A segunda aborda características

do sistema partidário que justificam o comportamento do eleitor na relação com os políticos e

os partidos. A terceira faz referência às eleições e à democracia brasileira, evidenciando a

complexidade do sistema eleitoral que compromete a inteligibilidade, pelo eleitor, do

processo de eleição, assim como estimula o desvirtuamento do papel do político com

repercussão na credibilidade das instituições políticas, e o fato de a democracia brasileira se

encontrar em estágio mais procedimental que representativo e participativo. Por fim, a quarta

parte trata da reforma política e da fidelidade partidária, com vistas a demonstrar o

pensamento de alguns parlamentares e estudiosos sobre a contribuição ou não que a reforma

política pode dar para maior transparência do sistema mediante a instituição da fidelidade

partidária.
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A metodologia utilizada foi a experimental. Obtido o resultado da pesquisa,

formulou-se a situação-problema e procedeu-se à leitura de livros, artigos, enfim estudos que

pudessem comprovar a hipótese de trabalho. Após a seleção do material, procurou-se agrupar

os assuntos por afinidade de modo a construir a argumentação da tese defendida. A começar

do resultado da pesquisa, iniciou-se o trabalho, isto é, partiu-se de um raciocínio que

privilegiou a análise de vários fenômenos particulares para se chegar à idéia geral,

manifestada na conclusão.
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1 Pesquisa

 A seguir serão apresentados quadros com os candidatos eleitos nos três pleitos e

respectiva quantidade de votos, o partido ou os partidos a que se filiaram, e se foram eleitos

titulares ou suplentes. Registre-se o uso da letra “T” para indicar titular, “S” para suplente e

“S/P” para indicar sem partido. Ressalte-se que os Estados do Acre, de Rondônia e de

Roraima não aparecerão nos quadros em decorrência da ausência de candidatos que tenham

sido eleitos consecutivamente nas três eleições objeto de análise.

Tabela 1

 91 eleitos, por Estado, nos três períodos91 eleitos, por Estado, nos três períodos91 eleitos, por Estado, nos três períodos91 eleitos, por Estado, nos três períodos
(ordem alfabética de nome e de Estado)

Eleições 1994 – janeiro de 1995 a janeiro de 1999
Eleições 1998 – janeiro de 1999 a janeiro de 2003
Eleições 2002 – janeiro de 2003 a setembro de 2006

ALAGOAS

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
José Thomaz Nono T

T
T

1994
1998
2002

50.938
51.274
55.354

PMDB
PSDB
PFL

PMDB,  S/P, PSDB
PSDB, PFL

---
Luiz Dantas T

T
1º S

1994
1998
2002

38140
50.938
51.283

PSD
PMDB
PTB

PSD, PST, PRTB, PST, PTB, PST, PTB, PSD,
PMDB

PMDB, PSDB, PTB

AMAZONAS

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Átila Lins T

T
T

1994
1998
2002

31.793
48.584
102.249

PFL
PFL
PFL

---
PFL, PPS, PFL.

PFL, PPS, PDMB, PFL.
Pauderney Avelino T

T
T

1994
1998
2002

35.232
59.037
75.029

PPR
PFL
PFL

PPR, PPB, S/P,
---
---

AMAPÁ

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Gervásio Oliveira T

1º S
T

1994
1998
2002

4.411
5.581
10.082

PSB
PDT
PDT

PSB, PDT
---

PDT, PMDB, S/P, PMDB
Sérgio Barcelos T

T
3º S

1994
1998
2002

6.860
8.589
4.116

PFL
PFL
PFL

---
---
---
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BAHIA

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Geddel Vieira Lima T

T
T

1994
1998
2002

34.770
118.881
149.606

PMDB
PMDB
PMDB

---
---
---

Pedro Irujo T
T
T

1994
1998
2002

44.229
92.819
47.905

PMDB
PMDB

PFL

---
PMDB, PFL
PFL, PMDB

CEARÁ

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Inácio Arruda T

T
T

1994
1998
2002

91.687
124.358
302.627

PCdoB
PCdoB
PCdoB

---
---
---

José Linhares T
T
T

1994
1998
2002

78.183
77.034
83.161

PP
PPB
PPB

PP, PPB
---

PPB, PP
José Pimentel T

T
T

1994
1998
2002

44.582
59.370
86.530

PT
PT
PT

---
---
---

Marcelo Teixeira T
T
T

1994
1998
2002

67.471
92.271
85.033

PMDB
PMDB
PMDB

---
---
---

Pinheiro Landim T
T
T

1994
1998
2002

47.690
74.098
90.993

PMDB
PMDB
PMDB

---
PMDB, PSL, PMDB

PMDB, S/P

DISTRITO FEDERAL

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Agnelo Queiroz T

T
T

1994
1998
2002

23.938
65.752
95.879

PCdoB
PCdoB
PCdoB

---
---
---

Osório Adriano T
1ºS
1º S

1994
1998
2002

53.862
37.968
24.028

PFL
PFL
PFL

---
---
---

ESPÍRITO SANTO

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Feu Rosa T

T
T

1994
1998
2002

24.023
40.230
44.000

PSDB
PSDB
PSDB

---
---

PSDB, S/P, PP
Nílton Baiano T

T
T

1994
1998
2002

22.824
50.152
109.900

PMDB
PPB
PPB

PMDB, PPB
---

PPB, PP

GOIÁS

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Aldo Arantes T

1ºS
S

1994
1998
2002

29.545
36.886
66.247

PCdoB
PCdoB
PCdoB

---
---
---

Barbosa Neto T
T
T

1994
1998
2002

36.188
74.794
104.758

PMDB
PMDB
PMDB

---
---

PMDB, PSB
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MARANHÃO

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
César Bandeira T

T
T

1994
1998
2002

33.806
42.902
66.312

PFL
PFL
PFL

---
---
---

Gastão Vieira T
T
T

1994
1998
2002

51.051
76.879
106.516

PMDB
PMDB
PMDB

---
---
---

 Pedro Novais T
T
T

1994
1998
2002

29.183
44.949
99.679

PMDB
PMDB
PMDB

---
---
---

Remi Trinta T
T
T

1994
1998
2002

45.663
45.442
68.347

PMDB
PL
PL

PMDB, PL
PL, PST, PL

---
Sarney Filho T

T
T

1994
1998
2002

62.758
96.349
111.479

PFL
PFL
PFL

---
PFL, PV, PFL

PFL, PV
Sebastião Madeira T

T
T

1994
1998
2002

32.534
38.932
112.017

PSDB
PSDB
PSDB

---
---
---

MINAS GERAIS

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Aracely de Paula T

T
T

1994
1998
2002

38.454
68.068
74.921

PFL
PFL
PFL

PFL, PL
---
---

Eliseu Resende T
T
T

1994
1998
2002

108.343
128.146
212.908

PFL
PFL
PFL

---
---
---

Fernando Diniz T
T
T

1994
1998
2002

43.663
70.104
115.480

PMDB
PMDB
PMDB

---
---
---

Lael Varela T
T
T

1994
1998
2002

46.218
71.463
87.328

PFL
PFL
PFL

---
---
---

Odelmo Leão T
T
T

1994
1998
2002

83.135
94.378
123.026

PP
PPB
PPB

PP, PPB
---

PPB, PP
Osmânio Pereira T

T
T

1994
1998
2002

63.284
62.322
100.252

PSDB
PSDB
PSDB

---
PSDB, PMDB, PSDB

PSDB, S/P, PTB, S/P, PTB
Paulo Delgado T

T
T

1994
1998
2002

60.848
60.204
132.137

PT
PT
PT

---
---
---

Roberto Brant T
T
T

1994
1998
2002

69.214
71.778
96.796

PTB
PSDB
PFL

PTB, PSDB
PSDB, PFL

---
Saraiva Felipe T

T
T

1994
1998
2002

87.257
84.034
82.070

PMDB
PMDB
PMDB

---
---
---

Sérgio Miranda T
T
T

1994
1998
2002

23.013
40.162
78.287

PCdoB
PCdoB
PCdoB

---
---

PcdoB, S/P, PDT
Silas Brasileiro T

T
T

1994
1998
2002

51.224
47.073
89.882

PMDB
PMDB
PMDB

---
---
---



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

20

MATO GROSSO

Nome do Parlamentar T/S  Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Welinton Fagundes T

T
T

1994
1998
2002

30.023
81.625
114.098

PL
PL
PL

---
PL, PSDB, PL

---

MATO GROSSO DO SUL

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Nelson Trad T

T
T

1994
1998
2002

35.019
28.976
59.239

PTB
PTB
PTB

---
---

PTB, PMDB

PARÁ

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Nícias Ribeiro T

T
T

1994
1998
2002

24.419
42.055
67.093

PMDB
PSDB
PSDB

PMDB, S/P, PSDB, PMDB
---
---

Paulo Rocha T
T
T

1994
1998
2002

32.882
58.435
130.974

PT
PT
PT

---
---
---

VIC Pires Franco T
T
T

1994
1998
2002

21.506
92.223
91.504

PFL
PFL
PFL

---
---
---

PARAÍBA

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Adauto Pereira T

T
T

1994
1998
2002

35.213
45.338
76.356

PFL
PFL
PFL

---
---
---

Enivaldo Ribeiro T
T
T

1994
1998
2002

33.303
51.385
74.680

PPR
PPB
PPB

PPR, PPB
---

PPB, PP

PARANÁ

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Abelardo Lupion T

T
T

1994
1998
2002

44.783
105.165
112.428

PFL
PFL

PSDB

---
---

PSDB, PMDB
José Borba T

T
T

1994
1998
2002

42.923
48.720
105.302

PTB
PTB

PMDB

---
PTB, PMDB

---
Max Rosenmann T

T
T

1994
1998
2002

90.312
90.502
140.218

PDT
PSDB
PMDB

PDT, S/P, PMDB, PSDB
PSDB, PMDB

---
Odílio Balbinotti T

T
T

1994
1998
2002

51.773
75.298
112.428

PDT
PSDB
PSDB

PDT, S/P, PMDB, PSDB
---

PSDB, PMDB
Ricardo Barros T

T
T

1994
1998
2002

54.050
68.919
118.036

PFL
PPB
PPB

PFL, PPB
---

PPB, PP
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PERNAMBUCO

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Eduardo Campos T

T
T

1994
1998
2002

133.347
173.600
69.975

PSB
PSB
PSB

---
---
---

Inocêncio Oliveira T
T
T

1994
1998
2002

87.306
162.397
196.474

PFL
PFL
PFL

---
---

PFL, PMDB, PL
José Chaves T

T
T

1994
1998
2002

43.939
88.539
71.250

PSB
PMDB
PMDB

PSB, S/P, PSDB, PMDB
---

PMDB, PTB
José Mendonça Bezerra T

T
T

1994
1998
2002

32.181
72.894
94.578

PFL
PFL
PFL

---
---
---

José Múcio Monteiro T
T
T

1994
1998
2002

76.490
72.990
78.610

PFL
PFL

PSDB

---
PFL, PSDB
PSDB, PTB

Luiz Piauhylino T
T
T

1994
1998
2002

54.412
40.380
86.928

PSB
PSDB
PSDB

PSB, S/P, PSDB
---

PSDB, PTB, S/P, PDT
Severino Cavalcanti T

T
T

1994
1998
2002

31.405
51.527
80.668

PFL
PPB
PPB

PFL, PL, PPB
---

PPB, PP

PIAUÍ

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Ciro Nogueira T

T
T

1994
1998
2002

46.938
44.408
91.859

PFL
PFL
PFL

---
---

PFL, PP
Mussa Demes T

T
T

1994
1998
2002

56.240
77.342
86.370

PFL
PFL
PFL

---
---
---

Paes Landim T
T
T

1994
1998
2002

52.570
61.999
78.487

PFL
PFL
PFL

---
---

PFL, PTB

RIO DE JANEIRO

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Fernando Gabeira T

T
T

1994
1998
2002

35.384
48.836
40.377

PV
PV
PT

---
PV, PT

PT, S/P, PV
Jair Bolsonaro T

T
T

1994
1998
2002

111.927
102.893
88.945

PPR
PPB
PPB

PPR, PPB
PPB, PTB, PPB

PPB, PTB, PFL , PP
Laura Carneiro T

T
T

1994
1998
2002

34.932
83.124
62.472

PP
PFL
PFL

PP, PPB, PFL
---
---

Miro Teixeira T
T
T

1994
1998
2002

96.640
263.015
137.764

PDT
PDT
PDT

---
---
---

RIO GRANDE DO NORTE

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Iberê Ferreira T

T
T

1994
1998
2002

56.165
103.099
103.882

PFL
PPB
PTB

PFL, PPB
PPB, PTB
PTB, PSB

Ney Lopes T
T
T

1994
1998
2002

47.655
61.659
97.425

PFL
PFL
PFL

---
---
---
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RIO GRANDE DO SUL

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Adão Preto T

T
T

1994
1998
2002

38.779
51.520
86.949

PT
PT
PT

---
---
---

Nelson Proença T
T
T

1994
1998
2002

71.380
156.929
87.693

PMDB
PMDB

PPS

---
PMDB, PPS

---
Yeda Crusius T

T
T

1994
1998
2002

104.295
77.670
170.744

PSDB
PSDB
PSDB

---
---
---

SANTA CATARINA

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Edinho Bez T

T
T

1994
1998
2002

40.421
46.352
102.563

PMDB
PMDB
PMDB

---
---
---

João Pizzolatti T
T
T

1994
1998
2002

58.490
75.144
81.364

PPR
PPB
PPB

PPR, PPB
---

PPB, PP

SÃO PAULO

Nome do Parlamentar T/S  Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Aldo Rebelo T

T
T

1994
1998
2002

45.241
84.288
134.241

PCdoB
PCdoB
PCdoB

---
---
---

Alberto Goldman T
T
T

1994
1998
2002

61.224
70.472
165.381

PMDB
PSDB
PSDB

PMDB,PSDB
---
---

Aloysio Nunes Ferreira T
T
T

1994
1998
2002

53.210
83.685
250.936

PMDB
PSDB
PSDB

PMDB, PSDB
---
---

Antônio Carlos Pannunzio T
T
T

1994
1998
2002

60.311
77.277
125.570

PSDB
PSDB
PSDB

---
---
---

Arlindo Chinaglia T
T
T

1994
1998
2002

28.323
56.672
136.402

PT
PT
PT

---
---
---

Arnaldo Faria de Sá T
T
T

1994
1998
2002

90.091
94.087
86.490

PPR
PPB
PTB

PPR, PPB
PPB, PTB

---
Celso Russomano T

T
T

1994
1998
2002

233.482
185.611
261.635

PSDB
PPB
PPB

PSDB, PPB
---

PPB, PP
Corauci Sobrinho T

T
T

1994
1998
2002

95.712
106.488
149.971

PL
PFL
PFL

PL, PFL
---
---

Delfim Netto T
T
T

1994
1998
2002

94.573
177.912
131.399

PPR
PPB

PPB (PP)*

PPR, PPB
---

PPB, PMDB
João Paulo Cunha T

T
T

1994
1998
2002

40.049
61.058
196.945

PT
PT
PT

---
---
---

Michel Temer T
T
T

1994
1998
2002

70.969
206.154
252.229

PMDB
PMDB
PMDB

---
---
---

Nélson Marquezelli T
T
T

1994
1998
2002

53.371
86.643
89.531

PTB
PTB
PTB

---
---
---
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Nome do Parlamentar T/S  Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato
Paulo Lima T

T
T

1994
1998
2002

82.673
158.186
130.158

PFL
PFL

PMDB

---
PFL, PMDB

---
Ricardo Izar T

T
T

1994
1998
2002

75.419
113.399
99.320

PPR
PPB
PTB

PPR, PPB
PPB, PMDB, PSDB, PTB

---
Robson Tuma T

T
T

1994
1998
2002

166.943
87.279
175.366

PL
PFL
PFL

PL, S/P, PSL, PFL
---
---

Salvador Zimbaldi T
T
T

1994
1998
2002

42.734
182.760
199.930

PSDB
PSDB
PSDB

---
---

PSDB, PTB, S/P, PSB
Telma de Souza T

T
T

1994
1998
2002

138.083
135.172
161.198

PT
PT
PT

---
---
---

Vadão Gomes T
T
T

1994
1998
2002

123.388
124.062
108.533

PP
PPB
PPB

PP, PPB1

---
PPB, PP

Valdemar Costa Neto T
T
T

1994
1998
2002

68.391
108.827
158.510

PL
PL
PL

---
---
---

SERGIPE
Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do Eleito Migrações durante o mandato

Cleônancio Fonseca T
T
T

1994
1998
2002

41.953
27.025
41.075

PPR
PMDB
PPB

PPR, PSDB, PPR, PPB, PMDB
PMDB, PPB
PPB ( PP)

TOCANTINS

Nome do Parlamentar T/S Eleições Votos Partido do
Eleito

Migrações durante o mandato

Darci Coelho T
T
T

1994
1998
2002

19.365
30.241
32.833

PFL
PFL
PFL

---
---

PFL, PP
Osvaldo Reis T

T
T

1994
1998
2002

25.098
31.010
25.851

PP
PPB

PMDB

PPB
PPB, PMDB

---

1.1 Resultado da pesquisa

De acordo com a pesquisa, o total de deputados eleitos no período de 1994 a

2002, ou seja, por três vezes consecutivas, corresponde a 91, sendo que 37 são não-migrantes

e 54 migrantes. Assim, o percentual de deputados não-migrantes é 41% e o de migrantes 59%.

1.2 Evidência da pesquisa

A pesquisa evidencia a hipótese de que a migração ou a ausência de fidelidade

partidária não prejudicou a reeleição, visto que, aparentemente, não interferiu na escolha do

eleitor.

                                                          
1 O TSE ora informa PP ora PPB para o mesmo deputado. A razão da alternância de siglas apóia-se no fato de o PPB, em 2003, ter-se
transformado em PP.
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Tabela 2

37 não-migrantes 37 não-migrantes 37 não-migrantes 37 não-migrantes (ordem alfabética)

DeputadoDeputadoDeputadoDeputado PartidoPartidoPartidoPartido EstadoEstadoEstadoEstado
1 Adão Preto PT RS

2 Adauto Pereira PFL PB

3 Agnelo Queiroz PCdoB DF

4 Aldo Arantes PCdoB GO

5 Aldo Rebelo PCdoB SP

6 Antônio Carlos Pannunzio PSDB SP

7 Arlindo Chinaglia PT SP

8 César Bandeira PFL MA

9 Edinho Bez PMDB SC

10 Eduardo Campos PSB PE

11 Eliseu Resende PFL MG

12 Fernando Diniz PMDB MG

13 Gastão Vieira PMDB MA

14 Geddel Vieira Lima PMDB BA

15 Inácio Arruda PCdoB CE

16 João Paulo Cunha PT SP

17 José Mendonça Bezerra PFL PE

18 José Pimentel PT CE

19 Lael Varela PFL MG

20 Marcelo Teixeira PMDB CE

21 Michel Temer PMDB SP

22 Miro Teixeira PDT RJ

23 Mussa Demes PFL PI

24 Nélson Marquezelli PTB SP

25 Ney Lopes PFL RN

26 Osório Adriano PFL DF

27 Paulo Delgado PT MG

28 Paulo Rocha PT PA

29 Pedro Novais PMDB MA

30 Saraiva Felipe PMDB MG

31 Sebastião Madeira PSDB MA

32 Sérgio Barcelos PFL AP

33 Silas Brasileiro PMDB MG

34 Telma de Souza PT SP

35 Valdemar Costa Neto PL SP

36 VIC Pires Franco PFL PA

37 Yeda Crusius PSDB RS
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Tabela 3

37 não-migrantes (por partido e por Estado)

PARTIDO Deputado ESTADO Deputado

Agnelo Queiroz AP Sérgio Barcelos

Aldo Arantes BA Geddel Vieira Lima

Aldo Rebelo Inácio Arruda

PcdoB

Inácio Arruda

CE

José Pimentel
PDT Miro Teixeira Marcelo Teixeira

Adauto Pereira Agnelo Queiroz

César Bandeira Osório Adriano

Eliseu Resende

DF

José Mendonça Bezerra GO Aldo Arantes

Lael Varela César Bandeira

Mussa Demes Gastão Vieira

Ney Lopes Pedro Novais

Osório Adriano

MA

Sebastião Madeira

Sérgio Barcelos Eliseu Resende

VIC Pires Franco Paulo Delgado

PFL

MG

Fernando Diniz
PL Valdemar Costa Neto Lael Varela

Edinho Bez Saraiva Felipe

Fernando Diniz Silas Brasileiro

Gastão Vieira Paulo Rocha

Geddel Vieira Lima

PA

VIC Pires Franco

PB Adauto Pereira

Marcelo Teixeira Eduardo Campos

Michel Temer

PE

José Mendonça Bezerra

Pedro Novais PI Mussa Demes

Saraiva Felipe RJ Miro Teixeira

PMDB

Silas Brasileiro RN Ney Lopes
PSB Eduardo Campos Adão Preto

PSDB Antônio Carlos

RS

Yeda Crusius
Sebastião Madeira SC Edinho Bez
Yeda Crusius Aldo Rebelo

Adão Preto Antônio Carlos Pannunzio

Arlindo Chinaglia Arlindo Chinaglia

João Paulo Cunha João Paulo Cunha

José Pimentel Michel Temer

Paulo Delgado Nélson Marquezelli

Paulo Rocha Telma de Souza

PT

Telma de Souza Valdemar Costa Neto

PTB Nélson Marquezelli

SP
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Tabela 4

54 migrantes 54 migrantes 54 migrantes 54 migrantes (ordem alfabética)

