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RESUMO 

 

A pesquisa se propõe a identificar se as alterações constitucionais realizadas após a 
promulgação da Constituição de 1988 indicam tendência de institucionalização do 
sistema partidário ou reforço do comportamento individualista. Em uma perspectiva 
neo-institucionalista, acredita-se que a análise das regras formais do país seja uma 
fonte indispensável para a compreensão dos caminhos que o sistema partidário tem 
trilhado. Para responder a pergunta foi levantado o texto original da Constituição 
pertinente à temática antes de qualquer alteração, assim como analisadas as 
emendas constitucionais e decisões do Supremo Tribunal Federal que pudessem 
alterar em alguma medida tal dinâmica. Os dados encontrados demonstram que as 
alterações ao longo dos quase 30 anos de vigência da Constituição não são lineares, 
ora favorecendo comportamentos individualistas, ora fortalecendo os partidos 
políticos. No entanto, como saldo final das alterações constitucionais os partidos 
políticos sairiam como instituição mais fortalecida. 

 

 

Palavras-chave: Partidos políticos; Institucionalização; comportamento individualista. 

 

 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The research intents to identify if constitutional changes made after 1988 Constitution’s 
promulgation indicates a tendency to institutionalize the party system or reinforce 
individualistic behavior. From a neo-institutionalist perspective, it is believed that the 
analysis of the country's formal rules is an indispensable source for understanding the 
paths that the party system has taken. In order to answer the question, the original text 
of the Constitution that relates to the subject was described before any amendment 
and analyzed the constitutional amendments and decisions of the Federal Supreme 
Court that could alter in any way the party’s dynamics. The data show that the changes 
throughout the almost 30 years of the Constitution, are not linear, sometimes favoring 
individualistic behavior, or strengthening political parties. However, as the final balance 
of constitutional changes, we found that political parties would emerge as a stronger 
institution. 

 

 

Keywords: Political parties; institutionalization; individualistic behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Que os partidos políticos são atores fundamentais na democracia 

representativa, é uma ideia praticamente unânime na literatura especializada. 

Lamounier (1986, p. 11) sustenta que “partidos fortes são indispensáveis e quem sabe 

até inevitáveis em sistemas políticos complexos”. Embora não seja questionada 

necessariamente sua importância, especialmente nas sociedades modernas, grande 

parte da academia também reconhece que os partidos passam por uma grave crise 

de legitimidade. Considerando que a dinâmica partidária venha passando por 

transformações de caráter tanto exógenos, provenientes de mudanças na própria 

sociedade, como endógenos, resultantes da estrutura interna dos sistemas 

partidários, é certo que parece existir uma adaptação dos partidos à nova realidade. 

Nesta perspectiva, mesmo que haja a percepção de que as raízes na sociedade e o 

grau de identificação entre partidos e eleitores sejam cada vez menores, há de se 

ponderar que este ator está distante de ter um fim. 

Nos estudos sobre os partidos políticos nos deparamos com a tese de que 

quanto mais consolidado é o sistema partidário de um país, maior é a sua estabilidade, 

a qual influencia diretamente na qualidade da democracia (MAINWARING, 1991, 

1999; MAINWARING; TORCAL, 2005; SARTORI, 1976; ZUCCO, 2009; entre outros). 

Por consolidação dos sistemas partidários adotaremos 4 dimensões desenvolvidas 

por Mainwaring e Torcal (2005). A primeira considera que os sistemas mais 

institucionalizados manifestam considerável estabilidade dos padrões de competição 

entre partidos. A segunda, quanto mais institucionalizado, mais fortes são as raízes 

partidárias na sociedade. A terceira dimensão compreende que em sistemas mais 

institucionalizados, os atores políticos conferem legitimidade aos partidos, e tal 

legitimidade auxilia na estabilidade dos sistemas partidários. Por fim, em quarto lugar, 

as organizações partidárias não estão sujeitas aos interesses de uns poucos líderes, 

elas possuem um valor próprio.  

À luz destes critérios para a institucionalização dos sistemas partidários, busca-

se compreender, analisando especificamente a quarta dimensão, a saber, sobre o 

personalismo político, se podemos identificar uma tendência de consolidação dos 

sistemas partidários e, portanto, fortalecimento dos partidos, ou uma intensificação 
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desde comportamento individualista que caracterizou a República brasileira desde sua 

proclamação (MAINWARING, 1999; AMES, 2003; dentre outros).  

Parte da literatura recente vê com otimismo o desempenho da 

institucionalização do sistema partidário brasileiro em nossa jovem democracia, 

enquanto outra parte problematiza os resultados que esta linha encontrou, 

defendendo que uma análise mais profunda, e não tão centrada nas eleições 

presidenciais, levariam a resultados diferentes. O ponto pacífico entre diferentes 

perspectivas é que diferentes aspectos do arranjo institucional que caracteriza o 

sistema partidário brasileiro, como coligações, coalizões, migrações partidárias, 

fragmentação, dentre outros, influenciariam diretamente a noção do seu grau de 

institucionalização, e esta por sua vez a qualidade da democracia. Esses aspectos do 

sistema partidário são resultado da interação entre legislação formal e de como ela é 

aplicada e utilizada pelos atores políticos. 

Para este trabalho, adota-se a linha teórica do novo institucionalismo, que 

busca “elucidar o papel desempenhado pelas instituições na determinação de 

resultados sociais e políticos” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 194). Amparado nesta teoria, 

compreende-se que 

as regras estruturam as ações e a lógica dos políticos, tanto nas interações 
interpartidárias quanto nas intrapartidárias. Algumas regras dão fortes 
incentivos para que os políticos cooperem com outros representantes 
parlamentares e candidatos. Outras fazem exatamente o oposto, de modo 
que seria de se esperar práticas individualistas. Por outro lado, a natureza 
dos partidos e suas ligações com a sociedade civil e o Estado são afetadas 
pelo fato de os partidos serem ou não (e de que maneira) unificados e 
disciplinados; divididos em facções, como na Itália e no Uruguai; frouxos, mas 
com fortes ligações organizacionais, como nos EUA; ou individualistas. 
(MAINWARING, 1991, p. 42) 

 

Consideramos, assim, a importância de se compreender os arranjos 

institucionais em que estamos inseridos, por ver neles a capacidade de estruturar a 

natureza e os resultados dos conflitos entre grupos e atores (HALL; TAYLOR, 2003). 

É prudente considerar que esta não é a única variável que determina o comportamento 

político, mas é inegável que haja, em algum nível, influência das normas no processo 

de institucionalização ou enfraquecimento dos partidos, atuando como um modulador 

de comportamento político, influenciando inclusive o jogo parlamentar, que pode 
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maximizar seus ganhos particulares ou influenciar na consolidação dos sistemas 

partidários (AMES, 2003). 

A Constituição Federal de 1988 instituiu no Brasil um regime presidencialista, 

bicameral, federalista, pluripartidário, com eleições majoritárias para o Senado 

Federal e proporcional de lista aberta para a Câmara dos Deputados. Esse arranjo 

institucional trouxe consigo uma dinâmica própria para o sistema partidário. Nos 

estudos sobre partidos políticos é recorrente a interpretação de que o Brasil 

historicamente tem uma cultura personalista, em que os partidos parecem atores 

secundários nas grandes eleições e a origem dos partidos, em sua grande maioria, é 

fruto de divisões internas a eles dentro do próprio poder, com pouco respaldo e 

identificação na sociedade (LAMOUNIER; MENEGUELLO, 1986; MAINWARING, 

1991; MAINWARING; TORCAL, 2005; ZUCCO, 2009; dentre outros).  

Além disso, argumenta-se que os sucessivos escândalos de corrupção afastam 

cada dia mais a sociedade do universo político, e ainda, que é decrescente a distância 

entre os posicionamentos dos partidos, fazendo com que o eleitor tenha dificuldade 

na identificação do partido que o representa (MAIR, 2007; KATZ; MAIR, 2009). A 

despeito destes fatores citados, os partidos continuam possuindo o monopólio da 

representação política, já que o art. 14, § 3º, V da Constituição Federal de 1988 

condiciona a candidatura a cargos eletivos à filiação partidária. Os partidos também 

são os atores legítimos no nosso sistema democrático, a representar a sociedade 

junto à República, eles são a instituição mediadora pela qual os representantes são 

escolhidos.  

Quando analisamos o arcabouço institucional/legal referente ao sistema 

partidário no Brasil, que regula em específico a atuação política na arena decisória 

assim como na arena eleitoral, percebemos que existe grande valorização formal dos 

partidos políticos, atribuindo a eles papel fundamental e monopólio de algumas 

funções como já mencionado acima. Por outro lado, temos neste mesmo arcabouço 

momentos em que o candidato, e posteriormente o detentor do mandato, possui 

destaque acima do próprio partido que o elegeu; uma autonomia que se destaca 

quando comparada a outros países, mesmo adotando sistemas eleitorais iguais ou 

semelhantes. 
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Esta dissertação se propõe a responder a seguinte questão: as alterações 

realizadas na legislação a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 

indicam uma tendência de fortalecimento do partido político ou da valorização 

individual intensificando a cultura personalista brasileira? Para tanto, serão analisadas 

todas as reformas constitucionais efetuadas ao longo da vigência da atual 

Constituição e decisões do Supremo Tribunal Federal que alterem entendimentos 

ligados ao sistema partidário e eleitoral brasileiro. Ademais, quando se fizer 

necessário, serão utilizadas as leis infraconstitucionais (Código eleitoral, lei dos 

partidos e outras relevantes), além dos Regimentos Internos das Casas Legislativas 

para elucidar e aprofundar pontos específicos. 

Desde sua promulgação, a Constituição brasileira já sofreu 95 emendas 

constitucionais e, ainda, 6 emendas de revisão1. Das 6 emedas de revisão, 4 delas 

alteram dispositivos que de uma forma ou de outra se relacionam com o sistema 

eleitoral e partidário. Quanto às demais emendas constitucionais, das 95 

promulgadas, 12 delas também alteram a Constituição em aspectos relacionados ao 

sistema eleitoral e partidário. 

Além das emendas constitucionais em si, existem algumas decisões 

emblemáticas do Supremo Tribunal Federal (STF) que, no cumprimento do seu dever 

de legítimo intérprete da Constituição, alteraram significativamente as regras do jogo 

do mundo da política. Um exemplo relevante é a questão da fidelidade partidária, que 

a princípio foi regulamentada por uma decisão do STF em resposta a um Mandado de 

Segurança. Na ocasião, o Supremo determinou que o mandato, no caso das eleições 

proporcionais, seria do partido e não do parlamentar, e pouco depois, o entendimento 

foi estendido às eleições majoritárias. Após uma resolução do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE)2, esta matéria foi regulamentada pela Lei nº 13.165, de 2015, e ainda 

teve mais um capítulo com a criação da janela legal para trocas partidárias pela 

emenda constitucional nº 91, de 2016. Além da fidelidade partidária, podemos citar 

alterações como o fim da cláusula de barreira, fim da verticalidade, dentre outras 

                                            

1 As emendas de revisão ocorreram por uma previsão expressa na Constituição que após 5 anos de 
vigência da mesma, o Congresso se reuniria sob um processo legislativo diferenciado para fazer as 
alterações que considerassem cabíveis.  
2 A decisão do Supremo Tribunal Federal ocorreu em resposta aos Mandados de Segurança nº 26.602, 
nº 26.603 e nº 22.604, e posteriormente foi regulamentada pela Resolução nº 22.610, de 2007, pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. 



 
 
 
 

21 

medidas que influenciam diretamente no processo de institucionalização dos sistemas 

partidários. 

Nas idas e vindas do tema, podemos entender que ora se fortalecia o sistema 

partidário, ora o indivíduo. Diversos aspectos do sistema eleitoral vigente, mas 

sobretudo o sistema proporcional de lista aberta para a Câmara dos Deputados, 

fomentam uma disputa interna dentro dos próprios partidos de forma a causar uma 

disputa pessoal por votos, acima da defesa da bandeira partidária. Por outro lado, o 

funcionamento do Congresso é viabilizado principalmente via delegação aos líderes 

partidários, fazendo com que aqueles que optem por um caminho independente, 

afastados da vida do partido, fiquem no exercício do mandato à margem do processo. 

Essas são questões em que facilmente se visualiza as consequências para a dinâmica 

partidária, mas várias alterações menores, as ditas “mini reformas eleitorais”, moldam 

nosso modelo institucional e influenciam no grau de institucionalização e 

funcionamento do sistema partidário. 

Portanto, surgem 3 hipóteses possíveis neste estudo: I – as reformas 

constitucionais realizadas sob a égide da Constituição de 1988 indicam uma tendência 

de consolidação do sistema partidário; II – as reformas constitucionais realizadas sob 

a égide da Constituição de 1988 indicam uma tendência de crescimento da autonomia 

do político em relação ao seu partido, e por último, III - as reformas constitucionais 

realizadas sob a égide da Constituição de 1988 indicam que os incentivos são 

oscilantes, ora se permite maior autonomia dos atores políticos individualmente e em 

outros existe uma política de valorização do partido como o ator principal.  

A partir do histórico das reformas constitucionais pertinentes pretende-se 

sistematizar as mudanças normativas a fim de responder a pergunta problema posta 

e encontrar um saldo final compreendendo qual é a tendência do nosso arranjo 

institucional. 

De acordo com Kinzo (1993, p. 6) 

a estrutura institucional é um dos fatores que condicionam a formação e o 
desenvolvimento dos partidos políticos. No caso brasileiro, é importante 
salientar a influência que o regime de governo, o sistema eleitoral e a 
legislação partidária têm exercido sobre o desenvolvimento partidário. 
Referimo-nos aqui ao que Panebianco designa como “... fatores relativamente 
estáveis, que estruturam a arena partidária e consequentemente influenciam 
suas organizações”. 
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Como a autora afirma, o regime de governo, o sistema eleitoral e a legislação 

partidária são fatores relevantes no desenvolvimento partidário, e a intenção desta 

dissertação é exatamente preencher a lacuna na produção acadêmica ao fazer uma 

análise detalhada do arcabouço institucional brasileiro e suas mudanças, que permita 

apreender qual é a tendência que nosso sistema partidário caminha. 

Há críticas (CARREIRÃO, 2014) em relação às análises centradas apenas na 

esfera federal como parâmetro para se discutir a qualidade do sistema partidário 

brasileiro. Entretanto, neste trabalho é razoável assim fazê-lo devido ao princípio 

constitucional da simetria aplicado ao Poder Legislativo nas esferas estaduais e 

municipais. Ainda que existam diferenças localizadas, elas não são significativas 

quanto ao arcabouço legal/formal, até porque a legislação eleitoral é competência de 

União. O trabalho não objetiva analisar como é o comportamento do sistema 

partidário, mas estimar qual é a tendência das alterações legais feitas ao longo das 

últimas décadas, que evidentemente afetarão a dinâmica partidária. 

A princípio será analisado o modelo legal instituído com a promulgação da 

Constituição de 1988, referente à atuação dos partidos e dos atores individualmente. 

As escolhas de sistema pluripartidário, o sistema eleitoral proporcional, o próprio 

presidencialismo, são variáveis que afetam diretamente a dinâmica da atuação dos 

partidos, portanto, o quadro inicial desta nova fase na história do Brasil é essencial, 

antes de qualquer alteração ser efetuada. 

Após o retrato da autonomia dos partidos políticos e dos atores políticos 

individuais, serão sistematizadas as alterações constitucionais realizadas. As 

reformas no texto constitucional a serem analisadas dizem respeito tanto àquelas 

realizadas via processo legislativo, assim como decisões judiciais relevantes, como, o 

exemplo citado da fidelidade partidária que foi inicialmente decidida pelo Supremo 

Tribunal Federal e posteriormente regulamentada por lei.  

As alterações serão tabuladas por ordem cronológica para viabilizar a análise 

de tendência das alterações, podendo ser relacionadas com o perfil da composição 

do Congresso, composição do Supremo Tribunal Federal, da própria composição 

partidária e com conjunturas políticas e econômicas.  

A partir dessa pesquisa documental se almeja alcançar o objetivo geral da 

dissertação de compreender qual é o caminho que as alterações do texto 
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constitucional têm traçado, se de valorização das instituições partidárias ou partindo 

para uma autonomia cada vez maior do ator político individual, reforçando a cultura 

personalista.  

O trabalho será organizado em 5 capítulos. O primeiro trata-se da introdução, 

o segundo capítulo será destinado a uma breve digressão teórica acerca dos debates 

recentes da literatura sobre partidos políticos, assim como a discussão sobre a 

consolidação dos sistemas partidários e os fatores que promovem este processo, e 

por fim, como esta discussão da consolidação dos sistemas partidários se dá ao 

analisarmos a realidade brasileira.  O terceiro capítulo tratará de uma apresentação 

do sistema partidário que se configurou com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, antes de qualquer alteração. O capítulo seguinte, número 4, será destinado 

à análise das alterações constitucionais afetas ao sistema partidário brasileiro, 

realizadas ao longo dos quase 30 anos de vigência da Constituição Federal. Em 

seguida, o quinto capítulo se dedicará à análise dos sinais de consolidação do sistema 

partidário brasileiro ou fortalecimento do comportamento individualista, buscando um 

saldo final indicativa da tendência que as alterações apresentaram. E, por último, as 

conclusões finais deste trabalho. 

Esse trabalho pode contribuir na direção de clarear as próprias críticas em 

relação ao nosso sistema partidário na medida em elucida a direção que nossas 

instituições estão caminhando. Assim, pretendemos reunir evidências que nos 

permitam avaliar se está havendo, um aprofundamento da consolidação dos partidos 

políticos e, como consequência, conforme analisado pela literatura especializada, uma 

maior qualidade da democracia. A discussão proposta também pode ser oportuna 

para o debate sobre reforma política, quando se discute, por exemplo, os modelos de 

lista aberta ou fechada para as eleições legislativas. É possível conjecturar que se a 

direção das reformas visa o fortalecimento dos partidos políticos, em detrimento da 

personificação, a lista fechada faz sentido no caminho da valorização - prevendo-se 

os devidos mecanismos de controle para que não haja concentração de poder nas 

lideranças tradicionais, impedindo que haja espaço para rotatividade e oxigenação 

das elites. Se, pelo contrário, se identificar um esforço no sentido de promover a 

autonomia do ator político individual, a lista aberta é o caminho mais lógico, inclusive 

sendo razoável a reflexão sobre a inclusão de candidatos avulsos. Assim, os dados 
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deste trabalho podem trazer informações relevantes para se refletir sobre a reforma 

política tão reivindicada na sociedade brasileira. 

Os dados encontrados indicam que não há um caminho constante na direção 

do fortalecimento partidário, tampouco do fortalecimento do comportamento 

individualista. Antes, as mudanças nas emendas constitucionais revelam uma 

tragetória pscilante ao longo dos 30 anos de vigência da Carta Magna brasileira, ora 

para um lado, ora para o outro, conforme a terceira hipótese levantada. 

No entanto, após a análise das reformas constitucionais (6 emendas 

constitucionais de revisão e 95 emendas constitucionais promulgadas até fevereiro de 

2017), assim como as decisões do Supremo Tribunal Federal que surgiram neste 

interim, pode-se inferir da análise um saldo final apontando uma tendência para a 

valorização partidária em detrimento do comportamento individualista. 
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2 DIGRESSÃO TEÓRICA SOBRE PARTIDOS, CONSOLIDAÇÃO DE 

SISTEMAS PARTIDÁRIOS E A REALIDADE BRASILEIRA 

 

2.1 SOBRE OS PARTIDOS POLÍTICOS E A CRISE DE REPRESENTATIVIDADE 

 

Os Partidos Políticos são considerados classicamente como atores essenciais 

da democracia moderna, de natureza representativa. Epstein (1982) indica que os 

partidos não são condição suficiente para a democracia, mas são uma condição 

necessária. Pensar em partidos modernos pressupõe pensar em uma atuação 

contínua, com um mínimo de complexidade organizacional e burocrática, alguma 

orientação ideológica e certa impessoalidade no que tange ao acesso às posições de 

liderança (LAMOUNIER, 1986).  

É interessante rever duas visões muito distintas do papel dos partidos na 

sociedade. Em uma visão marxista, os partidos só podem surgir como braço político 

de um grupo social preexistente e bem configurado. Cerroni (1973, p. 13 apud 

LAMOUNIER, 1986, p. 15), ao citar Gramsci afirma que “a história de um partido (…) 

não poderá deixar de ser a história de um grupo social determinado”. Já no outro 

extremo, Schumpeter advoga que os partidos têm uma função reguladora da 

competição política, como qualquer associação de negócios no campo econômico. 

Para ele, o fundamento de legitimidade da instituição não está no seu surgimento 

direto da sociedade, mas  

o crescimento eleitoral e organizacional do partido, o seu maior ou menor 
imbricamento com os interesses de um dado setor social, o fato de se tornar 
ou não um foco estável de identificações populares – tudo isso passa à 
categoria de eventos posteriores, a serem explicados, em vez de 
permanecerem como elementos incluídos de antemão na própria 
conceituação de partido. (LAMOUNIER, 1986, p. 16) 

 

Schumpeter tem uma visão minimalista dos partidos, enxergando-os como 

organizações que possuem a função de minimizar as incertezas dos mecanismos de 

representação. O autor entende que o nascedouro dos partidos políticos nas 

democracias pluralistas é o seu monopólio de indicação a cargos eletivos, muito mais 

do que o respaldo social e popular.  
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Independente da visão adotada sobre partidos é indiscutível sua importância 

na organização das sociedades modernas. Também é inegável que haja atualmente 

nas democracias ocidentais uma crise de representatividade que atinge diretamente 

esta instituição. Os partidos têm sido considerados como uma classe descolada da 

sociedade, cujo propósito é representar seus interesses próprios em detrimento dos 

interesses da sociedade. Essa percepção sobre a “classe representante” pode ser 

evidenciada por diversos fatores. Mair (2003) analisa algumas das evidências 

percebidas na Europa ocidental: a queda da filiação partidária entre 1980 e 1990 foi 

expressiva, passando de 9,8% para 5,7% respectivamente. Os dados disponíveis no 

site do Tribunal Superior Eleitoral só apresentam os resultados a partir de 2002, e 

revelam, ao contrário da tese de Peter Mair, que no caso brasileiro os filiados têm 

crescido sistematicamente ao longo dos anos saltando de 11.131.135 milhões de 

filiados em 2002 para 15.842.525 milhões em 2015. 

Outro dado é o declínio do ativismo partidário; mesmo entre os filiados aos 

partidos políticos, a atividade militante se torna cada vez menor. Também a queda da 

participação eleitoral tem sido destacada na Europa ocidental, onde os menores 

índices de votos expressos surgiram na década de 1990. O autor conclui que os 

partidos estão cada vez mais distanciados da sociedade, e não conseguem mais 

mobilizar os cidadãos como uma vez já conseguiram. Sobre o comparecimento às 

eleições no contexto brasileiro, os dados disponibilizados pelo TSE incluem os 

eleitores faltosos aos últimos 3 pleitos que não regularizaram sua situação antes da 

data de identificação dos faltosos. Os dados confirmam a linha adotada pelo autor. 

Nas eleições de 2006, foram 614.648 mil eleitores, nas eleições de 2010, 1.473.414 

milhões de eleitores e nas eleições de 2014, 1.782.083 milhão de eleitores que se 

encaixaram neste perfil. Não estão computadas as justificações de voto. 

Dentro desta perspectiva de descolamento da sociedade, Katz e Mair 

desenvolveram a teoria do partido cartel em 1992 e que foi posteriormente rediscutida 

em 20093, atentando para padrões de conluio e cooperações intrapartidárias, e ainda 

                                            

3  Os autores apresentaram um paper com a tese do “partido cartel” em um workshop no Europcan 
Consortium for Political Research Joint Sessions em 1992 e, posteriormente, a ideia foi muito utilizada 
em trabalhos sobre partidos políticos nas democracias inclusive com teste das hipóteses lançadas 
pelos autores, sendo que algumas foram confirmadas e outras rejeitadas. Mair e Katz consideraram 
interessante revisitar a teoria anos mais tarde a fim de sanar ambiguidades e sugerir refinamentos 
teóricos. Essa revisão foi publicada no trabalho de 2009. 
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de competição como um meio do Estado influenciar no desenvolvimento do partido. 

O partido cartel é um tipo ideal, nos padrões weberianos, que se desenvolve em 

democracias caracterizadas por uma relação misturada entre Estado e partidos, com 

tendência ao conluio destes últimos. Como resultado dos estudos realizados por eles 

sobre organização dos partidos, os dados apontaram para um movimento significativo 

dos partidos em relação ao Estado, causando dependência tanto das suas leis e 

regulamentos, em uma perspectiva institucional, quanto pelo sustento com recursos 

públicos, via financiamento, acesso à máquina estatal que viabiliza a patronagem4 e 

acesso ao poder.  

Com base nesses dados, os autores concluíram que os partidos são muito mais 

influenciados pelo Estado do que se percebia. Desta constatação surge a primeira 

hipótese do estudo dos autores de que, então, os partidos estariam se afastando da 

sociedade. A segunda hipótese aventa que, se os partidos estão se aproximando do 

Estado e dependentes das instituições, ou seja, caminhando na mesma direção, seria 

de se esperar que eles se assemelhassem em relação ao eleitorado, políticas, estilos, 

entre outros, o que tornaria cada vez mais difícil a distinção entre eles. Terceiro, ainda 

que os partidos estejam mais dependentes do Estado e de seu arcabouço 

institucional, cumpre lembrar que eles são responsáveis diretos pelo arranjo 

institucional estabelecido, portanto não são atores exógenos, passivos, mas sujeitos 

centrais. A partir dessas três premissas é esperado que haja cooperação entre os 

partidos, e daí o conluio.  

No que concerne à separação entre partidos e sociedade, levantado como um 

dos fatores que favorecem o surgimento do partido de cartel, Mair (2007), destaca o 

quanto o eleitorado se afastou dos partidos, e não apenas o contrário. As 

transformações não aconteceram apenas nas identidades e modus operandi dos 

partidos, antes, o autor defende que o descolamento entre a sociedade e os partidos 

políticos foi resultado de uma sociedade que se complexificou, e se torna cada vez 

mais multifacetada, dificultando aos partidos a criação de uma identidade tal que 

satisfaça a todos, por isso a tendência para o centro, para a convergência. O autor faz 

referência à conclusão de Caul e Gray (2000), segundo a qual os partidos políticos 

                                            

4 Patronagem é definida como o uso público de recursos públicos para trocas particularistas e diretas 
entre clientes e partidos políticos ou funcionários do partido. (MÜLLER, 2006) 
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em democracias industriais avançadas possuem dificuldades em manter identidades 

distintas. 

Uma das consequências mais visíveis de tal complexização da sociedade seria 

a fragmentação partidária, para dar conta de tantas bandeiras e diversidade dos 

eleitores. São vários os autores que apontam no sentido de que em uma realidade de 

alta fragmentação partidária seria cada vez maior o desafio do exercício do poder, 

pois haveria de ser compartilhado na formação de coalizões, e tais processos são 

complexos e desgastantes (DUMONT; WINTER, 2006; KATZ; MAIR, 2009; KEMAN, 

2006; MAIR, 2008; MÜLLER, 2006). Para os autores, tal fragmentação, que ocorre 

tanto na Europa ocidental, objeto desses estudos mencionados, quanto no Brasil, tem 

como um dos motivos a sociedade multifacetada já citada anteriormente. Essa relação 

causal direta entre sociedade multifacetada e alta fragmentação partidária é 

controversa, já que em muitos casos os partidos surgem de divisões internas aos 

partidos e não de representação da sociedade necessariamente.  

Esta sociedade tem cada vez mais dificuldade em se identificar com partidos 

políticos, o que gera um ciclo em que os partidos convergem ao centro para abarcar 

o máximo de eleitores possíveis e viabilizar seu projeto de poder. Contudo, ao 

convergirem, enfraquecem ainda mais as linhas que dividem suas identidades e as 

possibilidades de vínculos com setores sociais específicos, tornando-os mais voláteis.  

Embora esse cenário seja suscetível a um progressivo descrédito das 

agremiações partidárias não se pode dizer que os partidos perderam sua importância. 

Os partidos se mantêm como ator de grande relevância, seja pela sua natureza, ou 

pela própria ação de quem alcançou o poder através deste instituto e não pretende 

mudar as regras do jogo que o beneficiou. Para Peter Mair, na verdade, não existe 

uma crise dos partidos políticos, no sentido de um esgotamento pleno de suas 

funções, mas uma transferência de suas funções representativas para uma função 

procedimental. Essa mudança é coerente com o movimento dos partidos da 

sociedade civil para o Estado (2003).  

Algumas funções classicamente atribuídas aos partidos sofreram 

transformações ao longo do tempo. A função de articulação e agregação de interesses 

sociais e políticos hoje concorre com a sociedade civil organizada e movimentos 

sociais, que não necessariamente estão sob a égide de algum partido. A atribuição de 
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formuladores de políticas públicas também cede cada vez mais espaço para os 

burocratas e técnicos gestores, que tampouco possuem, a princípio, compromissos e 

lealdades partidárias. Mesmo a função de recrutamento de líderes e funcionários para 

os cargos públicos eletivos, ainda que seja uma das funções mais clássicas 

existentes5 (GUNTHER; DIAMONG, 2001 apud MAIR, 2007), ganhou outros 

contornos com o surgimento dos candidatos “puxadores de voto”, que não 

necessariamente possuem uma vida partidária ativa, mas passam na frente daqueles 

que são leais e ativos nos partidos. Portanto, existe uma nova dinâmica no exercício 

dessa função.  

Contudo, não se pode perder de vista que a função procedimental dos partidos, 

ou seja, a atuação e organização do parlamento e do governo, continua sendo uma 

seara dominada pelos partidos políticos. A despeito do descolamento da sociedade, 

as agremiações partidárias detêm esse nicho de atuação sem concorrência. Nas 

palavras de Mair (2003, p. 284-285)  

mesmo para lá dos sistemas convencionais de governo parlamentar, os 
partidos parecem ser igualmente necessários, na prática, para a organização 
dos procedimentos legislativos, o funcionamento das comissões legislativas 
e os acordos diários sobre a agenda legislativa. 

 

A reflexão acerca das funções dos partidos nos leva a concluir que suas 

funções representativas têm sido ofuscadas pelas novas concorrências e pelas 

transformações da sociedade, tornando cada vez mais difícil para os partidos 

desempenhá-las. Por outro lado, intensifica-se a função processual, procedimental, 

governativa dos partidos. Conforme Kinzo (1994) assinala, além da conexão entre 

cidadãos e o Estado, ou seja, sua função representativa, o partido também é a 

conexão entre legislativo e executivo, e ainda entre as esferas nacional, estadual e 

municipal.  

Diante do cenário das constantes e profundas transformações sofridas nas 

funções e desempenho dos partidos políticos, um resultado que podemos apontar é a 

                                            

5 No caso do Brasil trata-se de monopólio desta função, já que a legislação prevê que só pode ser 
candidato aquele que estiver filiado a partido político há pelo menos 6 meses. (BRASIL. Lei 9.504, de 
1997. Estabelece normas para as eleições. Diário Oficial da União, Brasília, 01 out. 1997. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9504-30-setembro-1997-365408-norma-pl.html>. 
Acesso em: 6 abr. 2017) 



 
 
 
 

30 

ascensão da política centrada nos candidatos (WATTENBERG, 1991 apud 

FIGUEIRA, 2002). Este fenômeno já não se reserva apenas aos sistemas 

presidencialistas, classicamente mais personalistas, mas é percebido globalmente. 

Isso decorreria em grande parte devido a esse desgaste e afastamento dos partidos 

políticos em relação à sociedade, fazendo com que esta deposite sua expectativa em 

indivíduos. Conforme explica Figueira (2002, p. 2), 

dois fenômenos cruciais para compreender a ascensão da figura do 
candidato – a desagregação eleitoral e a decomposição partidária – espelham 
o declínio da fidelidade do eleitor ao partido, da identificação partidária e da 
imagem dos partidos. Quando a opinião pública tende à neutralidade sobre 
os partidos, é o candidato quem polariza o debate.  

 

2.2 DISCUSSÃO SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS 

PARTIDÁRIOS 

 

Todas estas características dos partidos analisadas, suas origens e 

transformações sofridas ao longo do tempo, são variáveis relevantes quando 

estudamos o processo de institucionalização dos sistemas partidários nos países. 

Trata-se de um processo considerado importante para a estabilidade e qualidade das 

democracias. 

Um clássico autor que desenvolveu o conceito de institucionalização dos 

sistemas partidários foi Sartori, em 1976. Entretanto utilizaremos para esta 

dissertação os conceitos de Mainwaring e Torcal (2005), visto que estes tecem 

algumas críticas ao modelo desenvolvido pelo italiano. Segundo os autores, Sartori foi 

o primeiro a destacar a importância da institucionalização (a que chamou de 

consolidação) partidária no estudo dos sistemas partidários. Entretanto, eles apontam 

discordâncias com essa teoria. A primeira delas é a clivagem entre sistemas 

consolidados e não sistemas: tal classificação seria muito arbitrária. Mainwaring e 

Torcal compreendem que o processo de institucionalização é contínuo. A segunda é 

um patamar muito exigente para a classificação de sistema partidário, deixando fora 

países com sistemas já antigos, como o caso da Colômbia. A terceira crítica foi relegar 

institucionalização em segundo plano, desconsiderando as variações entre os 

sistemas partidários devido aos diferentes níveis de institucionalização. Para os 

autores,  
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uma classificação dos sistemas partidários baseada no número de partidos e no 
nível de polarização negligencia diferenças substanciais no grau de 
institucionalização e, portanto, como a competição entre partidos funciona em 
contextos menos institucionalizados” (MAINWARING; TORCAL, 2005, p. 253).  

 

Outro ponto importante do trabalho de Mainwaring e Torcal (2005) é que eles 

trouxeram o debate para os sistemas partidários após a terceira onda de 

democratização na qual o Brasil está inserido. Os autores enfatizam que a importância 

da institucionalização dos sistemas partidários é que sua fraqueza pode comprometer 

o accountability eleitoral6, os sistemas se tornam mais vulneráveis a políticos anti-

partidos podendo acarretar em efeitos adversos na democracia. O sistema partidário 

institucionalizado é  

aquele em que os atores desenvolvem expectativas e comportamentos 
baseados na premissa de que os contornos e as regras fundamentais da 
competição e do comportamento partidários prevalecerão no futuro previsível 
(MAINWARING; TORCAL 2005, p. 254). 

 

Portanto, sistemas partidários institucionalizados estão diretamente ligados à 

estabilidade. 

A institucionalização dos sistemas partidários está vinculada à política 

democrática, primeiro porque quando a institucionalização é fraca, aumentam-se as 

incertezas quanto aos resultados eleitorais, o que pode enfraquecer os regimes 

democráticos. Os sistemas fluidos possuem alto grau de volatilidade, as barreiras para 

a entrada de novos partidos são mais baixas, é alta a probabilidade que candidatos 

personalistas e anti-sistemas alcancem o poder. Este contexto pode facilitar o 

surgimento de líderes autoritários e mesmo a erosão de sistemas democráticos.  

Outro fator importante é que a fraca institucionalização dificulta o accountability 

eleitoral, já que os partidos não possuem traços ideológicos/programáticos facilmente 

identificáveis, além de ser comum o surgimento e desaparecimento dos partidos, e 

ainda as mudanças de orientação programática durante seus mandatos. Tais 

características dificultam a identificação ideológica do eleitor e consequentemente o 

accountability. Para que a última ocorra, o ambiente político deve proporcionar 

                                            

6 Accountability eleitoral diz respeito à responsividade entre eleitor e candidato. A capacidade de o 
eleitor punir ou recompensar políticos no momento eleitoral. (REBELLO, 2011). 
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elementos objetivos de informação que permitam ao eleitor um voto racional. Os 

custos de informação para o eleitor alinhar suas preferências ideológicas e 

programáticas com o candidato em sistemas fluidos é muito alto, e quando os partidos 

não funcionam como facilitadores desse processo abre-se espaço para o surgimento 

do personalismo7.  

De acordo com Mainwarring e Torcal (2005), são quatro as dimensões da 

institucionalização do sistema partidário. Primeiro, os sistemas mais 

institucionalizados manifestam considerável estabilidade dos padrões de competição 

entre partidos. Segundo, quanto mais institucionalizado, mais fortes são as raízes 

partidárias na sociedade. Assim, quanto mais forte este enraizamento, que se dá a 

partir de identificações programáticas e ideológicas, ocorre regularidade na 

competição eleitoral que reforça a primeira dimensão de estabilidade. Os autores 

ressaltam que “raízes na sociedade e estabilidade na competição entre partidos, 

embora analiticamente separáveis, estão entrelaçadas porque o forte enraizamento 

social estabiliza a competição” (MAINWARING; TORCAL, 2005, p. 254). Em terceiro 

lugar, em sistemas com maior nível de institucionalização, os atores políticos 

conferem legitimidade aos partidos, tal legitimidade auxilia na estabilidade dos 

sistemas partidários. Por fim, em quarto lugar, as organizações partidárias não estão 

sujeitas aos interesses de uns poucos líderes, elas possuem um valor próprio. 

Conforme intitula Gomes (2016), trata-se da “chave de Mainwaring”: a 

institucionalização é medida pela volatilidade, identidade, legitimidade e organização. 

Com base nestas dimensões, podemos depreender que em sistemas não 

institucionalizados, ou pouco institucionalizados (os autores chamam de fluidos), as 

características são de “menos regularidade nos padrões da competição, raízes mais 

fracas na sociedade, menor legitimidade conferida aos partidos e organizações 

partidárias mais débeis, dominadas frequentemente por líderes personalistas” 

(MAINWARING; TORCAL, 2005, p. 255). Para os objetivos deste estudo, daremos 

enfoque na quarta dimensão, que trata do personalismo e individualismo na política.  

                                            

7 Aqui é perceptível a visão schumpeteriana da função reguladora dos partidos, reduzindo as incertezas 
e traduzindo preferências dos eleitores. Esta visão é compartilhada por vários autores, por exemplo 
Downs (1957). 
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Os autores arguem que quando o voto é baseado em características pessoais, 

a despeito de um conteúdo programático ou ideológico, revela-se fraqueza nas raízes 

partidárias. Em sistemas fluidos o cenário político é muitas vezes dominado por 

personalidades e não por partidos. Tais personalidades são independentes dos 

partidos e suas preferências programáticas, e podem ter sucesso no pleito por altos 

cargos, em especial em sistemas presidencialistas em que podem apelar diretamente 

ao eleitor. O grau de institucionalização é limitado, ainda, quando um partido serve 

aos interesses de um líder em particular, tornando-se um instrumento deste. Como 

concluem os autores: “quando os partidos eleitoralmente bem sucedidos são veículos 

personalistas, o nível de institucionalização do sistema é baixo” (MAINWARING; 

TORCAL, 2005, p. 255). 

Em sua análise, os autores levantaram em seis países8, os dados dos 

candidatos ousiders à presidência, sejam eles sem partido, de partidos novos, ou de 

partidos que tiveram menos de 5% dos votos para a câmara baixa e que nunca 

apresentaram candidatos à presidência em eleições anteriores.  

O fenômeno de presidentes outsiders ocorre tanto em países da terceira onda 

de democratização9, como em países pós comunistas. Uma possível explicação para 

o voto personalista, mesmo com algum tempo de democracia já instaurada, estaria no 

enraizamento dos partidos políticos na sociedade antes do surgimento dos meios 

modernos de comunicação de massa10, em especial a televisão, já que antes os 

candidatos necessitavam das organizações partidárias para que seu discurso 

alcançasse os eleitores, e o advento da televisão teria substituído essa necessidade.  

Ademais, o mau desempenho de muitos regimes competitivos desacreditou os 

partidos como veículos de representação, o que abriu caminho para representações 

personalistas. Por fim, muitos dos partidos pós-1978 são programaticamente difusos 

ou não são ideologicamente confiáveis, mudando seus posicionamentos, dificultando 

                                            

8 Foram analisados seis países latino-americanos – Brasil, Equador, Venezuela, Bolívia, Colômbia e 
Peru – e os Estados Unidos para efeitos de comparação. 
9 Essa expressão “terceira onda de democratização” foi cunhada pelo trabalho de Samuel Huntington 
e abarca os países que se redemocratizaram a partir de 1978, em especial países do leste europeu e 
América Latina (HUNTINGTON, 1994). 
10 Neste ponto os autores dialogam com os artigos de Mair sobre a crise dos partidos e o partido cartel 
(2003; 2007; 2009) 
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a identificação dos eleitores. Além disso, o sistema presidencialista facilita o 

surgimento do voto personalista, e tal regime é predominante nestas democracias.  

O voto personalista poderia significar uma sofisticação política e maior 

accountability eleitoral no sentido de um controle direto entre 

representante/representado. Entretanto, nos países em desenvolvimento não está 

conectada a avaliação do líder e questões ideológicas e, portanto, trata-se de um 

personalismo não programático. Os autores concluem que é de suma importância a 

institucionalização dos sistemas partidários, mas salientam que este fenômeno se dá 

de diferentes formas, em especial nos países com democracias industriais avançadas 

e democracias em desenvolvimento.  

A institucionalização dos sistemas partidários ocorre na medida em que as 

instituições como um todo estão estabilizadas (SCHMITTER, 2001). Não considerar 

as nuances de análise necessárias nesses distintos cenários pode levar a conclusões 

equívocas. O nível de institucionalização varia muito, e as causas explicativas vão 

muito além dos fatores de polarização e número de partidos conforme asseverava 

Sartori. Mainwaring e Torcal (2005) demonstraram que o grau de enraizamento na 

sociedade e as distâncias ideológicas nos partidos são variáveis que devem ser 

consideradas.  

Acerca do personalismo na política, foco desta pesquisa, Samuels (1997) 

discute o tema do individualismo nas campanhas eleitorais em detrimento da 

valorização dos partidos, tratando do assunto não apenas com enfoque nos sistemas 

eleitorais, mas também analisando os partidos e seu comportamento como 

determinantes para a busca do voto na pessoa do candidato.  

O autor elenca três sistemas eleitorais que privilegiam o comportamento 

“centrado no candidato”: sistema de voto único não transferível, sistema de voto único 

transferível e sistema proporcional de lista aberta. O alvo é compreender quais são os 

mecanismos e incentivos que os partidos podem desenvolver para fazer face à 

tendência a este comportamento. O artigo enfoca o Brasil, por ser conhecido por sua 
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política individualista e ao mesmo tempo possuir um mecanismo sui generis quando 

permite em si o voto de legenda11.  

O autor define os sistemas eleitorais centrados no candidato com os seguintes 

critérios: (I) o eleitor vota diretamente no candidato ou pode ter uma lista; (II) cada 

distrito elege um ou mais de um membro para a assembleia; (III) a distribuição das 

cadeiras é diretamente relacionada a maior votação dos candidatos, ou a organização 

da lista é de acordo com os mais votados. Os sistemas que contemplam esses 

critérios são os citados acima e são chamados de sistemas “centrados no candidato”.  

Samuels (1997) levanta o argumento de que quando um partido não garante 

os votos ao candidato apenas baseado na força da legenda a qual ele é filiado e tal 

legenda apresenta diversos candidatos ao pleito, seria natural a competição interna 

pelos votos. O autor apresenta três cenários possíveis que, se desenvolvidos no 

surgimento do partido, podem ser capaz de estabelecer os incentivos necessários 

para um comportamento individualista ou coletivista: dependeria da organização 

interna de cada partido. O primeiro é que não fossem estabelecidos quaisquer freios 

ao individualismo e os candidatos dependessem cada um de si mesmo para a 

competição. Neste caso cada candidato possuiria plena liberdade, tentando controlar 

o pork barrel12 e capitalizar suas vitórias em torno de si.  

O segundo cenário consistiria em uma regulamentação do individualismo, em 

que o partido desenvolve mecanismo para amenizar a competição intrapartidária por 

meio de controle de indicações e punições para desobediência, por exemplo. E por 

fim, o terceiro cenário seria o desenvolvimento de uma imagem coletiva, que implica 

o desenvolvimento de uma plataforma de partido e os candidatos deveriam fazer 

propaganda dela e não poderiam divergir. Neste caso, o individualismo de base 

                                            

11 O sistema de contabilização dos votos no Brasil será detalhado no próximo capítulo, mas cabe aqui 
elucidar resumidamente como ele ocorre. Em um sistema de lista aberta como o brasileiro, o eleitor 
tem a prerrogativa de ordenar a lista conforme suas preferências, portanto, ao votar em um candidato, 
o eleitor está manifestando sua vontade de que o candidato escolhido esteja em primeiro lugar na lista 
de candidatos de seu partido/coligação. Quando o eleitor não tem uma preferência estabelecida quanto 
ao candidato, mas apenas em relação à legenda de sua preferência, ele pode dar seu voto apenas no 
número da legenda do partido, permitindo que seu voto colabore no alcance do coeficiente partidário, 
e consiga angariar o máximo de cadeiras, independente de candidato específico.  
12 Segundo explicação do próprio autor, a expressão pork barrel significa projeto governamental que 
rende benefícios localizados. Pork, no contexto, significa recursos, obras ou empregos públicos 
utilizados pelos políticos como instrumentos clientelísticos, voltados mais para as vantagens políticas 
do que para o interesse público. (SAMUELS, 1997) 
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fisiológica não comporta esse cenário, mas o individualismo político-ideológico sim. O 

autor sustenta que a opção por uma das estratégias depende em grande medida do 

grau de centralização do acesso à candidatura, fontes de financiamento e office 

benefits. Isso implica que “a longo prazo a estrutura do partido torna-se ainda mais 

relevante” (SAMUELS, 1997, p. 4). 

Os modelos que estudam o comportamento partidário não são apropriados 

para o estudo de David Samuels, pois consideram as características dos partidos 

constantes e se concentram apenas nos atributos dos sistemas eleitorais. Pode-se 

observar isto tanto no estudo de Carey e Shugart (1993), que classifica a tendência 

dos sistemas eleitorais para gerar incentivos ao voto pessoal, ou mesmo Myerson 

(1993) que afirma que em determinados sistemas os candidatos centram sua força 

em setores específicos ou de minorias privilegiadas. Para Samuels (1997), o estudo 

dos incentivos de promoção do voto no partido ou na pessoa pode ser mais explicativo 

se for levado em consideração as características particulares dos partidos e seus 

mecanismos. De acordo com o autor, “as diferenças entre partidos nos sistemas 

eleitorais centrados no candidato podem ser mais importantes que as próprias regras 

eleitorais” (SAMUELS, 1997, p. 4)13. 

A hipótese levantada pelo autor é de que uma parcela dos eleitores, assim 

como políticos, possui preferência por alguns assuntos de política pública. Leva-se 

em conta que sistemas eleitorais de massa possuem baixos incentivos para obter 

informações a respeito de candidatos e partidos (DOWNS, 1957), e que os partidos 

funcionam como pistas, uma maneira mais fácil de obter informações sobre os 

candidatos individualmente, levando a generalizações da imagem dos candidatos de 

determinado partido. O principal objetivo seria minimizar os custos de informação. 

Samuels (1997) defende que em certas condições, o investimento na legenda poderia 

ser um baixo custo com alto retorno. Políticos poderiam se beneficiar assumindo 

                                            

13 Ainda que o autor entenda que é mais interessante analisar as peculiaridades dos partidos ao invés 
do sistema eleitoral, ele próprio afirma que os partidos podem criar incentivos internos para a promoção 
da legenda em detrimento da cultura “centrada no candidato”. Como no Brasil temos uma cultura 
paternalista e altamente regulatória, a lei dos partidos, ainda que tenha dado certa autonomia em seus 
estatutos pós reabertura democrática, ainda assim legisla sobre grande parte das suas atribuições, 
direitos e restrições. Portanto, faz sentido pensar no peso que as instituições formais, no caso as 
normas legais, exercem sobre o comportamento político. O trabalho de Lamounier e Meneguello (1986), 
que tratou dos partidos políticos na redemocratização ressaltam que historicamente sempre houve uma 
tutela expressiva do Estado em relação à organização das agremiações partidárias, refletindo em uma 
legislação “inibidora e restritiva”. 
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estratégias de distribuição de benefícios “fisiológicos”, adotando posições de policy, 

ou uma mistura das duas estratégias usando um discurso individual e coletivo ao 

mesmo tempo.  

Diferentes partidos utilizam diferentes estratégias. Cox e Thies (1996), 

demonstraram que as diferenças de estratégia e de tamanho de cada partido refletem 

nas despesas de campanha. Katz (1985) afirma que “a estratégia partidária pode ter 

influenciado a tendência dos eleitores para usar uma ou mais de uma de suas 

preferências” (SAMUELS, 1997, p. 5).  

Para Samuels (1997), ainda que nos sistemas eleitorais centrados no candidato 

haja uma tendência individualista, dados levantados por outros estudos no Japão e 

na Itália, por exemplo, demonstram que há partidos que resistem a esta lógica e 

adotam estratégias diferentes, “a estrutura partidária afeta o equilíbrio entre as 

reputações coletiva e individual, a despeito da influência da estrutura eleitoral” 

(SAMUELS, 1997, p. 5). As hipóteses que o autor coloca são duas: que candidatos 

sem recursos têm menos estímulo para buscar o voto pessoal, partindo do 

pressuposto que as campanhas personalistas são cada vez mais caras, e a segunda 

hipótese é que outras considerações podem contrabalançar o incentivo das regras 

eleitorais.  