DeputadoDeputadoDeputadoDeputado PartidoPartidoPartidoPartido EstadoEstadoEstadoEstado MigraçõesMigraçõesMigraçõesMigrações

1 Abelardo Lupion PMDB PR 1

2 Alberto Goldman PSDB SP 1

3 Aloysio Nunes Ferreira PSDB SP 1

4 Aracely de Paula PL MG 1

5 Arnaldo Faria de Sá PTB SP 2

6 Átila Lins PFL AM 5

7 Barbosa Neto PSB GO 1

8 Celso Russomano PP SP 2

9 Ciro Nogueira PP PI 1

10 Cleonâncio Fonseca PPB SE 5

11 Corauci Sobrinho PFL SP 1

12 Darci Coelho PP TO 1

13 Delfim Netto PMDB SP 2

14 Enivaldo Ribeiro PP PB 2

15 Fernando Gabeira PV RJ 3

16 Feu Rosa PP ES 2

17 Gervásio Oliveira PMDB AP 4

18 Iberê Ferreira PSB RN 3

19 Inocêncio Oliveira PL PE 2

20 Jair Bolsonaro PP RJ 6

21 João Pizzolatti PP SC 2

22 José Borba PMDB PR 1

23 José Chaves PTB PE 4

24 José Linhares PP CE 2

25 José Múcio Monteiro PTB PE 2

26 José Thomaz Nono PFL AL 3

27 Laura Carneiro PFL RJ 2

28 Luiz Dantas PTB AL 10

29 Luiz Piauhylino PDT PE 5

30 Max Rosenmann PMDB PR 4

31 Nélson Proença PPS RS 1

32 Nélson Trad PMDB MS 1

33 Nícias Ribeiro PMDB PA 3

34 Nilton Baiano PP ES 1

35 Odelmo Leão PP MG 2

36 Odílio Balbinotti PMDB PR 4

37 Osmânio Pereira PTB MG 6

38 Osvaldo Reis PMDB TO 2

39 Paes Landim PTB PI 1

40 Pauderney Avelino PFL AM 2
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41 Paulo Lima PMDB SP 1

42 Pedro Irujo PMDB BA 2

43 Pinheiro Landim S/P CE 3

44 Remi Trinta PL MA 3

45 Ricardo Barros PP PR 2

46 Ricardo Izar PTB SP 4

47 Roberto Brant PFL MG 2

48 Róbson Tuma PFL SP 3

49 Salvador Zimbaldi PSB SP 3

50 Sarney Filho PV MA 3

51 Sérgio Miranda PDT MG 2

52 Severino Cavalcanti PP PE 3

53 Vadão Gomes PP SP 2

54 Welinton Fagundes PL MT 2

Tabela 5

54 migrantes 54 migrantes 54 migrantes 54 migrantes (por partido e por Estado)

PARTIDOPARTIDOPARTIDOPARTIDO DeputadoDeputadoDeputadoDeputado EstadoEstadoEstadoEstado ESTADOESTADOESTADOESTADO DeputadoDeputadoDeputadoDeputado PartidoPartidoPartidoPartido

Luiz Piauhylino PE José Thomaz Nonô PFLPDT

Sérgio Miranda MG

AL

Luiz Dantas PTB

Átila Lins AM AM Átila Lins PFL

Corauci Sobrinho SP Pauderney Avelino PFL

José Thomaz Nonô AL AP Gervásio Oliveira PMDB

Laura Carneiro RJ BA Pedro Irujo PMDB

Pauderney Avelino AM José Linhares PP

Roberto Brant MG

CE

Pinheiro Landim S/P

PFL

Róbson Tuma SP ES Feu Rosa PP

Aracely de Paula MG Nílton Baiano PP

Inocêncio Oliveira PE GO Barbosa Neto PSB

Remi Trinta MA Remi Trinta PL

PL

Welington Fagundes MT

MA

Sarney Filho PV

Abelardo Lupion PR Aracely de Paula PL

Delfim Netto SP Odelmo Leão PP

Gervásio Oliveira AP Osmânio Pereira PTB

José Borba PR Roberto Brant PFL

Max Rosenmann PR

MG

Sérgio Miranda PDT

Nélson Trad MS MS Nélson Trad PMDB

Nícias Ribeiro PA MT Welington Fagundes PL

Odílio Balbinotti PR PA Nícias Ribeiro PMDB

Osvaldo Reis TO PB Enivaldo Ribeiro PP

PMDB

Paulo Lima SP PE Inocêncio Oliveira PL
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Pedro Irujo BA José Chaves PTB

Celso Russomano SP José Múcio Monteiro PTB

Ciro Nogueira PI Luiz Piauhylino PDT

Darci Coelho TO Severino Cavalcanti PP

Enivaldo Ribeiro PB Ciro Nogueira PP

Feu Rosa ES

PI

Paes Landim PTB

Jair Bolsonaro RJ Abelardo Lupion PMDB

João Pizzolatti SC José Borba PMDB

José Linhares CE Max Rosenmann PMDB

Nílton Baiano ES Odílio Balbinotti PMDB

Odelmo Leão MG

PR

Ricardo Barros PP

Ricardo Barros PR Fernando Gabeira PV

Severino Cavalcanti PE Jair Bolsonaro PP

PP

Vadão Gomes SP

RJ

Laura Carneiro PFL

PPB Cleonâncio Fonseca SE RN Iberê Ferreira PSB

PPS Nélson Proença RS RS Nélson Proença PPS

Barbosa Neto GO SC João Pizzolatti PP

Iberê Ferreira RN SE Cleonâncio Fonseca PPB

PSB

Salvador Zimbaldi SP SP Alberto Goldman PSDB

Alberto Goldman SP Aloysio Nunes Ferreira PSDBPSDB

Aloysio Nunes Ferreira SP Arnaldo Faria de Sá PTB

Arnaldo Faria de Sá SP Celso Russomano PP

José Chaves PE Corauci Sobrinho PFL

José Múcio Monteiro PE Delfim Netto PMDB

Luiz Dantas AL Paulo Lima PMDB

Osmânio Pereira MG Ricardo Izar PTB

Paes Landim PI Róbson Tuma PFL

PTB

Ricardo Izar SP Salvador Zimbaldi PSB

Fernando Gabeira RJ Vadão Gomes PPPV

Sarney Filho MA TO Darci Coelho PP

S/P Pinheiro Landim CE Osvaldo Reis PMDB
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Tabela 6

Percentual, por Estado, de migrantes e não-migrantes

Nº de deputados eleitos nos seguintes
períodos:

Migrantes e não-migrantes PercentualEstado

1994 1998 2002
AL 9 9 9 2 22 %

AM 8 8 8 2 25 %

AP 8 8 8 2 22 %

BA 39 39 39 2 5  %

CE 22 22 22 5 23 %

DF 8 8 8 2 25 %

ES 10 10 10 2 20 %

GO 17 17 17 2 12 %

MA 18 18 18 6 33 %

MG 53 53 53 11 21 %

MS 8 8 8 1 12 %

MT 8 8 8 1 12 %

PA 17 17 17 3 18 %

PB 12 12 12 2 17 %

PR 30 30 30 5 17 %

PE 25 25 25 7 28 %

PI 10 10 10 3 30 %

RJ 46 46 46 4 9 %

RN 8 8 8 2 25 %

RS 31 31 31 3 10 %

SC 16 16 16 2 12 %

SP 70 70 70 19 27 %

SE 8 8 8 1 12 %

TO 8 8 8 2 25 %

Total 91
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Tabela 7

Tabela 8

Eleitos, por região, nos três períodos

em estudo

Sudeste 539

Nordeste 431

Sul 226

Centro-Oeste 128

Norte 121

REGIÕES – composiçãoREGIÕES – composiçãoREGIÕES – composiçãoREGIÕES – composição

Sudeste
ES, MG, RJ, SP

Nordeste AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE

Sul PR, SC, RS

Centro-Oeste DF, GO, MT, MS

Norte AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO
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2 SISTEMA PARTIDÁRIO
2.1Voto personalizado

A primeira observação da pesquisa aponta para o fato de que o eleitor brasileiro,

em geral, demonstra preferência pelo voto personalizado, razão por que, aparentemente, a

mudança de partido - ou seja, a busca de recursos em outro partido que garanta melhores

condições de elegibilidade - não constituiu empecilho à reeleição. O político não deixou de

ser eleito, e, no mais das vezes, sua votação cresceu.

Ressalte-se que, em alguns casos, o aumento da votação pode ter-se dado em

razão do aumento da população ativa eleitoralmente ou da mudança de legenda, de uma

menor para maior quanto ao número de filiados e à capacidade de mobilização do eleitorado,

ou ainda em razão do ganho de eleitorado novo em virtude da atuação do parlamentar. Vários

fatores podem estar associados ao aumento da votação, mas, de modo geral, a pesquisa

evidencia certa supremacia do voto personalizado em detrimento do partidário, visto que o

candidato, mesmo com a migração, continua sendo eleito.

Pereira e Rennó (2001), autores do estudo “O que é que o reeleito tem? Dinâmicas

político-institucionais locais e nacionais nas eleições de 1998 para a Câmara dos Deputados”,

reforçam, de certo modo, o resultado da pesquisa objeto deste trabalho, ao considerar que o

comportamento eleitoral no Brasil tem enfatizado a baixa importância dos partidos na

formação das preferências políticas do eleitorado e o conseqüente maior destaque ao

candidato. Assim, acreditam que o eleitor tende a votar no candidato de sua preferência, e não

no partido, porque os partidos simplesmente não fazem parte das preocupações dos eleitores.

Ademais, salientam que o eleitor é pragmático na sua escolha, a qual está vinculada a políticas

distributivas, a políticas locais (pork barrel2).

Conforme o autor do livro “E no início eram as bases: geografia política do voto e

comportamento legislativo no Brasil”, Nelson Rojas de Carvalho (2003), o nosso sistema

eleitoral privilegia o voto personalizado, a individualização e atomização do processo

político. Mas o sistema político, em relação ao funcionamento dos partidos e do Legislativo,

                                                          
2 Pork barrel – “Os políticos representados no Legislativo podem legislar e operar em benefício de seus eleitorados locais ( o chamado pork
barrel dos norte-americanos)”, cfe. CINTRA e LACOMBE, p. 156, 2004.
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prestigia uma estrutura interna centralizada e uma agenda monopolizada pelo Executivo, o

que facilita, de certo modo, a disciplina partidária e, por conseqüência, a governabilidade. Por

essas razões, o instituto da fidelidade partidária torna-se prescindível à meta da disciplina

partidária3 e contraria o senso comum.

Fernando Limongi e Argelina Figueiredo, no texto “Bases institucionais do

presidencialismo de coalizão” (1998), corroboram o pensamento de Nelson Rojas Carvalho,

ao defenderem que há individualismo na prática política no Brasil. Ressaltam, entretanto, que

esse comportamento individualista é neutralizado à medida que o poder de agenda do

Executivo (com poderes conferidos pela Constituição Federal) associado ao poder do colégio

de líderes (com poderes conferidos pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados e pelo

do Senado Federal) força o agrupamento, a disciplina.

Desse modo, o partido consegue controlar os votos de seus membros no

Parlamento, atende aos interesses do Executivo, e os parlamentares obtêm os recursos de que

detém o Executivo - controlador do acesso à patronagem – em prol de retornos eleitorais. Ou

seja: o parlamentar adota postura obediente em troca da liberação de suas emendas. Assim, a

mesma estrutura que favorece o voto individual do eleitor em detrimento do partidário e a

postura individual do parlamentar quanto a políticas distributivas, favorece a postura coletiva

em se tratando de votação. Nesse particular, o partido é importante para a governabilidade,

não é, ao que parece, para o eleitor, que aposta no voto personalizado.

Ressalta o especialista em Ciência Política, Fernando Limongi, no texto “Formas

de governo, leis partidárias e processo decisório”, que o sistema proporcional favorece o voto

partidário, já que implica a conversão de votos em cadeiras, ao passo que o sistema

majoritário beneficia o voto individual, por ser diretamente no indivíduo. Mas este seria o

caso do voto pessoal puro, conforme indica o referido autor, diferente do que ocorre no

sistema proporcional, em que o “voto pessoal sempre tomará tintas partidárias” (BIB, p. 20,

2003).

                                                          
3 Disciplina Partidária: o grau de unidade do partido nas decisões legislativas tomadas em votações nominais, cfe. TSEBELIS, 1995, citado

por NETO e SANTOS, 2001.
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Não obstante o voto partidário, que pode advir da fidelidade partidária, constitua

componente significativo para fortalecer a imagem do partido, reduzir o individualismo e, até

mesmo, para reforçar a ética profissional, o voto personalizado parece constituir prática

corrente. E os fatores que contribuem para reforçá-lo são: destinação de recursos,

concernentes à emenda individual, para políticas locais; ênfase no candidato, possibilitada

pelo sistema eleitoral, em prejuízo do partido; baixa importância dos partidos na formação de

preferências políticas do eleitorado, o qual escolhe o candidato porque gosta de suas idéias,

porque recebeu vantagens, porque é parente do parente, entre outras razões. Desse modo,

consoante alegação do Jairo Nicolau, o eleitor pouco se importa se seu candidato mudou ou

permaneceu no Partido.

O cientista político Jairo Nicolau (2001), em entrevista ao jornal “Estado de São

Paulo”, disse que “O problema é que as pesquisas mostram, e os políticos sabem, que o eleitor

não se importa com as mudanças de partido”. Este pensamento reforça a idéia defendida por

Pereira e Rennó (2001) de que o eleitor é pragmático: vota no candidato de sua preferência, e

não no partido, porque a legislação eleitoral propicia ênfase na força política do candidato e

porque os partidos têm pouca influência na formação das preferências políticas do eleitorado.

No entanto, dado interessante digno de registro, referente ao período

multipartidário de 1945 a 1964, é que 64% do eleitorado das grandes cidades manifestava

adesão a partidos, isto é, elevada congruência entre a identificação partidária e o voto, pelo

menos em eleições presidenciais, de acordo com Lavareda, mencionado por Kinzo e Carreirão

(2004, p. 135) no texto “Partidos políticos, preferência partidária e  decisão eleitoral no Brasil

(1989-2002)”.

Na atual democracia, iniciada em 1985, tem-se a informação de que há baixo

nível de identificação partidária, assim como de filiação. Consoante Eleutério Czornei,

reportando-se à pesquisa do TSE de outubro de 2002, 90% dos eleitores não são filiados a

partidos políticos.

Também informa Jairo Nicolau, referindo-se à pesquisa IUPERJ, realizada em

1994, que 74% dos eleitores escolhem seus deputados federais independentemente do partido.

Outra pesquisa que menciona Jairo Nicolau foi a realizada pelo IBGE em 1996 sobre a
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escolha eleitoral, cujos entrevistados (68%) consideram o candidato mais importante que o

partido.

Comenta ainda Jairo Nicolau que não se sabe se os partidos contam pouco para os

eleitores porque os políticos trocam muito de legenda, ou se os políticos trocam  muito de

legenda porque isso pouco importa para o eleitor.

Entretanto, a cientista política Argelina Figueiredo (2007), em entrevista para o

Jornal Valor Econômico, considera alta a porcentagem de identificação partidária no Brasil

(60%) em comparação com outros países (40%) - dados do Ibope e do Datafolha -, só que,

justifica a cientista, primeiro se escolhe o partido, em seguida o candidato.

Esclarece ainda que quando se pergunta ao eleitor se ele vota no partido ou no

candidato, ele diz que vota no candidato.  Acrescenta a cientista, para corroborar sua tese da

identificação partidária, que nas últimas três eleições uma média de 6% dos deputados se

elegeram com voto próprio, com votação superior ao do quociente eleitoral.

2.2 Grande número de partidos

A existência de grande número de partidos, em que pese o lado positivo da

representatividade dos vários setores da sociedade, pode constituir um obstáculo ao interesse

do eleitor que, em sua maioria, não tem filiação partidária nem história de participação

política. Se é expressiva a quantidade de partidos, porém é pequena a taxa de filiação e

reduzido o número de simpatizantes com algum partido específico, o que permite inferir que o

eleitor, de modo geral, não confere muita importância às agremiações partidárias, não

constituindo, por conseguinte, a migração sua preocupação.

A fragmentação partidária dificulta a compreensão do processo eleitoral. A maioria
dos partidos não tem contornos ideológicos definidos, com pequenas variações no
mesmo tom. Mais significativo é que os atores principais do jogo eleitoral raramente
são os partidos isolados, mas candidatos individuais e coligações de partidos, às
vezes de diferentes orientações ideológicas. Na percepção dos eleitores, a atividade
parlamentar não tem a presença de atores partidários claramente definidos
(CADERNOS NAE, 2005, p.10).
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Maria D'Alva Kinzo (2004) também possui visão pessimista sobre a fragmentação

do sistema partidário brasileiro com relação ao funcionamento da democracia, por afetar a

inteligibilidade do processo eleitoral, no sentido de que o sistema se mostra incapaz de

produzir opções claras para os eleitores, que lhes permita escolher com base em seu

conhecimento acerca dos partidos ou em sua identidade com eles. Considera a fragmentação

intensa e com contornos pouco definidos, apresentando assim diferenças no plano ideológico,

embora não no plano estrutural.

Não obstante o Brasil seja uma república desde 1889 e, em 1934, tenha sido

promulgada uma Constituição democrática, somente a partir de 1946 o País começa a viver

uma democracia de fato. Segundo o professor de letras jurídicas e escritor Paulo Bonavides, a

existência verdadeira do partido político como advento nacional começa praticamente na

Constituição de 1946, visto que os cem anos anteriores foram de agremiações.

No Império, havia basicamente dois partidos: o chamado Partido Conservador,

representante da elite econômica, e o chamado Partido Liberal, representante da burguesia

comercial. Comenta ainda Bonavides que Rui Barbosa costumava dizer que os dois partidos

vigentes se reduziam a um só: o do poder. Na República, havia o estadualismo partidário, ou

seja, poderosas combinações oligárquicas estaduais.

De acordo com informações do Wikipédia, a República Velha ou República das

Oligarquias também tinha praticamente dois partidos: o Partido Republicano Mineiro - PRM,

que representava a elite agrária do Estado de Minas Gerais, e o Partido Republicano Paulista –

PRP, que representava os profissionais liberais e proprietários rurais paulistas.

O PRP, fundado em 1873, pretendia criar uma federação republicana

descentralizada, o que não existia no período imperial (1822-1889). Também tinha por

objetivo o retorno dos impostos arrecadados das províncias (Estados). Esse partido teve

atuação na República Velha, mas, com o golpe de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao

poder, ele e todos os demais partidos foram extintos, assim como foi extinto o domínio da

política do café-com-leite, representada pelo PRP e PRM.
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Enfim, a vida constitucional sempre se fez presente no Império e na República,

porém à base de personalidades, líderes políticos e caudilhos4. Os partidos eram por eles

utilizados como símbolo de aspirações políticas, mas não como organizações de combate e

ação. Desse modo, considera Bonavides que a existência dos partidos políticos datam da

Constituição de 1946.

Consoante informações de Fabiano Santos e Octavio Amorim Neto (2001), no

texto “A conexão eleitoral: facções pró e antigoverno e disciplina partidária no Brasil, de

1945-1965, houve três grandes partidos – UDN, PTB e PSD – e, de acordo com dados da

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mais doze pequenos partidos: PR, PSP,

MTR, PcdoB, PDC, PL,  PRP, PRT, PSB, PSP, PST, PTN.

No Regime Militar, todos os partidos que vigoraram no período 19465-1964 foram

extintos. Instituiu-se o bipartidarismo. Os demais partidos, ou permaneceram na ilegalidade,

ou não conseguiram registro. Foram 21 anos de regime autoritário, os chamados “anos de

chumbo”, mas o bipartidarismo durou de 19666 a 1979, com o funcionamento de dois

partidos: ARENA e MDB.

Em 1979, decretou-se o fim do bipartidarismo. Iniciava-se a abertura democrática.

Em 1985, começou o processo de redemocratização, com o funcionamento de inúmeros

partidos que foram criados, refundados, fundidos ou que tiveram suas siglas alteradas desde

1979.

Houve, assim, o multipartidarismo no período de 1945 a 1964 e de 1979 em

diante. É interessante observar que o pluripartidarismo ocorreu quando se iniciou o processo

democrático e quando se redemocratizou o País. Nos demais momentos políticos brasileiros -

Império, República Velha, Era Vargas, Regime Militar – houve preponderância do

bipartidarismo.

                                                          
4
 Homens que dirigiam correntes de opinião ou interesses.

5 Alguns autores consideram o início da Terceira República em 1945, outros em 1946, razão da utilização das duas datas.
6 De igual modo, há autores que consideram que o bipartidarismo se iniciou em 1965; outros, no entanto, consideram 1966.
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O objetivo da restauração do multipartidarismo, em 1979, conforme abordagem

do juiz de direito Getúlio Marcos Pereira Neves, no texto “Notas sobre representação política

no sistema distrital”, foi fragmentar a oposição que, surpreendentemente, vinha sendo

beneficiada pela polarização, decorrente do bipartidarismo.

Mesmo sendo o pluripartidarismo característica da democracia, não se pode dizer

que a fragmentação partidária é positiva. A prova disso é que o regime autoritário restaurou a

fragmentação para enfraquecer a oposição. Para o eleitor é difícil diferenciar os contornos

ideológicos ou o conteúdo programático dos diversos partidos existentes. São muitas

informações com que tem de lidar, e para isso é necessário apurado conhecimento da política

ou  acompanhamento diário de seu desenrolar.