Os candidatos tendem a investir no partido quando o retorno é maior que se 

ele investir apenas em si próprio. Candidatos que tenham meios de conseguir 

vantagens para os seus eleitores por si só, sejam doações diretas, ou mesmo obras 

públicas, optarão por partidos que deem mais liberdade ao candidato. Já candidatos 

que não tenham tantos recursos podem optar por partidos com significado político e 

ideológico que, ainda que não tenham acesso à patronagem, alcançam lugares que o 

dinheiro não alcança. Portanto, nestes casos procuram partidos com viés mais 

coletivista, a fim de conseguir votos com custos menores.  

Percebe-se que o acesso aos recursos é determinante na hora da escolha do 

partido. Ou seja, o grau de centralização do controle do partido sobre o acesso aos 

recursos influencia na estratégia dos candidatos. Partidos que centralizam o acesso 

aos recursos conseguem capitalizar o status que advém deles para a legenda e não 

para o indivíduo e ainda liderar de fato seus parlamentares, ou estes ficarão sem 

acesso aos bens. Outro fator é a centralização do acesso à lista. Quanto mais 
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centralizada é a decisão de quem será candidato, estes se tornam mais dependentes 

dos partidos. Quando as decisões da lista são descentralizadas é mais difícil manter 

a disciplina e a obediência programática no exercício do mandato. 

A última variável são os eventos inusitados que cada sistema eleitoral possui, 

por exemplo, a coligação partidária em eleições proporcionais que não dão grandes 

incentivos ao desenvolvimento de uma forte identidade da legenda e aumento do 

intento do candidato em incrementar sua imagem em detrimento dos concorrentes e 

acima da sua legenda. 

Resumindo, as variáveis que o autor apresenta são, (1) o grau de centralização 

e a forma como os recursos são distribuídos na legenda, (2) como se dá o acesso à 

lista partidária para concorrer às eleições e, por último, (3) como os candidatos e os 

partidos se comportam frente a regras eleitorais específicas dos sistemas centrados 

no candidato (coligações partidárias nas proporcionais). Portanto, mais uma vez nos 

deparamos com o quanto as “regras do jogo” influenciam diretamente no 

comportamento individualista ou coletivista dos atores políticos.  

Para o escopo deste trabalho, consideramos o comportamento individualista 

como aquele que se pretende ser mais importante ou ter mais atenção que a própria 

legenda.  Conforme ensina Carey e Shuggart (1995, p. 419, tradução nossa), “se o 

prospecto eleitoral do político melhora de acordo com o fato de ser bem conhecido e 

bem quisto pelos eleitores, então sua reputação pessoal faz diferença”14. 

Na medida em que ator político depende menos da legenda partidária e possui 

uma relação direta com os eleitores, esta independência pode significar um risco para 

os partidos políticos, visto que a relação do eleitor é mais centrada no indivíduo do 

que no partido e ainda, neste contexto, quando se torna mandatário, o ator político 

goza de autonomia para executar seu mandato conforme julgar apropriado. 

Reforçando o entendimento da quarta dimensão da “chave de Mainwaring”, trata-se 

de compreender se as organizações partidárias são sujeitas às vontades individuais 

servindo apenas de “meio”, ou são fortes em si mesmas.  

Ao explicar sobre o funcionamento do sistema de lista aberta característico do 

                                            

14 Versão original: “if a politician's electoral prospects improve as a result of being personally well known 
and liked by voters, then personal reputation matters” (CARREY; SHUGGART, 1995, p. 419). 
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Brasil, Mainwaring (1991, p. 39) esclarece que “ainda que o número de representantes 

seja determinado pelos votos partidários, a eleição ou não de um candidato depende 

de sua capacidade de obter votos individuais”. Tal necessidade de angariar votos 

individualmente acabaria resultando em um comportamento individualista durante a 

campanha e posteriormente, no exercício de seu mandato. O resultado de um 

comportamento individualista seria mais satisfatório para o ator político do que um 

comportamento coletivo, colocando o partido político em destaque. 

Segundo apontado pelos autores aqui discutidos, o individualismo político pode 

colocar em risco não só os partidos, mas a própria democracia uma vez que é um 

terreno fértil para o surgimento de lideranças carismáticas sem compromisso com 

valores democráticos. Tais lideranças baseiam seu poder na estima do eleitorado, 

mais do que nas instituições estabelecidas e podem representar instabilidade e 

incertezas para a democracia. 

 

2.3 TRAZENDO A DISCUSSÃO PARA A REALIDADE BRASILEIRA 

 

Quando analisamos a vida partidária brasileira, é perceptível as características 

que Mair (2003; 2007) entende como específicas aos sistemas partidários em muitas 

democracias ao redor do mundo. Tais características foram discutidas no início deste 

capítulo, são elas: descolamento da sociedade, aproximação do Estado em um 

comportamento cartel, dentre outros. A partir da década de noventa, grande parte das 

pesquisas se dedicou a estudos empíricos e mais abrangente sobre partidos políticos 

e sistemas partidários no Brasil, apontando para a consolidação do sistema partidário 

brasileiro (BRAGA, 2010; FIGUEIREDO E LIMONGE, 1995, 1999; FERREIRA, 

BATISTA E STABILE, 2008; dentre outros). No entanto, muitos estudos também foram 

produzidos, desde a redemocratização em 1985, enfatizando uma perspectiva 

pessimista a respeito do sistema partidário brasileiro, enxergando um 

subdesenvolvimento do sistema. Alguns autores sustentam que tal 

subdesenvolvimento em muito se deve às sucessivas rupturas não só na ordem legal, 

mas das próprias agremiações.  

[…] se refere também à descontinuidade entre os próprios sistemas 
partidários que se sucederam ao longo de nossa história. Desde os liberais e 
conservadores do Império, reconhecíveis como tais desde a primeira metade 
do século passado, diversas formações totalmente distintas sucederam-se 
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umas às outras, atrofiando-se ou sendo suprimidas pela violência, 
praticamente sem deixar um rastro organizacional ou um fio simbólico que 
pudesse ser retomado na etapa seguinte. (LAMOUNIER; MENEGUELLO, 
1986, p. 10) 

 

Kinzo (1994, p. 5) aponta que para compreender o quadro partidário brasileiro 

é necessário olhar seus antecedentes, que revelam dois fatores básicos: por um lado 

“uma experiência política que sempre desincentivou o fortalecimento de partidos; de 

outro, uma estrutura político-institucional que também tem afetado negativamente o 

desenvolvimento do sistema partidário”. Para ela, este subdesenvolvimento se dá 

pelas frequentes rupturas da ordem constitucional vigente e longos períodos 

autoritários os quais levaram a oito configurações partidárias15 diferentes entre si, sem 

elementos de continuidade nas passagens entre um período e outro. Nenhum partido 

no Brasil pode reivindicar uma história de mais de quarenta anos, diferente até mesmo 

de vizinhos como Argentina, Uruguai e Chile que possuem organizações políticas 

anteriores à Segunda Guerra Mundial. Lamounier e Meneguello (1986, p. 10) reforçam 

que 

é pois evidente que, no Brasil, a chamada questão partidária não diz respeito 
apenas à indisciplina individual dos membros dos partidos, nem mesmo às 
mazelas faccionais que afligem este ou aquele partido. Ela se refere também 
à descontinuidade entre os próprios sistemas partidários que se sucederam 
ao longo de nossa história. Desde os liberais e conservadores do Império, 
reconhecíveis como tais desde a primeira metade do século passado, 
diversas formações totalmente distintas sucederam-se umas às outras, 
atrofiando-se ou sendo suprimidas pela violência, praticamente sem deixar 
um rastro organizacional ou um fio simbólico que pudesse ser retomado na 
etapa seguinte.  

 

Corroborando a ideia das sucessivas rupturas, mas analisando um pouco à 

frente na história, Ferreira, Batista e Stabile (2008, p. 433) relembram que após a 

reforma partidária que ocorreu em 1979, ainda sob a ditadura militar,  

                                            

15 Kinzo (1994) trata das oito configurações partidárias iniciando com a contraposição entre liberais e 
conservadores durante o parlamentarismo imperial, de 1837 a 1889. A segunda configuração foram as 
máquinas partidárias estaduais da Primeira República, de 1889 a 1930. A terceira foram as formações 
partidárias que surgiram com a Assembleia Nacional Constituinte de 1934, mas que foram extintas pelo 
Estado Novo, de 1937 a 1945. A quarta foi o sistema multipartidário que vigeu de 1946 a 1964. A quinta 
configuração foi a de 1964-1965 que assegurou o multipartidarismo debaixo do regime militar até que 
fosse extinto pelo Ato Institucional nº 2 em 1965. A sexta foi o bipartidarismo imposto entre ARENA x 
MDB até 1979. A sétima foi o retorno do pluripartidarismo com a reforma partidária de 1979. Por fim, a 
oitava configuração é o pluripartidarismo vigente na Nova República a partir da redemocratização.   
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os partidos existentes antes do regime autoritário não se reorganizaram a 
exemplo do que ocorreu nos demais países do Cone Sul. No caso brasileiro, 
foi criado um sistema partidário totalmente novo. 

Em seu trabalho, Kinzo (1994, p. 20) conclui que o quadro institucional 

estabelecido com a Constituição de 1988, que combinou presidencialismo, sistema de 

representação proporcional e uma legislação permissiva, resulta na perpetuação de 

“governos minoritários e fracos, apesar da maioria absoluta que a eleição em dois 

turnos assegura ao presidente da República”. 

Contudo autores argumentam que não é apenas um caso de descontinuidade 

dos sistemas, já que haveria um grave problema de debilidade partidária no Brasil 

propenso a causar o subdesenvolvimento (LAMOUNIER, MENEGUELLO, 1986). 

Nesta mesma linha, Mainwaring (1991), estudando as características do sistema 

eleitoral brasileiro, destaca sua singularidade na política comparada em especial 

quanto à autonomia que os políticos possuem, tanto do ponto de vista da prática 

quanto da legislação. Para ele o “sistema eleitoral brasileiro contribuiu para minar os 

esforços de construção de partidos políticos mais efetivos” (MAINWARING, 1991, p. 

35), e assim, reforçou o comportamento individualista dos políticos e, 

consequentemente, a frouxidão das agremiações partidárias.  

Braga (2008, p. 1) também aponta para esta literatura pessimista em relação 

ao desenvolvimento partidário no Brasil apontando que: 

Assiste-se, desde meados dos anos 1980, o renovado debate institucional a 
respeito do desempenho da democracia brasileira. No centro das discussões 
estão os partidos políticos e o sistema partidário da atualidade. Para grande 
parte dessas análises, os partidos são fracos em termos organizacionais, 
redundando em baixos graus de representatividade, de diferenciação 
programática e ideológica, bem como de coesão e disciplina parlamentares. 
E a explicação para a fragilidade dos atores partidários adviria, segundo a 
maioria das análises, do tipo de sistema eleitoral adotado para as Casas 
legislativas e da legislação partidária. Sem checar os possíveis efeitos de 
variáveis organizacionais ou ainda socioeconômicas, esses estudos 
procuram mostrar que, enquanto o sistema eleitoral incentivaria a 
fragmentação excessiva, a legislação partidária não inibiria a infidelidade e a 
indisciplina parlamentares. Já o sistema partidário é criticado por apresentar 
os mais elevados patamares de fragmentação, volatilidade e regionalismo. 
Entre os elementos apontados como responsáveis por essas características 
destacam-se a combinação do sistema de governo presidencialista com o 
modelo de representação proporcional com lista aberta, uma legislação 
partidária permissiva e também o tipo de federalismo brasileiro - marcado por 
forte autonomia dos governadores. O funcionamento das instituições 
democráticas nos moldes representativos estaria comprometido em razão 
desses elementos.  
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Se por um lado, durante algum tempo a produção acadêmica caminhou no 

sentido de considerar o subdesenvolvimento partidário no país, por outro, nos últimos 

anos os estudos partidários trilharam um caminho de otimismo. Sob uma visão 

panorâmica, as análises sobre os partidos políticos e o sistema partidário brasileiro 

alternam entre momentos de apontar a sua fragilidade e outros de assumir a 

consolidação das organizações partidárias. No início dos anos 1990, os autores 

apontaram para o subdesenvolvimento partidário, sendo consequência das relações 

tradicionais na sociedade brasileira que resultavam no clientelismo e controle 

oligárquico do voto, além dos efeitos da recente urbanização e sua influência nas 

organizações partidárias. Mainwaring (1991; 1999) também reforçou o diagnóstico do 

subdesenvolvimento partidário no Brasil.  

Entretanto, a partir da década de 90 sobretudo, uma virada na literatura 

começou a considerar que o sistema partidário estava se consolidando e que os 

diagnósticos pessimistas foram mais supostos do que comprovados empiricamente 

(BRAGA, 2010). Este novo diagnóstico apontava para a disciplina partidária dos 

parlamentares, os custos da migração partidária, entre outros aspetos, e era 

defendida por autores como Figueiredo e Limongi (1995; 1999), Meneguello (1998), 

Schmitt (1999), dentre outros.  

Analisando o processo de implementação e desenvolvimento do sistema 

partidário nacional, Ferreira, Batista e Stabile (2008) consideraram as variáveis 

relativas à idade dos partidos, número de partidos efetivos e a evolução da votação 

recebida pelos partidos nas esferas federais e estaduais. Com base nesses dados 

concluíram que a despeito da grande oferta eleitoral, o sistema tem se revelado 

estável a partir dos anos 1990. Ademais, o número de partidos efetivos demonstrou 

que a fragmentação partidária tem um nível moderado, ainda que haja situações 

peculiares em alguns estados, e, portanto, cumprem uma de suas principais funções 

que é a da estruturação da competição política na arena eleitoral. E por fim, avaliam 

que a tendência geral é de declínio da volatilidade eleitoral demonstrando uma 

habilidade dos partidos em estruturar as escolhas do eleitorado. Os autores, contudo, 

ressalvam que “quanto à representatividade e à avaliação por parte do eleitorado, os 

resultados não têm sido satisfatórios” (FERREIRA, BATISTA e STABILE, 2008, p. 

449). Tal conclusão reforça a tese abordada na primeira seção de transferência da 
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função representativa dos partidos para a função governativa/procedimental das 

agremiações partidárias.  

A conclusão que Santos (2001) aponta a partir destas alternâncias na 

perspectiva das análises, ora detectando fragilidade, ora consistência do sistema 

partidário, é que podem ser resultado de enfoques, recortes temporais ou geográficos 

específicos. A partir disso é razoável concluir que se trata de “descobrir os sinais 

contraditórios de um processo que parece ainda inconcluso e incerto” (SANTOS, 

2001, p. 70). Já Guarnieri (2011) aponta que a visão positiva dos partidos leva em 

consideração apenas a arena parlamentar, considerando que no exercício do poder, 

os partidos têm regularidade e previsibilidade em sua atuação, gerando estabilidade 

do sistema. Contudo, são poucos os estudos que analisam os partidos políticos 

internamente, sua organização e processos decisórios internos. Na arena eleitoral, 

ocorre que “a visão preponderante é de que a ausência dos partidos de massa levaria 

à fragmentação e à instabilidade do sistema partidário” (GUARNIERI, 2011, p. 237). 

Em análise da produção acadêmica sobre a temática dos partidos no Brasil, a 

noção de sua consolidação e a estrutura de competição nacional, Yan de Souza 

Carreirão (2014) ressaltou a prevalência de trabalhos mais recentes, otimistas quanto 

a essas variáveis. No entanto, ele critica tais trabalhos alegando que, para os dados 

que indicam uma consolidação, existem outros, tão ou mais significativos, que não 

corroboram a tese. Esta literatura otimista, capitaneada por autores como Braga 

(2010), Tarouco (2010), Peres (2005), Bohn e Paiva (2009), dentre outros, tomam os 

dados das eleições federais, em especial os pleitos presidenciais, para afirmar a 

tendência de consolidação do sistema partidário.  

Estes autores consideram como pressuposto teórico as ideias de Peter Mair, já 

discutidas acima, em uma visão do papel dos partidos não restrito à sua relação com 

a sociedade, mas também com o Estado. Para Mair (2009), para avaliar a dinâmica 

dos partidos, seria necessário avaliar as estruturas de competição, se fechada ou 

aberta à entrada de novos atores.  

Uma estrutura de competição fechada constrangeria as preferências 
eleitorais, ao limitar a escolha de opções para governar de modo que seria 
similar ao limite dado na escolha de partidos em sistemas não fragmentados. 
Em sendo assim, uma estrutura de competição fechada favoreceria a 
estabilidade do sistema partidário. (BRAGA, 2010, p. 48 apud CARREIRÃO, 
2014, p. 258) 
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Portanto, de acordo com este pensamento, às elites políticas compensaria 

restringir ao máximo a entrada de novos competidores, já que quanto menor a oferta, 

mais fechada é a estrutura de competição e mais previsível se torna e a conclusão 

teórica é uma maior estabilidade. 

Um exemplo de trabalho nesta perspectiva é o de Braga (2010) que analisa o 

grau de estabilidade do sistema partidário brasileiro com base nas variáveis propostas 

por Mair (2009), quais sejam: o quão fechada é a estrutura de competição partidária 

e o relacionamento dessa estrutura com o processo de formação de governo. 

Segundo a autora, ainda que grande o número de partidos que participam das 

eleições, até mesmo por uma questão de contexto histórico de recém conquistada 

democracia, no processo eleitoral mais recente não haveria apresentação de novas 

legendas, o que representaria um indicativo de estabilidade16. Em relação ao número 

de partidos que participaram das eleições ao executivo, seja apresentando candidatos 

ou compondo coligações, a autora também identificou um “processo muito acentuado 

de estabilidade dos padrões de competição em âmbito nacional” (BRAGA, 2010, p. 

58). Na análise do segundo ponto de Peter Mair, sobre o relacionamento da estrutura 

partidária na formação do governo, também foram identificados indícios de 

estabilidade em especial a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995. 

Diante disso, Braga (2010, p. 61) conclui que 

os dados analisados nesta seção revelam que, no período analisado, o 
sistema partidário brasileiro caminhou para uma estrutura de competição 
mais fechada, o que, em parte, se explica pelas estratégias políticas das elites 
partidárias tanto em relação ao eleitorado quanto no que diz respeito às 
alterações nos dispositivos que regulam a alternância no poder. Neste último 
aspecto, um elemento crucial foi a instituição da reeleição a partir do pleito de 
1998. Desde então, os partidos que assumiram o governo federal acabaram 
tendo um mandato de oito anos, o que mostra que parte considerável do 
eleitorado aprovou os programas desenvolvidos pelos respectivos grupos 
governantes, contribuindo para fortalecer ainda mais as principais 
organizações partidárias de cada grupo político no sistema político nacional. 

 

                                            

16 O artigo de Maria do Socorro Sousa Braga foi escrito em 2010, portanto, antes da onda de criação 
de novos partidos políticos que aconteceram após 2011, quando entre setembro de 2011 e setembro 
de 2015 foram registradas mais 8 agremiações partidárias.  
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Carreirão (2014) destaca que no caso do Brasil, mesmo que alguns autores 

vejam com otimismo essa consolidação, os dados analisados em sua maioria se 

referem às eleições nacionais, em especial à presidencial, apontando para uma 

relativa estabilização nas competições que orbitam ao redor de PT e PSDB. Ocorre 

que esta estabilidade não se reflete nas outras esferas, estaduais e municipais. Este 

ponto específico do complexo arranjo partidário que o Brasil tem quando se analisa a 

questão da federação também é destacado por Santos (2001) e por Mainwaring 

(1991).  

Bardi e Mair (2008) chamam atenção para as divisões horizontais que podem 

ocorrer dentro de um mesmo sistema partidário, processo característico de países 

com sistemas políticos descentralizados e diferentes níveis de governo, como é o 

federalismo brasileiro. Neste formato os incentivos para organizações regionais e 

estaduais são muito altos, podendo criar subsistemas partidários com diferentes 

padrões de comportamento dentro dos diferentes estados (FERREIRA; BATISTA; 

STABILE, 2008).  

Outro ponto que o texto de Carreirão (2014) traz à discussão, diz respeito ao 

entendimento de que a existência de um sistema partidário consolidado é garantida 

por haver legendas que permanecem no pleito eleitoral regularmente por mais de 20 

anos. Contudo, como salienta o autor, um sistema partidário pressupõe 

relacionamento entre os partidos, não basta a existência deles. Para se analisar a 

relação entre os partidos, duas variáveis são fundamentais: a volatilidade e a 

formação de coalizões e coligações. Mais uma vez, os dados dos trabalhos mais 

recentes já citados apontam com otimismo para a diminuição da volatilidade eleitoral, 

mas esses dados são problematizados por Carreirão, que demonstra que os níveis de 

volatilidade dos estados e municípios ainda são muito altos quando comparados com 

outros países. Além disso, para os cargos de senadores e deputados estaduais, as 

tendências não são de queda da volatilidade. 

O altíssimo nível de fragmentação do Brasil17 também dificulta alcançar os 

índices otimistas de consolidação, já que o tamanho da oferta permite as mais 

                                            

17 Segundo dados do TSE, em fevereiro de 2017, constam 35 partidos com registro no Tribunal Superior 
Eleitoral, e 27 partidos com representação da Câmara dos Deputados. 
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variadas composições para coalizões e coligações, que variam intensamente a cada 

pleito. Tal característica foi reforçada após a derrubada a verticalização partidária18, 

que consistia em obrigar que as alianças estabelecidas para o pleito para a 

presidência da República não poderiam ter uma nova configuração nas esferas 

estaduais e municipais, tampouco diferentes configurações para os pleitos 

majoritários e proporcionais. Por sua vez, Anastasia, Nunes e Meira (2010 apud 

CARREIRÃO, 2014) apontam que nas eleições para prefeito houve um aumento 

expressivo de alianças entre PT e PSDB entre 2001 e 2008, contrariando a tese da 

estabilidade da clivagem política entre tucanos e petistas.  

O fato de a fragmentação partidária continuar a crescer19 é um indício de 

aumento da instabilidade do sistema, e não de estabilidade. Um dos grandes 

problemas da alta fragmentação não é a inviabilidade do governo, uma vez que já se 

constatou empiricamente a governabilidade mesmo em sistemas políticos 

multipartidários e fragmentados20. O que precisa ser observado são os custos 

legislativos deste governo, assim como de accountability, e afastamento cada vez 

maior da função representativa do partido. Como reforça Gomes (2016, p. 25): 

o modelo institucional brasileiro exije mais habilidade dos governantes para 
evitar os impasses e entraves. Isto, no entanto, não implica em dizer que o 
modelo seja ineficaz - embora muitas vezes pouco eficiente -, já que vem 
produzindo políticas públicas importantes nestas três décadas de regime 
democrático sem interrupção.  

                                            

18 A Lei 9.504, de 1997 estabelecia liberdade para os partidos estabelecerem coligações diferenciadas 
a depender da circunscrição, ou seja, eram permitidas coligações distintas em cada esfera: municipal, 
estadual e federal. Dentro da mesma circunscrição, poderiam ser criadas diferentes coligações para 
eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma 
coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito 
majoritário. Em 2002 o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o princípio constitucional da 
nacionalidade dos partidos não comportaria tais diferenças de composição das alianças. No entanto, o 
Congresso Nacional promulgou emenda constitucional determinando plena liberdade para as 
coligações. Este assunto será melhor discutido no capítulo 3. 
19 Dados do site do Tribunal Superior Eleitoral apontam que apenas de 2011 a 2015 foram criados 8 
partidos: Partido Social Democrático, Partido Pátria Livre, Partido Ecológico Nacional, Partido 
Republicano da Ordem Social, Solidariedade, Partido Novo, Rede Sustentabilidade e Partido da Mulher 
Brasileira. 
20 Ferreira, Batista e Stabile (2008) realizaram um cálculo do número de partidos efetivos (NEP), 
conforme o processo desenvolvido por Laakso e Taagepera (1979). De acordo com os resultados 
obtidos, a despeito do alto número de partidos nominais, o número de partidos efetivos demonstra que 
no Brasil existe um sistema multipartidário moderado. (Os dados analisados têm as eleições entre 1982 
a 2006 como base). Neste sentido, seria interessante estender os cálculos do NEP para as eleições de 
2010 e 2014, já que entre 2011 e 2016 foram criados 8 partidos, e nas eleições de 2014, 27 partidos 
tiveram representação na Câmara dos Deputados.  
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Na conclusão, Carreirão (2014) aponta que pode ser interessante adotar a 

perspectiva de Bardi e Mair (2010), segundo a qual sistemas partidários são 

fenômenos multidimensionais, e portanto, possuem mais de um sistema dentro do 

sistema partidário. No caso do Brasil, existe um descolamento nas realidades dos 

partidos em nível estadual e federal e, além disso, também existe diferença entre as 

alianças para disputas eleitorais e coalizões de governo. É um sistema de alta 

complexidade. 

Analisando especificamente o Brasil, Mainwaring (1999) diagnostica o sistema 

partidário brasileiro como menos institucionalizado, e isso se dá tendo em vista a baixa 

percepção de legitimidade e o alto grau de personalismo, abordado no que chamamos 

de “chave de Mainwaring”. De acordo com o autor, a propensão à reformulação e à 

destruição do sistema pode ser explicada pela combinação de 3 fatores: “as ações 

dos líderes do Estado e das elites políticas, a constelação social de atores e a forma 

como a sociedade se forma e evolui e as regras institucionais” (MAINWARING, 1999, 

p. 64 apud GOMES, 2016). Conforme Gomes (2016, p. 36) sumarizou sobre as 

conclusões de Mainwaring: 

a fraca institucionalização dos partidos não pode ser identificada como uma 
mera característica cultural, já que deriva e é reforçada por fortes causas 
institucionais. A combinação de sistema multipartidário e presidencialismo 
seria prejudicial a uma democracia estável porque imprime grande dificuldade 
para a formação de maiorias no Congresso, já que o Legislativo não forma e 
nem dissolve o gabinete de governo, ao contrário do que ocorre no 
parlamentarismo (MAINWARING, 1990). A instabilidade no poder, de acordo 
com Mainwaring, seria reforçada por fatores eleitorais. O sistema eleitoral 
proporcional de lista aberta, e a grande magnitude média dos distritos (19), 
por seu turno, seriam os principais responsáveis pela alta profusão de 
partidos. Mainwaring cita ainda duas prerrogativas eleitorais brasileiras que 
contribuem para a alta fragmentação: a falta de uma cláusula de exclusão e 
o baixo quociente eleitoral – considerado cláusula de barreira, além das 
coligações, e os dois turnos para os cargos do Executivo, que fomenta a 
candidatura de pequenos partidos, em busca de exposição no primeiro turno, 
que poderá garantir melhor negociação para o apoio no segundo turno, além 
da não simultaneidade das eleições para o Executivo e o Legislativo até 1994. 

 

Dos diagnósticos oferecidos ao sistema partidário brasileiro, é perceptível que 

o arranjo institucional determinado na redemocratização é citado como ponto 

essencial para a explicação de sua fraqueza ou força. Como Gomes (2016) salientou 

a respeito das conclusões de Mainwaring (1999), a chave para se compreender o grau 

de institucionalização do sistema partidário brasileiro passa necessariamente pelo 
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arcabouço institucional em que está inserido; não se trata apenas do resultado da 

cultura política, mas de “fortes causas institucionais”. O regramento estipula limites, 

incentivos e sanções para o sistema partidário, o que definitivamente afeta sua 

performance.  

  

2.4 O ARCABOUÇO INSTITUCIONAL LEGAL COMO VARIÁVEL IMPORTANTE 

PARA SE MENSURAR A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PARTIDÁRIOS 

 

A grande maioria dos trabalhos que se debruçam sobre a temática da 

institucionalização do sistema partidário no Brasil, seja para defender um alto ou baixo 

grau de institucionalização, justifica suas considerações se valendo de explicações 

baseadas nas leis que regulamentam a atuação dos partidos políticos.  

É o caso por exemplo de Samuels (1997) que, ao pesquisar sobre o 

personalismo político, traz uma reflexão acerca dos aspectos específicos da realidade 

brasileira. Ele argumenta que grande parte dos analistas compreende que devido a 

nossa estrutura normativa prescrever a lista aberta como método para seleção de 

candidatos nas eleições proporcionais, a consequência é o individualismo político. Isto 

porque nesse sistema os candidatos estão inseridos em uma competição entre os 

partidos e, além disso, entre os próprios colegas de partido. Os analistas concluem 

então que a lista aberta impede a formação de um partido coeso.  

Outro fator institucional que incentiva o individualismo, além da própria lista 

aberta é a magnitude dos distritos, que varia entre 8 e 70 na Câmara dos Deputados. 

A permissão de lançamento de candidatos por cargo eletivo é enorme, podendo cada 

partido lançar o número de candidatos equivalente ao número de cadeiras e se fizerem 

coligações poderão ser lançadas 1,5 vezes o número de cadeiras, assim o número de 

candidatos potenciais é enorme. É necessário utilizar todos os recursos pessoais e 

financeiros para se destacar dentre os candidatos, e são poucos os incentivos para 

uma ação coletivista privilegiando o partido. O autor destaca que uma vez eleitos, no 

Brasil existe pouco controle dos partidos sobre seus parlamentares. Contudo, uma 

análise mais acurada das regras internas das casas legislativas revela que este é um 

dado questionável, dado o alto grau de delegação aos líderes partidários. Ademais, à 
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época em que o artigo foi escrito, ainda não estava em vigor as regras da fidelidade 

partidária que freou o “troca-troca” partidário21.  

Outra variável é a lógica de contagem de votos das coligações partidárias, já 

que os votos adquiridos pelos parlamentares são contabilizados pelo total de votos 

que todos os partidos que compõem a coligação receberam. Não existem grandes 

incentivos para um comportamento coletivista por parte dos políticos, já que seu voto, 

além de beneficiar o partido como um todo, ainda pode favorecer a outros partidos 

que estejam dentro da coligação. O contrário ocorre com os partidos que não formam 

alianças e então o voto de legenda se torna vantajoso, já que não distribuem os 

benefícios dos votos.   

Samuels (1997, p. 11) conclui que  

para o pensamento corrente, uma série de fatores históricos e institucionais 
fazem do particularismo individualista uma estratégia eleitoral predominante 
no Brasil. As regras eleitorais perpetuam o individualismo, tendem a solidificar 
o conhecido "fisiologismo" da política brasileira e desestimulam a adoção de 
estratégias coletivas, programáticas, bem como a emergência de partidos 
coesos. 

 

O levantamento de dados realizado pelo autor22 refuta a ideia de que votação 

de legenda, que suporia um comportamento mais coletivista visando o fortalecimento 

do partido, está ligada a partidos com orientação ideológica mais à esquerda 

(MAINWARING, 1992), já que os partidos que tiveram votação expressiva na legenda 

perpassam todo o espectro político, indo do Partido dos Trabalhadores (PT), a 

partidos de linha mais conservadora como o Partido da Reconstrução Nacional (PRN) 

e o Partido da Reedificação da Ordem Nacional (PRONA) no período analisado. Estas 

evidências corroboram, portanto, sua tese de que variáveis relativas à organização 

interna das agremiações têm grande peso na estratégia coletivista ou individualista 

desempenhada pelos partidos políticos. 

A despeito do entendimento da relevância das regras internas dos partidos 

políticos desenvolvido por Samuels (1997), é inquestionável que as normas gerais em 

                                            

21 A fidelidade partidária, conforme já exposto na Introdução, foi fruto de uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou e só então, foi regulamentada pela Lei 
nº 13.165, de 2015. O entendimento está em vigor desde 2007. 
22 David Samuels analisa as votações de 1986, 1990 e 1994 em seu artigo.  
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vigor na legislação nacional também conformam comportamentos que constroem os 

elementos da cultura política brasileira.  

Na verdade, outro estudo que marca este tema, mas que caminha em um 

sentido contrário, ao colocar grande peso na legislação eleitoral para compreender o 

comportamento individualista na política brasileira é o de Mainwaring (1991). Ele 

destaca algumas características do sistema eleitoral brasileiro que reforçariam o 

comportamento individualista na política.  

O primeiro elemento que contribui para este comportamento é o sistema de 

representação proporcional de lista aberta23, no qual os eleitores têm total poder de 

determinar a ordem dos candidatos e os partidos não interferem. De acordo com 

Mainwaring (1991, p. 39), “esse sistema incentiva fortemente o individualismo nas 

campanhas, especialmente porque o prestígio e o poder de um candidato são 

grandemente fortalecidos por um total de votos massivo”.  

Ainda que a representação proporcional com lista aberta seja considerada o 

principal fator que garanta a autonomia política individual frente aos partidos, outros 

fatores são elencados como aspectos que contribuem para tal comportamento. O 

primeiro é a candidatura nata, na qual o parlamentar que já goza de um mandato está 

automaticamente na lista daqueles que se candidatarão, tal medida enfraqueceria os 

incentivos de fidelidade e coesão partidária24.  O segundo é o número exagerado de 

candidatos que cada partido pode lançar, sendo 150% das cadeiras disponíveis para 

cada partido, e caso haja coligação, poderão ser lançados 200% de candidatos. Esta 

é uma medida que dificulta grandemente o accountability não só eleitoral, mas do 

próprio partido com seus candidatos. 

É possível argumentar que o aspecto mais pernicioso dessa medida é seu 
efeito de despolitização entre o eleitorado. A existência de um grande número 
de candidatos aumenta as dificuldades do eleitorado de se lembrar quem o 

                                            

23 O sistema proporcional pode ter 4 configurações: 1 – lista fechada, em que o partido estabelece a 
ordem dos candidatos e o eleitor vota no partido, não em um candidato específico; 2 – sistema de lista 
com uma ordem inalterável, em que o partido apresenta várias opções de lista para o eleitor; 3 – lista 
na qual o partido possui mecanismos formais para alterar a ordem dos candidatos mas admite o voto 
preferencial e 4 – os votos preferenciais dos eleitores determinam a ordem da lista e o partido não tem 
poder de alterar.  
24 Neste caso, o autor não considera que os estatutos internos dos partidos preveem mecanismos que 
estimulem a fidelidade e mesmo punições para os casos de infidelidade. Cabe aqui relembrar a crítica 
pertinente que Samuels faz em relação aos muitos estudos que se dedicam aos sistemas eleitorais, 
mas não fazem distinção entre os partidos como atores com especificidades e comportamentos 
diferenciados. É um campo que ainda pode ser melhor explorado na Ciência Política. 
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representa no Congresso. No presente contexto, é mais importante o fato de 
que esse número incomumente alto de candidatos reduz o controle partidário 
sobre os eleitos e aumenta a importância dos esforços individuais na 
campanha. Na maioria dos países, os partidos apresentam um candidato por 
cadeira, o que lhes dá um controle um pouco maior sobre os eleitos. 
(MAINWARING, 1991, p. 40) 

 

O terceiro aspecto é a falta de regulamentação legal da fidelidade partidária. 

No Brasil a taxa de troca de partidos chegou a 60% na Câmara dos Deputados de 

uma legislatura para outra, o que enfraquece os partidos políticos que deixam de ser 

encarados como instituição mediadora da representação política. O quarto aspecto é 

a ausência de mecanismos que vinculem os conteúdos programáticos dos partidos 

aos políticos. Evidente que este não é um aspecto exclusivo do Brasil, mas inseridos 

em todo esse arranjo institucional enfraquece mais ainda a relação político-partido 

político.  

O quinto aspecto é que as normas de funcionamento do Congresso seriam um 

estímulo à criação de novos partidos, já que bastando um representante de um partido 

“x”, ele teria acesso a todos os privilégios congressuais. Por último, ressalta-se a falta 

de um critério de desempenho, ou a conhecida cláusula de barreira que sirva aos 

objetivos de dificultar a ascensão de partidos antissistema e ser um entrave à 

excessiva fragmentação partidária dentro do parlamento.  

Mainwaring (1991, p. 42) é categórico em afirmar que “nenhuma democracia 

do mundo ocidental dá aos políticos tanta autonomia em relação aos partidos quanto 

no Brasil”. O arranjo institucional analisado é um desestímulo ao compromisso, 

solidariedade, disciplina e coesão partidária e, em grande parte, responsável pelo 

diagnóstico de subdesenvolvimento partidário.  

Ocorre que destes sete aspectos levantados, pelo menos três deles já tiveram 

alterações legais: o candidato nato não existe mais25, a fidelidade partidária já foi 

regulamentada e o número de candidaturas lançáveis foi modificado26. Outros 

                                            

25 Em julgamento da medida cautelar da ADI 2.530-9, o STF suspendeu a eficácia do parágrafo 1º do 
artigo 8º da Lei 9.504/97, extinguindo a candidatura nata. 
26 A Lei nº 13.165, de 2015, conhecida como minirreforma eleitoral de 2015, alterou o art. 10 da Lei nº 
9504, de 1997 criando uma nova regra para o número de candidatos lançados.  
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aspectos, como a cláusula de barreira, e mesmo a facilidade de criação de outros 

partidos já entraram na pauta de discussão algumas vezes. 

Diante deste cenário, revela-se importante atualizarmos como está o arranjo 

institucional legal em vigor para clarearmos em qual tendência as instituições estão 

caminhando. Reconhece-se que as normas não têm capacidade explicativa 

completa27. Aspectos da cultura política, da história ainda recente de um regime 

autoritário, e mesmo do fato daqueles que alteram o sistema serem endógenos a eles, 

são variáveis que compõem um cenário complexo da baixa institucionalização no 

Brasil. Contudo, uma análise detalhada sobre as alterações legais ao longo da 

vigência da Constituição Federal de 1988 pode auxiliar em uma visão crítica e atual 

dos nossos partidos políticos.  

Trabalhos que se dedicam a temas mais específicos, como por exemplo a 

fragmentação partidária, também corroboram o papel central que a legislação possui 

regulando o comportamento dos atores políticos envolvidos. O trabalho de Gomes 

(2016) se dedica a compreender como a nova lei orgânica dos partidos políticos afetou 

o multipartidarismo e a fragmentação partidária na Câmara dos deputados.  

A autora defende que a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096, de 1995) alterou 

o ordenamento jurídico relativo à atuação dos partidos na política brasileira, 

influenciando o multipartidarismo, fato que a literatura já teria se debruçado 

(NICOLAU, 1996 apud GOMES, 2016). No entanto, a autora ressalva que a legislação 

já foi reformada sucessivas vezes, seja por emendas constitucionais, legislação 

ordinária ou decisões judiciais. A sua conclusão é que a nova legislação causou 

efeitos que só puderam ser percebidos após 1996, e que tornaram as organizações 

partidárias bem mais fortes dado os incentivos proporcionais à bancada eleita. Gomes 

elenca os seguintes efeitos como os mais importantes: (I) “diminuição das exigências 

para a criação de partidos”; (II) “introdução do funcionamento parlamentar e, 

principalmente, da dotação orçamentária anual obrigatória para o fundo partidário - 

                                            

27 O próprio Mainwaring ressalta que a despeito das regras formais serem de grande importância para 
compreensão dos comportamentos políticos, elas não são exaustivas em sua explicação. Comparando 
países que também adotam sistemas proporcionais (Finlândia, Irlanda e Itália) percebeu-se que que a 
identificação partidária baixa era uma característica apenas do Brasil, logo, outros fatores também 
importam neste diagnóstico.  
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sujeita à votação e à deliberação do Congresso Nacional, assim como o veto do 

presidente” (MAINWARING, 1991, p. 47).  

Assim, são diversos os trabalhos que corroboram a percepção de que os 

arranjos institucionais legais sob quais os sistemas partidários estão inseridos, assim 

como suas reformas e alterações têm um enorme potencial de impactar o processo 

de institucionalização dos mesmos. 

 

2.5 UNIDADE DE ANÁLISE: CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Até aqui já foi estabelecido que, a despeito da crise de representação que os 

partidos políticos vêm sofrendo, seu papel ainda é fundamental para a organização e 

funcionamento da política nas democracias modernas. Ademais, foi discutida a 

importância da institucionalização dos sistemas partidários, que prevê previsibilidade 

e estabilidade nas competições eleitorais e é um indicativo da qualidade da 

democracia. Na discussão que pretendemos desenvolver nos próximos capítulos 

consideraremos o grau de institucionalização do sistema partidário brasileiro nos 

termos definidos pela “chave de Mainwaring”, em específico no quarto fator, a saber, 

o individualismo.  

Conforme discutido na sessão anterior, alguns trabalhos demonstram como as 

leis têm o poder de afetar o sistema partidário, cooperando para sua 

institucionalização ou não. Este será o principal parâmetro de análise de nossa 

pesquisa. Assim, para compreender qual o caminho que o sistema partidário brasileiro 

caminha sob a perspectiva do individualismo político, ou fortalecimento dos partidos 

políticos, foi escolhida a Constituição como unidade de análise. 

Dearlove (1989) faz uma retrospectiva dos estudos da ciência política 

alinhavando na história o retorno do neo-institucionalismo nos debates acadêmicos 

que retornou o Estado para o centro do debate. De acordo com ele linhas teóricas 

como behaviorismo, pluralismo, marxismo e também a teoria de sistemas (inputs e 

outputs) desconsideraram o papel que o Estado desempenha nas disputas de poder. 

O novo institucionalismo ressurge na década de 1970 trazendo o Estado para o centro 

dos estudos, considerando-o forte e capaz de impor seus interesses acima de grupos 
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de pressão, interesses econômicos e, desta forma, passa longe de ser uma tela em 

branco que apenas reage a estímulos. Segundo o autor, os estudos centrados no 

Estado possuem “uma ênfase na qual se enxerga política como uma atividade 

organizada em que instituições do Estado são cruciais em seus direitos e sua 

capacidade de constranger e conformar comportamento”28. (DEARLOVE, 1989, p. 

528, tradução nossa)  

O autor defende que uma alternativa para se retomar os estudos centrados no 

Estado é o estudo da Constituição. Ele aponta para um ponto nevrálgico na ciência 

política e nos estudos sobre as instituições que é o fato de que o desconhecimento 

adequado das leis, e no caso específico, da Constituição, é a causa de muitas vezes 

os estudos na linha de instituições serem considerados inadequados para 

compreender a sociedade.   

Se ater à constituição envolve lidar com o sistema de leis, convenções e 
princípios que definem a composição e os poderes das instituições do Estado. 
Além disso, se quisermos entender tanto o Estado quanto a constituição 
como mais do que a simples soma de indivíduos e instituições, então 
precisamos nos valer da teoria constitucional precisamente porque trata da 
estrutura das relações dentro do Estado – em como eles se mantêm - E sobre 
a relação entre o Estado e as outras organizações e associações na 
sociedade. (...) a teoria constitucional lida com questões fundamentais que 
tem a ver com quem governa e como - questões que há muito estão no centro 
de muitas teorias sociais e políticas, mesmo que esses teóricos raramente 
tenham visto a necessidade de atender aos insights dos teóricos 
constitucionais. A teoria constitucional nos oferece uma maneira concreta de 
trazer a totalidade do Estado de volta à consideração de uma maneira que 
respeite a integridade e singularidade de cada Estado e seu lugar na história 
(DEARLOVE, 1989, p. 532-533, tradução nossa)29. 

 

 

                                            

28 Versão original “an emphasis which sees politics as an organized activity in which state institutions 
are crucial in their own right and in their capacity to constrain and shape behaviour” (DEARLOVE, 1989, 
p. 528). 
29 Versão original: “the constitution involves dealing with the system of laws, conventions and principles 
that define the composition and powers of the institutions of the state. Moreover, if we are to understand 
both state and constitution as more than the simple sum of individuals and institutions, then we need an 
appreciation of constitutional theory precisely because it deals with the structure of relationships within 
the state - on the way it hangs together - and on the relationship between the state and the other 
organizations and associations in society. (…) constitutional theory deals with fundamental questions to 
do with who governs and how - questions that have long been at the heart of much social and political 
theory even though those theorists have rarely seen the need to attend to the insights of constitutional 
theorists. Constitutional theory offers us a concrete way of bringing the totality of the state back in to 
consideration in a way which respects the integrity and uniqueness of particular states and their place 
in history” (DEARLOVE, 1989, p. 532-533). 
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Escolher a Constituição como unidade analítica não significa enveredar para o 

direito, mas compreender a Constituição como documento político do país que 

funciona como norma fundamental sob a qual todo o restante do ordenamento jurídico 

deve estar de acordo. Isso supõe que os princípios delimitados no texto constitucional 

deverão atuar como uma instituição formal capaz de conformar os comportamentos 

dos atores políticos - no caso do estudo proposto, partidos políticos e mandatários. 

Souza (2008) aponta que a ciência política possui uma lacuna na análise da 

Constituição, suas reformas e seus efeitos, mas esta lacuna estaria sendo preenchida 

a partir de novos estudos em consequência do aniversário de 20 anos da Constituição 

Federal celebrado em 2008. A autora conclui em seu trabalho que as sucessivas 

reformas da Constituição ao invés de enfraquecê-la e trazer incertezas aos atores 

políticos, permitiu que se adequasse a uma nova agenda doméstica e internacional. 

A autora aventa que essas adequações podem explicar a longevidade da Constituição 

de 1988 que, comparativamente, está em vigor por mais tempo na história da 

República brasileira.  

Outro cientista político que se debruça sobre as mudanças constitucionais é 

Marcus André Melo (2013) que discute padrões de mudança constitucional dos 

últimos 25 anos no Brasil. O autor explica a alta taxa de emendamento pela extensão 

do texto constitucional, assim como as regras relativamente permissivas para 

alteração. Para ele, as alterações na estrutura econômica do país foram profundas, 

mas as mudanças nas instituições políticas foram pontuais, citando a emenda da 

reeleição, as alterações no rito das Medidas Provisórias e a disciplina das coligações 

eleitorais, temas que serão analisados nesta pesquisa.  

Por compreender o papel central que a Constituição Federal desempenha na 

organização das instituições formais legais, e que seu estudo é de suma importância 

na ciência política para entender a lógica das dinâmicas entre os atores políticos é 

que foi escolhida esta unidade analítica no presente trabalho. 

Conforme já descrito, Mainwaring e Torcal (2005) elencaram quatro dimensões 

da institucionalização dos sistemas partidários. Nesta dissertação o objetivo é se ater 

a uma destas dimensões, especificamente a última, que trata do individualismo 

político. A finalidade é identificar qual é a tendência que as alterações na Constituição 

Federal revelam, se valorização partidária ou individualista, e assim, se o Brasil, ao 
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menos em suas instituições formais, segue em um caminho de institucionalização ou 

um caminho de sistema partidário fluido.  

Nesta breve revisão teórica acerca de partidos e sistemas partidários, os 

conceitos trabalhados pela teoria revelam que a institucionalização dos sistemas 

partidários está diretamente ligada à qualidade da democracia, sua estabilidade e ao 

accountability eleitoral. Isto posto, compreendemos de suma importância a reflexão 

do caminho de consolidação do sistema partidário, a despeito do histórico 

subdesenvolvimento partidário no Brasil, para o amadurecimento da democracia e 

suas instituições. 

Considerando que o arcabouço institucional em que os partidos se incide sobre 

o processo de consolidação dos sistemas partidários, posto que estes sofrem impacto 

direto das alterações legais que ocorreram ao longo dos anos, esta dissertação se 

propõe a analisar as alterações do texto constitucional concernentes à organização e 

funcionamento dos partidos políticos assim como ao exercício dos mandatos eletivos 

ao longo de seus quase 30 anos de vigência. Decisões que dizem respeito à criação 

de partidos políticos, regras de composição de coligações, a verticalidade, cláusulas 

de barreiras, fidelidade partidária, a autonomia da atuação parlamentar, dentre tantos 

outros se revelam variáveis importantes que têm grande potencial em iluminar os 

caminhos que o Brasil tem trilhado.  

  



 
 
 
 

57 

3 A CONTRIBUIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA A 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO 

 

Neste capítulo serão descritas as normas constitucionais concernentes aos 

partidos políticos, sua organização e atuação da forma como o texto foi promulgado 

em 1988, isto é, antes de qualquer emenda ou interpretação pelo Supremo Tribunal 

Federal realizadas nos anos subsequentes. Será descrita a estrutura institucional que 

estabelece o cenário para a atuação dos partidos políticos: o sistema eleitoral, o 

sistema de governo e a estrutura do Estado. A Constituição Federal como texto 

analítico que é, traz em seu conteúdo a regulamentação de diversas dimensões do 

sistema partidário nacional e da própria vida dos partidos políticos.  

Tendo em vista o vultuoso número de dispositivos legais a serem analisados 

será realizada uma sistematização dos dados encontrados. Foram criadas 20 

categorizações a fim de facilitar a compreensão do texto constitucional. Além disso, 

tais categorizações nos permitem  focar nos dispositivos que se relacionam com o 

objeto de estudo desta pesquisa e como eles impactam os partidos políticos e os 

mandatários. No próximo capítulo serão analisadas se estas categorias foram 

reformadas via emendas constitucionais ou decisões do Supremos Tribunal Federal e 

se tais reformas impactaram os sistemas partidários e a conduta dos mandatários 

concernente ao individualismo ou coletivismo.   

Antes de apresentar a descrição das categorias pelas quais foram organizadas 

as normas constitucionais pertinentes, é mister contextualizar o debate que foi 

desenvolvido acerca dos partidos políticos e sua atuação no período de 

redemocratização, já que nos anos do regime autoritário militar (1964 - 1985) a 

atividade política foi duramente cerceada e as liberdades das agremiações foram 

restringidas com partidos relegados à clandestinidade e um sistema bipartidário 

forçado pelo poderio militar. Este passado restrito certamente influenciou a produção 

legal na redemocratização, em especial a disposta na Constituição Federal de 1988. 

Veremos isto na próxima sessão. 