Outro aspecto a considerar é que, para a democracia, não é interessante ter um

partido representando negros, outro índios, outro brancos, outro homossexuais, outro

heterossexuais. A sociedade fica por demais fragmentada, conflitando interesses muitas vezes

semelhantes, e o partido deve funcionar como elemento agregador da sociedade. O ideal é que

o partido possa defender as necessidades comuns de diversos grupos. Se o desemprego, a

ausência de instrução formal de qualidade são as carências de certos grupos, que eles estejam

juntos reivindicando-as, por meio de um partido político.

Há países em que os partidos, por expressarem pensamento religioso ou postura

política radical, vivem em constante embate, e a função do partido, que é a de solucionar

conflitos, não se realiza plenamente, além de estabelecer um clima de instabilidade para a

democracia. A título de exemplificação, o Hezbollah é uma organização islâmica extremista

libanesa e um partido político composto por um braço armado e um braço civil.

Também a polarização não é opção saudável para a democracia. Consoante

Sartori (1982), se partidos políticos apresentam grandes distâncias ideológicas, com

programas de ação incompatíveis entre si, com exacerbação de posições ideológicas, há mais

chances de surgirem partidos anti-sistema, que poderão deslegitimar as regras do jogo

democrático. Se, por um lado, a polarização não constitui uma boa opção, por outro, a

fragmentação que se apóia em um pluripartidarismo mais nominal que real, que costuma ser
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artificial, por não representar grupos sociais específicos nem alternativas ideológicas claras,

que distorce a função do partido político, também descaracteriza a democracia.

Segundo dados do Wikipédia, os partidos que configuraram o sistema político

brasileiro desde o Império até a Nova República são os abaixo relacionados. Convém lembrar

que nem todos tiveram pleno funcionamento. O bipartidarismo predominou no Império, na

República Velha, na Era Vargas e no Regime Militar; o multipartidarismo foi adotado na

Terceira República e na Nova República.

Império (1822-1889)
Partido Liberal
Partido Conservador
Partido Restaurador (Partido Caramuru)
Partido Republicano Paulista

República Velha (1889-1930)
Partido Republicano Paulista
Partido Republicano Mineiro
Partido Republicano Rio-Grandense
Partido Republicano Conservador
Partido Republicano Federal
Partido Democrático
Partido Federalista
Partido Libertador
Partido Socialista do Brasil

Era Vargas (1930-1945)
Ação Integralista Brasileira (não-registrado)
Aliança Nacional Libertadora (ANL) aliado ao PCB (não-registrado)
Liga Comunista
Liga Comunista Internacional (Brasil)
Partido Comunista Brasileiro
Partido Constitucionalista
Partido da Lavoura
Partido Republicano Liberal do Rio Grande do Sul
Partido Progressista de Minas Gerais
Partido Socialista Brasileiro (anos 30, extinto em 1937 pelo Estado Novo)
Partido Socialista Proletário do Brasil (extinto em 1937)
Partido Autonomista do Distrito Federal
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Terceira República (1945-1964)
Movimento Trabalhista Renovador
Partido Agrário Nacional
Partido da Boa Vontade
Partido Comunista Brasileiro
Partido Comunista do Brasil
Partido Democrata Cristão
Partido Libertador
Partido Popular Sindicalista
Partido Republicano
Partido de Representação Popular
Partido Republicano Trabalhista
Partido Socialista Brasileiro
Partido Socialista Revolucionário
Partido Social Democrático
Partido Social Progressista
Partido Social Trabalhista
Partido Trabalhista Brasileiro
Partido Trabalhista Nacional
União Democrática Nacional
Partido de Orientação Trabalhista

Regime Militar (1964-1985)
Todos os partidos foram extintos em 1965, por decreto, e em 1966 os parlamentares se

agruparam em duas novas agremiações: ARENA e MDB

Aliança Renovadora Nacional - ARENA
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Partido Democrático Republicano (não conseguiu registro)
Partido Comunista do Brasil (na ilegalidade)
Partido Comunista Brasileiro ( na ilegalidade)
Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (na ilegalidade)
Movimento Revolucionário 8 de Outubro (na ilegalidade)
Ação Libertadora Nacional (na ilegalidade)

Redemocratização (1979-1985)
Partido Popular (incorporado ao PMDB em 1982)

Nova República (1985-)
Estão listados aqui os partidos políticos fundados a partir de 1979, com o fim do

bipartidarismo, mas muitos deles deixaram de existir, alteraram suas denominações ou
fundiram-se em novas agremiações.
Partido dos Aposentados da Nação

Partido Democrático Social (depois Partido Progressista Brasileiro, atual Partido Progressista)
Partido Popular
Partido Socialista
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Partido da Juventude
Partido Socialista Agrário Renovador Trabalhista
Partido Brasileiro de Mulheres
Partido Comunista Brasileiro
Partido Cívico de Desenvolvimento Nacional
Partido Comunitário Nacional
Partido Democrata
Partido Democrata Cristão
Partido Democrata Cristão do Brasil
Partido Democrático Independente
Partido Democrático Nacional
Partido Estudantil Brasileiro
Partido Ecológico Social
Partido da Frente Liberal (atual Democratas - Dem)
Partido Geral dos Trabalhadores
Partido Humanista
Partido Humanista Nacional
Partido Liberal
Partido Liberal Brasileiro
Partido Liberal Humanista
Partido Liberal Progressista
Partido Municipalista Brasileiro
Partido Municipalista Comunitário
Partido Municipalista Social Democrático
Partido Nacionalista
Partido Nacional dos Aposentados
Partido Nacional dos Aposentados do Brasil
Partido Nacionalista Democrático
Partido Nacionalista dos Trabalhadores do Brasil
Partido do Povo Brasileiro
Partido Parlamentarista Nacional
Partido da Reedificação da Ordem Nacional
Partido das Reformas Sociais
Partido Reformador Trabalhista
Partido Social Democrático
Partido Social Progressista
Partido Social Trabalhista
Partido Socialista do Brasil
Partido do Solidarismo Libertador
Partido Socialista Unido
Partido Tancredista Nacional
Partido Trabalhista Comunitário
Partido Trabalhista Renovador
Partido Trabalhista Renovador Brasileiro



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

41

Pequeno histórico de partidos que marcaram de alguma forma o sistema partidário
brasileiro

ARENA Partido criado em 1966 para apoiar o governo militar instituído pelo AI-1 e para dar início ao bipartidarismo, instituído pelo
AI-2, em oposição ao MDB. Virou PDS e posteriormente PPB.  (WIKIPÉDIA)

DEM Partido ideologicamente liberal fundado em 24.01.85 com o nome de PFL, a partir de uma dissidência do extinto PDS.

MDB

MTR

Inicialmente o MDB foi descrito como MODEBRAS. Fundado em 1966, durante o Regime Militar, quando vigorava o
bipartidarismo, foi opositor do partido governista (ARENA). Contava com militantes do PTB, que detinha o governo
deposto, também com contingente pequeno de descontentes do PSD e com parcela bem pequena de integrantes da UDN.
Conviviam, assim, duas correntes: a de socialistas e comunistas com a de democratizantes, não-vinculados ao socialismo.
Teve importantes vitórias na década de 70, em que pese às restrições à que era submetido, e foi extinto em 1979, período do
fim do bipartidarismo. (SUA PESQUISA. COM)

Partido criado em 1959 pelos dissidentes do PTB gaúcho. (ALERJ-Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

PAN Em 1945 a sigla PAN significava Partido Agrário Nacional; hoje significa Partido dos Aposentados da Nação. O PAN,
partido classista, foi criado em 1998 com o objetivo de defender a classe dos aposentados. Em 2006, o PAN foi incorporado
ao PTB, com o intuito de atingir a exigência da cláusula de barreira. (WIKIPÉDIA)

PCB Fundado em 1922, foi mantido até 1960. Em 1985, com o fim da ditadura e da República Nova, o PCB é restabelecido.
Também o PCdoB, cuja dissidência resgatou o PCB em 1962, saiu da clandestinidade e voltou a funcionar legalmente. O
PCB, ideologicamente, baseia-se em Marx e Engels; do ponto de vista da organização, baseia-se em Lênin.  (WIKIPÉDIA)

PCdoB Partido de esquerda fundado em 1962 de uma cisão no PCB. Permaneceu ilegal até 1985. Baseado ideologicamente nos
princípios do marxismo-leninismo, teve penetração nos meios sindicais e estudantis. (WIKIPÉDIA)

Foi para a ilegalidade na época do Regime Militar (1964-1985); voltou a funcionar no Governo Sarney (1985); por seu viés
socialista, defende a reforma agrária, a distribuição de renda e a igualdade social. (SUA PESQUISA.COM)

PDC Foi fundado em 1945 - período em que esteve quase sempre no poder - e, em 1964, foi extinto pelo Regime Militar, o qual
em 1965 criou o bipartidarismo (ARENA e MDB).  Em 1979, o governo extinguiu o MDB e a ARENA e reestabeleceu o
sistema pluripartidário. A maioria dos membros da ARENA fundou o PDS, que se fundiu com o PDC (refundado em 1992),
para formar o PPR, depois o PPB e, por último, o PP.  (WIKIPÉDIA e www.pp.org.br/mt/Historia.html)

PDS Era a antiga ARENA e virou PPB. Foi o partido de apoio ao governo João Figueiredo, que tentou impedir o restabelecimento
da democracia. Uma das facções do PDS fundou o PFL.  (WIKIPÉDIA)

PDT Foi fundado em 1980, com representação na Internacional Socialista, e teve como expoente Brizola. Inicialmente, a intenção
dos fundadores do PDT era chamá-lo de PTB, como o partido original de Getúlio Vargas, porém a sigla já tinha sido adotada
por outra corrente, também declarada varguista. Durante a década de 1990, dividiu com o PT o posto de principal força de
esquerda no País. (WIKIPÉDIA)

De tendência nacionalista e social-democrata, esse partido tem como redutos políticos os Estados do Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul e como bandeira o crescimento do País por meio de investimento na indústria nacional, portanto contrário às
privatizações. (SUA PESQUISA.COM)

É um partido considerado de porte médio e com mais força no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. (FLEISCHER, 2006,
p.144)
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PFL Partido de direita que defende o liberalismo social. Herdeiro das facções liberais da ARENA e da UDN, apoiou a ditadura
militar de 1964. O PFL surgiu em 1985 da dissidência do PDS (ex-ARENA), como frente liberal para apoiar a candidatura de
Tancredo Neves, do PMDB, contra Maluf. O PDS apoiava o governo Figueiredo e era contrário ao restabelecimento da
democracia. O PFL defende a democracia, a economia de mercado e o liberalismo econômico. (WIKIPÉDIA)

Deu sustentação política ao governo Sarney, ao de Fernando Collor e ao de Fernando Henrique Cardoso. Suas bases
partidárias estão na região Nordeste do Brasil. (SUA PESQUISA.COM)

Partido forte em muitos Estados brasileiros, mas é fraco no Rio Grande do Sul, onde o PDT é forte.  (FLEISCHER, 2006, p.
144)

PHS Uniu-se ao PPS, juntamente com o PMN, para formar bloco partidário, sob o nome de Mobilização Democrática – MD, mas
depois que o STF considerou a cláusula inconstitucional, o bloco se desfez. (WIKIPÉDIA)

PL

PL

Partido Libertador – foi fundado em 1945 por políticos do Partido Federalista do Rio Grande do Sul e extinto pelo Regime
Militar. (ALERJ-Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro)

Partido Liberal – foi fundado em 1985 com vários políticos da antiga ARENA, também dissidentes do PFL e do PDS.
Defende o liberalismo econômico: intervenção mínima do Estado na economia, assim como redução de taxas e impostos
cobrados pelo governo. (SUA PESQUISA. COM)

PMDB Com orientação política de centro, surgiu em 1979 do antigo MDB, que congregou os oposicionistas ao governo durante o
Regime Militar, em contraposição à ARENA. Foi a principal força política na década de 1980, pela luta em prol das eleições
diretas para presidente da República. (WIKIPÉDIA).

Chegou ao poder com José Sarney. Com o sucesso do Plano Cruzado, em 1986, o PMDB conseguiu eleger a maioria dos
governadores naquelas eleições. Com o fracasso do Plano Cruzado e morte de seu maior representante, Ulysses Guimarães, o
PMDB entrou em declínio, e muitos políticos deixaram a legenda para fundar novos partidos, e a principal legenda fundada
pelos dissidentes foi o PSDB. (SUA PESQUISA.COM).

Partido forte em quase todos os Estados brasileiros.  (FLEISCHER, 2006, p. 144)

PMN Fundado em 1990, fundiu-se com o PPS para cumprir a cláusula de barreira estabelecida pela legislação eleitoral. Também o
PHS se uniu ao PPS para formar bloco partidário, sob o nome de Mobilização Democrática – MD, mas depois que o STF
considerou a cláusula inconstitucional, o bloco se desfez. (WIKIPÉDIA)

PMR É o atual PRB.

PP Em 1993, o PDS fundiu-se com o PDC e formou o PPR. Em 1995, o PPR fundiu-se com o PP e formou o PPB. Em 2003, o
PPB retirou o B e voltou a ser PP. O PP é uma das principais forças políticas de direita no Brasil. As origens estão ligadas ao
processo de redemocratização do País e à eleição de Tancredo Neves e José Sarney pelo Colégio Eleitoral em janeiro de
1985. Na sucessão do presidente João Figueiredo (1979-1984), o PDS (partido de apoio ao governo) conseguiu impedir o
estabelecimento de eleições diretas, mas não conseguiu evitar a disputa interna pela candidatura presidencial. O PDS
dividiu-se em dois grupos e em dois candidatos: o ministro Mário Andreazza e o ex-governador Paulo Maluf. Com a vitória
de Maluf na Convenção, o partido se desagregou. Uma das facções fundou o PFL e se aliou ao PMDB para sufragar Tancredo
Neves; a outra seguiu seu caminho até a derrota na Convenção. ( http://www.pp.org.br/historia.htm)

PPB O PPB nasceu da seguinte forma: o PDS fundiu-se com o PDC e nasceu o PPR. O PPR fundiu-se com o PP e nasceu o PPB.
(WIKIPÉDIA)

Tem como base políticos do antigo PDS e origem na ARENA. Defende idéias amplamente baseadas no capitalismo e na
economia de mercado. Paulo Maluf e Esperidião Amin são os principais representantes. (SUA PESQUISA.COM)

PPR Partido criado em 1993 da fusão do PDC com o PSD. (WIKIPÉDIA)
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PPS

PPS

Partido Popular Sindicalista – foi fundado em 1945 por Miguel Reale e Marrey Júnior. No ano seguinte, incorporou-se ao
Partido Social Progressista  (PSP), de Adhemar de Barros. (WIKIPÉDIA)

Partido Popular Socialista – é um partido de esquerda que surgiu da decisão da executiva nacional do PCB de dissolver o
partido e fundar um novo, após a queda dos antigos modelos comunistas (fim da URSS e da Guerra Fria). A fundação
ocorreu em 1992. Um dos principais aspectos do seu programa é a radicalidade democrática, que significa nova definição do
socialismo pautado no humanismo e internacionalismo. (WIKIPÉDIA)

A mudança de nomenclatura foi acompanhada da mudança ideológica, aproximando a legenda da social-democracia. (SUA
PESQUISA.COM)

PR

PR

Partido Republicano - fundado em 1945, sucedeu ao Partido Republicano Mineiro e foi extinto pelo Regime Militar.
(WIKIPÉDIA)

Partido da República - fundado em 24 de outubro de 2006, a sigla une o PL e o PRONA com vistas ao alcance do percentual
de votos determinado pela cláusula de barreira e, por conseguinte, ao gozo dos direitos dos partidos que lograram atingir o
percentual. (WIKIPÉDIA)

PRB Fundado em 2003, até o início de 2006 chamava-se PMR-Partido Municipalista Renovador. (WIKIPÉDIA)

PRM Criado em 1888, tinha por objetivo representar os ideais republicanos e oligárquicos da elite agrária do Estado de Minas
Gerais. Como todos os partidos políticos, o Partido Republicano Mineiro foi extinto com a Revolução de 1930.
(WIKIPÉDIA)

PRP Partido Republicano Paulista - fundado em 1873, constituiu o primeiro movimento republicano moderno no Brasil. Criado
por profissionais liberais (advogados, médicos, engenheiros etc) e sobretudo por proprietários rurais paulistas, pretendiam
implantar no Brasil uma federação republicana, com descentralização administrativa, o que inexistiu no período imperial
(1822-1889).  Com o governo Getúlio Vargas, foi extinto, assim como a política do café-com-leite. (WIKIPÉDIA)

PRP

PRT

Partido de Representação Popular – foi criado em 1945, por Plínio Salgado, líder e criador da Ação Integralista Brasileira, de
caráter fascista e organizada durante a década de 30.  (ALERJ-Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Partido Republicano Trabalhista – fundado em 1948, sucedeu ao Partido Republicano Democrático. (ALERJ-Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro)

PRT Partido Rural Trabalhista – fundado em 1958, sucedeu ao Partido Republicano Trabalhista e foi extinto pelo Regime Militar.
(ALERJ-Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

PRTB Obteve registro em 1997. Proveio da fusão do PTR com o PST. Principal bandeira: o trabalhismo participativo, que respeita
direitos mútuos, em vez de explorar o trabalho. Ou seja, é a defesa da interação entre capital e trabalho. (WIKIPÉDIA)

PSB Partido de esquerda, criado em 1947, segue a ideologia socialista democrática. De formação getulista, o PSB procurou
representar uma alternativa às políticas do PTB e do PCB. OPSB já apoiou teses marxistas, já defendeu a socialização dos
meios de produção, embora não tenha tida nenhuma influência no movimento operário. Foi crítico do stalinismo, o que lhe
valeu adesões de grandes intelectuais. Teve grande influência na UNE. Teve aproximação com Jânio Quadros nos anos 50.
Ofereceu apoio ao governo João Goulart nos anos 60. Teve adesão de Arraes em 1990. Aceitou a filiação de Garotinho em
2000. Prestou apoio fiel ao governo Lula. (WIKIPÉDIA)

PSC Recebeu registro definitivo em 1990. (WIKIPÉDIA)

PSD Ex-ARENA,  foi instituído em 1945 e extinto no Regime Militar pelo AI-2. (WIKIPÉDIA)



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

44

PSDB É considerado um partido de centro-esquerda pela defesa da prioridade do trabalho sobre o capital, da ética, da
solidariedade e da participação comunitária. Também é considerado de centro-direita pelas características neoliberais.
Enfim, tem como objetivo representar a social democracia no Brasil, por meio da instituição do parlamentarismo no plano
político e, no plano econômico, da implementação da economia de mercado regulada pelo Estado, com participação mais
livre das empresas privadas e dos investidores internacionais. Foi fundado em 1988 por um grupo de social democratas
dissidentes do PMDB, insatisfeitos com a política adotada pelo governo Sarney. Tem FHC como um dos principais
fundadores. (WIKIPÉDIA)

Fundado por políticos como Mário Covas, FHC, José Serra e Ciro Gomes, que defendiam o parlamentarismo e o mandato de
apenas quatro anos para Sarney. Por sua base social-democrata, é um partido que busca o desenvolvimento do País com
justiça social. Cresceu muito durante e após os dois mandatos na presidência de FHC. (SUA PESQUISA.COM)

Partido forte em muitos Estados, porém fraco no Rio Grande do Sul, onde o PDT é forte.  (FLEISCHER, 2006, p. 144)

PSL Obteve registro em 1988. A ideologia é intermediária entre o neoliberalismo e a social democracia, isto é, a defesa de baixa
participação do Estado na economia, mas com direcionamento total dos recursos arrecadados pelo Estado para melhorias dos
serviços públicos, tais como saúde, educação e segurança. Principal bandeira: a criação do imposto único federal.
(WIKIPÉDIA)

PSOL

PSP

Partido de extrema-esquerda, foi fundado em 2004, após expulsão, pelo PT, de Heloísa Helena, João Batista, João Fonte e
Luciana Genro. (WIKIPÉDIA)

Partido Social Progressista – criado em 1946 e extinto pelo Regime Militar, foi o maior partido depois da UDN, PTB e PSD.
(WIKIPÉDIA)

PST

PSTU

Organização oriunda do Partido Proletário Brasileiro (PPB), foi fundada em 1947 no Rio de Janeiro. (ALERJ-Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Voltou a existir em 1988. Em 1993, fundiu-se com o PTR. Depois foi incorporado ao PPR formando o PPB. A legenda
apoiou Fernando Collor e Joaquim Roriz. Em 2002 foi incorporado ao PL.  (WIKIPÉDIA)

Fundado em 1994 por dissidentes do PT, os integrantes defendem o fim do capitalismo e a implantação do socialismo no
Brasil. Tem como base os antigos regimes socialistas do Leste Europeu e são favoráveis ao sistema em que os trabalhadores
consigam mais poder e participação social. (SUA PESQUISA.COM)

PT Partido fundado em 1980 por grupo heterogêneo, composto de sindicalistas, intelectuais de esquerda e católicos ligados à
Teologia da Libertação. O viés é socialista democrático em oposição ao socialismo da União Soviética. Foram as greves do
ABCD paulista na década de 70 que indicaram estar o movimento trabalhista se reorganizando e de forma livre da tutela do
Estado. O PT surgiu, assim, da organização sindical espontânea dos operários paulistas da década de 1970. (WIKIPÉDIA)

Defende a reforma agrária e a justiça social e tem como principais metas: crescimento econômico, estabilidade econômica
com controle inflacionário e geração de empregos. (SUA PESQUISA.COM)

Conquistou, em 2002, a maior bancada na Câmara dos Deputados, mas somente elegeu três governadores em Estados
menores (AC, MS e PI). (FLEISCHER, 2006, p. 144, apud Braga)

Nasceu como tentativa de construir alternativa democrática e progressista para o País, visto que a esquerda estava dilacerada
por quase duas décadas de autoritarismo. A partir das críticas à experiência soviética, tentou resgatar os velhos ideais
libertários da esquerda. Combatendo a transição conservadora, fez a passagem do período ditatorial ao democrático e elegeu
vereadores, deputados, prefeitos e governadores, chegando por fim à Presidência da República. Nos primeiros anos, os
petistas eram vistos como grupo de sonhadores, rebeldes e malucos que, em sua luta política, criticavam o capitalismo, a
exploração dos trabalhadores, das mulheres e do meio ambiente, bem como todo tipo de opressão. (WEISSHEIMER, 2003)
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PTB Foi criado por Getúlio Vargas em 1945 e presidido por João Goulart. Em 1965, petebistas cassados pelo Regime Militar
foram para o MDB. Com o processo de redemocratização, Brizola disputou a legenda. No entanto, por manobra da ditadura,
a sigla foi entregue às elites dominantes (grupo de aventureiros e adesistas), contra os interesses do trabalhador, impedindo,
segundo o pleiteante da sigla, a formação de um partido genuinamente popular. Brizola adotou então, em 1979, uma nova
sigla para o partido, o PDT- Partido Democrático Trabalhista, com a clara intenção de reavivar o PTB. Em 2003, o PTB
incorporou o PSD (que surgiu formado por quadros dirigentes do Estado Novo) e a UDN (que surgiu formada por opositores
a Getúlio). Ambos, embora com posição política contrária, eram formados por elites.  (WIKIPÉDIA)

Foi fundado em 1979 por Ivete Vargas, filha do ex-presidente Getúlio Vargas. No seu início, o PTB pregava a volta dos
ideais nacionalistas defendidos por Getúlio Vargas; atualmente é legenda com pouca força política e defende idéias
identificadas com o liberalismo. (SUA PESQUISA.COM)

PTdoB Foi organizado por dissidentes do PTB em 1989.  (WIKIPÉDIA)

PTC

PTN

Recebeu registro definitivo em 1990. Após a redemocratização, a legenda foi PJ e PRN.  (WIKIPÉDIA)

Foi criado em 1945 por políticos ligados ao Ministério do Trabalho. (ALERJ-Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro).