3.1 CONTEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
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Iniciamos a análise da Constituição Federal relembrando a lição de Bercovici 

(2004, p. 24) 

Não se pode, portanto, entender a Constituição fora da realidade política, com 
categorias exclusivamente jurídicas. A Constituição não é exclusivamente 
normativa, mas também política; as questões constitucionais são também 
questões políticas. A política deve ser levada em consideração para a própria 
manutenção dos fundamentos constitucionais. Na feliz expressão de Dieter 
Grimm, a Constituição é resultante e determinante da política.  

 

Nesta perspectiva, analisar a Constituição é precisamente se ater à política e 

suas opções políticas de organização do Estado. Antes de realizar a análise das 

alterações constitucionais feitas no texto concernentes aos partidos políticos, sua 

dinâmica, organização, prerrogativas e deveres, é importante compreender o que a 

Norma Fundamental estabeleceu para o sistema eleitoral brasileiro em sua 

promulgação. 

Nicolau (2011, p. 11) assenta que “o sistema eleitoral é o conjunto de normas 

que define como o eleitor poderá fazer suas escolhas e como os votos serão 

contabilizados para ser transformados em mandato”. Tais normas estão consagradas 

na Constituição e espalhadas no ordenamento jurídico infraconstitucional. 

Rae (1967) identificou como importantes unidades de análises para 

compreender os sistemas eleitorais três elementos: a magnitude do distrito eleitoral, 

a estrutura do voto e a fórmula eleitoral. 

O primeiro elemento, magnitude do distrito eleitoral, diz respeito ao tamanho do 

território que será responsável por eleger um número determinado de cadeiras. No 

Brasil, o distrito eleitoral corresponde às unidades da federação para as eleições de 

governadores, deputados federais, estaduais e senadores. Na escolha dos prefeitos 

e vereadores, o distrito eleitoral é o município, e, por fim, na eleição à presidência, o 

país se torna um grande distrito eleitoral. A magnitude do distrito consiste no número 

de cadeiras que cada um poderá eleger. Existem distritos uninominais, que elegem 

um representante, e plurinominais, que elegem mais de um representante. 

A magnitude dos distritos varia de acordo com a densidade da população e 

pode ter entre 8 e 70 representantes na Câmara dos Deputados e representação igual 

por distrito no Senado Federal, que corresponde a 3 senadores. No Brasil, os distritos 

eleitorais correspondem aos estados, unidades da federação. A despeito do forte 
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debate e inúmeros projetos de emenda à Constituição alegando super-representação 

e sub-representação de algumas unidades, desde que foi consagrada a Constituição 

não houve mudança no tamanho dos distritos Federais30.  

Em abril de 2013, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a votar pela alteração 

do número das bancadas, atualizando suas proporções de acordo com o senso do 

IBGE de 2010, publicando a Resolução nº 23.389/2013 do TSE. No entanto, o STF, 

em junho de 2014, respondendo às ADIs 4947, 5020, 5028 e 5130, relatadas pelo 

ministro Gilmar Mendes, e ADIs 4963 e 4965, relatadas pela ministra Rosa Weber, 

considerou inconstitucional a Lei Complementar nº 78, de 1993 que baseou o 

entendimento do TSE. Deste modo, as bancadas não chegaram a sofrer nenhuma 

alteração. Por fim, a estrutura do voto é, segundo a classificação exposta, voto 

categórico, pois vota-se em apenas um candidato por cargo. 

O segundo elemento, a estrutura do voto, diz respeito a como o eleitor pode se 

manifestar no voto. São duas classificações de acordo com o autor: o voto 

categórico31, em que o eleitor vota em um único partido/candidato, e o voto ordinal32, 

em que o eleitor pode votar em uma lista de candidatos que ele ordena de acordo com 

suas preferências. Ainda existe o voto dual, conceito desenvolvido mais 

recentemente, que trata de sistemas que permitem ao eleitor votar em mais de um 

partido ao mesmo tempo33 ou em tempos diferenciados. (GALLAGHER; MITCHELL 

apud NICOLAU, 2012, p. 13). 

Já o terceiro elemento, a fórmula eleitoral, diz respeito à técnica de contagem 

de votos para a distribuição de cadeiras disputadas. Ela se baseia em critérios de 

legitimidade para assegurar o cargo ao eleito. Nicolau adota a categorização proposta 

por Andrew Reynolds, Ben Reilly e Andrew Ellis (2005 apud NICOLAU, 2012) que 

                                            

30 Os debates acontecem tanto no Congresso Nacional quanto na academia, o tema da magnitude dos 
distritos eleitorais é inclusive uma das razões que Mainwaring argumenta como fator explicativo para o 
comportamento individualista na política brasileira. De fato, com tamanha deformação nas 
representações dos estados, pode-se afirmar como Soares que as eleições supostamente 
proporcionais são marcadas por grandes desproporcionalidades (SOARES, 1973 apud MAINWARING, 
1991). 
31 De acordo com Nicolau (2012, p. 13) o voto categórico “é usado na maioria dos países e pode assumir 
diversas configurações: o voto em um único partido/candidato (o voto majoritário distrital do Canadá), 
em uma lista de partidos (a lista fechada da Espanha), ou em um nome de determinado partido (a lista 
aberta do Brasil). 
32 O voto ordinal acontece em países como Austrália e Irlanda.  
33 Ocorre na Suíça e na Alemanha. 
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separam três grandes grupos: sistemas majoritários, sistemas proporcionais e 

sistemas mistos.  

Em relação à formula eleitoral adotada no Brasil encontramos na Constituição 

de 1988 a promulgação de um sistema eleitoral composto das seguintes 

características: para eleição dos cargos de chefe do Poder Executivo, a votação é 

majoritária em dois turnos, com exceção para os municípios com menos de 200 mil 

habitantes que ocorrem em apenas um turno; votação proporcional em lista aberta 

para as casas legislativas de representação popular, seja nos municípios, para a 

Câmara dos Vereadores, nos estados, para a Assembleia Estadual, seja na esfera 

federal, para a Câmara dos Deputados; e majoritário simples na composição do 

Senado Federal. 

Até aqui foi realizado um panorama geral sobre o sistema eleitoral brasileiro 

definido na Constituição vigente, que evidentemente afeta a atividade partidária no 

país.  

Adentrando ao objeto específico desta dissertação, foi realizada uma seleção 

discricionária de dispositivos constitucionais que se relacionam com os partidos 

políticos. Foram eles: o título II – dos direitos e garantias fundamentais, capítulo IV – 

dos direitos políticos e capítulo V – dos partidos políticos; título III – Da organização 

do Estado, capítulo III – Dos Estados Federados, capítulo IV - Dos Municípios, capítulo 

V – Do Distrito Federal e dos Territórios; título IV – da organização dos poderes, 

capítulo I – do poder legislativo, capítulo II – Do poder executivo. Estes são os textos 

que mais evidenciam uma relação direta com a existência e dinâmica dos partidos 

políticos e atividades individuais dos eleitos, mas para não incorrer em alguma falha 

também foi realizada uma busca mencionando palavras-chave como “partido”, 

“partidário”, “parlamentar”, “deputado” e “senador”, fazendo uma repescagem no texto 

constitucional que porventura revele uma referência importante dispersa ao longo do 

texto34.  

                                            

34 Foram excluídas as menções que apareceram do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), já que tratam de circunstâncias específicas do período de transição do regime autoritário para 
o regime democrático e não representa uma característica que seja relevante no processo de 
consolidação dos sistemas partidários.  
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Na próxima seção, levantar-se-á o texto original da data da promulgação a fim 

de traçar um quadro do que foi estabelecido na reabertura democrática, definindo os 

contornos para o sistema partidário, a atuação dos partidos políticos na vida política 

nacional, assim como dos atores políticos individualmente, sejam eles parlamentares 

ou agentes do Poder Executivo.  

No quarto capítulo será feito um levantamento das emendas constitucionais 

promulgadas desde o início da vigência da Constituição de 1988, selecionando 

aquelas cujo tema tocam à realidade partidária no país, assim como serão 

relacionados os entendimentos do Supremo Tribunal Federal que impactam o objeto 

desta dissertação. Ainda que o texto constitucional não seja alterado pela Suprema 

Corte, ao estabelecer a correta interpretação dos princípios constitucionais e como 

eles devem ser respeitados nas legislações infraconstitucionais, o Tribunal é capaz 

de estabelecer e reformar os contornos da atuação partidária no país. Por fim, no 

capítulo 5, será possível com base nos dados destacados verificar a tendência que as 

alterações constitucionais provocaram na vida partidária nacional, se fortalecendo as 

instituições partidárias ou o comportamento individualista dos políticos.  

 

3.2  DA CONSTITUIÇÃO PROMULGADA EM 1988 

 

Nesta seção abordaremos os dispositivos da Constituição referentes ao objeto 

da pesquisa. Aqui serão descritas as normas constitucionais e suas implicações no 

sistema partidário e no exercício dos mandatados antes de qualquer alteração 

posterior. Este capítulo propõe uma análise linear do texto constitucional. Deste modo, 

as categorias serão dispostas na mesma ordem em que o texto normativo. 

O quadro a seguir mostra quais os títulos, capítulos e artigos da Constituição 

foram selecionados com base nos critérios explicitados na primeira seção deste 

capítulo. 

Quadro 1  - Dispositivos selecionados da Constituição 

Títulos Capítulos 

Título II – Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais 

Capítulo IV – Dos Direitos Políticos (arts. 15 

a 16) 
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Capítulo V – Dos Partidos Políticos (art. 17) 

Título III – Da organização do 
Estado 

Capítulo III – Dos Estados Federados (arts. 

25 a 28) 

Capítulo IV – Dos Municípios (arts. 29 a 31) 

Capítulo V – Do Distrito Federal e dos 
Territórios (arts. 32 a 33) 

Título IV – Da Organização dos 
Poderes 

Capítulo I – Do Poder Legislativo (arts. 44 a 

75) 

Capítulo II – Do Poder Executivo (arts. 76 a 
91) 

Repescagem Art. 5, art. 103 
Fonte: Elaboração da autora 

O primeiro artigo da Constituição a tratar sobre partidos políticos fala dos 

direitos e garantias fundamentais (art. 5º) e atribui a estes a legitimação para impetrar 

mandado de segurança coletivo35. Para facilitar a sistematização dos dados, vamos 

tratar também neste momento dos artigos que estabelecem os partidos políticos como 

legitimados para ajuizar outras ações, como ação direta de inconstitucionalidade (art. 

103, VIII), assim como são legitimados a denunciar irregularidades e ilegalidades 

perante os tribunais de contas (art. 74, §2º)36.  

Aqui criamos a primeira categorização: legitimação de ação dos partidos 

políticos, que diz respeito ao reconhecimento destes como representantes da 

sociedade e, portanto, legitimados para representar seus interesses em outras 

instâncias como o poder judiciário e tribunais de contas.  

 

Quadro 2 – Categorização 1 

Categorização Dispositivos 
Legitimação de ação dos partidos 
políticos frente a outros órgãos 

Art. 5º, inciso LXX, alínea a – mandado de 
segurança coletivo. 
Art. 74, § 2º – denúncia perante o TCU. 

                                            

35 O mandado de segurança coletivo é reservado a proteger o direito líquido e certo de um grupo de 
pessoas sempre que haja ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridades (MENDES; BRANCO, 
2012).  
36 Neste caso específico, qualquer cidadão também é legitimado.  
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Art. 103, inciso VIII – ação direta de 
inconstitucionalidade. 

Fonte: Elaboração da autora 

Quando a Constituição trata dos direitos políticos, coloca como condição de 

elegibilidade a filiação partidária (art. 14, § 3º, V), ou seja, não existe outra forma de 

se alçar um cargo eletivo se não por meio da vinculação aos partidos políticos. É uma 

demonstração concreta do valor que a República brasileira confere às agremiações 

partidárias como detentoras do monopólio da representação política em cargos 

eletivos. Segundo Araújo (2004), o monopólio dos partidos sobre a representação 

eleitoral não é uma inovação da Constituição de 1988, tal instituto já era previsto em 

constituições anteriores. Além disso, segundo ele, estudos de política comparada 

mostram que a obrigatoriedade da filiação partidária para exercer a representação 

política faz parte do arcabouço legal da maioria dos países democráticos.  

Quadro 3 – Categorização 2 

Categorização Dispositivos 
Monopólio da representação eleitoral e 
condições de elegibilidade. 

Art. 14, § 3º, V – filiação partidária 
como condição de elegibilidade 

Fonte: Elaboração da autora 

O texto do art. 16 assevera o princípio da anterioridade eleitoral, que prevê que 

as leis eleitorais só entrariam em vigor após um ano de sua promulgação. O 

mecanismo visa segurança de que todos os atores envolvidos tenham pleno 

conhecimento das regras do jogo com antecedência mínima de um ano. Deste modo, 

todos teriam a possibilidade de organizar o apropriado arranjo e preparo para as 

eleições.  

Quadro 4 – Categorização 3 

Categorização Dispositivos 
Princípio da anterioridade eleitoral Art. 16 

Fonte: Elaboração da autora 

Os partidos políticos também contam com um capítulo dedicado propriamente 

a eles no título II da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais. Daí 

já depreendemos a importância e estatura que a Constituição dá às agremiações, 



 
 
 
 

64 

inclusive as estabelecendo como cláusula pétrea37. Os partidos políticos são 

considerados a pedra basilar do regime democrático brasileiro.  

A primeira observação que salta aos olhos no capítulo V do texto constitucional 

– Dos Partidos Políticos, é a liberdade de existência e organização dos partidos 

políticos expressa já no caput do art. 17, segundo o qual “é livre a criação, fusão, 

incorporação e extinção de partidos”. A segunda questão é a característica do 

multipartidarismo expressa no mesmo dispositivo. Ambas características são uma 

resposta ao período de cerceamento das liberdades políticas experimentados durante 

a ditadura militar, em que a vida partidária era tutoriada pela ditadura. 

Conforme destaca Lijphart (2008), grande parte da literatura compreende os 

sistemas bipartidários como melhores, por supostamente proporcionarem maior 

estabilidade, seja porque entendem que os eleitores possuem uma escolha clara entre 

duas propostas de governos distintas, como defendem alguns, seja porque para 

alcançar o eleitor mediano, partidos se comportam de forma moderada e tendente ao 

centro, como defendem outros. Mesmo antagônicas as explicações sustentam o 

amplo apoio ao sistema bipartidário.  

A despeito da defesa por parte dos teóricos, o Brasil resgatou sua tradição 

pluripartidária do período de 1946 a 1964. Como era de se esperar, alguns traços que 

encontramos na vigente Constituição são mensagens claras que contrastam com o 

período autoritário que o Brasil viveu anteriormente, durante o regime militar. O país 

passou por um experimento bipartidário no período entre 1965 e 1979 quando partidos 

que tinham atividade partidária eram a ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e o 

MDB (Movimento Democrático Brasileiro), e mesmo a atuação destes era sempre 

tutelada pelo Estado. O regime foi se desgastando com o tempo e as restrições às 

liberdades políticas se tornaram insustentáveis, até que em 1979 o multipartidarismo 

voltou a vigorar no país com a edição da Lei nº 6.767. 

[…] a tentativa de corrigir as distorções anteriores a 1964 pelo caminho do 
bipartidarismo coercitivo levou o regime militar a um beco sem saída. Ou 

                                            

37 As cláusulas pétreas são limitações às modificações constitucionais. O art. 60 da Constituição 
determina que não se pode sequer ser objeto de deliberação a proposta de emenda a Constituição que 
tende a abolir I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a 
separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. Este inciso IV abrange o disposto no 
título II, em que se insere o capítulo dos partidos políticos. 
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procurava a legitimidade via eleições, e submetia-se a contundentes derrotas, 
ou não a procurava, e assumia os riscos da ruptura completa com a ordem 
institucional vigente. O retorno à pluralidade de partidos foi a solução 
encontrada, em 1979” (LAMOUNIER, 1986, p. 70).  

 

Assim, a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos 

também pode ser creditada à contraposição que se desejou fazer à experiência de 

autoritarismo, conferindo aos partidos grande autonomia de ação e organização. A 

Constituição reserva, no entanto algumas restrições para tal liberdade, pois resguarda 

a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos 

fundamentais da pessoa humana, de acordo com o texto do caput do art. 17. 

Não existem restrições quantitativas, consagrando o pluripartidarismo, mas são 

estabelecidos pressupostos de ordem qualitativa. O primeiro deles é o caráter 

nacional exigido (art. 17, I), que demonstra que o regime democrático brasileiro não 

admite partidos políticos regionais. Tal princípio é decorrente da natureza do princípio 

federativo, em que os entes federativos compõem uma União indissolúvel, assim, 

evita-se organizações com motivações separatistas. O segundo é a proibição de 

recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de 

subordinação a estes, dispositivo que coaduna com a soberania nacional (art. 17, II). 

O terceiro é a prestação de contas à Justiça Eleitoral, que diz respeito ao 

accountability do uso dos recursos pelos partidos políticos (art. 17, III). O quarto é o 

funcionamento parlamentar de acordo com a lei – a Constituição prevê que legislação 

ordinária pode determinar premissas e requisitos regulamentando a atividade 

parlamentar dos partidos (art. 17, IV). Fruto deste dispositivo é a Lei nº 9.096, de 2006, 

conhecida como lei dos partidos.  

Outro aspecto de suma importância estabelecido neste capítulo da Constituição 

é a autonomia dos partidos em definir suas estruturas internas, organização e 

funcionamento. Os estatutos internos de cada partido são os responsáveis por dispor 

sobre a disciplina partidária, fidelidade e sanções. 

O acesso ao fundo partidário e horários gratuitos de rádio e televisão são muito 

relevantes para a vida dos partidos políticos. A Constituição não estabeleceu 

restrições de doações a partidos, seja de pessoas físicas ou jurídicas para auxiliar no 

desempenho das atividades partidárias, mesmo assim dotou os partidos de acesso a 

recursos públicos para garantir o desenvolvimento de suas atividades. Por fim, 
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reforçando a preocupação com a soberania nacional, a Constituição veda aos partidos 

a utilização de organizações paramilitares. 

Quadro 5 – Categorizações 4 e 5 

Categorização Dispositivos 
Características do sistema 
partidário 

Art. 17 – Multipartidarismo 
Art. 17, I - Caráter Nacional 
Art. 17, IV - Regulamentada a atividade 
parlamentar  
Art. 17, § 1º - Autonomia estatutária 
Art. 17, § 3º – Acesso ao fundo partidário 

Limitação aos partidos Art. 17, I – Caráter Nacional 
Art. 17, I, II e § 4º - Limitados pela soberania 
nacional 

Fonte: Elaboração da autora 

O título III da Constituição trata da Organização do Estado, ao analisar seu texto 

vamos nos ater aos aspectos que se relacionam com o objeto desta pesquisa: os 

partidos políticos. Sob a guarda deste título encontram-se os capítulos III e IV que 

serão analisados. O capítulo III, dos estados federados, dispõe sobre a composição 

das assembleias legislativas estaduais no artigo 27, as quais terão o triplo de 

deputados estaduais que o número de cadeiras que seu estado possui na Câmara de 

Deputados. Atingido o número de 36 deputados estaduais serão acrescentados tantos 

quantos forem os deputados federais acima de 12.  Ademais, a Constituição 

resguarda o princípio da simetria38 no que diz respeito ao direito parlamentar39, 

sendo estendidos todos os direitos e deveres dos parlamentares federais aos 

estaduais. O artigo 28 trata das eleições para os governos estaduais, que coincide 

com as eleições nacionais. 

O capítulo IV do mesmo título trata dos municípios e no artigo 29 discorre sobre 

a composição do poder executivo e legislativo dos municípios. A composição das 

Câmaras de Vereadores é proporcional à população dos municípios e o texto 

                                            

38 O princípio da simetria, ou paralelismo, estabelece que os Estados, Distrito Federal e Municípios 
devem respeitar em suas respectivas constituições estaduais e leis orgânicas os institutos jurídicos 
estabelecidos na Constituição Federal quando não houver dispositivo expresso para tais entes. Os 
princípios fundamentais e regras de organização do Estado como composição dos poderes, processo 
legislativo, poder de iniciativa, dentre outros deverão ser reproduzidos na legislação de cada ente 
federativo.  
39 Direito parlamentar é a parte do direito constitucional que se ocupa da análise da atividade 
parlamentar, se debruça sobre o conjunto de normas que regulam a organização e funcionamento das 
Câmeras parlamentares. 
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constitucional também determina a simetria do direito parlamentar aos municípios. O 

capítulo V trata do Distrito Federal e Territórios, que possui características peculiares. 

No entanto, para a composição de Câmara Distrital segue as mesmas normas dos 

estados. O Brasil não possui nenhum território nacional desde a promulgação da 

Constituição de 1988. 

Quadro 6 – Categorizações 6 e 7 

Categorização Dispositivos 
Composições das assembleias legislativas e câmaras 
municipais.  

Art. 27, 28 e 29.  
 

Princípio da simetria Art. 27, § 1º e art. 29, VI e 
VII. 

Fonte: Elaboração da autora 

O próximo título da Constituição a ser analisado é o título IV – Da organização 

dos poderes. Dentro deste título encontram-se os capítulos I, II e III que tratam do 

poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário respectivamente. Para a 

finalidade deste trabalho serão abordados os dois primeiros capítulos.  

O capítulo I dispõe sobre o Poder Legislativo, abrange a composição do 

Congresso Nacional, suas atribuições, direitos e deveres dos parlamentares 

(deputados federais e senadores), os regramentos do processo legislativo e a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária. Já o capítulo II discorre acerca do 

Poder Executivo, trata das atribuições do Presidente da República, suas 

responsabilidades, assim como dos ministros de Estado e, por fim, da composição 

dos conselhos da República e de Defesa.  

Este título contém em seu texto diversos pontos que afetam o objeto desta 

pesquisa já que dispõe sobre toda a organização, atuação e composição dos dois 

poderes da República em que os partidos políticos aparecem como atores 

indispensáveis. Dito isto, será feita uma sumarização mais extensiva de todos os 

dispositivos mencionados.  

No início do capítulo foi feita uma radiografia geral do sistema político/eleitoral 

adotado na República do Brasil após 1988, tal sistema encontra seu fundamento 

constitucional no texto deste capítulo. O primeiro artigo, nº 44, estabelece que o Poder 

Legislativo será exercido pelo Congresso Nacional, que será composto pela Câmara 

dos Deputados e Senado Federal, portanto um sistema bicameral.  
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Os artigos 45 e 46 estabelecem que a Câmara dos Deputados será composta 

pelo sistema proporcional de votação, ungida como representante do povo. Já o 

Senado Federal, que representa os Estados e Distrito Federal, será composto por 

meio do sistema majoritário de votação e cada senador será eleito com dois suplentes. 

Os distritos eleitorais são reconhecidos nos Estados, DF e territórios e sua magnitude 

é medida de acordo com a densidade demográfica de cada um deles. As 

competências do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal 

estão dispostos nos artigos 48, 49, 51 e 52. 

Quadro 7 – Categorização 8 

Categorização Dispositivos 
Composição e Competências do Congresso Nacional, 
Câmara dos Deputados e Senado Federal.  

Art. 44, 45, 46, 48, 49, 
51 e 52. 
 

Fonte: Elaboração da autora 

A Constituição estabeleceu no art. 50 a possibilidade de requerimento de 

informação a Ministro de Estado e convocação dos mesmos para esclarecimento de 

assuntos previamente determinados. Caso o Ministro não compareça quando 

convocado, ou não ofereça as informações requeridas em um prazo de 30 dias, a 

Constituição estabelece que se trata de crime de responsabilidade.  

É importante ressaltar que o poder de fiscalização estabelecido neste artigo 

não é realizado por um parlamentar individualmente, antes o é por intermédio da Mesa 

de cada uma das Casas do Congresso, no caso do requerimento de informação, e 

pelas Casas ou comissões, no caso das convocações. Quando associamos ao fato 

que os cargos da Mesa, assim como a composição das comissões são distribuídos 

segundo o princípio da proporcionalidade partidária, podemos identificar que neste 

mecanismo específico de fiscalização, os partidos políticos possuem peso maior que 

a atuação individual do parlamentar, ou seja, o comportamento individualista do 

parlamentar não é suficiente para o exercício deste mecanismo. 

Quadro 8 – Categorização 9 

Categorização Dispositivos 
Fiscalização dos Ministros via convocação e requerimento de 
informação. 

Art. 50 
 

Fonte: Elaboração da autora 
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Conhecidos como o “estatuto parlamentar”, os artigos 53, 54, 55 e 56 

estabelecem os direitos, prerrogativas e deveres dos parlamentares. No texto em 

questão não há menção sobre os partidos políticos, antes, trata do direito do 

parlamentar individualmente a partir do momento da expedição do diploma e das suas 

limitações quando o diploma é expedido e assim como a partir da posse.  

Embora não disponha sobre direitos e deveres dos partidos políticos na 

dimensão da organização do poder legislativo, os dispositivos atribuem aos partidos 

políticos a competência para provocar a perda do mandato do deputado ou senador 

nos casos previstos pelo texto constitucional. Esta competência também é estendida 

às Mesas das Casas, e a qualquer membro do Congresso Nacional nos casos 

específicos de não comparecimento às sessões, assim como quando a Justiça 

Eleitoral decretar a perda do mandato.  