PV Fundado em 1986 e baseado em tendências esquerdistas-ambientalistas em curso na Europa, teve como principal articulador
o ex-revolucionário Fernando Gabeira. Defende o pacifismo, o parlamentarismo e a democracia direta. No espectro político,
o partido defende estar em um patamar que supera a questão “esquerda-direita”. (WIKIPÉDIA)

De base ideológica ecológica, o partido tem com meta o respeito à natureza, pela sociedade, além do respeito aos direitos
civis, à paz, à qualidade de vida e formas alternativas de gestão pública. Luta também contra as ameaças ao clima e aos
ecossistemas do nosso planeta.  (SUA PESQUISA.COM)

S/P Sem Partido

UDN Foi  fundado em 1945 em oposição às políticas de Getúlio Vargas, de orientação liberal. Até 1962, foi a segunda maior
bancada do Congresso. Em 1964, foi extinta pelo Regime Militar.  (WIKIPÉDIA)

Nos quadros abaixo, pode-se ver a dinâmica dos partidos em um período de um

ano – do início de 2006 ao início de 2007. Inicialmente eram 16 partidos; no momento

eleitoral, houve um crescimento, passando para 21; por ocasião da posse, reduziu-se o número

para 20. Em busca de funcionamento parlamentar, houve a formação de 2 blocos,

configurando um quadro, grosso modo, de 8 partidos.
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Tabela 9

Bancada no início de 2006, nas eleições de 2006 e na posse em 2007

Bancada no início de 2006 Bancada nas eleições de 2006 Bancada na posse de 2007

PT 81 PMDB 89 PMDB 90

PMDB 79 PT 83 PT 83

PFL 64 PSDB 66 PSDB 64

PSDB 59 PFL 65 PFL 62

PP 50 PP 41 PP 41

PTB 44 PSB 27 PR 34

PL 35 PDT 24 PSB 28

PSB 27 PL 23 PDT 23

PDT 20 PPS 22 PTB 21

PPS 14 PTB 22 PPS 17

PCdoB 12 PCdoB 13 PV 13

PV 7 PV 13 PCdoB 13

PSOL 7 PSC 9 PSC 7

PSC 6 PMN 3 PAN 4

PRONA 2 PSOL 3 PSOL 3

PTC 1 PTC 3 PMN 3

S/P 5 PHS 2 PTC 3

Total 513 PRONA 2 PHS 2

16 partidos PAN 1 PTdoB 1

PRB 1 PRB 1

PTdoB 1    Total 513

Total 513 20 partidos

21 partidos

Fonte: SGM da Câmara dos Deputados – Intranet

2.3 Pequenas Diferenças Ideológicas

No art. 1º, V, da Constituição Federal, consta como um dos fundamentos do

Estado democrático de direito o pluralismo político. Em que pese maior representatividade da

sociedade, por poder expressar a “pluralidade social, regional e cultural” - de acordo com o

sociólogo e cientista político, Sérgio H. H. de Abranches, em “Presidencialismo de coalizão:

o dilema institucional do Brasil” (DADOS, p. 12, 1988), o multipartidarismo constitui
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elemento de confusão para o eleitor que - dentro da linha de pensamento da cientista social e

política, professora da UnB, Lúcia Avelar (2004), em seu texto “Participação política” - não

possui consciência de classe por não ter tido a alternativa da educação política que justificasse

uma história de vida política participativa. Assim, se há o lado positivo da representatividade,

o excesso de siglas, com pequena diferenciação ideológica, confunde mais que esclarece o

eleitor.

Assim, observam-se três fatores que obstaculizam a compreensão do processo

eleitoral: a fragmentação partidária com contornos ideológicos pouco definidos, que varia

sempre no mesmo tom, de acordo com CADERNOS NAE, 2005. p.10 -; a disputa eleitoral

individual, desvinculada do partido; e a existência de coligações de partidos. Diante da

complexidade do sistema eleitoral, o eleitor põe o foco no candidato e “na percepção dos

eleitores, há uma disputa sem a presença de atores partidários claramente definidos”

(CADERNOS NAE, 2005, p. 10).

Tal pensamento é corroborado pelo cientista político Alberto Carlos Almeida na

matéria “Sete em dez eleitores não lembram o voto”, escrita pelo jornalista Maurício Puls da

Folha de S.Paulo, 2006. Alberto Carlos Almeida é autor do ensaio "Amnésia eleitoral: em

quem você votou para deputado em 2002? E em 1998?", publicado no livro "Reforma

política: lições da história recente" (FGV).

Na matéria, Alberto Carlos Almeida revela que “71% dos eleitores esqueceram em

quem votaram para deputado federal quatro anos antes e outros 3% citam nomes inexistentes.

Essa amnésia começa cedo: dois meses após a eleição, 28% já não se recordam de seu

candidato a deputado federal, e 30%, em quem votaram para deputado estadual” (os dados

constam do Estudo Eleitoral Brasileiro conduzido pela UFF e pelo Cesop/Única).

Por essa razão, acrescenta Alberto Carlos Almeida que os maus deputados são

reeleitos por seus eleitores e sugere alteração no sistema eleitoral para proporcional com voto

em lista, o que significaria votar no partido e não esquecer com facilidade o nome, visto que,

comparativamente às centenas de candidatos, a quantidade de partidos é bem menor. O

professor Alberto Carlos Almeida explica que esta é a razão para aqueles que votam em
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partido tender a repetir o voto sempre nos mesmos partidos, nos mais conhecidos, ou seja: PT,

PMDB, PFL ou PSDB.

Evidencia ainda que “o esquecimento não se distribui de forma aleatória: ele

diminui à medida que aumenta a escolaridade do eleitor”. Mesmo assim, diz ele que “entre as

pessoas com nível superior, 53% não se lembram do voto para deputado federal dado quatro

anos antes. Outros fatores, portanto, pesam nesse resultado”.

A tese do professor Alberto Carlos Almeida vai ao encontro do pensamento da

professora Lúcia Avelar no tocante à ausência de cultura política da população brasileira, o

que acarreta um outro agravante: a falta da fiscalização do candidato pelo eleitor, não apenas

no que diz respeito à migração partidária, mas especialmente no que se refere à

responsabilidade social.

Esse quesito fica, por conseqüência, prejudicado. Se o eleitor não se lembra em

quem votou, quem ele irá fiscalizar? Talvez se fosse implementado um sistema de valorização

do voto partidário, o eleitor iria poder transferir à instituição a responsabilidade pelo bom

desempenho, além do que a fiscalização, assim como a lembrança do partido votado e a

justificativa do seu voto, seriam, por certo, facilitadas.

Mas, ao que parece, o eleitor manifesta desinteresse em conhecer os vários

partidos políticos existentes, como demonstram as pesquisas de que é crescente a tendência ao

voto personalizado. O eleitor parece também desprezar este tipo de voto pelo qual tende a

optar, ao não lembrar-se, conforme assinala o cientista político Alberto Carlos Almeida, o

nome do candidato que escolheu para representá-lo no Parlamento.

Este fenômeno da amnésia eleitoral, é importante registrar, abrange o eleitor com

baixo e com alto grau de escolaridade, em proporções diferenciadas, e reforça o pensamento

da professora Lúcia Avelar (1998) sobre a inexistência da consciência de classe.

Assim, o eleitor tem de lidar com grande número de partidos e pequena diferença

ideológica entre eles. Precisa ocupar-se de expressiva quantidade de informação. Porém

demonstra pequeno interesse pela política e pela informação, em razão da herança da

desigualdade social (legado escravista) e da história de pouco envolvimento em grupos
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formais, como participação em sindicatos, em associações voluntárias, em partidos políticos,

em reuniões de condomínio, enfim de participação em geral. Essa participação, conforme

Rennó (2000),  é que cria uma cultura cívica, uma relação de confiança com o outro e com a

instituição.

No passado, mais precisamente na década de 90, conforme assinala Limongi e

Figueiredo (1995) em trabalho sobre partidos políticos na Câmara no período de 1989 a 1994,

havia três blocos ideológicos: a direita (PDS/PPR, PFL e PTB), o centro (PMDB e PSDB) e a

esquerda (PDT e PT). Esses partidos, segundo os autores, tendiam a votar na Câmara dos

Deputados de maneira similar (DADOS, p.503, 1995). Ou seja, mantinham uma postura

ideológica mais coerente.

Atualmente, observa-se, conforme expõe o quadro adiante, a união de partidos

considerados outrora de esquerda com os considerados outrora de direita. A provável não

mais existência marcante da divisão ideológica pode estar fundada na ausência de programa

partidário claro, transparente, objetivo; no fato de o eleitor não se identificar com o partido,

porque este, ao não estar com o eleitor comprometido, não representa seus interesses; e na

realização de coligação com partidos que, no passado, tinham posicionamento político

distinto.

Como exemplo de um dos poucos partidos que ainda conta com a identificação de

um eleitorado cativo, pode-se mencionar o Partido dos Trabalhadores, o qual se formou com

base em trabalho sindical, tendo assim o apoio de uma categoria profissional. Se os partidos

não mais são identificados por sua diferença ideológica, se o número de filiados, em geral, é

inexpressivo, se é crescente a tendência do voto partidário, o instituto da fidelidade ao partido

pode ser um elemento importante para conferir à agremiação a visibilidade que pode estar

perdendo. Pode ser que essas sejam algumas das razões que preocupam certos parlamentares

defensores da fidelidade.

O senador Marco Maciel, em matéria do dia 16 de fevereiro de 2007, no Jornal do

Senado, defende PEC (proposta de emenda à Constituição) sobre mandatos parlamentares

pertencentes aos partidos, e não aos eleitos. Nesse sentido, quem decidir deixar o partido

perderá a cadeira na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal.
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O instituto da fidelidade partidária7, além de impedir evasões, certamente acabará

por reduzir o número de agremiações, porque não haverá interesse em criar siglas que levarão

tempo para ficar conhecidas. Agrupar-se em siglas já conhecidas e com mais recursos de

poder deverá ser o caminho. Os partidos, ao contar com maior número de membros, poderão

ficar mais fortalecidos.

Tabela 10

Partidos de Direita, Centro e Esquerda

Partidos de Direita

PDS/PPR,
PST/PTR/PP

PSD
PFL
PRN
PTB
PDC
PRP
PSC
PL
PRS

Partidos de Centro
PMDB
PSDB

Partidos de Esquerda

PT
PDT
PMN
PSB
PcdoB

PCB/PPS
PV

PSTU

Fonte: Rogério Schmitt (1999)

                                                          
7 É importante lembrar que o Regime Militar proibiu a proliferação de partidos ao instituir o bipartidarismo. Mas a oposição se fortaleceu

consideravelmente com a polarização. Desse modo, depois de treze anos de regime, a ditadura militar decidiu retornar ao pluripartidarismo
para enfraquecer a oposição.



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

51

Tabela 11

Agrupamento, por ideologia, de migrantes e não-migrantesAgrupamento, por ideologia, de migrantes e não-migrantesAgrupamento, por ideologia, de migrantes e não-migrantesAgrupamento, por ideologia, de migrantes e não-migrantes

Ideologias Partidos Migrantes Não-migrantes Eleitos nos três períodos
migrantes e não migrantes

PT --- 7 7

PCdoB --- 4 4

PDT 2 1 3

PSB 3 1 4

PPS 1 --- 1

Esquerda

PV 2 --- 2

Subtotal 8 13 21

PMDB 11 9 20
Centro

PSDB 2 3 5

Subtotal 13 12 25

PFL 7 10 17

PL 4 1 5

PTB 7 1 8

PP 13 --- 13

Direita

PPB 1 --- 1

Subtotal 32 12 44

Sem Partido  (S/P) 1 --- 1

TOTAL 54 37 91

Segundo o jornalista e colunista do Jornal O Globo, Ilimar Franco (2006), o

centro teve papel preponderante durante o processo de redemocratização, mais importante

que o da esquerda. A direita teve papel forte na Câmara em 1990, beneficiando-se do fato de

no ano anterior um de seus representantes ter sido eleito presidente da República, Fernando

Collor de Mello.

Já nas eleições de 1994, quando Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi eleito

presidente, em que pese o centro tenha recuperado o terreno perdido na era Collor, a direita

manteve-se muito forte. O governo FHC montou base política de apoio parlamentar com o

centro e a direita, e desse modo impediu o crescimento da força política da esquerda na
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Câmara. Por isso, a bancada de esquerda na Câmara teve crescimento pífio, de apenas um

deputado – passou de 111 deputados em 1994 para 112 em 1998.

Com a eleição do presidente Lula, não obstante o centro tenha continuado

crescendo e sendo a força política mais expressiva da política nacional, a esquerda passa a

ocupar o segundo lugar e supera a direita. Este fato se justifica pela base de apoio parlamentar

que o presidente Lula montou com segmentos tanto do centro quanto da direita.

É interessante observar que a busca da correlação de forças ou a formação da base

de apoio governamental durante o processo de redemocratização, fez com que a distinção

ideológica se tornasse pouco nítida. Também mecanismos introduzidos pela Constituição

Federal de 1988, tais como a não-obrigatoriedade da fidelidade partidária e o emendamento

individual ao Orçamento, que força a negociação dos partidos com o governo, contribuíram

para arrefecer a marcante diferença de posicionamentos políticos entre os partidos.

Para a democracia, o presidencialismo de coalizão ou o arranjo político adotado

em nome da governabilidade, em razão da diversidade partidária, cria espírito mais

cooperativo e tende a evitar excessos radicalistas. Estabelece-se posição mais de centro,

entendida centro como disposição para o diálogo e para o jogo democrático. Por exemplo, é

melhor uma esquerda democrática que uma esquerda radical, que propõe revolução como

única alternativa para os problemas da sociedade; de igual modo, com relação à direita

democrática e direita radical.

2.4 Troca-troca de partidos

O sistema pluripartidário propõe-se a representar os interesses dos diversos

segmentos, incluídas as minorias, que compõem a sociedade. Criou-se assim uma diversidade

de partidos. No entanto, observa-se que a liberdade de migração por ausência de restrição

legal abriu espaço para a criação de partidos com finalidades fisiológicas e pequenas

diferenças ideológicas, desvirtuando o fundamento da representação política e ferindo

princípio da democracia.
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Observa-se assim a existência de diversidade partidária, de liberdade de migração

e de desvirtuamento da representação8. Diante desse contexto, o eleitor, em geral, sente

dificuldade para conhecer todas as siglas, decorrentes de sua proliferação, e não consegue

acompanhar a migração partidária, razão por que tende a preterir o político partidário e

personalizar o voto.

Considerando os partidos de esquerda PT, PCdoB, PDT, PSB, PPS e PV, tem-se

um total de 21 deputados eleitos nas três eleições consecutivas em análise. Destes, 13 não

migraram e 8 migraram. Ou seja: 62% de não-migração contra 38% de migração.

Considerando os partidos de centro PMDB e PSDB, tem-se um total de 25

deputados eleitos nas três eleições consecutivas em análise. Destes, 12 deputados não

efetuaram migração e 13 efetuaram. Assim, tem-se o percentual de 48% de não-migração e

52% de migração.

Considerando-se partidos de direita PFL, PL, PTB, PP e PPB, tem-se um total de

44 deputados eleitos nas três eleições consecutivas em análise. Destes, 12 não migraram e 32

migraram. Tem-se, desse modo, o percentual de 27% para não-migração e 73% para

migração.

Assim sendo, os partidos de esquerda apresentaram maior índice de não-

migração, com 62%, seguidos pelos de centro, com 48%, e pelos de direita, com 27%. Esta

ordem naturalmente se inverte quanto à migração. Os partidos de direita vêm em primeiro

lugar, com 73%, em seguida vêm os de centro, com 52%, e, em último lugar vêm os de

esquerda, com  38%.

Tabela 12

Percentual de não-migração e de migração por ideologia
PartidosPartidosPartidosPartidos Não-migração %Não-migração %Não-migração %Não-migração % Migração %Migração %Migração %Migração %

Esquerda 62% 38%
Centro 48% 52%
Direita 27% 73%

                                                          
8 A infidelidade partidária expressa na troca de partido viola regra básica da representatividade política porque desrespeita a distribuição das

cadeiras no Parlamento, que é determinada pelos eleitores. Esta é a opinião do professor da UFRGS André Marenco, em entrevista no dia
11.08.2006, disponível no site do PNUD.
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No caso dos partidos de esquerda, há dois fatos interessantes a serem registrados.

A ausência de migração e a estratégia de fazer coligação garantem o alto índice de reeleição

do PCdoB. Como o partido é pequeno, lança poucos nomes como candidatos e coliga, em

geral, com o PT. No caso do Distrito Federal, o candidato é sempre o deputado Agnelo

Queiroz. Ademais, o partido conta com a ajuda da disciplina dos filiados e simpatizantes, que

costumam concentrar sua votação em um único nome.

 Também não houve migração no PT, partido com rígida disciplina partidária, que

pune com expulsão a desobediência à decisão das assembléias. Além disso, os parlamentares

eleitos pelo PT, caso mudem de partido, podem perder o voto do eleitor, que, em geral, vota

no partido, e não no candidato. Este fato provavelmente explica-se pela história do Partido,

surgido de categorias profissionais organizadas em sindicatos.

A título de ilustração, de acordo com a Revista Cidades do Brasil (2003), a

mudança de legenda, em 2002, atingiu mais de 40%. No período de 1999 a 2003, que engloba

as 51ª e 52ª legislaturas, ocorreram, segundo a consultora do Senado Federal Eliane Cruxên

Maciel (2004), 290 mudanças de partido na Câmara dos Deputados”. Informa ainda que dos

dezoito partidos existentes na 51ª legislatura e dos dezenove na 52ª legislatura, quase todos

perderam parlamentares. O índice de evasão é alto “porque o custo de se mudar de partido é

freqüentemente baixo, tendo em vista a ausência de sanções legais e a tolerância do eleitorado

em relação a políticos que mudam de filiação” (SCHMITT, 1999).

O cientista político e professor da UFRGS André Marenco (2006) cita Melo

(2004) para demonstrar a excessiva migração partidária no período de 1986 a 2002, ocasião

em que pelo menos um em cada quatro deputados federais eleitos no Brasil abandonou o

partido responsável por sua eleição para Câmara dos Deputados. Relativamente à fidelidade

partidária ao longo da carreira política, informa Marenco que 53% dos deputados federais

eleitos em 2002 possuíam registro de filiação a mais de um partido.

De igual modo, o professor Ranulfo, da UFMG, em estudo denominado

“Migração partidária, estratégias de sobrevivência e governismo na Câmara dos Deputados”,

que deu origem à reportagem “ Mudança de partido acompanha eleição para o Executivo”,

publicada na Folha de São Paulo em 2 de junho de 2003, revela que, na legislatura 1995-
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1999, 40,1% das trocas ocorreram no primeiro ano e outras 43,0% no terceiro; já na

legislatura 1999-2003, 45,3% das trocas se deram no primeiro ano, e 40,0% no terceiro.

Explica ainda o professor Ranulfo que no primeiro ano da legislatura  a migração

partidária costuma ser predominantemente governista. Já no terceiro ano, nem sempre.

Refere-se ao segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, em que a

maioria das trocas ocorridas durante todo o ano de 1999 teve uma direção governista em 70%

dos casos. Em 2001, 61% das mudanças ocorreram no sentido contrário, tendo em vista a

impopularidade do governo e a expectativa de derrota da coalizão tucana, fato que levou os

deputados a procurar abrigo na oposição.

A mudança de legenda, segundo o professor Ranulfo (DADOS, v. 43, n. 2, 2000),

em larga escala passou a ocorrer a partir da aprovação da Emenda Constitucional nº 25, a qual

aboliu o instituto da fidelidade partidária. Depois de longo período de bipartidarismo, imposto

pelo Regime Militar, o fim da fidelidade partidária significou reacomodação das elites

políticas. No entanto, esse movimento reacomodativo ou migratório transformou-se em

prática corrente.

É interessante registrar que na experiência democrática de 1946-1964, apesar de

não haver restrição às trocas, o fenômeno - segundo Jairo Nicolau no artigo “Falta de

fidelidade partidária anula o voto”, publicado no Jornal do Brasil em 2001 – ocorria com

muito menos intensidade, o que considera talvez seja a explicação para o grau maior, em

relação aos dias atuais, de identificação dos eleitores com os partidos.

A troca, de acordo com o cientista, é uma marca da política brasileira desde a

redemocratização, em 1985. Menciona ainda que a soma de todos os deputados federais das

legislaturas que vão de 1987 a 1998, num total de três, totaliza 1503, sendo que 476 (31%)

abandonaram o partido pelo qual foram eleitos.

A migração constitui fenômeno vinculado à reeleição. Migra-se para reeleger-se.

A busca de recursos em outro partido objetiva reduzir a incerteza quanto à reeleição e ampliar

as chances de sucesso. Consoante informação da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos

Deputados (2006), a taxa de reeleição nas eleições de 1994 a 2002 cresceu significativamente.
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Tabela 13

Taxa de Reeleição
Ano das Eleições Percentual Nº de deputados reeleitos

1994 45% 232
1998 58,1% 298
2002 58,5% 300

Tabela 14

Quantidade, por EstadoEstadoEstadoEstado, de deputados migrantesmigrantesmigrantesmigrantes eleitos nos três períodos analisados         

Estado Migrantes Deputados eleitos por
Estado

Percentual de  deputados
eleitos nos três períodos analisados e

migrantes %

AL 2 9 10 %

 AM 2 8 25 %

AP 1 8 12 %

BA 1 39 2 %

CE 2 22 9 %

ES 2 10 2 %

GO 1 17 6 %

MA 2 18 11%

MG 5 53 9 %

MT 1 8 12 %

PA 1 17 6 %

PB 1 12   8 %

PE 5 25 20 %

PI 2 10 20 %

PR 5 30 17 %

RJ 3 46  7 %

RN 1 8 12 %

RS 1 30 3 %

SC 1 16 6 %

SE 1 8 12 %

SP 11 70 16 %

TO 2 8 25 %
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Tabela 15

Percentual em ordem decrescente e por Estado  de migrantes  eleitos  nosPercentual em ordem decrescente e por Estado  de migrantes  eleitos  nosPercentual em ordem decrescente e por Estado  de migrantes  eleitos  nosPercentual em ordem decrescente e por Estado  de migrantes  eleitos  nos
três períodostrês períodostrês períodostrês períodos

Percentual Estado Cadeiras por Estado MIGRANTES eleitos  em
três períodos

AM 8 225 %

TO 6 2

PE 25 520 %

PI 10 2

17% PR 30 5

16 % SP 70 11

AP 8 1

MT 8 1

RN 8 1

12 %

SE 8 1

11 % MA 18 2

10 % AL 9 2

CE 22 29 %

MG 53 5

8 % PB 12 1

7 % RJ 46 3

GO 17 1

PA 17 1

6 %

SC 16 1

3 % RS 30 1

BA 39 12 %

ES 10 2
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Tabela 16

Tabela 17

Migrações, por Estado, de eleitos nos três períodos

AL 13 GO 1 PB 2 RS 1

AM 7 MA 6 PE 16 SC 2

AP 4 MG 13 PI 2 SE 5

BA 2 MS 1 PR 12 SP 22

CE 5 MT 2 RJ 11 TO 3

ES 3 PA 3 RN 3

Migrações, por região, de eleitos
nos três períodos analisados

NORDESTE 54

SUDESTE 49

NORTE 17

SUL 15

CENTRO-OESTE 4
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Tabela 18

PARTIDOS de onde migraram os eleitos no período de 1994 a 2006
Migrantes  por  partidoMigrantes  por  partidoMigrantes  por  partidoMigrantes  por  partido

Sérgio Miranda MG
PDT

Luiz Piauhylino PE
2

Róbson Tuma SP
Roberto Brant G
Pauderney Avelino AM
Laura Carneiro RJ
José Thomaz Nono AL
Corauci Sobrinho SP

PFL

Átila Lins AM

7

Welington Fagundes MT
Remi Trinta MA
Inocêncio Oliveira PE

PL

Aracely de Paula MG

4

Pedro Irujo BA
Paulo Lima SP
Osvaldo Reis TO
Odílio Balbinotti PR
Nícias Ribeiro PA
Nélson Trad MS
Max Rosenmann PR
José Borba PR
Gervásio Oliveira AP
Delfim Netto SP

PMDB

Abelardo Lupion PR

11

Vadão Gomes SP
Severino Cavalcanti PE
Ricardo Barros PR
Odelmo Leão MG
Nílton Baiano ES
José Linhares CE
João Pizzolatti SC
Jair Bolsonaro RJ
Feu Rosa ES
Enivaldo Ribeiro PB
Darci Coelho TO
Ciro Nogueira PI

PP

Celso Russomano SP

13

PPB Cleonâncio Fonseca SE 1

PPS Nélson Proença RS 1

Salvador Zimbaldi SP
Iberê Ferreira RNPSB
Barbosa Neto GO

3

Aloysio Nunes Ferreira SP
PSDB

Alberto Goldman SP
2

Ricardo Izar SP
Paes Landim PI
Osmânio Pereira MG
Luiz Dantas AL
José Múcio Monteiro PE
José Chaves PE

PTB

Arnaldo Faria de Sá SP

7

Sarney Filho MA
PV

Fernando Gabeira RJ
2

S/P Pinheiro Landim CE 1
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Dos 19 partidos analisados, 12 tiveram deputados migrantes da sigla que

adotavam em 1994. Registre-se que não houve migração dos deputados em 7 partidos. São

eles: PT, PPR, PRTB, PSD, PSL, PST e PTB. Agrupando por ideologia, PT adota posição de

esquerda. Já o PPR, PRTB, PSD, PSL, PST e PTB adotam posição de direita, formados, de

modo geral, por elites políticas conservadoras. O PTB, por exemplo, não obstante a

denominação da sigla Partido Trabalhista Brasileiro, não se constitui hoje em um partido de

defesa dos interesses dos trabalhadores, como pode ter sido no passado.

Quanto aos deputados eleitos nos três períodos consecutivos, por região, observa-

se a seguinte seqüência, do Estado com maior número de eleitos para o menor:

1º) Sudeste
2º) Nordeste
3º) Sul
4º) Centro-Oeste e Norte.

Registre-se que no Sudeste estão as maiores bases eleitorais: São Paulo, Minas

Gerais e Rio de Janeiro.

Quanto ao percentual de eleitos nas três eleições consecutivas, por Estado, a

seqüência, do de maior número de eleitos em relação ao número de vagas, é a seguinte:

Tabela 19

5 Estados com os maiores percentuais de eleitos

Posição Estado Percentual Cadeiras por Estado Eleitos nos três períodos
1º MA 33 % 18 6
2º PI 30% 10 3
3º PE 28% 25 7
4º CE e SP 27 % 22 e 70     =      92 6 e 19 =       25
5º AM, RN, TO e DF 25% 8, 8, 8 e 8     =      32 2, 2, 1 e 2 =          7

Observa-se que, por região, o Sudeste ficou em primeiro lugar, mas em percentual

por Estado, o Nordeste tem Estados do primeiro ao quarto lugares.
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Quanto aos três períodos consecutivos e migrantes, a posição do Sudeste se

inverte com a do Nordeste. Este ocupa o primeiro lugar, seguida pelo Sudeste, Norte, Sul e

Centro-Oeste.

São considerados os maiores partidos da Câmara dos Deputados o PMDB, PT,

PSDB e o PFL, conforme indica o quadro abaixo cujas informações foram extraídas do banco

de dados da Câmara dos Deputados. Os demais são considerados menores.

Tabela 20

Os maiores partidos da Câmara dos Deputados

Partidos Membros
PMDB 90

PT 82

PSDB 59

PFL 58
SGM da Câmara dos Deputados- Intranet – 19.03.07

Tabela 21

Os partidos da Câmara dos Deputados

Partido/Bloco Bancada

Bloco PMDB, PTB, PSC, PTC 121
PT 82
Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PAN, PHS 76
PSDB 61
PFL 60
PP 42
PR 35
PPS 16
PV 13
PSOL 3
PTdoB 1
PRB 1
S/P 2

Total 513

SGM da Câmara dos Deputados- Intranet – 13.03.07
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Tabela 22

Nas trocas de partidos grandes para pequenos, o PMDB perdeu 5 deputados, mas

teve adesão de 7 deputados advindos de partidos pequenos; o PSDB perdeu 4 e ganhou 3

adesões; o PFL perdeu 6, entretanto recebeu 7 adesões; o PT teve 1 perda e 1 ganho.  No final

das contas, as perdas e ganhos se equivaleram e se anularam, de certo modo.

Tabela 23

Migração, por região, de partidos grandes  para partidosMigração, por região, de partidos grandes  para partidosMigração, por região, de partidos grandes  para partidosMigração, por região, de partidos grandes  para partidos
pequenospequenospequenospequenos

Nordeste 11

Sudeste 10

Sul 2

Centro-Oeste 1

Norte 1

Migração de partidos grandes para pequenosMigração de partidos grandes para pequenosMigração de partidos grandes para pequenosMigração de partidos grandes para pequenos

Partidos grandes Partidos pequenos Migrantes

PMDB PPB
PPS
PSL
PTB
PL

5

PT PV 1

PFL PPB
PPS
PTB
PL
PP
PV

6

PSDB PPB
PTB
PL
PP

4

Total 16
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Tabela 24

Quanto aos partidos pequenos, o PV perdeu 2 deputados e ganhou 1; o  PL perdeu

2 deputados e ganhou 3; o PPR e o PPB perderam 5 deputados, mas o PPB e o PP ganharam 5

deputados (PPR, PPB e PP são, na verdade, o mesmo partido); o PTB perdeu 3 e ganhou 3

deputados; o PSL perdeu 2 e ganhou 1 deputado; o PPS perdeu 2 e ganhou 2 deputados; o

PDT, o PSB e o PSD perderam, cada um, 1 deputado.

Tabela 25

Em síntese, os partidos grandes tiveram evasão, mas não perda, alguns tiveram

ganhos efetivos, tal como o PFL e o PMDB.  Já os partidos pequenos tiveram, de modo geral,

perdas em suas bancadas. A única exceção foi o PL.

 A migração é fato e ocorre com significativa intensidade, por isso a dificuldade de

o eleitor acompanhar a migração partidária. A título de exemplo, o jornalista Fábio Zanini, em

Migração, por região,
de partidos pequenos para os grandes

Sudeste 8

Nordeste 7

Norte 5

Sul 3

Centro-Oeste 2

Migração de partidos pequenos para partidos grandes

Partidos  pequenosPartidos  pequenosPartidos  pequenosPartidos  pequenos Partidos  grandesPartidos  grandesPartidos  grandesPartidos  grandes Nº de migrantesNº de migrantesNº de migrantesNº de migrantes

PL PFL, PSDB 2

PV PFL, PL 2

PDT PMDB 1

PPB PFL, PMDB 2

PPR PFL, PMDB,
PSDB

3

PPS PFL, PMDB 2

PSB PSDB 1

PSD PMDB 1

PSL PFL, PMDB 2

PTB PFL, PMDB,
PSDB

3

TOTAL           19
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reportagem do dia 11 de março de 2007, comenta a trajetória política de José Múcio

Monteiro, novo líder do governo Lula na Câmara.

José Múcio Monteiro começou sua carreira, há trinta anos, na ARENA, partido

que sustentava o Regime Militar. Passou pelo PDS e ficou quinze anos no PFL, chegando a

presidir interinamente a sigla no início dos anos 90, quando apoiou a candidatura de Fernando

Henrique Cardoso, inclusive quase virou seu vice e foi autor da emenda que possibilitou a

reeleição do ex-presidente.

No governo tucano, não somente foi fiel ao presidente como foi escolhido para

relatar a proposta de FHC de mudanças na lei trabalhista, o que despertou o ódio das centrais

sindicais e dos petistas. Desde o governo Lula, José Múcio Monteiro mudou de lado. Teve

rápida passagem pelo PSDB, abrigou-se no PTB e entrou para a “tropa de choque” do petista.

Ressalte-se, entretanto, que, no Brasil, não se estimula a formação de cultura

política que favoreça o acompanhamento da atuação legislativa do representante pelo eleitor.

De igual modo age o eleitorado estadunidense, mas, por não acompanhar a atuação legislativa

do parlamentar que o representa, os partidos - segundo Pereira e Rennó (2001) - passaram a

ser uma forte referência sobre as preferências do candidato, “a identificação partidária serve

como bússola das preferências ideológicas do candidato (Erikson, 1988)”, o que não se

verifica aqui.

O cientista político Carlos Ranulfo F. Melo (2003) defende duas alternativas para

coibir a migração partidária. Uma medida radical seria a de punir com a “perda de mandato o

abandono voluntário da legenda, a não ser no caso de criação de um novo partido”. A outra,

considerada mais simples, seria a de “ampliar de um para quatro anos o prazo de filiação

partidária exigido para candidatos a cargos públicos, proporcionais ou majoritários”.

A justificativa do professor Ranulfo Melo (2003) é de que a prática corriqueira da

troca de legenda acarreta instabilidade ao Legislativo, cria obstáculos à consolidação do

sistema partidário, compromete a representatividade do sistema político e acentua o desgaste

da imagem dos partidos perante a sociedade.
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O professor parece ter razão sobre a influência da migração no tocante à

dificuldade para consolidar o sistema partidário e para conferir-lhe maior representatividade,

assim como para fortalecer a imagem dos partidos perante a sociedade. Mas, conforme análise

do cientista político Limongi, a migração não contribui para a instabilidade institucional.

Considera nosso sistema estável institucionalmente – as instituições não parecem ameaçadas,

a considerar pelo relacionamento que há, entre elas, de muita cooperação -, mesmo com

elevada taxa de migração partidária.

No presidencialismo brasileiro, a centralização do processo decisório se dá por

meio de um presidente forte, com poderes legislativos ativos. Por exemplo, constituições

presidencialistas asseguram ao presidente da República o direito exclusivo da patronagem, no

tocante à utilização dos recursos orçamentários - importante mecanismo para fazer com que o

parlamentar seja obediente a fim de lograr a liberação de suas emendas. Outro exemplo digno

de registro é a capacidade que possui o presidente da República de interferir de modo incisivo

no processo legislativo, com o recurso da urgência constitucional (art. 64, § 1º, CF) e

mediante a edição de medidas provisórias (art. 84, XXVI, CF).

Assim, em princípio, ao contrário do que ocorre no sistema parlamentarista em

que o Executivo controla a agenda, e o Legislativo a referenda, no sistema presidencialista o

Legislativo formula as propostas, e o Executivo as sanciona ou as veta. No entanto, o que se

verifica é que a maioria das leis promulgadas no País advém do Executivo, evidenciando ser

esta uma instituição extremamente fortalecida por mecanismos constitucionais.

A dinâmica do funcionamento do Legislativo se estabelece com base em uma

relação interativa, de cooperação entre o Parlamento e o Governo, a fim de que este conte

com apoio de maiorias para aprovação de suas propostas. Constitui-se assim um padrão de

governança denominado presidencialismo de coalizão.

Se não há risco de ingovernabilidade com a migração partidária, coibi-la visa a

criar identificação partidária, ao fortalecer a imagem do partido e realçar-lhe a função de

fornecer informações aos eleitores que não possuem o hábito, a exemplo dos Estados Unidos,

de acompanhar a atuação legislativa do seu representante.
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2.5 Compromisso com o eleitor

Parece que o eleitor não identifica o partido como filtro dos seus anseios e

intermediário entre ele e o poder político, haja vista a constatação de Rennó (2000) de que o

número de eleitores que se filiam ou mesmo que simpatizam com algum partido específico é

baixíssimo. Aliás, Rennó demonstra que o envolvimento social do eleitor, tal como

participação em associações cívicas, é baixo.

A Revista Cidades do Brasil (2003) defende a fidelidade partidária como um dos

caminhos para solidificar, ainda que aos poucos, o sistema democrático-representativo

brasileiro. A intenção é fazer com os políticos e os partidos se voltem para a sociedade e se

direcionem para um núcleo programático. As declarações, abaixo, de quatro parlamentares

refletem esta preocupação.

O deputado Arnon Bezerra pelo PSDB/CE (2003) acredita que, desse modo, o

partido terá mais vida. “O partido tem que ter o compromisso com os filiados, valorizar seus

filiados sempre. Muitos parlamentares só olham, só lembram do partido na hora que precisam,

na hora das eleições.”

Também o presidente regional do PFL/PR (2003), Abelardo Lupion, pensa de

igual modo: “Não posso pertencer de fato a um partido apenas por ocasião ou conveniência

adequada a um momento político do município, do Estado ou do país. Se pertenço a um

partido é porque acredito na sigla”.

O deputado Alexandre Cardoso pelo PSB/RJ afirma que a fidelidade é uma forma

de dar à população tranqüilidade e de assegurar-lhe que, ao votar em um partido, estará

seguindo a mesma linha partidária. Acresce que “fidelidade é a moralidade do processo

político eleitoral brasileiro”.

Nesse sentido, o deputado Ronaldo Caiado pelo PFL/GO apresentou proposta de

inclusão de parágrafo no art. 39 do Regimento Interno com vistas à perda do cargo de direção

nas comissões da Casa pelo parlamentar que sair do partido que o indicou para o posto. E o
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deputado Bonifácio Andrada pelo PSDB/MG solicitou a inserção no Regimento de garantia

de respeito aos estatutos partidários.

O Consultor da Câmara dos Deputados Lúcio Reiner, em estudo realizado em

2001 acerca da fidelidade partidária, questiona para que seriam necessários os partidos, se não

existir fidelidade partidária. E a consultora do Senado Federal Eliane Cruxên Barros de

Almeida Maciel considera que a infidelidade partidária ocorrida com a troca de partidos reduz

o grau de representatividade do regime democrático brasileiro, ao não respeitar a vontade do

eleitor e transferir, depois das eleições, o voto dado a um partido para outro e desse modo

alterar a representação eleita, à revelia do eleitor (MACIEL, p. 8, 2004).

Consoante o exposto, observa-se que o vínculo do partido com o eleitor e/ou

filiado é pragmático, quando dele necessita. O parlamentar migrante desrespeita o voto do

eleitor ao não manter-se no partido em que foi eleito e, com esta postura, evidencia ausência

de compromisso com o cumprimento do programa do partido pelo qual se elegeu.

Na verdade, o sistema eleitoral não favorece o sistema partidário. A competição

política está estruturada de tal modo que induz à personalização do processo político. O

sistema majoritário para eleições dos cargos do Executivo e o sistema de lista aberta e

representação proporcional para as eleições legislativas tendem a concentrar o processo

eleitoral na figura do candidato, e não na imagem do partido (PEREIRA e RENNÓ, 2001).

Os partidos políticos possuem um programa partidário que reflete um conjunto de

idéias próprias dos setores da sociedade que representam. E normalmente o candidato escolhe

o partido com o qual tem afinidade. E o eleitor tem a prerrogativa de votar no candidato de

sua preferência, voto personalizado, ou na legenda, partido com o qual se afina

ideologicamente. O voto na legenda não deixa de ser o reconhecimento da relevância do

partido, embora no processo eleitoral atual a ênfase esteja mais no candidato que no partido.

Assim, de acordo com Czornei (2005), o político, não o partido, é o veículo de representação.

Segundo o especialista na área jurídica, o professor Manoel Gonçalves Ferreira

Filho (2005), os partidos são chamados a cumprir na democracia função importante e

delicada, pois têm a função de evidenciar ao eleitorado as opções políticas possíveis, ao
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mesmo tempo indicar as pessoas que afiançam serem capazes de realizá-las. No entanto,

adverte o professor que nem sempre a função constitucional é bem cumprida. Em muitos

países, funcionam como máquinas para conquista do poder. Só conseguem cumprir

adequadamente a função constitucional para que foram criados, se não são dominados por

oligarquias, se não são passíveis de suborno por interesses escusos e se possuem disciplina

interna.

Os partidos políticos, como instrumentos sociais para conquista do poder, canais

condutores da expressão popular, responsáveis pelo preparo, seleção e eleição dos

governantes, destinam-se a assegurar a autenticidade do sistema representativo (CZORNEI,

2005). Assim, mobilizam eleitores com vistas à eleição de representantes para determinado

setor da sociedade. Por isso, os maiores partidos são aqueles que possuem significativo

potencial de elegibilidade.

Mesmo diante de expressivo potencial de elegibilidade, a taxa de filiação é pífia.

Segundo dados de outubro de 2002, do TSE, 90,342% dos eleitores não são filiados a nenhum

partido político, ou seja, pouco mais de 9% dos eleitores são filiados a partidos políticos

(CZORNEI, 2005). Talvez na época da ditadura militar - em que o sistema era bipartidário,

Arena e MDB, situação e oposição respectivamente -, o partido tenha tido maior importância

que os parlamentares em geral, ainda que alguns nomes, pela longa permanência no cenário

político ou pelo trabalho político de alta envergadura para a sociedade, ficassem em

evidência.