Quadro 9 – Categorização 10 

Categorização Dispositivos 
Estatuto Parlamentar  Art. 53, 54, 55 e 56. 

 
Fonte: Elaboração da autora 

O artigo 57 trata da organização dos trabalhos do Congresso Nacional, 

composição da Mesa Diretora, sessões preparatórios, ordinárias e extraordinárias do 

Congresso nacional. No caso da convocação de sessão extraordinária do Congresso, 

esta poderá ser feita pelo requerimento de maioria dos membros de ambas as Casas.  

 

Quadro 10 – Categorização 11 

Categorização Dispositivos 
Organização dos trabalhos legislativos  Art. 57 

 
Fonte: Elaboração da autora 

O artigo 58, prevê que na composição das Mesas e comissões será respeitado, 

sempre que possível, o princípio da proporcionalidade partidária (PPP), ou seja, os 

cargos serão ocupados segundo o tamanho das bancadas partidárias representadas 

nas Casas. Este princípio coloca os partidos como ator central já que é a partir dele 

que o equilíbrio de forças dentro do Congresso Nacional é estabelecido, afetando toda 

a organização das Casas, desde as Mesas diretoras à composição de todas as 
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comissões e inclusive a distribuição das presidências das comissões. Portanto, o PPP 

coloca os partidos como determinantes na organização interna dos trabalhos 

legislativos. 

Na redação original dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado, a 

previsão do cálculo das cadeiras das comissões destinadas a cada partido era 

realizada no começo da legislatura e revista a cada sessão legislativa (1 ano) no caso 

do Senado Federal e na terceira sessão legislativa (3º ano) no caso da Câmara dos 

Deputados. Assim, as mudanças de filiação partidária que ocorressem no decorrer do 

mandato alteravam a proporcionalidade partidária na composição dos colegiados40.  

Ademais, o artigo prevê a criação de comissões parlamentares de inquérito 

(CPI) mediante requerimento de 1/3 (um terço) dos membros de cada Casa ou ambas, 

quando então é criada uma CPI mista.  

Quadro 11 – Categorização 12 e 13 

Categorização Dispositivos 
Funcionamento das Comissões  Art. 58 
Comissão Parlamentar de Inquérito Art. 58, § 3º 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Do artigo 59 ao 69 da Constituição Federal estão previstos os regulamentos 

constitucionais do processo legislativo, abarcando as espécies legislativas e por 

menores de procedimentos específicos de acordo com o tipo de proposição e da fase 

do processo. São contempladas as regras para Medidas Provisórias, Propostas de 

Emenda à Constituição, Veto presidencial, dentre outros. Ainda que o texto seja 

extensivo em detalhes, para o objetivo desta dissertação é importante destacar 

apenas o papel desempenhado no processo legislativo pelos partidos políticos e pelos 

atores individualmente.  

Quadro 12 – Categorização 14 

Categorização  Dispositivos 
Processo 
Legislativo 

 
 

Arts. 59 a 69 
 

                                            

40 Artigos 79, 80 e 81 do Regimento Interno do Senado Federal e artigos 25 e 26 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados em suas redações originais.  
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 Iniciativa das propostas 

legislativas por membros 
individuais: 
 

 
 Proposta de Emenda à 

Constituição  
 
 
 
 Leis complementares e 

ordinárias 
 
 
 

 
 Medida Provisória 

 
 
 Reapresentação de 

matéria rejeitada na 
mesma sessão 
legislativa. 

 
 Veto 

 
 
 
 
 
1/3 dos membros da CD 
ou SF (art. 60) 
 
 
Qualquer membro do 
Congresso e 
Presidente da 
República41 (art. 61) 
 
Presidente da 
República (art. 62) 
 
Maioria absoluta de 
membros de qualquer 
das Casas (art. 67) 
 
Presidente da 
República (art. 66) 

Quórum de aprovação 
 
Proposta de Emenda à Constituição  
 
Leis complementares 
 
 
Leis ordinárias 
 
 
Medida Provisória 
 
 
 
Veto 
 
 

 
 
2/3 dos membros de 
cada Casa do CN (art. 
60) 
 
Maioria absoluta de 
cada Casa do CN (art. 
69) 
 
Maioria dos votos, 
presente a maioria 
absoluta de seus 
membros. (art. 47) 
Maioria dos votos, 
presente a maioria 
absoluta de seus 
membros. (art. 47) 
 

                                            

41 A Constituição Federal prevê outros legitimados como Tribunais Superiores, comissões 
parlamentares, iniciativa popular e outros, no entanto eles não são mencionados visto que não são o 
objeto desta pesquisa. 
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Maioria absoluta de 
Deputados e 
Senadores em sessão 
do CN (art. 66) 

Fonte: Elaboração da autora 

É notável que os partidos políticos não aparecem com destaque, ao menos no 

texto constitucional. Conforme observa Figueiredo e Limongi (1999, p. 73), “falar em 

partidos como estruturadores do processo legislativo é incorrer em formalismo”. A 

atuação parlamentar referente ao processo legislativo, seus quóruns de iniciativa e de 

aprovação das proposições são representados pelos membros das Casas 

individualmente.  

Ainda que não seja o foco deste estudo, vale destacar o papel de destaque que 

os líderes partidários exercem em especial no processo legislativo. Nas conhecidas 

“orientações de bancada”, quando é anunciada a votação da matéria, os líderes de 

cada bancada podem usar da palavra para orientar os votos dos parlamentares e 

segundo estudo realizado por Figueiredo e Limongi (1999) o grau de coesão e 

disciplina partidária são altos, os parlamentarem tendem a seguir as orientações de 

seus líderes. Os dados da pesquisa foram baseados nas votações ocorridas na 

Câmara dos Deputados entre 1989 e 1994, na qual os autores concluíram que 

O plenário da Casa apresenta alto grau de consistência e estruturação 
ideológicas, e os níveis de disciplina partidária encontram-se bem acima do 
esperado. O objetivo desta seção é demonstrar que o plenário é previsível, 
isto é, que é possível antecipar o resultado de uma votação com razoável 
grau de confiança. (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p. 88) 

 

Assim, ainda que a Constituição não dê destaque para os partidos políticos 

como estruturadores do processo legislativo, a expectativa da falta de coesão e 

infidelidade partidária que o arranjo institucional partidário apresentou na reabertura 

democrática não se verificou nos dados empíricos. Ainda que houvesse um grande 

pessimismo por parte da academia, conforme demonstrado no primeiro capítulo desta 

dissertação, os dados empíricos demonstraram que os arranjos internos do Poder 

Legislativo eram capazes de prover certa previsibilidade nas tomadas de decisões. 

Nem mesmo a falta de punição prevista em lei para a indisciplina partidária, resultou 

no comportamento individualista inicialmente previsto. 



 
 
 
 

73 

No que concerne à fiscalização contábil, financeira e orçamentária o Congresso 

Nacional o faz com auxílio do Tribunal de Contas da União e tem como colegiado 

principal para esta função a Comissão Mista de Orçamento, composta por deputados 

e senadores obedecendo o princípio da proporcionalidade partidária. Esta comissão 

tem grandes poderes como a votação de parecer sobre as propostas orçamentárias, 

assim como de parecer sobre a aprovação das contas do Presidente da República. 

Quadro 13 – Categorização 15 

Categorização Dispositivos 
Fiscalização via Comissão Mista de Orçamento  Arts. 72 e 166  

Fonte: Elaboração da autora 

Nas eleições para o cargo de Presidente da República o texto constitucional 

estabeleceu votação pelo sistema majoritário prevendo segundo turno quando 

nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos, deste modo haverá novas 

eleições para os dois primeiros colocados. Ainda estabelece a votação de presidente 

e vice-presidente como votação única, sendo registrados como uma chapa e também 

a duração do mandato de 5 anos. Considerando que a duração dos mandatos era 

diferenciada, as eleições para a presidência eram “eleições solteiras”, e somente 

aconteceriam eleições simultâneas com o Congresso Nacional e Estados a cada 20 

anos. Esta eleição avulsa foi considerada um perigo para candidaturas aventureiras 

(MAINWARING, 1990), intensificando a cultura personalista do país.  

Quadro 14 – Categorização 16, 17 e 18 

Categorização Dispositivos 
Sistema majoritário para o Poder Executivo  Art. 77, § 2º e 3º 
Eleição única para Presidente e vice-Presidente Art. 77, § 1º 
5 anos de mandato Art. 82 

Fonte: Elaboração da autora 

O último dispositivo constitucional a ser analisado é a composição de 

Conselhos da República e de Defesa. O Conselho da República é o órgão superior de 

consulta do Presidente da República e é composto pelo Vice-Presidente da República, 

Presidentes da Câmara e do Senado; líderes da maioria e minoria da Câmara e 

Senado e 6 cidadãos brasileiros natos, dois nomeados pelo Presidente, dois eleitos 

pela Câmara dos Deputados e dois eleitos pelo Senado Federal. O Conselho foi criado 

para tratar de intervenção federal, estado de defesa e de sítio e questões 

concernentes à estabilidade das instituições democráticas.  
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O Conselho da República é uma instituição nova no ordenamento jurídico 

brasileiro e teve sua inspiração na Constituição de Portugal. O Conselho da República 

nasceu no anteprojeto da Constituição de 1988, ainda na Constituinte, quando a 

proposta em questão era de um regime parlamentarista para a nova democracia 

brasileira. (FERRAZ, 2013) 

Ainda que a composição do Conselho dê destaque ao equilíbrio de forças 

partidários ao estabelecer como membros líderes da maioria e minoria, este estudo 

não se debruçará sobre este tema visto que, segundo dados da Presidência da 

República, desde a promulgação da Constituição de 1988 não houve nenhuma 

reunião.  

Já o Conselho da Defesa é o órgão de consulta do Presente da República para 

assuntos relacionados à soberania nacional e defesa do Estado democrático. 

Composto pelo Vice-Presidente da República, presidentes da Câmara e Senado, 

Ministros da Justiça, do Planejamento e das Relações Exteriores e Ministros militares.  

Quadro 15 – Categorização 19 e 20 

Categorização Dispositivos 
Conselho da República  Art. 90 
Conselho da Defesa Art. 91 

Fonte: Elaboração da autora) 

 

Estes são os dispositivos constitucionais em sua redação original que, em 

alguma medida mais ou menos intensa, influenciam e conformam a atuação dos 

partidos políticos e daqueles investidos de poder representativo individualmente. A 

Constituição promulgada em 1988 estabeleceu este escopo como norma fundamental 

para servir de base para toda a legislação infraconstitucional e, é razoável supor, 

influenciando diretamente a cultura personalista já reconhecida na vida política 

brasileira assim como a vida dos partidos políticos, que estavam voltando a se 

estabelecer em um sistema ainda frágil de recente reabertura democrática.  

O próximo capítulo será dedicado à análise das emendas constitucionais 

editadas até fevereiro de 2017 que exerceram alguma influência no que concerne à 

vida partidária, assim como as interpretações do Supremo Tribunal Federal que 

alteraram entendimentos acerca do sistema político e partidário brasileiro. Com isso, 
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pretende-se que seja possível reconhecer uma tendência nas alterações 

constitucionais, se de fortalecimento das instituições partidárias ou fortalecimento de 

comportamentos individualistas na política brasileira.   
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4 DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS À CONSTITUIÇÃO DE 1988 QUANTO 

AO SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO 

 

Conforme se demonstrou no primeiro capítulo, o foco desta dissertação é a 

análise de como as instituições, no caso em tela, as regras formais, em específico as 

alterações constitucionais são capazes de constranger a ação dos atores políticos, 

sejam eles os partidos políticos ou os mandatários. Neste capítulo serão analisadas 

as emendas constitucionais que alteraram ou tangenciaram de forma significativa o 

arranjo institucional partidário e/ou a atuação dos atores políticos mandatários.  

Além das reformas constitucionais realizadas por meio do processo legislativo 

veremos que as interpretações do Supremo Tribunal Federal também afetaram 

diretamente a organização das regras de atuação dos partidos políticos. De acordo 

com Souza (2008, p. 795) 

Constituições podem ser modificadas por quatro meios: emenda; mudanças 
periódicas de todo o texto constitucional; interpretação judicial; e revisão 
legislativa. As mudanças podem resultar de exclusiva decisão legislativa ou 
da combinação desta com a manifestação dos eleitores, de decisões do 
Judiciário ou da completa substituição da Constituição. 

 

O Supremo Tribunal Federal tem a função precípua de, quando provocado42, 

guardar a correta aplicação e interpretação da Constituição Federal de modo que, ao 

se analisar a Constituição como instituição formal que limita as ações dos atores 

políticos, o STF e suas interpretações aparece como um ator relevante para esta 

pesquisa. 

Não há como desconsiderar, principalmente a partir da Constituição de 1988, 
que o Judiciário brasileiro tornou-se fator condicionante fundamental do 
processo político. Basta uma simples retrospectiva dos principais conflitos 
entre os poderes do Estado, e destes com a sociedade, nos últimos anos, 
para constatar que a organização constitucional de 1988 colocou o Judiciário 
na difícil posição de árbitro do jogo político entre estes importantes 
contendores (ARANTES apud PAIXÃO, 2007, p. 205) 

 

                                            

42 Ressalte-se aqui que o Poder Judiciário atua mediante provocação, não é um ator ativo, mas reativo. 
Portanto, todas as suas decisões devem ser fruto de alguma ação solicitando que se manifeste sobre 
temática específica. 
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Serão analisadas aqui as alterações decorrentes das emendas constitucionais 

de revisão, previstas na Constituição desde a sua promulgação, assim como as 

emendas constitucionais regulares, realizadas ao longo da vigência do texto 

constitucional e as interpretações judiciais realizadas pelo Supremo Tribunal Federal, 

cujas decisões são vinculantes a todos os poderes. Dos quatro meios elencados por 

Souza, apenas a modificação via “mudanças periódicas” não se aplica ao nosso 

contexto.  

Veremos que a despeito do modelo brasileiro constitucional ter estabelecido 

uma Constituição rígida, ou seja, com a previsão de um rito especial para 

emendamento, mais sofisticado e mais difícil que as alterações das legislações 

ordinárias (SILVA, 2007), o que em tese dificultaria a ocorrência de reformas 

constitucionais, já foram realizadas 95 alterações constitucionais43 em quase 30 anos 

de vigência da Carta, além das 6 emendas constitucionais de revisão. 

A literatura debate sobre os benefícios decorrentes tanto da rigidez da 

Constituição, quanto sua flexibilização. Se por um lado, a Constituição é o pacto da 

sociedade que estabelece os princípios essenciais da organização do Estado, e como 

tais deve ser perene no tempo, por outro lado as gerações vindouras não podem ser 

vinculadas às decisões passadas sem ter mecanismos que possibilitem atualizações 

e adaptações a novos contextos (SOUZA, 2008).  

A Constituição brasileira apresenta alta taxa de emendamento atingindo taxa 

anual de 3,1 emendas segundo dados apresentados por Souza (2008), número 

considerado alto quando em comparação com outros países. De acordo com Lutz 

(1994 apud SOUZA, 2008) a taxa média dos países que ele pesquisou, cuja média 

anual de emendamento seria 2,54. Segundo seus estudos, ainda que a CF se 

proponha rígida, em comparação com outros países da América Latina, o índice de 

dificuldade de alteração é o terceiro mais baixo.  

Apesar de ser uma das constituições mais emendadas do mundo as 

conclusões do estudo de Souza (2008) mostram que a possibilidade de emendamento 

                                            

43 Publicadas até fevereiro de 2017. 
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na verdade foi um dos motivos de esta ser a Constituição com maior tempo de vigência 

da história da República do Brasil.  

A alta taxa de “emendamento” da Constituição de 1988 em relação à de 
outros países, no entanto, não confirma vários temores de parte da literatura. 
O primeiro seria o de que mudanças constantes nas regras do jogo trazem 
incertezas aos atores econômicos. Na verdade, as mudanças no modelo 
econômico abriram mais oportunidades para os investidores, tanto nacionais 
quanto estrangeiros. O segundo é o de que mudanças poderiam fortalecer o 
Executivo e prorrogar indefinidamente o mandato de seus dirigentes, o que 
seria perigoso em países de democracia recente, pela possibilidade de 
estimular abusos de poder e limitar conquistas democráticas e direitos 
individuais e coletivos. No caso brasileiro, a emenda da reeleição dos 
ocupantes de cargos no Executivo foi limitada a mais um mandato e não 
ocasionou, até o momento, ausência de rotatividade partidária nos Executivos 
dos três níveis. Ademais, as conquistas democráticas e os direitos individuais, 
coletivos e sociais não foram limitados, sendo que as emendas foram as que 
tornaram efetivos alguns direitos sociais. O terceiro seria o de que a 
Constituição brasileira, por sua extensão e conteúdo (constitucionalização de 
políticas e direitos), impediria a governabilidade. Não só isso não ocorreu, 
como as regras constitucionais permitiram a adaptação do país a uma nova 
agenda doméstica e internacional. (SOUZA, 2008, p. 817) 

 

Na próxima sessão serão analisadas as emendas constitucionais de revisão, 

ocorridas em 1994. Na sessão seguinte serão discutidas as emendas constitucionais 

promulgadas ao longo dos quase 30 anos de vigência da Constituição Federal e as 

interpretações do Supremo específicas ao tema, sempre visando analisar quais os 

efeitos destas alterações constitucionais: se fortalecimento dos partidos políticos ou 

dos comportamentos individualistas dos mandatários.  

Das 6 emendas de revisão editadas, serão analisadas 4 delas que guardam 

pertinência com o tema desta pesquisa. No que concerne às emendas constitucionais 

regulares das 95 alterações, serão discutidas 12 emendas e por fim, além das 

decisões do Poder Judiciário que fazem parte das discussões das emendas regulares, 

uma decisão do Supremo que não foi realizada no bojo de nenhuma alteração 

constitucional via emendamento vale a pena ser mencionada para contribuir com a 

discussão. 

 

4.1 EMENDAS CONSTITUCIONAIS DE REVISÃO 

 

A Constituição Federal em seu artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias determinou que após 5 anos da promulgação da Constituição Federal 
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seria realizada revisão constitucional com rito especial: em sessão unicameral pelo 

voto da maioria absoluta de seus membros44.  

À época do cumprimento dos cinco anos, o processo de revisão constitucional 

foi muito discutido, tanto pelo meio acadêmico quanto político. Diversas dúvidas e 

entraves foram travados sobre o escopo da revisão: quem seriam os legitimados, os 

procedimentos legislativos a serem adotados e quando a revisão seria realizada45. A 

despeito de todos os debates, a revisão constitucional foi instalada no dia 13 de 

outubro de 1993 e foi encerrada no dia 31 de maio de 1994. Seguiu-se um rito especial 

regulamentado por um regimento próprio para a revisão com prazos bem apertados e 

poderes centralizados nas mãos do relator: o Deputado Nelson Jobim (PMDB). Foram 

encaminhadas 17 mil propostas de revisão e 12 mil emendas às propostas, mas 

apenas 19 mudanças foram votadas, e 6 emendas constitucionais de revisão (ECR) 

foram aprovadas pelo Congresso.  

A revisão constitucional foi marcada por um contexto delicado que fez com que 

o foco não estivesse completamente no processo revisional. Segundo Melo (1997, p. 

2),  

o contexto político-institucional em que a revisão entrou na agenda pública 
estava balizado por quatro fatores: 1) as especificidades do governo de 
transição e de salvação nacional que caracterizou o período pós-
impeachment e, de forma geral, a gestão Itamar Franco em seu primeiro ano 
(10/92 a 10/93); 2) a comoção institucional causada pela CPI do orçamento; 
3) a crise fiscal e o timing das discussões constitucionais que se 
desenrolavam simultaneamente com a feitura do orçamento para 1994; 4) o 
calendário eleitoral de 1994. 

 

Ainda segundo Melo, o grande interesse durante a revisão constitucional foi 

criar o Fundo Social de Emergência (Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 

1994). Os demais temas foram relegados em segundo plano por falta de interesse do 

governo e pelo contexto político-institucional sensível citado acima.  

No escopo das 6 emendas constitucionais de revisão, 4 emendas alteraram 

dispositivos constitucionais atinentes aos partidos políticos e/ou atores políticos 

                                            

44 “A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, 
pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.” Art. 3º, 
ADCT. 
45 Ver Ataliba (1993) e Melo (1997). 
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mandatários. São elas: ECR nº 2, de 1994; ECR nº 4, de 1994; ECR nº 5, de 1994 e 

ECR nº 6, de 1994. 

 

4.1.1 ECR nº 2, de 1994 

 

Esta emenda acrescentou a expressão “ou quaisquer titulares de órgãos 

diretamente subordinados à Presidência da República” ao artigo 50 da Constituição. 

Este artigo prevê tanto a convocação quanto os pedidos de informação a Ministros de 

Estado, e, com a nova redação, estendeu também aos titulares de órgãos diretamente 

subordinados à Presidência da República. Tal ampliação permitiu que outras 

autoridades passassem a estar sujeitas a este mecanismo de controle e fiscalização 

do Legislativo, não apenas os intitulados Ministros de Estado, mas todos diretamente 

subordinados à Presidência da República, tais como presidente do Banco Central, 

Advogado Geral da União, dentre outros. 

 

4.1.2 ECR nº 4, de 1994 

 

A emenda constitucional de revisão nº 4, de 1994 alterou o § 9º do artigo 14 

que dispõe sobre a Lei complementar da inelegibilidade. A nova redação acrescentou 

a expressão “a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício 

de mandato considerada vida pregressa do candidato" visando acrescentar tais 

motivações às finalidades da lei complementar prevista.  

 

4.1.3 ECR nº 5, de 1994 

 

A emenda constitucional de revisão nº 5, de 1994 alterou o artigo nº 82 

estabelecendo a duração dos mandatos de 5 para 4 anos, acompanhando a duração 

dos demais mandatos previstos na Constituição. Portanto, estabeleceu eleições 

simultâneas para presidência, governadores, composição do Congresso Nacional e 

Assembleias Estaduais.  
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A expectativa era que a coincidência das eleições diminuísse a alta 

fragmentação dos partidos e acarretasse no que aconteceu em outros países da 

América Latina: a fomentação do bipartidarismo. Entretanto, apesar do número de 

partidos efetivos terem tido uma ligeira queda nos pleitos de 1994 e 1998, desde então 

voltaram a subir (GOMES, 2016). 

O senador Marco Maciel (PFL) argumentava que a medida fortaleceria os 

partidos políticos e asseguraria ao Executivo eleito condições de governabilidade46. A 

única eleição que ocorreu nesses moldes sob a nova Constituição, foi a eleição de 

1989 que elegeu Fernando Collor de Mello. Considerado por muitos um outsider da 

política, eleito por um partido pequeno, Partido de Reconstrução Nacional (PRN), teve 

grandes dificuldades de governabilidade durante seu mandato até que em 1992 sofreu 

um processo de impeachment que o retirou do poder.  

Tendo apenas uma experiência como amostra é difícil estabelecer relações de 

causa e efeito. No entanto, credita-se à simultaneidade das eleições a fomentação às 

candidaturas de partidos pequenos que usam as eleições presidenciais para dar 

visibilidade às suas legendas e negociarem apoio no segundo turno (MAINWARING, 

1990). Portanto, pode-se aventar que para a composição do governo e para a 

governabilidade a simultaneidade das eleições foi de grande impacto. Ademais, as 

negociações para a formação de coligações se intensificaram muito mais neste 

cenário de incerteza para todos. 

 

4.1.4 ECR nº 6, de 1994 

 

A emenda constitucional de revisão nº 6, de 1994 alterou o artigo 55 

estabelecendo que o pedido de renúncia de parlamentar em processo passível de 

perda de mandato teria seus efeitos suspensos. Com a nova redação, assim que 

instaurado o processo de cassação de mandato parlamentar, a renúncia não surtiria 

                                            

46 MACIEL, Marco. A crise e as eleições de 1994. Brasília: Senado Federal, 1994. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496247/000151124.pdf?sequence=1>. Acesso 
em: 18 mar. 2017. 
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efeito e as consequências da cassação, como a inelegibilidade, estariam 

resguardados.  

 

4.2 EMENDAS CONSTITUCIONAIS  

 

Das 95 emendas constitucionais promulgadas ao longo da vigência da Carta 

Magna, foram selecionadas as emendas que alteraram os dispositivos selecionados 

no segundo capítulo, cujo critério de seleção já foi explanado. O resultado foram 12 

emendas que afetam ou tangenciam à temática desta dissertação, são elas: Emenda 

Constitucional (EMC) nº 1, de 1992; EMC nº 4, de 1993; EMC nº 16, de 1997; EMC nº 

19, de 1998; EMC nº 25, de 2000; EMC nº 32, de 2001; EMC nº 35, de 2001; EMC nº 

50, de 2006; EMC nº 52, de 2006; EMC nº 58, de 2009; EMC nº 76, de 2013 e EMC 

nº 91, de 2016. Discutiremos se e como cada uma pode ter afetado a atuação dos 

partidos políticos e dos mandatários individualmente.  

 

4.2.1 EMC nº 1, de 1992 

 

A primeira modificação constitucional realizada pelo Congresso trata-se de de 

estabelecer limites para os subsídios dos vereadores e deputados estaduais, a 

proposta foi iniciada no Senado e votada em dezembro de 1990. Seguiu para a 

Câmara dos Deputados e foi votada em março de 1992, sendo promulgada ainda no 

mesmo mês.  

 

4.2.2 EMC nº 4, de 1993 

 

Esta emenda altera a redação que estabeleceu o princípio da anterioridade 

eleitoral, ou seja, as leis que alteram o processo eleitoral entram em vigor após um 

ano de sua promulgação. Segundo a justificativa da proposição47, tratava-se de 

                                            

47 Ver tramitação da PEC nº 45, de 1991 no site <www.camara.leg.br>. 
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corrigir uma abrangência desnecessária que a redação original da Constituição 

causou: o objetivo da norma era evitar casuísmos e alterações nas regras do jogo 

eleitoral às vésperas das eleições, a nova redação asseguraria tal segurança, mas 

permitiria maior celeridade no processo. A proposição foi originada na Câmara dos 

Deputados, votada em dezembro de 1991, seguiu para o Senado e lá foi votada em 

setembro de 1993, sendo promulgada ainda no mesmo mês. 

 

4.2.3 EMC nº 16, de 1997 

 

A Emenda constitucional nº 16 instituiu a reeleição no país, em um processo 

controverso e tumultuado que possibilitou a candidatura e reeleição do então 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (PSDB). A Emenda é oriunda 

da PEC nº 1-A, de 1995, apresentada logo no início do governo FHC. A proposta foi 

apresentada em fevereiro de 1995 e votada pela Câmara em fevereiro de 1997, seguiu 

para o Senado e lá foi votada em junho de 1997 tornando-se regra vigente. 

A reeleição trouxe grandes mudanças para cenário político institucional eleitoral 

brasileiro, foi a primeira Constituição brasileira na história a permitir a reeleição para 

chefe do poder Executivo. A permissão para a recondução ao cargo de presidente 

certamente alterou as regras do jogo e deu uma nova dinâmica para os pleitos 

eleitorais. A justificativa da proposição estaria centrada no argumento de que tal 

alteração poderia  

viabilizar políticas econômicas duradouras ou para ajustar ao imperativo de  
continuidade de políticas de médios e longos prazos ou, mesmo, para  
encaminhar os mecanismos de recompensa e punição às ações 
governamentais através do voto retrospectivo, já que os cargos do Poder 
Executivo são constituídos em eleições por regras majoritárias (SOARES, 
2013. p. 454) 

 

Embora possa se argumentar que a combinação do regime presidencialista, a 

alta fragmentação partidária e a grande concentração de poder nas mãos do Poder 

Executivo sejam elementos fortalecedores da cultura personalista, não se pode 

afirmar que esta emenda trouxe alterações referentes à atuação partidária versus 

atuação individualista.  
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4.2.4 EMC nº 19, de 1998 

 

A emenda constitucional nº 19 fez parte do pacote da reforma administrativa 

ocorrida no Brasil no primeiro mandato do governo FHC (1995 – 1998), trata-se da 

implantação do modelo gerencial na administração pública brasileira. Uma série de 

alterações legislativas foram realizadas, dentre elas esta emenda constitucional. A 

emenda é bastante vasta, segundo Peter (1999, p. 1): 

Tal emenda deu respaldo jurídico para a concretização de mudanças que se 
faziam imprescindíveis para a modernização da máquina administrativa do 
Estado brasileiro. Dentre as modificações introduzidas pela Emenda 
Constitucional nº 19/98, destacam-se aquelas relacionadas com a 
estabilidade dos servidores públicos, com o regime de remuneração dos 
agentes públicos e com a gestão gerencial da administração pública. 

 

A proposição é de autoria do Poder Executivo e foi apresentada em agosto de 

1995, votada na Câmara dos Deputados em novembro de 1997 enviada ao Senado e 

lá deliberada em junho de 1998. 

A reforma abrangeu dispositivos constitucionais específicos aos agentes 

públicos mandatários. Entretanto, semelhante ao ocorrido na emenda nº 1, ainda que 

os atores políticos tenham sido afetados, a alteração não teria causado efeitos na 

dinâmica dos partidos políticos e atuação individualista, objeto desta pesquisa. 

  

4.2.5 EMC nº 25, de 2000 

 

A emenda em tela trata de estabelecer novos limites de despesas com o poder 

legislativo municipal. A proposta de emenda constitucional foi apresentada no Senado 

Federal em março de 1998, votada em novembro do mesmo ano e enviada à Câmara 

dos Deputados, que votou um ano depois em novembro de 1999. Tendo em vista que 

a Câmara alterou o texto votado, a emenda retornou ao Senado que aprovou o texto 

sem modificações em fevereiro do ano 2000. A emenda foi promulgada logo em 

seguida.  



 
 
 
 

85 

Assim como a EMC nº 1, de 1992, que versa sobre o mesmo tema, ao que 

parece esta emenda não resultou em nenhuma alteração na dinâmica dos partidos 

políticos e atuação individualista dos mandatários.  

 

4.2.6 EMC nº 32, de 200148 

 

A emenda constitucional nº 32 modificou o rito das Medidas Provisórias (MPs) 

no Congresso Nacional e alterou significativamente as relações entre poder Executivo 

e Legislativo, assim como afetou as relações entre parlamentares e partidos políticos. 

Tal alteração foi um marco no arranjo institucional brasileiro pois transformou o que 

seria um dos principais poderes “opressores” do poder Executivo (PEREIRA; 

MULLER, 2000): o poder de editar norma com eficácia de lei imediata a ser analisado 

a posteriori pelo Congresso, fato que antes da EMC nº 32/01 não era imperativo já 

que vigoravam as ilimitadas reedições das MPs sem prejuízo da sua eficácia. 

O instrumento das medidas provisórias foi disposto na Constituição original 

estabelecendo que o Presidente da República poderia editar norma com força de lei 

em caso de relevância e urgência, enviando imediatamente ao Congresso Nacional 

para apreciação. Este teria o prazo de 30 dias para deliberação sob pena de perda de 

eficácia. Ainda que a reedição não estivesse prevista na Constituição, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu que a não vedação expressa da Carta Magna a tornaria 

possível49. Frente ao uso abusivo das MPs o Congresso promulgou a EMC 32 na 

tentativa de equilibrar as forças entre Executivo e Legislativo. 

A PEC foi apresentada em fevereiro de 1995 no Senado Federal, votado em 

junho de 1997 e remetido à Câmara dos Deputados, que votou o texto em maio de 

1999, alterando-o. O texto retornou ao Senado Federal50 para análise, sendo 

                                            

48 Outras duas emendas constitucionais restringiram o uso das medidas provisórias: EMC nº 6 e 7 de 
1995, mas o tema principal delas não trata das Medidas Provisórias, apenas resguardaram que seu 
conteúdo (as novas regras para exploração de recursos minerais e para o transporte de cabotagem) 
não poderiam ser legislados por meio de Medida Provisória. Por não se mostrar relevante par ao debate 
não foram acrescentadas à discussão.  
49 ADI 295-DF e ADI 1516-RO. 
50 No caso das emendas constitucionais não existe a função de casa revisora, sendo imperioso que as 
duas casas cheguem a um consenso quanto ao texto a ser promulgado. Algumas vezes o processo 
pode ser prolongado, por isso é conhecido como efeito “ping-pong”, indo e voltando para as Casas 
Legislativas.  
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concluída a votação em dezembro de 1999, também fazendo alterações. O texto 

retornou para a Câmara que deliberou em agosto de 2001 e então foi promulgada a 

emenda.  

As idas e vindas do texto da proposta, assim como a duração do debate reflete 

o quão delicadas foram as alterações. O texto constitucional trouxe para si algumas 

questões que eram tratadas em nível regimental, como, por exemplo, a atuação da 

comissão mista para dar parecer sobre a Medida Provisória. Ademais, aumentou o 

prazo de eficácia desta, vedando sua reedição e instituiu o sobrestamento de pauta a 

fim de impelir o Congresso a deliberar sobre a matéria.  

Em relação ao tema desta pesquisa, o status constitucional do papel da 

comissão mista pode ser visto como um empoderamento aos partidos políticos em 

função do princípio da proporcionalidade partidária em sua composição, além da 

competência dos líderes partidários em indicar seus membros. O poder que antes era 

exclusivamente concentrado nas mãos do Presidente da República ao editar a Medida 

Provisória e reeditá-la indefinidamente, torna-se balanceado pela obrigatoriedade da 

manifestação do Poder Legislativo devido ao mecanismo de sobrestamento de pauta. 

O Poder Legislativo, por sua vez, será conduzido pelo parecer de uma comissão mista 

que, embora apenas opinativo já que a decisão final é sempre do plenário, certamente 

consiste em uma importante prerrogativa de poder. 

A comissão mista não foi um instituto efetivo desde a promulgação da EMC 32, 

até decisão do STF em 201251, reafirmando o imperativo da manifestação da 

comissão, contrastando com a prática recorrente da apreciação da MP apenas após 

o sobrestamento de pauta, quando então era designado um relator em plenário, cuja 

responsabilidade era a elaboração de parecer, opinando sobre a matéria principal e 

todas as emendas apresentadas à proposição e recorrentemente apresentando um 

novo texto: o projeto de lei de conversão (PLV)52. Após a decisão do STF as 

comissões passaram a se reunir e o locus das negociações foi transferido do gabinete 

do relator para o plenário da comissão mista, já que o PLV seria o produto do debate 

da comissão. Assim, o poder que era concentrado em um parlamentar 

                                            

51 ADI nº 4.029/2012, DF. 
52 A designação do relator acontecia na maior parte das vezes assim que a MP chegava na Casa, mas 
aqui o importante é ressaltar a mudança do local de negociação: do relator para a comissão. 
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individualmente, designado pelo Presidente da Casa, passou a ser diluído em um 

colegiado composto por diversos partidos representados segundo a proporção de 

suas bancadas. 

Sedimentando o entendimento do status que os partidos políticos adquiriram 

com este novo rito vale lembrar o papel determinante que os líderes das bancadas 

partidárias exercem no processo legislativo como um todo, e no caso específico das 

MPs. Figueiredo e Limongi (2007, p. 153-154) resumem o papel fundamental que os 

líderes possuem: 

O presidente da Câmara e os líderes partidários exercem um controle rígido 
sobre o processo legislativo. Eles são responsáveis pela determinação da 
pauta legislativa. Mesmo no caso de medidas provisórias, que seguem um 
cronograma automático, os líderes podem obstruir a votação. Os líderes 
partidários são responsáveis pela designação e substituição (a qualquer 
momento) de membros de comissões permanentes e especiais (...) Além 
disso, os líderes têm o direito de representar as bancadas dos partidos: eles 
podem assinar petições em nome de todos os membros das bancadas 
partidárias para a aprovação de vários procedimentos no interior do Poder 
Legislativo (...) a assinatura do líder automaticamente representa todos os 
membros do partido a que ele pertence, no Congresso. Dessa forma, os 
líderes decidem os procedimentos de convocação de votações, de 
apresentação de emendas e de tramitação em regime de urgência. No caso 
dos procedimentos de urgência, o projeto é retirado da comissão, tendo ela 
analisado ou não a proposta, e depois enviado diretamente ao plenário. O 
direito de apresentar emendas a um projeto que está em regime de urgência 
é restrito. Na prática, apenas as emendas apoiadas por líderes de partido são 
consideradas. Essas regras privilegiam os líderes, especialmente os dos 
maiores partidos. 

 

Pode-se considerar que no âmbito da EMC 32 há dois movimentos que alteram 

significativamente o equilíbrio entre os poderes dos partidos políticos e dos atores 

políticos beneficiados por comportamentos individualistas. O primeiro deles pode ser 

percebido com a promulgação da emenda que constrange o Congresso Nacional a 

participar ativamente da transformação da MP em Lei de fato, via sobrestamento de 

pauta. Com isso, o poder centralizado no Presidente da República é contrabalançado 

com o Poder Legislativo e toda sua composição. O segundo movimento ocorre com a 

decisão do STF que impele o funcionamento das comissões mistas previstas no texto 

constitucional. Assim, o poder de negociação, antes concentrado nas mãos do relator 

passaria a ser diluído no colegiado da comissão cuja composição é proporcional ao 
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tamanho das bancadas partidárias e determinada pelos seus líderes, que detém o 

poder de alterar a qualquer momento suas indicações53.  

Convém relembrar que nesta pesquisa procura-se identificar com base nas 

alterações constitucionais quais tendências o arranjo institucional legal aponta. Não 

se trata de afirmar que os partidos políticos se tornaram os atores centrais no que 

concerne às medidas provisórias, mas é possível inferir que um novo espaço foi 

conquistado. 

 

4.2.7 EMC nº 35, de 2001 

 

A emenda nº 35 altera o art. 53 da Constituição Federal que regulamenta a 

imunidade parlamentar extinguindo a imunidade processual dos parlamentares. O 

instituto da imunidade parlamentar compõe o chamado estatuto do parlamentar 

explicitado no capítulo 2 desta dissertação, tal  proteção à atividade parlamentar “é a 

prerrogativa que assegura aos membros do Congresso a mais ampla liberdade da 

palavra, no exercício das suas funções, e os protege contra abusos e violências por 

parte dos outros poderes constitucionais” (MAXIMILIANO apud BRITO, 2007, p. 247). 

A academia distingue a imunidade parlamentar em dois aspectos: a imunidade 

formal e a material (SILVA, 2007). A imunidade material trata do conteúdo da 

imunidade, ou seja, a prática a qual os parlamentares são imunes, são elas: votos, 

palavras e opiniões emitidas em função do exercício do mandato. A imunidade formal 

diz respeito ao processo, à prisão e a prerrogativa de foro. 

O instituto da imunidade parlamentar é uma segurança à atuação livre e 

independente do Poder Legislativo e está presente em todas as constituições 

brasileiras, tendo sido alterada ao longo do tempo. Ocorre que, o que era para ser 

uma garantia de independência e autonomia do Poder Legislativo, muitas vezes foi 

utilizado para impunidade e proteção dos pares. Segundo Brito (2007, p. 245), 

tal conquista já insculpida do texto originário, revelou-se ao longo dos anos 

                                            

53 O poder dos líderes partidários indicarem os membros das comissões e alterarem tais indicações a 
qualquer momento é um dos principais mecanismos que os partidos políticos possuem para assegurar 
a disciplina partidária de seus membros. Aqueles que manifestam posições contrárias às do partido 
são frequentemente substituídos em votações sensíveis.  
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um mecanismo ensejador de desmandos e abusos em razão do mau uso 
pelos parlamentares, implicando grande construção jurisprudencial e 
doutrinária, sem falar também nas críticas que reclamavam mudanças pela 
redução das prerrogativas processuais.  

 

Foram muitos casos em que a imunidade parlamentar trabalhou no sentido da 

impunidade parlamentar na década de 1990, servindo para acobertar crimes não 

apenas relativos ao exercício do mandato, mas também condutas penais54. Um caso 

emblemático que motivou a discussão e aprovação das alterações constitucionais foi 

a violação do painel eletrônico do Senado na votação da cassação do Senado Luiz 

Estevão (PMDB) em 2001, dentre diversos que podem ser citados.  

A PEC foi apresentada no Senado em fevereiro de 1995, aprovada na Casa em 

junho de 1998 e enviada à Câmara dos Deputados onde foi votada em dezembro de 

2001 com alterações e retornou ao Senado, onde foi votada em convocação 

extraordinária no dia 28 de dezembro de 2001. A proposta foi amplamente discutida e 

alvo de obstruções e debates acalorados, inclusive com Mandado de Segurança no 

Supremo Tribunal Federal pelo Senador Jefferson Peres (PDT). Na época da votação 

o Congresso Nacional tinha 24 deputados federais e dois senadores alvos de 

processo por crime comum55.  

A nova redação do artigo 53 extinguiu a imunidade processual dos 

parlamentares. Ficou estabelecido que após a emenda, os congressistas podem ser 

presos por crimes que não envolvam a imunidade material já vista56. Com isso, o 

Supremo Tribunal deve comunicar em até 24 horas à Casa Legislativa para que 

delibere sobre o caso. Segundo acórdão do Supremo, 

Com o advento da EC 35, de 20-12-2001, que deu nova redação ao art. 53 
da CF, de 5-10-1988, os deputados e senadores já não gozam de imunidade 

                                            

54 Brito (2007) menciona o exemplo do corpo de uma jovem encontrada morta em João Pessoa em que 
as provas indicavam a autoria do crime a um deputado estadual. Por duas vezes foi solicitada à 
Assembleia estadual a abertura do processo criminal e nas duas vezes foi negado.  
55 ESTADÃO. PMDB e PPB tentam evitar, mas PEC da imunidade passa na Câmara. 2001. 
Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pmdb-e-ppb-tentam-evitar-mas-pec-da-
imunidade-passa-na-camara,20011106p40867. Acesso em: 6 abr. 2017. 
56 Nem a imunidade material, tampouco a imunidade processual, são absolutas. Mesmo antes da 
emenda constitucional o Supremo, em decisões, já apontava no sentido de restringir a imunidade ao 
exercício da função parlamentar, a fim de que o instituto de fato funcione como uma proteção ao 
mandato, não um privilégio acima da Lei. Foi esse entendimento que permitiu inclusive a prisão do 
Senador Delcídio Amaral em novembro de 2015 em pleno exercício do mandato de senador. Decisões 
que relativizaram a imunidade parlamentar a fim de resguardar interesses coletivos podem ser 
verificadas na Ação Cautelar nº. 4.039; Habeas Corpus 89.417; Petição 5243 (queixa-crime).  
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processual, mas, apenas, de imunidade material, por suas opiniões, palavras 
e votos, proferidos, obviamente, no exercício do mandato ou em razão dele. 
Por crimes de outra natureza, respondem os parlamentares, perante esta 
Corte, agora sem necessidade de prévia licença da respectiva Casa 
Legislativa, como exigia o § 1º do art. 53 da CF, em sua redação originária.57 

 

A decisão acerca da manutenção da prisão se manteve na esfera parlamentar, 

sendo sujeita ao corporativismo recorrente, mas já foi um avanço em relação à 

redação anterior. A emenda manteve o foro privilegiado dos congressistas e, por fim, 

nos casos de denúncias após a diplomação, o Supremo pode prosseguir com a ação 

penal, mas deve dar ciência à Casa correspondente. Cabe aos partidos políticos, a 

iniciativa de solicitar a sustação da ação, devendo ser aprovada pela maioria dos seus 

membros. Caso seja sustado o processo, suspende-se também o prazo prescricional.  

Dois pontos são notáveis nesta última alteração: o processo passa a ser juízo 

do Supremo Tribunal Federal, não existe mais a necessidade de autorização prévia 

do Parlamento, porém, este possui prerrogativa de sustar o processo 

temporariamente, e ao final do mandato o processo segue seu curso. O segundo 

ponto a ser destacado é que tal sustação só pode ser iniciada por partidos políticos, 

portanto, retomando para o tema desta dissertação, nota-se mais uma vez uma 

reforma constitucional que destaca o papel dos partidos políticos. A emenda nº 35, 

associada às interpretações do Supremos Tribunal Federal em suas aplicações, limita, 

mesmo que timidamente, a imunidade do parlamentar no exercício individual do seu 

mandato e ainda dá importante atribuição aos partidos políticos: são os responsáveis 

por iniciar o processo de sustação do processo.  

 

4.2.8 EMC nº 50, de 2006 

 

A presente emenda constitucional alterou as datas de funcionamento do 

Congresso Nacional, reduzindo o tempo de recesso parlamentar de 90 para 55 dias e 

modificou as regras para convocação extraordinária definindo que deverá ser 

aprovada por maioria absoluta de cada uma das Casas. A proposta foi oferecida à 

Câmara dos Deputados em abril de 1996 e votada em fevereiro de 2006. Foi enviada 

                                            

57 Inq 1.710, rel. min. Sydney Sanches, j. 27-2-2002, P, DJ de 28-6-2002 
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ao Senado Federal que votou no mesmo mês sem alterações e em seguida 

promulgada.  

A proposta original previa não somente a alteração na duração da sessão 

legislativa, mas a proibição do recesso quando não fosse votado a lei orçamentária 

anual (LOA), como acontece com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) no recesso 

de julho. Segundo o parecer do relator da proposta seria plenamente razoável a 

aprovação desta medida diante do descompasso entre a realidade das férias da 

população em contraste com o recesso parlamentar, fato que vinha desgastando a 

imagem do Congresso Nacional. Entretanto, a obrigatoriedade da votação da LOA 

não efetivou-se, pelo menos desde que a EMC nº 50 foi à votação na Câmara. A 

despeito disso, o recesso parlamentar foi reduzido. 

 

4.2.9 EMC nº 52, de 2006 

 

A emenda em tela determinou o fim da conhecida verticalização partidária, ou 

seja, os partidos passaram a ter liberdade para realizar suas alianças eleitorais, de 

acordo com as conveniências estaduais sem a necessidade de reproduzir nas 

unidades subnacionais os acordos celebrados na esfera federal.  

A proposta foi apresentada no Senado Federal em fevereiro de 2002, votada 

em junho do mesmo ano e encaminhada à Câmara dos Deputados. Na Câmara baixa 

a votação encerrou sem alterações em fevereiro de 2006, sendo promulgada apenas 

um mês depois da votação final. Esta emenda constitucional foi uma reação à decisão 

que vinha da Justiça Eleitoral, assim, torna-se necessário revisar o seu contexto. 

A temática da verticalização era tratada em legislação infraconstitucional, 

sendo disciplinada pelo art. 6º da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997. A 

legislação foi pródiga com as peculiaridades partidárias regionais, permitindo 

coligações diferenciadas a depender da circunscrição, ou seja, eram permitidas 

coligações distintas em cada esfera: municipal, estadual e federal. Dentro da mesma 

circunscrição, poder-se-iam celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, 

ou para ambas. Sendo possível, neste último caso, formar-se mais de uma coligação 

para a eleição proporcional dentre os partidos que integrariam a coligação para o pleito 



 
 
 
 

92 

majoritário. Em fevereiro de 2002, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em resposta à 

consulta nº 715 feita por deputados do PDT decidiu que: 

Os partidos políticos que ajustarem coligação para eleição de presidente da 
República não poderão formar coligações para eleição de governador de 
estado ou do Distrito Federal, senador, deputado estadual ou distrital com 
outros partidos políticos que tenham, isoladamente ou em aliança diversa, 
lançado candidato à eleição presidencial (BRASIL, 2002) 

 

O Tribunal decidiu fundamentado no caráter nacional que a Constituição 

estabelece para os partidos políticos. Segundo o voto do então Ministro do STF Nelson 

Jobim, “admitir coligações estaduais assimétricas com a decisão nacional é se opor 

ao ‘caráter nacional’ e à ‘ação de caráter nacional’, que a Constituição e a lei impõem 

aos partidos” (BRASIL, 2002). A Constituição estabelece o caráter nacional e a Lei 

preveria a necessidade de consistência partidária em suas alianças, tendo as 

coligações nacionais como paradigma. Consolidando o entendimento do Tribunal, as 

instruções normativas para as eleições de 2002 refletiram o novo entendimento na 

Resolução nº 20993, de 26 de fevereiro de 2002: os partidos estariam vinculados às 

decisões das coligações para a presidência na esfera federal e os estados deveriam 

seguir as decisões. A reação foi imediata e quatro partidos, PT, PSB, PCdoB e PL 

ajuizaram ação direta de inconstitucionalidade (ADI) perante o STF58, que não foi 

conhecida por não se constatar afronta a qualquer dispositivo constitucional. O mesmo 

entendimento do Tribunal reapareceu na resolução que disciplinaria mais adiante as 

eleições de 200659. 

Ao se analisar as datas percebe-se que a proposta de emenda constitucional 

na Câmara foi apresentada em reação à resolução do TSE, em fevereiro de 2002, e 

aprovada às pressas em 2006 para que as novas regras pudessem ser aplicadas 

ainda no pleito de 2006. Assim que a emenda foi promulgada, em março de 2006, foi 

ajuizada outra ação no Supremos Tribunal Federal pela Ordem dos Advogados do 

Brasil questionando a aplicação da norma nas eleições que ocorreriam em menos de 

sete meses. O Tribunal decidiu que a aplicação imediata violaria o princípio da 

anterioridade e seria aplicada apenas para as próximas eleições. Portanto a 

verticalização valeira para as eleições de 2006. 