Rogério Schmitt (1999) refere-se à posição de Santos (1994) no texto “Migração

partidária e reeleição na Câmara dos Deputados”, quanto à possibilidade de um candidato se

eleger por um partido e migrar para o de sua preferência, mas no qual teria menos chances de

vencer as eleições. Tal fenômeno é possível em razão do sistema proporcional brasileiro de

listas abertas. Santos propõe como medida de combate às conseqüências supostamente

negativas da migração partidária que, ou se admite candidatos sem partido, em cujo caso o

mandato seria a ele conferido pessoalmente, ou se elege por meio de organização partidária e

fica impedido de deixar o partido de origem, a menos que, se o fizer, devolva o mandato ao

eleitor ou complete o mandato sem filiar-se a outro partido.
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Esta relação seria mais clara e leal para o eleitor. Haveria candidato com

candidatura avulsa, pessoal, desvinculada de partido, e candidato que não poderia efetuar

migração, porque eleito via agremiação partidária, devendo, portanto, obediência ao seu

conteúdo programático e ao eleitor.  Da forma como é, o eleitor pode considerar que, da parte

do político, não há compromisso com o partido nem com ele. E, desse modo, pode não se

sentir representado.

2.6 O papel dos partidos políticos

O consultor Caetano Ernesto P. de Araújo - no trabalho intitulado “Partidos

políticos: há futuro para o monopólio da representação?” - expressa sua opinião acerca do

papel que desempenha o partido político no Brasil.

Partidos, entre nós, são necessários, em virtude do monopólio legal, para a
apresentação e registro de candidaturas, e para pouco mais do que isso, uma vez que
não sustentam propostas políticas coerentes, são permeáveis ao ingresso e saída de
mandatários e não comandam o voto de seus integrantes no legislativo (ARAÚJO,
2004).

Ao partir do princípio de que partido político é uma agremiação credenciada para

viabilizar candidaturas, mediante a mobilização do eleitorado, e para exercer o poder, por

meio da ação conjunta parlamentar, no âmbito da organização estatal, pode-se dizer, pelo

resultado da pesquisa objeto deste trabalho, que o eleitor identifica o partido político mais

como mediador de candidaturas que pela força política que possuem - força esta expressa no

papel dos líderes partidários nas decisões do Parlamento. Tanto é assim que o voto é

personalizado, e não partidário, contrariando o fundamento do sistema proporcional.

A viabilização das eleições exige eleitor e candidato, título eleitoral e registro do

candidato (o candidato precisa de registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral - depois

de adquirida personalidade jurídica - para ser votado, cumprindo naturalmente outras

condições de elegibilidade constantes do § 3º do art. 14 da Constituição Federal). A exigência

da filiação partidária constitui importante requisito, visto que a agremiação política é

fundamental no processo democrático para representação popular. De acordo com o cientista



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

70

político italiano Giovanni Sartori  (1982), os partidos tornam-se meio de expressão com o

processo de democratização política.

Os partidos políticos não se integram ao Estado, do ponto de vista estrutural, nem

exercem o governo oficialmente, mas foram instituídos constitucionalmente (art. 17, CF) e

exercem o poder no âmbito da organização estatal. Possuem grande importância no cenário

político, na conquista do poder. No Parlamento desempenham papel fundamental como

intermediário entre a sociedade civil - pela congregação de seus representantes - e o

Executivo - pela participação da base de sustentação à governabilidade ou da base de

oposição sistemática às mais diversas políticas governamentais.

A denominação partido surgiu no século XVIII com o filósofo e historiador

iluminista francês Voltaire. A transição de facção para partido se deu em razão da carga

negativa que assumiu o termo facção. Seria, assim, a transição da intolerância para a

tolerância, da dissensão para a crença na diversidade. A facção era vista como partido

sedicioso num Estado, ou seja, partido que incentivava o motim, a revolta, que subvertia o

governo, tornava as leis impotentes e gerava animosidade entre os homens da mesma nação.

Facção é termo que se  aplica a um grupo concreto, partido é considerado uma divisão

analítica, um construto mental, mais que uma entidade concreta (SARTORI, 1982).

Segundo Sartori, a idéia moderna de partido surgiu com Burke, que a define como

“grupo de homens unidos para a promoção, pelo seu esforço conjunto, do interesse social com

base em algum princípio com o qual todos concordam”. De acordo ainda com Sartori,  os fins

exigem meios, e os partidos são o 'meio adequado' que permite aos homens “levar seus planos

comuns à prática, com todo o poder e autoridade do Estado” (Abrahan Kaplan). Partido seria,

então, consoante Sartori, um instrumento de representação do povo para expressar, para

transmitir às autoridades as reivindicações do povo. É instituição básica para a tradução de

preferências da massa em políticas públicas.

Para o constitucionalista Paulo Bonavides (1976), partido político é uma

organização de pessoas inspiradas por idéias ou movidas por interesses que buscam tomar o

poder, normalmente pelo emprego de meios legais, e nele conservar-se para realização dos

fins propugnados. Com a universalização do sufrágio, os partidos se organizaram e ganharam



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

71

força, de acordo com Carlos Augusto Alcântara Machado, promotor de Justiça em Sergipe e

professor da UFS. Segundo Bonavides, mais precisamente com o surgimento do Estado

Social e da democracia de massa, ocorreu a organização e fortalecimento dos partidos,

embora a história sempre tenha registrado a existência de organizações que representassem o

sentir de parte do todo social (Partidos políticos no Brasil, José Carlos Graças Wagner, 1985,

p.22), consoante Carlos Augusto Alcântara Machado, autor do texto “Os partidos políticos no

Brasil e o princípio da verticalização das coligações”.

Se os parlamentares representam segmentos da sociedade por intermédio do

partido político a que se encontram filiados, é de supor que as promessas de campanha

guardem identidade com o programa partidário. Assim, pode-se dizer que, se o eleitor

acompanhar o trabalho do partido do seu candidato estará, de certo modo, acompanhando a

realização ou não das promessas de campanha. Este é o raciocínio lógico, mas não é o ocorre,

de modo geral, na prática. Não há divulgação ampla dos programas dos partidos. Não se

identificam os partidos por suas diretrizes programáticas. E as promessas de campanha,

muitas vezes, não se concretizam; são abandonadas quando os parlamentares são eleitos ou

reeleitos.

Pode-se concluir que uma das razões de o eleitor não identificar a real necessidade

da existência de partidos políticos é porque os políticos não valorizam o partido pelo qual se

elegem, tampouco buscam cumprir seu programa partidário. Além disso, a força política dos

partidos no interior do Parlamento e junto ao Executivo não é clara para o eleitor comum e,

pode-se dizer, em geral. Como o trabalho dos partidos se dá mais nos bastidores do poder, no

final das contas quem aparece é o político, seja como relator de Comissão Parlamentar de

Inquérito, seja como ministro de Estado. E os eleitores desavisados podem até ficar sem

entender para que existem partidos políticos.

2.7 Autonomia

Identifica-se hoje o fenômeno da infidelidade partidária, não obstante figure o

instituto da fidelidade e disciplina partidárias no § 1º do art. 17 da Constituição Federal. A

Constituição de 1988 resgata o instituto da fidelidade partidária, mas estabelece alteração em
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relação ao texto de 1969, ao não impor penalidades ao não-exercício da regra (MACIEL,

2004, p. 68).

Considera Maciel (2004, p.69) que o requisito da filiação partidária para

elegibilidade (art. 14 da CF), exigida pela Constituição, é fator determinante de fidelidade

partidária. No entanto, o constituinte conferiu aos partidos políticos autonomia para

estabelecer as normas que regem os referidos institutos, e eles, em geral, não impõem a

fidelidade partidária aos seus membros.

A Lei nº 9.096/95, que dispõe sobre partidos políticos, ao mesmo tempo em que

no art. 14 confere liberdade aos partidos para instituir, em seus estatutos, a estrutura interna, a

organização e o funcionamento, no art. 15, determina que deve conter entre as normas a

“fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das

penalidades, assegurando amplo direito de defesa”.

No art. 23 está a responsabilidade por violação dos deveres partidários, que deve

ser apurada e punida por órgão competente, na conformidade do que disponha o estatuto de

cada partido, reforçado pelo art. 24 que dispõe:

Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação
parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas
pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto.

Entretanto o art. 25 reforça a liberdade expressa no art. 14.

O estatuto do partido poderá9 estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de
caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário
da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as
prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da
proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser,
pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos
partidários. (grifo meu)

                                                          
9 A utilização do verbo “poderá” tem sentido facultativo, não-obrigatório, implica possibilidade de estabelecer ou não

medidas disciplinares.
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No art. 26, tem-se a aplicação expressa de penalidade para a migração partidária

ao declarar que “Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa

Legislativa, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja

legenda tenha sido eleito”. Porém não se pode esquecer que o partido tem autonomia,

liberdade para definir sua estrutura interna, conforme preceituam a Constituição (art. 17) e a

Lei dos Partidos (9.096/95), que ora se discute.

A ausência da fidelidade partidária e, por conseqüência, de disciplina partidária

revela, de certo modo, baixo nível de coesão10. Há liberdade para que matérias sejam votadas

de acordo com o foro íntimo, e não conforme decisão da maioria partidária. Quando se

consegue unanimidade em torno de determinada matéria, sabe-se que foi à base de

negociação.

Vale esclarecer que no texto “A Câmara dos Deputados na Nova República: a

visão da ciência política”, publicado no livro “Sistema político brasileiro: uma introdução”, de

acordo com os professores Cintra e Lacombe (2004, p.158), o fato de as bancadas votarem

conforme as indicações dos líderes não prova serem os partidos fortes, disciplinados e

hierárquicos, até porque os partidos brasileiros são produtos de um sistema eleitoral que dá

muita força ao candidato em detrimento do partido. Por isso, os professores consideram que,

se um candidato vota de acordo com o líder, esse voto pode estar refletindo coisa diversa, não

necessariamente força e disciplina partidária. Acrescem os professores que “a razoável

disciplina partidária encontrada nos trabalhos revela partidos fortemente imantados pelo

Executivo, na base de governo, envolvidos em troca assimétrica de apoio entre os Poderes”

(p.165).

Assim, não há o sentido de partido como atuação conjunta de um grupo de

parlamentares. Por isso, a migração partidária começa logo após a posse, quando se dá a

distribuição de cargos nas comissões ou no final do mandato, quando o parlamentar se

prepara para a reeleição. O não-favorecimento da fidelidade partidária pode significar, de

certo modo, a desnecessidade de se vincular o nome do candidato ao do partido. Ou seja: a

autonomia pode favorecer o personalismo, e não o partidarismo, a ação conjunta.

                                                          
10 Coesão partidária: harmonia no pensamento político dentro dos partidos
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2.8 O verdadeiro papel

Gramsci, filósofo e cientista político italiano, apresenta teoria, inspirado no livro

“O Príncipe”, de Maquiavel, que demonstra a finalidade do partido político.

O moderno príncipe, o mito-príncipe, não pode ser uma pessoa real, um indivíduo
concreto; só pode ser um organismo; um elemento complexo de sociedade no qual já
tenha se iniciado a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e
fundamentada parcialmente na ação. Este organismo já é determinado pelo
desenvolvimento histórico, é o partido político: a primeira célula na qual se
aglomeram germes de vontade coletiva que tendem a se tornar universais e totais
(GRAMSCI, 1968, p. 6).

Assim, propõe Gramsci (1968) a figura do partido político para o mundo moderno

em contraposição ou substituição ao indivíduo concreto outrora encarnado pelo monarca ou

soberano, com suas idéias ou poderes discricionários. Segundo Carlos Nélson Coutinho

(1989), difusor das idéias de Gramsci no Brasil:

Nas sociedades modernas, mais complexas, cabe a um organismo social o
desempenho das funções que Maquiavel ainda atribuía a uma pessoa singular. E
Gramsci, como materialista, não pretende 'inventar' esse organismo, pois ele 'já foi
dado pelo desenvolvimento histórico e é o partido político, ou seja, é um dos
elementos mais característicos da rede de organizações que forma a moderna
sociedade civil'  (COUTINHO, 1989, p. 103).

 Gramsci propõe, por meio da expressão “vontade coletiva”, que o papel do

partido político seja o de representar as idéias de um grupo.  E mais: propõe que o partido

político seja um agente de transformação da consciência do grupo que representa, ao definir

“vontade como consciência atuante da necessidade histórica, como protagonista de um drama

histórico real e efetivo”.  E ao conceituar vontade coletiva, Gramsci argumenta que devem

existir as condições para que possa surgir e desenvolver-se uma vontade coletiva nacional-

popular mediante análise histórica (econômica) da estrutura social de determinado país, que

consiste na remontagem dos fatos que não permitiram a prevalência da vontade coletiva

(GRAMSCI, 1968, p. 107).

Essa consciência está vinculada à reforma intelectual e moral que, acreditava

Gramsci, não poderia estar desvinculada de um programa de reforma econômica. Segundo

ele, o objetivo do moderno Príncipe é subverter todo o sistema de relações intelectuais e

morais. O estudioso de Gramsci, Carlos Nélson Coutinho, em seu livro “Gramsci – um estudo
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sobre seu pensamento”, reforça esse entendimento ao mencionar que “O partido não luta

apenas por uma renovação política, econômica e social, mas também por uma revolução

cultural, pela criação e desenvolvimento de uma nova cultura” (COUTINHO, 1989, p. 106).

Ou seja, o “moderno príncipe” é considerado “o agente da vontade coletiva transformadora”

(COUTINHO, 1989, p. 103).

Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano-PCI, tinha altos e claros

propósitos para a constituição de um partido político. Em que pese o não-atingimento do seu

objetivo na tarefa de criação do PCI, para ele era importante não perder de vista o princípio

que deve nortear a formação de um partido político.

Considerando que “É consenso que partidos políticos e eleições são componentes

necessários de um regime democrático” (KINZO, 2004), é possível que a proposta da

fidelidade partidária tenha o objetivo de resgatar pelo menos parte desse ideal, visto que a

democracia representativa está intimamente ligada ao ideal de participação do cidadão.

Atualmente, verifica-se, conforme o estudo realizado pelo consultor do Senado

Federal Caetano Ernesto P. de Araújo, no trabalho “Partidos Políticos: há futuro para o

monopólio da representação?” (2004), que o sistema partidário, em geral, não somente no

Brasil, não está conseguindo cumprir a contento sua função de mediador entre o poder

político e os eleitores, “desempenhar seu papel de filtro e construtor do leque de opções

apresentado aos eleitores”. É bem provável que tal constatação esteja vinculada à ausência de

compromisso do político com o partido, bem como à adoção de postura individual, atitude

possibilitada pelo próprio sistema eleitoral brasileiro. E uma das razões, de acordo com os

cientistas políticos estudiosos do tema, seria a não-imposição da fidelidade partidária pelos

partidos.

Comenta ainda o consultor Caetano Ernesto P. de Araújo que a crise relativa à

filiação partidária observada pelo PNUD - Relatório de Desenvolvimento Humano 2002 -  na

maior parte das democracias consolidadas é evidenciada pela acentuada queda do número de

filiados a partidos políticos nas duas últimas décadas, o que repercute na representação dos

partidos e na participação dos filiados.
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A ausência de fidelidade partidária decorrente da autonomia dos partidos pode ser

o fator de crise da filiação/participação e da representação. Como resultado, tem-se a força do

voto personalizado e da candidatura individual, em que o foco é no candidato, e não no

partido. Caetano Ernesto P. Araújo (2004), no trabalho acima referido, aborda o fim do

monopólio dos partidos políticos sobre a representação política – discussão em estágio

incipiente no Brasil. Segundo o consultor, a Itália e a Alemanha já experimentam o fim do

monopólio dos partidos políticos, ao permitir que candidatos se elejam sem vínculo partidário,

via candidatura avulsa.

A candidatura avulsa para eleições majoritárias já ocorre nos Estados Unidos da

América. A título de ilustração, o advogado americano de origem libanesa Ralph Nader que

ficou famoso nos anos 60 pelas campanhas em favor dos direitos dos consumidores e

discussão de temas como feminismo, humanitarismo, ecologia, governança democrática,

assim como pelas duras críticas tecidas à política internacional exercida pelos Estados Unidos

nas últimas décadas - corporativista e imperialista, que contraria a democracia e os direitos

humanos -, candidatou-se três vezes a presidente dos EUA e, em uma delas (2004), foi como

independente. Mesmo não logrando sucesso, a derrota de alguns democratas lhe tem sido

atribuída, pois retirou deles bastantes votos.

Consoante Rogério Schmitt, já mencionado anteriormente, Santos (1994) aponta

como solução para o fenômeno da migração a candidatura avulsa e o mandato personalizado

(pertencente ao deputado). Desse modo, o político poderá filiar-se a qualquer partido do seu

interesse. Propugna também o autor que, se o deputado se eleger por meio de organização

partidária, não poderá deixar o partido de origem, a menos que devolva o mandato ao

eleitorado ou o termine sem filiar-se a outro partido.

Carlos Ranulfo (2000) considera que o comportamento disciplinado dos

deputados e a previsibilidade dos resultados em Plenário estariam vinculados a um quadro

institucional que surgiu após a promulgação da Constituição de 1988 e da definição do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados em 1989. Para o autor, a ampliação do poder de

agenda do Executivo – via delegação de poderes legislativos – e o grau de centralização nas

mãos dos líderes que fizeram, de um lado, com que os partidos fossem os estruturadores dos
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trabalhos no interior do Congresso Nacional, de outro, com que os parlamentares ficassem

impossibilitados de influenciar individualmente o resultado legislativo.

Diante do exposto, o papel dos partidos políticos parece estar restrito aos

bastidores da política, porque relativamente aos eleitores, o que se verifica é a crise da

representação expressa no baixo índice de filiação e de participação. Associado a este fato,

tem-se a individualização do processo eleitoral e a atuação parlamentar, durante o mandato,

de certo modo “independente” em relação à sua base eleitoral. O que o eleitor vê é que o

partido político serve de veículo para viabilização de candidatura. Depois das eleições, apenas

o eleitor mais atento ou mais interessado confere se o parlamentar que elegeu está atendendo

às suas demandas ou de sua localidade.
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3 ELEIÇÕES E DEMOCRACIA
3.1 Complexidade do Sistema Eleitoral

Outro indicativo da preferência do eleitor pelo voto personalizado e da pouca

importância que o eleitor dá à fidelidade partidária pode ser a complexidade do sistema

eleitoral, que dificulta a inteligibilidade do processo eleitoral. No seu pragmatismo, o eleitor

pode optar por simplificar o procedimento de escolha, sem levar em conta os votos de

legenda, os complicados cálculos matemáticos. Baseado em critérios políticos, ideológicos

e/ou afetivos, escolhe e vota no candidato de sua preferência.

O jornalista e especialista em comunicação política, Marcelo S. Tognozzi, no

artigo publicado em 29 de agosto de 2006 pela Globo on line, intitulado “Uma eleição difícil

de entender”, comenta que a grande maioria dos eleitores brasileiros não compreende como

são eleitos os 513 deputados federais e os milhares de deputados estaduais e vereadores.

Marcelo S. Tognozzi atribui tal fato ao sistema proporcional de eleição, que se baseia em

cálculos complicados (matemática dos quocientes eleitoral e partidário) e em metodologia de

difícil decifração, até mesmo, pelos eleitores com grau de escolaridade alto.

Ao contrário da eleição para presidente, governador, prefeito e senador, em que

vence o mais votado, na eleição para deputado e vereador, nem sempre o que vence é o mais

votado. Além disso, pondera o jornalista que a Justiça Eleitoral não demonstra preocupação

em fazer o eleitor compreender o funcionamento do sistema, restringe-se tão-somente a

ensinar-lhe a usar a máquina de votar.

A democracia brasileira pode ser considerada mais procedimental que

participativa, em que o exercício da democracia se dá basicamente a cada quatro anos, quando

ocorrem as eleições e quando o eleitor é “estimulado” a participar. Segundo os cientistas

políticos que defendem um eleitor ativo politicamente, as eleições constituem um mecanismo

fundamental da democracia, e a participação do eleitor não pode resumir-se ao ato mecânico

de votar. Pensam que o eleitor deve compreender o funcionamento da democracia, deve ter

consciência de que a sua escolha contribuirá para constituir o poder político que comandará o

País, enfim deve ter pleno entendimento de que o seu voto vai interferir no destino da nação.
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A título de complementação à análise feita do sistema eleitoral por Marcelo S.

Tognozzi, considere-se a reportagem do jornalista Fernando Dantas, veiculada pelo jornal “O

Estado de S. Paulo” no dia 17 de setembro de 2006, intitulada “Taxa de analfabetismo reduz

ritmo de queda no governo Lula”.

O analfabetismo no Brasil não caiu nada, entre 2002 e 2005, excluindo fatores
demográficos, como a morte de idosos, que fazem o número de analfabetos diminuir
mesmo que nenhum adulto tenha sido alfabetizado. A taxa de analfabetismo de
pessoas de mais de 15 anos caiu de 11,8% em 2002 para 10,9% em 2005, e a
redução deveu-se inteiramente à demografia. O ritmo de queda da taxa de
analfabetismo, que foi de 0,5 ponto percentual ao ano entre 1992 e 2002, caiu para
0,3 de 2002 a 2005. Em termos absolutos, havia 14,8 milhões de analfabetos em
2002, e em 2005 esse número tinha caído apenas para 14,6 milhões.

Esses resultados, revelados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de
2005 (Pnad), estão deixando perplexo o governo, que gastou, entre 2003 e meados
de 2005, um total de R$ 330 milhões para alfabetizar 3,4 milhões de adultos, por
meio do programa Brasil Alfabetizado. Uma possível explicação para aqueles
números, que está sendo estudada pelo Ministério da Educação, é a de que o Brasil
Alfabetizado esteja atingindo basicamente analfabetos funcionais, que não dominam
satisfatoriamente a língua escrita, mas não os analfabetos absolutos, que de fato não
sabem ler e escrever. Os números da Pnad referem-se ao analfabetismo absoluto.
(DANTAS, 17 set. 2006)

O fato de o Brasil não investir de modo adequado na educação compromete a

participação e a formação política. Mas de acordo com Marcelo Tognozzi também o setor da

sociedade que conta com escolaridade alta demonstra dificuldade para entender o processo

eleitoral, o que evidencia ser a sociedade, de modo geral, pouco politizada ou não muito

ciente de sua importante participação na construção do poder, via voto, via sistema eleitoral.

Maria D’Alva G. Kinzo, em seu texto “Partidos, eleições e democracia no Brasil

pós-1985”, demonstra preocupação com o fator inteligibilidade do processo eleitoral e o

exercício da cidadania.

As instituições brasileiras pouco têm contribuído para elevar o grau de
inteligibilidade do processo eleitoral. Pelo contrário, diversos fatores dificultam o
exercício da cidadania, como, por exemplo, o discernimento no momento de votar.
Há um complexo sistema de escolha eleitoral que envolve cargos em diferentes
níveis de poder – nacional, estadual e municipal – e métodos eleitorais diversos –
representação proporcional para as câmaras legislativas federal, estaduais e locais,
sistema de maioria simples para o Senado e sistema majoritário em dois turnos para
presidente e governadores. Além disso, por ser um sistema de representação
proporcional com lista aberta, as eleições para deputados federais e estaduais são
primordialmente uma disputa entre candidatos individuais. E ainda o grande número
de partidos dispostos a enfrentar a disputa eleitoral em distritos de grande magnitude
resulta em um excesso de candidatos, o que torna as opções menos nítidas para os



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

80

eleitores. As regras eleitorais, ademais, têm incentivado a formação de coligações
partidárias, inclusive em eleições regidas pelo sistema de representação
proporcional. Isso significa que as opções eleitorais se apresentam seja como
candidaturas individuais (de tal monta que impossibilita aos eleitores o acesso às
informações necessárias para uma distinção mais aprimorada dos candidatos), seja
como alianças eleitorais formadas por uma grande variedade de partidos (KINZO,
2004, p. 28).

Assim, diante de um sistema eleitoral complexo e de difícil entendimento, o

eleitor, geralmente aquele que não é filiado a partido político, que é a maioria11, pode sentir-se

desestimulado ou descredenciado para uma participação mais ativa, mais intensa. E o

estímulo que recebe é para uma participação pontual, apenas no momento eleitoral. Observa-

se, assim, que a interferência do eleitor no processo democrático se resume a votar de quatro

em quatro anos e em pessoas de sua preferência. Como conseqüência, não se alimenta a

formação de uma cultura política.

3.2 Desvirtuamento da função parlamentar

A prerrogativa existente no Orçamento - emenda individual - que dá direito a cada

deputado e senador de reservar cinco milhões, por ano, para gastar em programas de fácil

aplicação, de baixo retorno social e sem sustentabilidade econômica, contribui para adulterar

o papel do parlamentar. Este – em vez de dedicar-se a questões nacionais, à elaboração de leis

e à fiscalização do Executivo, atribuições primordiais do Legislativo - pratica política de

interesse local, ao destinar o dinheiro recebido do Orçamento aos redutos eleitorais para

financiar pequenas obras locais, do tipo construção de quadra esportiva, de pontes,

pavimentação de ruas, compra de ambulância e de transporte escolar. A emenda individual

constitui expediente que traz grandes vantagens eleitorais para o candidato.

O próprio presidente da Mesa do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros,

também beneficiado pela emenda individual, na reportagem da Revista Época intitulada

“Sanguessugas em toda parte” reconhece que “Além de favorecer a corrupção, as emendas

individuais ao Orçamento geram um desperdício de dinheiro por muitas vezes se destinar a

projetos sem nenhum compromisso de continuidade” (ÉPOCA, n. 425, 2006).
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O Estado não pode ser tratado como uma ampliação do círculo familiar. Deve

receber tratamento impessoal. A responsabilidade dos detentores de posições públicas deve

estar pautada na distinção entre os domínios do privado e do público, com prevalência deste

sobre aquele (HOLANDA, p.141-151, 1995).

É interessante registrar que, segundo o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega

(2006), o orçamento surgiu da necessidade de imposição de limites institucionais ao arbítrio

dos reis absolutos. Por meio de lutas políticas, revoluções e ameaças de guerra civil,

conseguiu-se que regras específicas fossem impostas aos governantes. Mas, no Brasil, o

orçamento é autorizativo, permite que o “rei” cumpra o que desejar, o que para o Executivo

for conveniente. Por exemplo, o Executivo pode até podar extravagâncias do Congresso,

gastando apenas quanto lhe convém.

Além disso, a Constituição de 1988, segundo Maílson da Nóbrega (2006), permite

que o Congresso reestime a receita para abrigar o maior número possível de emendas, quase

todas de natureza paroquial e muitas passíveis de gerar práticas corruptas, como as

constatadas pela Política Federal e pelo depoimento da assessora do ministro da Saúde (O

Estado, 10/5/2006).

Para moralizar o processo orçamentário, propõe Maílson da Nobreza (2006) a

mudança da cultura prevalecente relativa ao orçamento, passando-o de autorizativo para

mandatário. Desse modo, vedar-se-iam emendas relativas a despesas da competência de

Estados e Municípios e admitir-se-iam apenas emendas ao Orçamento se, de fato, compatíveis

com o Orçamento Plurianual de Investimentos da União.

Acredita o ex-Ministro da Fazenda (2006) que a adoção das medidas, se isto vier a

acontecer, não significará garantia de que a sociedade ficará protegida contra o descaso e a

má-fé que têm imperado na aprovação do Orçamento pelo Congresso. De todo modo, será um

bom começo e, com o tempo, pode ser que venhamos a ter uma peça orçamentária digna de

um parlamento sério.

                                                                                                                                                                                    
11 Rennó (2000) faz referência a pesquisas de opinião que mostram o baixíssimo número de eleitores que se filiam ou mesmo

simpatizam com algum partido específico, a fim de reforçar a idéia da fragilidade dos partidos na arena eleitoral.
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O sistema político brasileiro, segundo Pereira e Rennó (2001), cria incentivos para

que os eleitores se preocupem mais com os benefícios locais do que com a perfomance

nacional dos seus representantes, o que faz com que a participação dos parlamentares no

âmbito nacional, notadamente na Câmara dos Deputados, seja orientada pela busca de

benefícios que possam ser utilizados no plano local, como forma de alcançar maiores retornos

eleitorais.

Pereira e Rennó (2001) demonstram que o comportamento partidário segue essa

lógica, visto que são os líderes dos partidos e o Executivo que controlam a distribuição desses

benefícios. Portanto, o comportamento dos parlamentares na Câmara dos Deputados segue

padrão similar ao descrito por Mayhew (1974) e Hall (1996) acerca das motivações

individuais dos congressistas na House of Representatives nos EUA.

Para Mayhew, professor de ciência política na Universidade de Yale, em New

Haven-Connecticut-USA, as ações dos deputados são direcionadas para a reeleição. Assim, se

as proposições legislativas do Executivo contemplam questões nacionais, os projetos de lei

apresentados pelos deputados tratam de questões locais ou de interesse regional.

Mesmo quando os parlamentares exercem atividade nacional, como ocupar

posições hierárquicas nas comissões e nos partidos, seu objetivo é local. Pretende ganhar

visibilidade perante o eleitorado, construir o sucesso eleitoral, garantir a reeleição. Por isso, o

significativo número de proposições que apresentam não visa à aprovação, mas apenas a

impressionar o eleitorado, a ampliar as chances eleitorais.

A distribuição de benefícios locais proporciona muito mais retornos eleitorais do

que as atividades legislativas dentro da Câmara ou as posições de voto assumidas em relação

a uma determinada política. Por isso, os interesses locais prevalecem na arena eleitoral; as

demandas locais parecem ter impacto mais forte no êxito eleitoral. Para ter acesso aos

benefícios políticos e financeiros controlados pelos líderes e centralizados no Executivo, os

deputados agem em consonância com as posições dos seus líderes partidários. A participação

dos parlamentares na coalizão do governo afeta suas chances de ver suas emendas individuais

executadas pelo presidente (PEREIRA e RENNÓ, 2001).
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Entretanto, cabe ressaltar que, de acordo com Nelson Rojas de Carvalho (2003),

no livro “E no início eram as bases”, os deputados com padrão geográfico de distribuição de

votos dominante tendem à lógica do particularismo, do paroquialismo, já os deputados com

base eleitoral não-dominante, composta por eleitores com maior grau de escolarização e

renda, localizados em áreas mais urbanizadas, tendem, segundo Mayhew, a conferir

prioridade à tomada de posição em relação a temas, a orientar-se pelo universalismo

legislativo.

3.3 Instituições políticas e a confiança do eleitor

O Relatório de Desenvolvimento Humano 2002, do PNUD, a que faz referência o

consultor Caetano Ernesto P. Araújo, traz dados relativos à confiança dos cidadãos nas

instituições políticas, e os partidos, na América Latina, encontram-se no topo das escalas de

desconfiança manifestada pelos eleitores.

O representante político possui, pelo mandato representativo que o sistema

político brasileiro adota, autonomia para agir, por ser considerado titular da vontade nacional

soberana. Verifica-se, no entanto, que a gestão política, em certas situações, é tratada como

assunto de interesse particular, como se pode constatar pela pesquisa da ONG Transparência

Internacional, publicada no dia 07 de novembro de 2006 no Jornal Correio Braziliense sob o

título de o “Brasil piora no ranking da corrupção”, que revela o agravamento no nível de

corrupção em relação ao ano de 2005. Dos 154 países analisados, o Brasil ocupa 70º lugar,

tendo ao seu lado China, Egito, Arábia Saudita, Gana, Senegal, Índia, México e Peru.

A crise ética por que passa o Legislativo, assim como o Executivo, e que se

acentuou com o episódio emblemático do esquema do mensalão (compra, pelo Poder

Executivo, de votos de deputados por meio de suposta “mesada” para aprovação de projetos

de interesse do governo), seguido pela operação “sanguessuga” (compra fraudulenta de

ambulâncias com verba da emenda ao Orçamento para levantar recursos e cobrir gastos de

campanha), demonstra corrupção disseminada e institucionalizada. Estes dois fatos

envolveram os seguintes partidos: PP, PL, PT, PMDB e PSDB.
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No jornal “O Estado de S. Paulo” do dia 18 de fevereiro de 2007, a reportagem de

Ricardo Brandt, intitulada “Em 10 anos, STF não condenou nenhum político”, evidencia a

utilização do mandato como escudo, para que os parlamentares se protejam de complicações

penais com a Justiça. A prova disso, argumenta o jornalista, é que de 1996 a 2006 o STF

julgou definitivamente 29 processos penais contra políticos – presidentes da República,

senadores, deputados e ministros –, que possuem foro privilegiado, e nem um foi condenado.

A impunidade é outro elemento configurador da desconfiança do eleitor acerca da idoneidade

das instituições políticas.

O senador Marco Maciel pelo PFL/PE, em declaração para o Jornal do Senado no

dia 16 de fevereiro de 2007, admite que “ O Brasil precisa de algo mais do que a chamada

reforma política, precisa de uma reforma institucional”. Talvez fosse necessário repensar a

estrutura interna do Estado brasileiro, por estar inadequada para atender às crescentes

demandas da sociedade. A reestruturação do federalismo brasileiro, a descentralização de

poderes e o redimensionamento de competências e capacidades do Estado brasileiro, mediante

a implementação de um Estado mínimo, por exemplo, para reduzir a interferência do governo

central nas várias questões do Estado são pontos a serem considerados.

Se o Estado agisse mais como agência regulatória, estratégica, talvez fosse

interrompida a postura patrimonialista responsável pela degenerescência da ética da

responsabilidade pública, decorrente da não-diferenciação entre a impessoalidade da função

pública e a pessoalidade do cargo que o agente político ocupa; talvez fosse evitada a

utilização de cargos públicos como prebendas, prática imperial, que acontece até hoje. A

prática da nomeação de ex-políticos - tais como senadores, presidentes da República - para o

cargo de diplomata, por exemplo, constitui flagrante desrespeito à carreira diplomática, que

exige anos de estudo e dedicação.

A crise ética pode ser um dos fatores da não-confiança dos eleitores nas

instituições políticas. Voto de protesto tal como eleger um cantor ou um costureiro para

representá-los no Parlamento pode constituir exemplo de uma das formas de demonstração do

descredenciamento das instituições, se for considerado o caso específico de eleição de alguns

artistas cujo perfil revela passado político inexpressivo, ausência de trabalho de base e de
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propostas substanciais para a efetiva mudança da sociedade. Pelo vínculo tênue que mantêm

com a política, parece, buscam-na para continuar em evidência ou testar a força da sua platéia

como eleitorado. E o eleitor, conhecendo-lhes a intenção da candidatura, estabelece com esses

candidatos um pacto silencioso.

Ressalte-se, no entanto, que um artista não necessariamente está descredenciado

para a atividade política. O ministro da Cultura, o cantor Gilberto Gil, sempre foi uma pessoa

politizada, envolvida com causas sociais, e começou a carreira política como vereador em

Salvador. Há, entretanto, políticos que não são artistas e, não obstante apresentem as

credenciais acima mencionadas para o eleitor escolhê-los seus representantes, estão

envolvidos em corrupção e pretendem, ao participar da vida política, tão-somente lesar os

cofres públicos para enriquecimento ilícito. Estes, embora não sejam escolhidos para voto de

protesto, são pessoas que demonstram total descomprometimento com a defesa dos interesses

públicos e com a promoção do desenvolvimento do País e do bem-estar da sociedade.

Nesse caso, os políticos com prática viciada causam mal maior ao patrimônio

público e à sociedade que os eleitos como voto de protesto. O desvio de cada centavo do

erário significa menos dinheiro para hospital público, escola, transporte, esgoto, água

encanada, habitação, estrada, enfim gera déficit social e alto custo para as gerações atuais e

futuras. O ideal não seria utilizar-se da eleição para protestar, seria escolher bons nomes. Mas

onde encontrá-los? Quem são eles? Que ferramentas tem o eleitor para eleger o representante

ideal, se basicamente os dois terços da população que definem os candidatos que integrarão a

política regional e nacional carecem de instrução formal adequada, de informação e de

história de participação política?12

Assim, pode-se dizer que o modo como o eleitor expressa sua indignação com a

crise ética não é a mais apropriada. A título de ilustração, o jornalista de ensaios da VEJA,

Roberto Pompeu de Toledo, no dia 27 de junho de 2007, reporta-se ao caso do senador Renan

Calheiros, presidente do Senado Federal - envolvido em escândalo por utilizar um lobista de

empreiteira para pagar pensão alimentícia à ex-jornalista da Globo Mônica Veloso, com quem

                                                          
12

Cfe. o jornal “O Globo” de 12.07.2006, o TSE divulgou que quase dois terços dos 126 milhões de eleitores aptos a votar em outubro se
declararam analfabetos, analfabetos funcionais ou com o primeiro grau incompleto. São 43,7 milhões que não completaram o primeiro
grau e quase 30 milhões que são analfabetos ou que informaram saber ler e escrever.
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teve uma filha fruto de relacionamento extraconjugal, e por dar explicações insatisfatórias

sobre suas contas e sobre seus bois -, para prestar homenagem a dois parlamentares que

considera destacadas personificações de homens corretos. Um é o Pedro Simon, o outro é

Jefferson Péres. Fato interessante registra acerca do senador Jefferson Péres, o qual deixou de

ser escolhido para presidir o comitê de ética do Senado Federal, porque o senador Ney

Suassuna, entre outros nomes, o considera ultrapassado. O senador Jefferson Péres, indignado

com a postura dos colegas senadores, teria indagado, segundo o jornalista Roberto Pompeu de

Toledo, se a ética e a moral são valores ultrapassados que não merecem defesa.

3.4 Democracia

As eleições são um método democrático para formação de governo. E a

democracia é o governo do povo e para o povo. Assim, ao mesmo tempo em que faz

prevalecer, pelo voto, sua vontade soberana, ao escolher o corpo político para governar a

sociedade em que vive, o povo é destinatário da prestação do bem comum que deverá se

realizar pelos representantes que elegeu. Logo, o cidadão-eleitor é fundamental nesse

processo, e sua participação deve ser ativa e consciente.

Conforme o texto “Bobbio na história das idéias democráticas”, de autoria de

Assis Brandão (2006), professor de teoria política da pós-graduação em Ciência Política da

Universidade do Estado de Pernambuco, para Bobbio a característica fundamental da

democracia, que a distingue do regime autoritário, é o compromisso que tem de educar o

cidadão para a liberdade.

A democracia tem um fim: a educação dos cidadãos para a liberdade. Ela ensina os
cidadãos a serem livres. É essa preocupação com o desenvolvimento da cidadania,
no sentido de educá-la para a liberdade, que, segundo ele, distingue o regime
democrático de qualquer outra forma de governo (Bobbio, 1996 a:29).

Assis Brandão (2006) reafirma o pensamento de Bobbio ao dizer que educar para

a liberdade significa conferir ao cidadão consciência do seu valor, de suas possibilidades, de

seus limites. Para o desenvolvimento dessa consciência, é necessário, entretanto, um ambiente
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social favorável, com condições econômicas, políticas e culturais. E as instituições

democráticas podem criar esse ambiente.



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

88

 O sentido do referido aprimoramento é delineado, fundamentalmente, com base na
percepção que o autor tem do homem sob o regime fascista. É verdade que nenhum
regime ditatorial educa o homem para a liberdade. Todavia, indiscutivelmente, para
ele, por essa perspectiva, o fascismo é emblemático. Mesmo sem referir-se
explicitamente a esse regime, Bobbio (1966 a:29) evidencia que nele não é
possibilitada aos homens a aquisição da consciência do seu valor enquanto tal e,
assim, “das próprias possibilidades e dos próprios limites no mundo dos outros
homens”. Essa aquisição é o que ele chama de educação para a liberdade. Apenas a
democracia a possibilitaria. O homem livre é o homem consciente de suas
possibilidades e limites em relação com os outros. Para que essa consciência exista,
é necessário, de acordo com o autor (Bobbio), que ocorra “um ambiente social cujas
condições econômicas, políticas e culturais” favoreçam o seu desenvolvimento
(Bobbio, 1966a: 29). Tal ambiente, de certa forma, em sua opinião, pode ser criado
pelas instituições democráticas.

Bobbio relaciona consciência com liberdade. Para ele, o homem livre é o homem

consciente. Complementando essa adequada associação, o economista Eduardo Gianetti

discute o conceito de liberdade no sentido positivo e negativo. Considera liberdade negativa a

ausência de restrições, de censura, de cerceamento autoritário na liberdade de escolha e na

ação dos indivíduos. Define liberdade positiva como a capacidade para exercer efetivamente a

escolha.

Sua tese é de que “a liberdade de escolha desligada da capacitação para o seu

exercício é uma expressão vazia”. Nesse raciocínio indaga o autor de que vale a liberdade de

viver em um país sem censura, onde se pode ler Joaquim Nabuco, Machado de Assis, se a

pessoa é analfabeta; de que adianta liberdade para poder jantar no melhores restaurantes da

cidade, se a pessoa não possui dinheiro para pagar a conta - está desempregada e passa fome

(GIANETTI, 2005).

Registra o economista, com esses exemplos, que a deficiência do ensino

fundamental brasileiro tolhe terrivelmente a liberdade positiva, porque as pessoas não estão

capacitadas para realizar escolhas e, muitas vezes, nem se dão conta do que estão escolhendo

(GIANETTI, 2006). Daí a necessidade de uma alfabetização efetiva com vistas à inclusão

social e ao exercício da liberdade positiva.

Assis Brandão comenta que, para Mill (1981:148) em “Considerações sobre o

governo representativo”, a democracia é o regime político que melhor possibilita a “educação
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pública dos cidadãos”, o que reforça o posicionamento de Bobbio com relação ao mérito de

um governo.

O mais importante mérito que pode possuir uma forma de governo é o de promover
a virtude e a inteligência do próprio povo”. Inclusive, para ele (John Stuart Mill), um
dos critérios primordiais de avaliação de um governo é na medida em que ele tende
a aumentar ou diminuir “a soma de boas qualidades dos governados, coletiva e
individualmente”.

Não obstante o Brasil seja uma república desde 1889, vive-se a democracia

somente a partir de 1946. São apenas 61 anos de democracia, incluída nesse período 21 anos

de ditadura militar, com sérias restrições à participação política, o que comprometeu

sobremaneira o processo democrático, apesar do funcionamento do Congresso Nacional e da

ocorrência de eleições. Considere-se assim que a democracia brasileira é jovem, precisa de

tempo e experiência para amadurecer e atingir esses altos propósitos.

De acordo com entrevista concedida pelo cientista político Leôncio Martins

Rodrigues ao jornalista Roldão Arruda, publicada em “O Estado de São Paulo” de 5 de

setembro de 2005, acerca da mudança de perfil do Congresso Nacional, o espaço ocupado por

políticos das classes altas diminuiu em razão do aumento do espaço ocupado por políticos da

classe média, porque o eleitor está mudando aos poucos o perfil das pessoas que escolhe para

representá-lo. Houve, assim, redução da parcela de deputados oriundos do meio empresarial

(PFL é formado basicamente de pessoas oriundas do meio empresarial e de classes altas), mas

ainda é desse meio a maioria relativa dos parlamentares.

Registra ainda o jornalista o crescimento do número de parlamentares

provenientes das classes trabalhadoras (sindicalistas) desde a abertura política, o que

evidencia estar a representação política menos elitista e mais popular, além de evidenciar a

mudança de perfil do eleitor. Também houve significativo aumento da bancada evangélica

que, embora bastante representativa da sociedade brasileira atual, trouxe popularização

conservadora, que favorece a direita, porque os evangélicos são tradicionalistas e engrossam o

eleitorado tolerante com a corrupção, que não é pró-ativo.

Sem dúvida que, do ponto de vista democrático, houve ampliação da participação

política, não obstante - como assevera a pesquisadora em comportamento eleitoral brasileiro,
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Mônica Mata Machado, em seu texto “Eleitorado brasileiro: composição e grau de

participação” (2004) - “no Brasil, proporção maior do eleitorado tem baixa informação,

interesse e envolvimento no processo político e apresenta comportamento político não

consciente e ideologicamente não estruturado”. Acresce a autora que as características

mencionadas podem ser explicadas pelo “ alto grau de desigualdade social e de pobreza

existente no país”.

Em decorrência do perfil pouco participativo do eleitor, no sentido do pequeno

envolvimento político e ausência de orientação ideológica, o cientista político e professor da

UFMG Carlos Ranulfo Félix de Melo (2003, p.189) considera que “o eleitor não é espectador

atento da cena e que são poucas as possibilidades de que venha a ser despertado, por outro

ator, para o problema da trajetória partidária do candidato”.

Pereira e Rennó (2001), no entanto, acreditam que, conquanto os parlamentares

tenham liberdade extrema nas suas decisões de voto, visto que a maioria delas não está na

mira dos eleitores, com relação aos projetos de lei, não se verifica o mesmo. Nesse particular,

a ação dos parlamentares é mais cobrada pelas redes locais. Consideram que há uma forma de

accountability entre os eleitores e seus representantes na Câmara, só que com âmbito reduzido

aos problemas de distribuição de benefícios práticos para localizações geográficas específicas.

Também a mídia livre dá acesso à informação e conta com o mecanismo horizontal de

accountability (FERREIRA, 2006), por meio da publicidade própria da ação parlamentar

(OLIVEIRA, 2007).

A democracia política não atinge, de acordo com o pensamento de Maria D'Alva

G. Kinzo, especialista em ciência política, as duas dimensões de Dahl de poliarquia –

participação e contestação pública. Acrescenta a professora Kinzo que níveis elevados de

desigualdade social podem constituir sério obstáculo à plena realização da democracia.  Em

razão do desequilíbrio na distribuição do conhecimento e dos recursos políticos, a contestação

pública não se viabiliza, e o cidadão pode, sentindo-se ressentido e frustrado, desacreditar da

democracia.

Como apropriadamente observou Dahl, a presença de desigualdades prejudica as
possibilidades de contestação pública não apenas em função do acentuado
desequilíbrio na distribuição de conhecimento e recursos políticos, como também do
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eventual surgimento de ressentimentos e frustrações que acabam corroendo a
lealdade da população para com a democracia (Dahl, 1971) (KINZO, p. 54, 2004).

Na opinião do cientista político da Universidade de Salamanca (Espanha), Manuel

Alcántara Sáez, em entrevista para o PNUD em 2004, falta muito para a América Latina

consolidar a democracia plena. Brasil e México encontram-se em nível médio de democracia;

Chile, Costa Rica e Uruguai com democracias avançadas; Paraguai, Guatemala e os países

andinos com qualidade democrática muito baixa. Alega que um dos requisitos da sociedade

democrática é a cultura política, e esta leva tempo para constituir-se. Quanto à cidadania

social, considera esta tremendamente deficitária no continente, apesar de a cidadania política

estar à disposição de todos os cidadãos latino-americanos, sejam pobres, sejam índios, todos

têm acesso aos direitos políticos. Com relação à cidadania cívica, os pobres ficam

prejudicados, pois o acesso à justiça, por exemplo, para eles é pior que para os outros. Diante

dessa análise, chega à conclusão de que a democracia social é precária, em que pese a

democracia política ter avançado na América Latina.

Relativamente à função dos partidos políticos na construção da democracia,

comenta Manuel Alcántara Sáez que a classe política é percebida, de modo geral,

negativamente pelos cidadãos e aponta como razão o fato de seus problemas mais imediatos

não terem sido resolvidos nos últimos quinze anos. Esclarece que o cidadão atribui aos

políticos a incapacidade de o Estado resolver os problemas econômicos e sociais e

descredencia os políticos em razão, sobretudo, da corrupção no âmbito do Estado.

O deputado Alexandre Cardoso, presidente da Comissão Especial de Reforma

Política, e o relator deputado Ronaldo Caiado, na justificação do Projeto de Lei nº 1712/2003,

defendem um ponto de vista que resume a função do partido político na democracia, ao dizer

que entre os requisitos para a consolidação da democracia brasileira sobreleva a necessidade

de configurar um quadro partidário capaz de exercitar, entre outras funções essenciais, o

recrutamento de lideranças, a captação dos anseios das diversas camadas da sociedade, a

formulação de plataformas políticas que clarifiquem, para o eleitorado, as opções em jogo nas

eleições e, em geral, o desempenho das tarefas legislativas e a condução responsável do

governo.
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4 REFORMA POLÍTICA E FIDELIDADE PARTIDÁRIA

Eliane Cruxên Maciel, em seu trabalho “Fidelidade partidária: um panorama

institucional” (2004), comenta que há quase dez anos a reforma política é discutida em

comissões especiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com vistas à apresentação

de propostas que permitam maior governabilidade e representatividade ao sistema político.

Acrescenta a professora que a comissão da Câmara dos Deputados chegou ao final

da legislatura de 1995-1999 sem concluir seus trabalhos, mas no Senado Federal a comissão

temporária interna que funcionou no período de 1995 a 1998 discutiu, além de regras de

fidelidade partidária, restrições à divulgação de pesquisas eleitorais pela imprensa, instituição

do voto facultativo, manutenção do segundo turno apenas para Presidente da República,

instituição do sistema eleitoral misto para a Câmara dos Deputados e financiamento público

de campanhas eleitorais.

Na Câmara, a discussão foi retomada em 2001, quando se instaurou a Comissão

Especial para apreciar o PL nº 5268, que trata de diversos pontos, tais como o financiamento

público de campanhas, o fim das coligações nas eleições proporcionais e a implementação de

listas fechadas, de cláusula de barreira, da federação de partidos, da fidelidade partidária, do

fundo partidário, da verticalização. Vários projetos foram a ele anexado com ênfases distintas.

O PL nº 2679/2003, por exemplo, aborda a questão do financiamento público de campanha

eleitoral, da lista fechada e da federação partidária. O PL nº 1712/2003 propõe fidelidade

partidária mediante a alteração do prazo de filiação.

Enfim, são diversas as propostas de alteração das regras eleitorais com o objetivo,

segundo alguns parlamentares, de garantir transparência às eleições e ao trabalho da Justiça

eleitoral, de evitar fragmentação partidária e contribuir com a governabilidade, de aumentar a

representatividade do sistema partidário e resgatar-lhe a imagem, entre outras finalidades.

Uma, por exemplo, que merece ser considerada é o fato de as fórmulas eleitorais hoje

existentes não mais poderem refletir os interesses das forças políticas que estão poder.
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Desde a última Constituinte, numerosas propostas de modificação do sistema
eleitoral têm sido patrocinadas por parlamentares de esquerda, sobretudo do PT,
centrando-se suas críticas ao sistema vigente na vulnerabilidade deste ao
financiamento privado e na sua inadequação à formação de identidades partidárias
sólidas (CINTRA, p.89, 2005).

Pode-se explicar, com base na origem do Partido, a preocupação de membros do

PT em defender o financiamento público de campanha e em rechaçar o financiamento

privado. Como nasceu da organização da classe trabalhadora metalúrgica e passou a

representar simbolicamente os interesses da classe trabalhadora em geral, não deve contar

certamente com os recursos de grupos econômicos durante a campanha eleitoral. Entretanto,

sabe-se que o PT adotou prática de constituição de caixa dois mediante o favorecimento de

empresas particulares via recursos públicos para que essas empresas financiassem a campanha

do PT. Em primeira análise, pode-se dizer que a defesa dessa bandeira não se sustenta. Em

segunda análise, pode-se dizer que o PT lançou mão do princípio maquiavélico de que os fins

justificam os meios para recorrer ao dinheiro público, via empresa privada, com vistas ao

financiamento de sua campanha.

Deve-se considerar postura igualmente condenável, visto que os meios são ilícitos.

De igual modo, ocorreu com o esquema do mensalão, em que se pagou uma mensalidade a

deputados para que integrassem a base de sustentação de governo. A adoção de financiamento

público de campanha, se não for com regras claras e demasiadamente restritas, não evitará a

formação do caixa dois com o auxílio de empresas privadas, as quais cobrarão a conta no

futuro e manterão o controle do privilégio.

Na verdade, o sistema político como está montado é interessante aos políticos, e

estes, não necessariamente, desejam sua reforma, haja vista que o tema é objeto de discussão

há mais de dez anos nas duas Casas do Congresso. Quem deseja a reforma política é o eleitor

– embora não conscientemente, tanto que não existe pressão organizada nesse sentido -, mas

não deve estar satisfeito com um sistema que não compreende claramente, que não expressa

legitimidade na eleição de membros que chegam à Câmara dos Deputados, por exemplo, em

razão dos votos de legenda (a substituta do falecido deputado Enéas não chegou a atingir três

mil votos em um Estado como São Paulo que exige de outros candidatos em torno de cem mil

votos). Uma reforma que proporcione ao eleitor o controle do seu voto e da atuação do
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parlamentar seriam dois expedientes que dariam a importância que realmente tem o eleitor no

processo eleitoral e político.

O cientista político Antônio Octávio Cintra (2005), no artigo intitulado “Reforma

política: agora vai?”, relata que alguns sistemas eleitorais como o britânico e o norte-

americano são duradouros. Nesses países, os políticos aprenderam, no decorrer da história, a

utilizar o sistema eleitoral estrategicamente, impedindo que as perdas e ganhos sejam

permanentes contra um grupo ou a seu favor. Registre-se, assim, o fato de o PT, por meio de

sua base eleitoral, ter conseguido chegar ao Parlamento e ao Executivo, o que pode estar

evidenciando a utilização estratégica do sistema eleitoral, mediante a otimização de seus

ganhos.

Nesse sentido, a adoção de instrumentos para coibir a migração e garantir a

fidelidade partidária certamente pode levar à redução do número excessivo de partidos, os

quais, segundo Fernando Limongi (DADOS, p. 498, 1995), são mais organizados

nominalmente que realmente. Essa redução poderá contribuir para o fortalecimento da

imagem do partido, poderá ajudar o eleitor na vinculação do candidato ao partido e, por

conseguinte, facilitar-lhe o acompanhamento do desempenho ao longo do mandato. Poderá

inclusive favorecer a construção de comportamento profissional mais ético, em razão da

diminuição do espaço da ação individualista.

O instituto da fidelidade partidária pode apresentar-se como elemento importante

do processo democrático, no sentido de garantir uma democracia mais participativa que

procedimental. Por exemplo, o sistema eleitoral não favorece o eleitor com a inteligibilidade

do processo eleitoral, construído sobre representação proporcional, listas abertas e coligações,

entre outros fatores. Mas favorece o candidato com a liberdade da migração partidária, com a

busca de maiores recursos de poder.
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Mesmo que a fidelidade partidária não seja importante do ponto de vista da

relação Executivo-Legislativo porque, como demonstra Fernando Limongi (2003), a atuação

partidária já segue padrão definido ideologicamente13, a fidelidade partidária pode ser um

instrumento de aperfeiçoamento da democracia representativa, possibilitando melhor

acompanhamento por parte do eleitor do processo político.

 Alguns parlamentares - talvez os mais coerentes com o programa partidário ou os

mais fiéis à ideologia adotada, enfim os menos temerosos quanto à transparência de sua

atuação política – chegam a defender a extinção do voto secreto, objeto da Proposta de

Emenda à Constituição nº 69/2003, cuja finalidade é alterar a redação do § 2º do art. 55 da

Constituição Federal para exigir voto ostensivo no caso de perda de mandato de deputado e

senador nas hipóteses dos incisos I, II e VI do caput do mesmo artigo.

O deputado federal Zico Bronzeado pelo PT/AC justifica a apresentação da PEC

nº 69/2003 com a seguinte argumentação:

O nosso intento, ao apresentar a presente Emenda ao texto constitucional, é
colaborar no sentido de compatibilizar as normas da Lei maior concernentes ao
funcionamento do Poder Legislativo com os anseios da sociedade, razão de ser da
instituição.

Sabe-se que a coletividade vem exigindo, cada vez mais, lisura e transparência na
vida pública de seus representantes, o que é salutar e benéfico, pois tal fato
evidencia que os cidadãos estão em crescente desenvolvimento da consciência
cívica, fundamental para a construção do Estado Democrático de Direito.

Nesse passo, importa ressaltar que interessa aos eleitores seguir minuciosamente
todos os momentos da atividade parlamentar daqueles que foram vitoriosos nas
urnas. Constitui este um direito inequívoco, irrefutável, que auxiliará a comunidade
a decidir quanto ao futuro dos mesmos agentes na vida política.

Quanto ao argumento que vincula a Reforma Política à governabilidade, vale

mencionar a justificativa apresentada pelo PNUD (2006) com vistas a conferir apoio à edição

do livro “Reforma política no Brasil”, organizado por Leonardo Avritzer e Fátima Anastásia,

o qual reúne vários textos sobre temas relativos à Reforma Política.

                                                          
13 Os partidos de esquerda apresentam coesão e disciplina partidária maior que os partidos de direita, e os partidos de centro apresentam

estrutura ideológica conflituosa, com baixa coesão e disciplina, mas as coalizões vêm para reforçar a unidade partidária, mediante voto
disciplinado como regra, assim como plenário disciplinado e previsível, graças à ação dos líderes partidários.
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Os grandes desafios da democracia brasileira são o combate à desigualdade e a
promoção do desenvolvimento, simultaneamente. A construção de um sistema
político que favoreça um projeto de governabilidade comprometida com estes dois
projetos é um desafio nacional.

A título de reflexão, vale registrar que, para o PNUD, se a governabilidade for

viabilizada, tem-se o caminho para vencer os grandes desafios da democracia brasileira, que

são o combate à desigualdade14 e a promoção do desenvolvimento. Mas, segundo alguns

autores, o sistema político não constitui entrave à governabilidade. Nesse caso, questiona-se

por que os grandes desafios não são vencidos. Nessa linha de raciocínio, deve-se considerar a

necessidade de se ir além da simples alteração das regras de funcionamento das instituições

políticas. Uma questão crucial está na dicotomia demandas sociais e Estado brasileiro. Este,

por ineficiência, não consegue atender às necessidades basilares da população.

Não há, na verdade, indícios da possibilidade de ingovernabilidade e de

instabilidade institucional, tal como ocorreu na crise de 1964 – incapacidade do Executivo

frente a um Legislativo hostil (MORAES, p. 47, 2001). Conforme Limongi e Figueiredo, no

texto “Medidas provisórias”, do livro Reforma política e cidadania, p. 281, “as relações entre

Executivo e Legislativo não são de mão única”. Embora a descentralização seja uma

característica intrínseca ao presidencialismo, a centralização do processo decisório

(característica do sistema parlamentarista) não é com o presidencialismo incompatível

(LIMONGI, p. 23 e 28, 2003).

Não existem evidências de conflito entre o Executivo e o Legislativo. O governo

não encontra obstáculo intransponível à implementação de sua agenda. Pelo contrário, tem o

apoio da Mesa e dos líderes partidários. Exemplo que ilustra a idéia defendida por Limongi é

a experiência francesa, no caso específico das Terceira e Quarta Repúblicas em que, devido à

ausência de controle pelo governo da agenda dos trabalhos legislativos, ocorreu a queda do

governo. Já na Quinta República francesa (Charles De Gaulle) houve aprovação, na

Constituição de 1958, de mecanismos para garantir ao governo controle completo da agenda

legislativa, razão por que obteve maior taxa de sucesso quanto à produção legislativa e

estabilidade institucional (LIMONGI, p. 24-25, 2003).

                                                          
14 A desigualdade decorre de distorções histórico-estruturais.
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O projeto de Reforma Política, entretanto, não teve ainda o desfecho devido,

apesar das manifestações em seu favor. Conforme alega o relator do Projeto de Reforma

Política, deputado Rubens Otoni (2005), tal fato ocorre porque os parlamentares se encontram

apreensivos em razão de estarem em jogo seus interesses mais imediatos. Para o Relator, a

aprovação do projeto é de grande importância para evitar a fragmentação da representação

política e fortalecer a governabilidade. Segundo suas palavras: “fragmentar a representação

política causa um grande custo de governabilidade para quem está no Executivo, porque

acaba sendo preciso discutir e buscá-la numa discussão pulverizada”.

As sociedades criam a estrutura e a dinâmica do poder político ao longo da sua

história. Hoje, verifica-se a fragmentação da representação política, sua contenção pode

fortalecer o sistema partidário. No tocante, entretanto, à governabilidade, esta não constitui

verdadeiro obstáculo e não deve ser objeto de grande preocupação, porque “a capacidade dos

parlamentares de afetar as políticas públicas depende da organização do processo decisório,

mais especificamente do controle do Executivo sobre a agenda legislativa” (LIMONGI, p.24-

25, 2003).

A Reforma Política não é vital à sobrevivência da sociedade. Não é a Reforma

Política que propiciará maior governabilidade, combate à desigualdade e atendimento às

demandas sociais. Ou seja, mudar a feição do sistema político não significa modificar a

realidade socioeconômica do Estado brasileiro. A intenção de alterar as fórmulas eleitorais

pode estar vinculada a ambições de crescimento e de aumento da influência política dos

parlamentares.

De todo modo, mudanças podem ser empreendidas a fim de aperfeiçoar as

instituições políticas, e a adoção do instituto da fidelidade partidária, assim como de outras

medidas, talvez tragam benefícios ao eleitor no sentido, por exemplo, de poder vincular seu

candidato ao partido e acompanhar-lhe a atuação política. Ademais, a transparência e a

previsibilidade, acarretadas pelo instituto da fidelidade partidária, podem conferir maior

credibilidade aos partidos políticos.
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5 CONCLUSÃO

Chegou-se à conclusão de que a fidelidade partidária não é importante para o

eleitor com base na constatação de que o número de migrantes eleitos consecutivamente nos

três períodos analisados é maior do que o de não-migrantes. Esta evidência leva à inferência

de que a mudança de legenda não constitui obstáculo à reeleição. O eleitor, em geral, não se

baseia na fidelidade partidária para proceder à escolha do seu candidato, razão por que tende

ao voto personalizado.

E por que o eleitor tende ao voto personalizado? Talvez porque o número de

partidos é excessivo, e as siglas mais nominais que reais; porque as diferenças ideológicas são

pequenas e com variação sempre no mesmo tom; porque o troca-troca de partidos constitui

prática corriqueira, como um mecanismo natural do jogo político, que mais interessa ao

político que ao eleitor, até porque este não se sente totalmente integrado ao processo, visto

que sua participação é dificultada pela complexidade do sistema eleitoral e desestimulada pela

descrença nas instituições políticas, devido às sucessivas crises éticas, entre outras razões.

Ademais, há o legado de desigualdade social e o fato de se viver em uma

democracia que pouco favorece a participação política, fazendo do eleitor mais um espectador

da cena político-eleitoral que verdadeiramente um participante, quando, nas democracias

representativas, segundo o cientista político Antônio Octávio Cintra, em seu texto “Reforma

política no Brasil” (2006), as eleições exercem papel fundamental na construção do poder. O

voto do eleitor é traduzido em cadeiras parlamentares ou em postos do Executivo.

Assim, o eleitor participa, de modo direto ou indireto, na constituição do

Parlamento e na formação do Executivo, visto que muitos parlamentares são convidados para

compor o Poder Executivo, seja na condição de ministro, seja na condição de secretário de

Estado. Enfim, o eleitor contribui para constituir o sistema político, ou seja, para definir o

sistema de poderes que governará a sociedade em que ele vive. Logo, é ator indispensável e

essencial nesse processo. Em nome dele e para ele existe a democracia.

Uma das propostas da Reforma Política é a fidelidade partidária. Defensores deste

instituto alegam que permitirá ao eleitor maior controle do processo político-eleitoral, uma
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vez que a fidelidade trará certa transparência à atuação do parlamentar, o qual estará

vinculado a um partido ao longo do seu mandato. Ou seja, ficará mais fácil observar a

coerência entre o programa partidário e as propostas de campanha do político.

Por fim, se a fidelidade partidária não é importante para o eleitor pelas razões

apresentadas, numa análise realista, baseada em perspectiva política pragmática, para a

ciência política, de modo geral, a fidelidade partidária é mecanismo importante no

aperfeiçoamento da democracia por permitir ao eleitor ter maior transparência da atuação

parlamentar e, por conseguinte, maior controle do voto. Porém o mecanismo maior para o

aprimoramento da democracia consiste em oferecer aos cidadãos educação formal que lhes

permita maior acesso à informação e capacidade de interferir de modo mais consciente no

cenário político-partidário-eleitoral.
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