                                            

58 ADI n. 2.626-DF. 
59  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nº 22.156, de 2006. 2006. 
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Os pareceres dos relatores das proposições na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal também deixam claro que a emenda fora uma reação às decisões da 

Justiça, avocando que a imposição da verticalização pelo Tribunal não apenas era 

desnecessária para preservação do caráter nacional dos partidos, mas também feria 

a autonomia partidária, princípio preconizado no texto constitucional de 1988. 

Segundo o parecer do relator no Senado, Senador José Fogaça (PPS): 

O princípio fundamental da Constituição é o da liberdade e autonomia dos 
partidos políticos, quer dizer, o partido pode, mediante decisão em convenção 
nacional, impor a verticalização, com efeito legal. Mas será sempre objeto de 
decisão autônoma do partido, nunca uma imposição da lei. (...)  Nenhum 
órgão estatal pode ser fiscal da ideologia ou da coerência dos partidos ou 
substituir os seus órgãos diretivos nas decisões que só a eles cabem. A 
Constituição de 1988, em seu art. 17, deu aos partidos políticos a natureza 
de entidades de direito privado, com ampla autonomia, e impor-lhes a 
vinculação das coligações atinge o cerne desse comando, na medida em que 
tenta ditar-lhes determinado comportamento para obrigá-los a uma 
imaginada coerência ideológica. Trata-se, nesse ponto, de uma violência 
contra o Estado de Direito, a democracia e a liberdade de opinião. (Relatório 
do relator da PEC no Senado Federal, Senador José Fogaça) 

 

Na mesma direção seguiu o relator na Câmara dos Deputados, Deputado 

Inaldo Leitão (PL) em seu parecer: 

A proposta sob comento revela o propósito de fixar a melhor inteligência ao § 
1º do art. 17 da Constituição Federal, espancando qualquer dúvida quanto ao 
alcance da norma e restabelecendo a liberdade e autonomia dos partidos 
políticos em face da discutível decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que, 
através de resolução, impôs a verticalização nas coligações partidárias nas 
eleições de 2002. (Relatório do relator da PEC na Câmara dos Deputados, 
Deputado Inaldo Leitão) 

 

Os sucessivos “vai-e-vem” no que toca à verticalização na legislação 

brasileira60 revela o quão central é o cálculo das coligações para a sobrevivência dos 

partidos políticos. Estudos empíricos (MIRANDA, 2013) apontam que existem duas 

racionalidades que norteiam as coligações eleitorais no Brasil: a do esforço mínimo, 

ou seja, diminuir custos para alçar o maior número de votos, mas que seriam 

                                            

60 Segundo Miranda, as coligações “foram permitidas nas eleições de 1950 a 1962, proibidas pela Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos, de 1971, e liberadas a partir das eleições de 1986. De 1986 a 1998, 
os partidos foram proibidos de constituir coligações incongruentes para a Câmara dos Deputados, em 
relação às firmadas para as governadorias. Nas eleições de 2002 e 2006, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) instituiu a verticalização (...) contrariados em suas preferências, os parlamentares aprovaram, 
em 2006, uma emenda constitucional (n. 52) que instituiu a não obrigatoriedade de manter-se os 
mesmos parceiros de coligação nos diversos pleitos” (MIRANDA, 2013, p. 69). 
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balanceadas pela segunda racionalidade: a da resistência ideológica. Uma segunda 

linha de pesquisa acrescentou a racionalidade contextual para a formação das 

coligações acrescentando a complexidade dos contextos regionais específicos que 

influenciariam as estratégias para as eleições legislativas e para as executivas 

federais. 

A pesquisa desenvolvida por Miranda (2013) aponta dados interessantes para 

o impacto que a emenda constitucional gerou nas coligações. Comparando o número 

de coligações entre as eleições de 1990 a 2010, percebe-se que aumentaram tanto o 

número de coligações, quanto com pelo menos um partido relevante, como entre 

partidos micros61, mesmo que estivessem restringidos pelo novo entendimento. 

Entretanto, o dado deve ser compreendido à luz de que o aumento do número total 

de coligações em 2006 foi influenciado pelas coligações dos micros, enquanto entre 

os partidos relevantes na verdade diminuiu o número das alianças. Os dados apontam 

que por parte dos partidos relevantes houve mais racionalidade nas composições das 

coligações durante a vigência da verticalização. Segundo a autora, 

o fato de a verticalização ter influenciado o número de coligações em 2002, 
mas não em 2006, tem uma explicação plausível. Em 2002, a exigência do 
TSE foi feita depois de terem sido formadas as coligações presidenciais, às 
quais eles foram obrigados a replicar nas disputas para os outros cargos. Em 
2006, no entanto, os partidos já compuseram as coligações presidenciais 
sabendo que não poderiam coligar-se, nos outros pleitos, com os integrantes 
de coligações adversárias, isto é, tiveram relativa liberdade para estabelecer, 
previamente, arranjos mais condizentes com seus interesses nas diversas 
arenas (MIRANDA, 2013, p. 75). 

 

Os estudos de Miranda (2013, p. 84) concluem que os dados sobre coligações 

e alianças partidárias apontam que “partidos brasileiros carecem de centralização ou 

de coordenação nacional de suas estratégias eleitorais”. No mesmo sentido, 

aqui vale um comentário sobre o conteúdo da Proposta de Emenda 
Constitucional 548/02. Se os partidos mostraram unidade em torno de um 
tema tão controverso como o da questão das alianças eleitorais, é preciso 
lembrar que isso talvez ocorra justamente porque o fim da verticalização 
beneficia, principalmente, as elites políticas regionais (que têm sido quem, 
em última instância, controlam as máquinas partidárias) e seus interesses 
paroquiais e de curto prazo. Isso contraria a ideia e o propósito de 
fortalecimento das organizações em nível nacional. Na direção inversa, 
estimula a segmentação a partir de interesses locais e reforça a posição dos 
mandões de sempre (os “caciques” partidários) (CODATO; CERVI, 2006, p. 

                                            

61 Partido relevante e partido micro entendido conforme o modelo proposto por Sartori (1982). 
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102). 

 

No que tange ao objeto desta pesquisa podemos perceber que esta emenda 

constitucional trouxe dois momentos relevantes para a dinâmica dos partidos políticos 

no Brasil. Em um primeiro momento, em 2002, houve uma interpretação por parte do 

TSE no sentido da obrigatoriedade da verticalização na formação das coligações 

eleitorais. A consequência seria uma maior congruência entre as alianças nas 

diferentes circunscrições, o que poderia levar à formação de coligações mais 

ideológicas e fortalecer o caráter nacional dos partidos. Fala-se em tese visto que a 

duração da vigência da verticalização foi praticamente de apenas um pleito, dado que 

em 2002 a decisão foi em cima da hora e as alianças para a eleição para a presidência 

da República já estavam engatilhadas. Portanto, apenas uma eleição possibilitou uma 

atuação racional na composição das coligações sob a égide da verticalização. Não se 

pode estabelecer conclusões de qual seria o reflexo da verticalização com uma 

experiência de apenas duas eleições sendo que uma delas não teve o processo 

completo sob o novo entendimento.  

O segundo momento foi a reação do Congresso Nacional à nova interpretação 

elevando o tema das coligações à Constituição, a fim de que não houvesse alternativa 

para outra interpretação se não a autonomia dos partidos em estabelecer suas 

coligações de acordo com sua conveniência. Neste ponto, podemos aventar que 

apesar da pretensa defesa da liberdade dos partidos, na realidade a emenda 

constitucional fragilizou o sistema partidário brasileiro, uma vez que os partidos podem 

estabelecer as mais variadas coligações partidárias, que se configuram de diferentes 

formas nos municípios, estados e na União. Deste modo, as raízes partidárias na 

sociedade tornam-se cada vez mais superficiais, dificultando cada vez mais a 

identificação da sociedade. A consequência de raízes fracas na sociedade é a porta 

aberta para a intensificação do personalismo político, conforme a tese da 

institucionalização partidária de Mainwaring e Torcal (2005) discutida no primeiro 

capítulo.   

 

4.2.10 EMC nº 58, de 2009 
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A emenda altera pela terceira vez o limite de gastos com as Câmaras de 

Vereadores assim como estabelece novas faixas para o número de vereadores por 

municípios de acordo com o total de habitantes. Esta alteração teve como pano de 

fundo o julgamento em março de 2004, do Supremo Tribunal Federal do caso de “Mira 

Estrela”62, no qual o Tribunal determinou que o número de vereadores de cada 

município seria uma conta matemática determinada pela proporcionalidade de seus 

habitantes, o que diminuiria o número de cadeiras de algumas Câmaras. Com a 

emenda constitucional, a nova redação retirou a palavra proporcionalidade e 

estabeleceu número máximo de vereadores para cada faixa de população. O número 

de vereadores aumentou, porém, a PEC também reduzia as despesas para 

contrabalancear. A grande controvérsia foi em relação à aplicação da norma, já que o 

Congresso tentou estabelecer efeitos retroativos afetando as eleições de 2008, 

medida que o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional63 e não permitiu a 

posse dos suplentes de vereadores.  

A PEC foi apresentada pela Câmara dos Deputados em novembro de 2004 e 

aprovada em maio de 2008 e seguiu para o Senado que votou em dezembro de 2008. 

O Senado suprimiu o dispositivo do limite de despesas e a Câmara se negou a 

promulgar a emenda entendendo que os dispositivos eram dependentes e só 

poderiam ser aprovados juntos. A matéria retornou para a Câmara em março de 2009 

que encerrou a votação em setembro do mesmo ano e finalmente a emenda foi 

promulgada no dia 23 de setembro de 2009.  

 

4.2.11 EMC nº 76, de 2013 

 

A conhecida “PEC do voto aberto” deu origem à emenda constitucional em 

questão. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada em maio de 2001; em 

setembro de 2006 foi votada em primeiro turno e desde então diversas vezes entrou 

na pauta do plenário da Câmara para ser votada mas sem sucesso. A proposta 

chegou a entrar na pauta de sessões deliberativas 136 vezes até maio de 2009, mas 

                                            

62 ADI 3.345 
63 ADI 4307 e ADI 4310 



 
 
 
 

97 

não houve acordo para votação. Diante da situação delicada que a Câmara esteve 

envolvida, ao não aprovar a cassação do então deputado Natan Donadon64 (PMDB), 

o presidente da Câmara dos Deputados, à época deputado Henrique Eduardo Alves 

(PMDB), frente à pressão da opinião pública e de setores organizados da sociedade, 

colocou no dia seguinte na pauta de votação da PEC que discorria sobre o fim do voto 

secreto.  

A redação da proposta era considerada polêmica, pois abrangia o voto aberto 

para todas as votações no âmbito do poder legislativo, em todas as esferas, o que 

refletiria inclusive nas eleições para Mesa diretora e outras votações. Contudo, 

tratava-se da versão da proposta que se encontrava com a tramitação mais avançada. 

Apesar da redação polêmica, em setembro de 2013 a proposição foi aprovada e 

seguiu para o Senado Federal. Chegando no Senado, a Casa alterou o texto prevendo 

votações abertas para os casos de cassação de mandatos e deliberação dos vetos, 

se valendo de uma ginástica hermenêutica caprichada. A votação foi encerrada em 

novembro de 2013 e em dezembro a emenda constitucional foi promulgada.  

Ainda que seja expressa apenas a votação da cassação de mandatos no caso 

de parlamentares, quando ocorreu a votação do impeachment da ex-presidente Dilma 

Rousseff, foi compreendida a extensão da obrigatoriedade da votação aberta.  

Ao se refletir como e se tal emenda afetou o comportamento personalista e o 

partidário nos deparamos com a possibilidade de um maior controle por parte dos 

partidos sobre a votação de seus filiados. Para as deliberações nas casas legislativas, 

existe a figura da orientação de bancada, em que o líder do partido orienta a sua 

bancada em relação à votação que acontecerá – se deve ser aprovada, rejeitada, se 

libera a bancada ou entra em obstrução. É com base nesta orientação que os 

trabalhos empíricos chegam aos resultados sobre a taxa de disciplina partidária. No 

caso de estudos como de Jairo Nicolau (2000) e Limongi e Figueiredo (1995) 

encontram-se altas taxas de disciplina no sistema partidário brasileiro. O fato das 

                                            

64 O ex-deputado Donadon foi preso dia 28 de junho de 2013 condenado em 2010 por peculato e 
formação de quadrilha. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), o parlamentar desviou R$ 
8,4 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia, onde foi diretor financeiro. Os crimes ocorreram 
entre 1995 e 1998. Na votação não se atingiu o quórum necessário para sua cassação, e a Câmara 
passou a ter um deputado federal preso em regime fechado. 
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-02/deputados-aprovam-cassacao-de-mandato-
de-donadon. Acesso em 27 fev. 2017) 
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votações passarem a ser abertas e assim, passíveis de fiscalização em primeiro lugar 

pela sociedade, e também pelo próprio partido, pode representar um instrumento para 

fortalecimento das instituições partidárias.  

A legislação partidária não prevê mecanismos de punição para os 

parlamentares que não seguem as orientações de seus partidos, antes deixa tal tarefa 

aos estatutos partidários e, cada um, disciplina conforme considerar apropriado. 

Todas as medidas que facilitam o controle ou, no mínimo, o monitoramento da atuação 

dos parlamentares pelos seus partidos abre a oportunidade para que os interesses e 

conteúdo programático do partido sejam respeitados. Não se trata de afirmar que a 

emenda foi uma medida de fortalecimento dos partidos políticos, mas certamente 

aumenta os mecanismos de controle das agremiações partidárias. 

No caso concreto desta emenda, a primeira votação de cassação de mandato 

parlamentar com votação aberta foi novamente o mesmo deputado Natan Donadon 

em fevereiro de 2014. Desta vez a cassação foi aprovada por 467 votos e apenas uma 

abstenção. Os partidos fecharam questão em torno da cassação. 

 

4.2.12 EMC nº 91, de 2016 

 

A emenda constitucional nº 91 remete ao tema da fidelidade partidária que 

talvez seja o assunto que mais claramente afeta o fortalecimento partidário. Esta 

emenda constitucional ficou conhecida como a “janela da infidelidade”, em que os 

mandatários poderiam trocar de partido nos 30 dias seguintes à promulgação da 

emenda constitucional sem prejuízo no mandato. Tal janela foi um reflexo do 

julgamento do STF que estabeleceu a fidelidade partidária em 2007 e, decorrente 

deste julgamento, vários desdobramentos se desenrolaram sobre o tema, fazendo-se 

necessário compreender o cenário que se formou na política brasileira que finalmente 

resultou na emenda em tela. 

A Constituição não previu em seu texto original a hipótese de sanção àqueles 

que trocassem de partido político durante o mandato. A legislação estabeleceu que 

os estatutos partidários seriam os responsáveis por tratar do assunto internamente 

(art. 17, § 1º CF/88). A fidelidade partidária foi associada à política de controle dos 

partidos políticos pela ditadura militar quando esta já estava perdendo forças e os 
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parlamentares do partido que sustentava a ditadura, ARENA, estavam migrando para 

o MDB que pleiteava a redemocratização65. Além da legislação ser reticente quanto 

ao tema a própria doutrina justificava o silêncio da norma.  

[...] não pode desviar-se de sua finalidade, que é a manutenção da coesão 
partidária, para permitir a persecução de objetivos outros que não aqueles 
legítimos (desvio de finalidade). Nem pode, ademais, transformar o 
parlamentar em mero autômato, em boca sem vontade, destinado apenas a 
expressar, sem independência e violentando a consciência e a liberdade de 
convicção, as deliberações tomadas pelos órgãos partidários, nem sempre 
constituídos por titulares de mandatos conferidos pelo eleitorado (CLÉVE; 
CLÉMERSON, 1998 apud MACIEL; ELIANE, 2004) 

 

No entanto, o contexto histórico e institucional em que se desenvolveu a 

redemocratização acabou por resultar em uma permissividade excessiva no uso da 

liberdade de troca dos partidos. Não se tratava apenas de proteger o parlamentar e 

os princípios da representação política, conforme discute Melo (1999, p. 3). 

O contexto em que se desenvolveu o recente sistema partidário brasileiro se 
mostrou (...) desfavorável à manutenção de um deputado em seu partido de 
origem. A partir de 1985, os deputados brasileiros passaram a ter, e estavam 
plenamente informados disso, um enorme leque de opções no caso de se 
sentirem, fosse porque fossem insatisfeitos em seu partido. Realizar a 
mudança, por sua vez, não era nenhum problema. De um lado, porque a 
legislação, além de permiti-lo, facilitava sobremaneira as coisas ao tornar 
viável a sobrevivência de qualquer agremiação no cenário político. De outro, 
porque o próprio eleitorado, que durante o regime militar chegara a 
apresentar índices de identificação partidária razoáveis, logo se mostraria 
desatento quanto aos partidos e à trajetória partidária de seus 
representantes. Finalmente, os vínculos entre os deputados e os partidos 
revelavam-se frágeis. Uma fragilidade que seria o resultado combinado de 
uma série de fatores: o pouco tempo de vida dos partidos; a sua origem, com 
exceções, vinculada a movimentos de reacomodação parlamentar das elites 
políticas; uma forte dinâmica política regional e local inibindo a afirmação de 
um perfil nacional; a inexistência de critérios de recrutamento para candidatos 
nos partidos e a realização de campanhas político-eleitorais fortemente 
individualizadas.  

 

Os dados sobre as trocas de partidos mostram números expressivos. Segundo 

Melo (2003), entre 1985 e outubro de 2001, ocorreram 846 trocas de partidos na 

Câmara dos Deputados, a legislatura com maior ocorrência foi entre 1991 – 1995. 

Dados de janeiro de 2003 a dezembro de 2006 apontam 285 mudanças na Câmara. 

Os dados analisados apontavam uma tendência da migração em direção à base 

                                            

65 A fidelidade partidária foi introduzida pelo regime militar com a emenda constitucional nº 1, de 1969 
com o nome de “disciplina partidária” e foi extinta com a emenda constitucional nº 25, de 1985. 
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governista, tendo em vista o cálculo favorável de ganhos frente aos custos baixos, já 

que não havia impedimento legal, tampouco identidade partidária profunda por parte 

dos eleitores que pudesse representar um risco à vida política do parlamentar (MELO, 

2003).  

É importante ressaltar que as sucessivas migrações partidárias que ocorriam 

durante o mandato dos parlamentares afetavam constantemente o equilíbrio de forças 

dentro do Congresso Nacional já que o preenchimento das comissões, assim como 

de suas presidências e os cargos da Mesa são distribuídos pelo princípio da 

proporcionalidade partidária estabelecido pela Constituição Federal. Segundo nos 

ensina Gomes (2016), 

após as eleições, há dois momentos cruciais para a distribuição de cargos e 
composição das bancadas para a operação do Legislativo em cada 
legislatura: a eleição da Mesa e a composição das Comissões, ambas feitas 
no início da sessão legislativa. Até a Resolução 34, de 2005, que entrou em 
vigor em 1 de fevereiro de 2007, a distribuição dos cargos das comissões era 
feita após a eleição da Mesa e a fixação da composição numérica mantida 
durante toda a “sessão legislativa”, sendo que as alterações numéricas 
referente ao quantitativo das agremiações entravam em vigor na sessão 
legislativa subsequente (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 26, caput e § 4; 
Art. 12, 6º, 7º, texto original de 1989). O texto não deixava claro qual seria a 
bancada de referência para a distribuição dos cargos, ficando a decisão a 
cargo do Presidente, que escolhia entre a bancada eleita, a bancada da 
posse, a bancada da primeira sessão deliberativa, ou mesmo a última 
bancada da sessão legislativa anterior, dando margem a negociações para 
migração partidária.  A partir da 53ª Legislatura (2007 – 2011), a Câmara dos 
Deputados passou a tomar como referência para a distribuição das vagas de 
cada partido ou Bloco Parlamentar na composição da Mesa, “o número de 
candidatos eleitos pela respectiva agremiação, na conformidade do resultado 
das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral” (BRASIL, Resolução nº 17, 
1989, art. 8º, § 4º, acrescido pela Resolução 34/2005). A eleição da Mesa 
Diretora é feita na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa 
da legislatura para o primeiro biênio (BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 5º) 
e no início dos trabalhos do terceiro ano de cada legislatura (Ibid., art. 6º). Os 
líderes dos partidos e dos blocos partidários são fundamentais para a 
negociação dos cargos. A distribuição dos cargos é permeada pela 
composição dos blocos partidários, que devem ser formados até o dia 1º de 
fevereiro do primeiro ano da legislatura, ou seja, a data da posse, para a 
composição das comissões e primeiro biênio da Mesa, e primeiro de fevereiro 
do terceiro ano da legislatura para o segundo biênio da Mesa (Ibid, art. 12, 
§10, acrescido pela Resolução 34/2005). Estes são prazos importantes para 
arranjos de bancadas e formação de maiorias, e, portanto, momentos de 
picos de migração partidária. Após a eleição da Mesa, as vagas nas 
comissões permanentes são distribuídas entre os partidos e blocos 
parlamentares, logo após a fixação do número de membros, “no início dos 
trabalhos de cada legislatura”, “ouvido o colégio de líderes” (BRASIL, 
Resolução nº 17, 1989, art. 25, redação dada pela Resolução 34/2005). 
Assim, atualmente, na prática, a distribuição das vagas nas comissões e dos 
respectivos cargos tem como referência a bancada eleita informada pelo 
TSE, ponderada pelos blocos parlamentares criados até a posse (1º fevereiro 
da primeira sessão legislativa, BRASIL, Resolução nº 17, 1989, art. 12, §10, 
acrescido pela Resolução 34/2005), e distribuídas até a primeira sessão 
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deliberativa, devendo ser mantida durante “toda a legislatura” (GOMES, 2016, 
p. 124). 

 

O Supremo Tribunal Federal foi provocado sobre o tema da fidelidade partidária 

já no início da vigência da Constituição em vigor. No julgamento do Mandado de 

Segurança (MS) nº 20927/DF, cujo Relator foi o ministro Moreira Alves, em 1989 o 

Tribunal entendeu que o princípio da fidelidade partidária não se coadunava com o 

novo texto constitucional, este entendimento perdurou até o ano de 2007. 

O Tribunal Superior Eleitoral em resposta à consulta formulada pelo 

Democratas (DEM)66 em 2007 indicou que a cadeira conquistada nas eleições 

pertenciam ao partido e não ao parlamentar. Diante deste novo entendimento, os 3 

principais partidos de oposição, PSDB, DEM e PPS impetraram Mandado de 

Segurança (nº 26602, nº 26603 e nº 26604)67 no STF requerendo as cadeiras de 

parlamentares que abandonaram as agremiações após o novo entendimento o TSE, 

dando a oportunidade para que este se manifestasse sobre o tema. Em novo 

julgamento, o Supremo revisou seu entendimento e estabeleceu a perda do mandato 

àquele que mudasse de partido sem justa causa. No mesmo ano o Tribunal Superior 

Eleitoral regulamentou a matéria expedindo a Resolução TSE nº 22610/2007. A 

resolução estabeleceu as hipóteses de justa causa que permitiria a troca partidária, 

são elas: (I) incorporação ou fusão do partido, (II) criação de novo partido, (III) a 

mudança substancial ou o desvio reiterado do programa partidário e (IV) a grave 

discriminação pessoal. As mudanças partidárias que não se enquadrassem nestas 

hipóteses poderiam ser objeto de ação dos partidos políticos para reaverem os 

mandatos. Em 2008 a resolução foi questionada no Supremo que ratificou a 

constitucionalidade e validade da norma.  

A resolução gerou questionamentos sobre o ativismo do judiciário que estaria 

excedendo os limites de suas competências e adentrando em seara reservada ao 

legislativo. No entanto, de acordo com os Ministros do Supremo, não adiantaria 

reconhecer o direito dos partidos sem dar efetividade a ele. A resposta do Congresso 

                                            

66 CONSULTA nº 1398, Resolução nº 22526 de 27.03.2007, Rel. Min. Francisco Cesar Asfor Rocha, 
Publicação: DJ, v. 1, p. 143, 08 maio 2007 
67 MS nº 26.602, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 04.10.2007, DJe-197, 17 out. 2008; 
MS nº 26.603, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 04.10.2007, DJe-241, 19 dez. 2008; 
MS nº 26.604, Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 04.10.2007, DJe-187, 03 out. 2008. 
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foi imediata sendo apresentadas propostas de emenda à Constituição em que 

regulamentavam os casos de justa causa, mas, sobretudo, criavam uma janela para 

as trocas e, principalmente, para que não afetassem os parlamentares que já haviam 

trocado de partidos visto que a decisão do Supremo era retroativa à decisão 

estabelecida pelo TSE quando respondeu à consulta do Democratas.  

A PEC nº 23, foi apresentada em março de 2007 no Senado Federal e votada 

na Casa em outubro do mesmo ano seguindo para a Câmara dos Deputados. O texto 

que foi à Câmara previa que perderiam os mandatados todos que se desfiliassem dos 

partidos que os elegeram, salvo no caso de extinção, incorporação ou fusão do partido 

político e previa que as novas regras valeriam para as próximas eleições. A proposição 

seguiu para a Câmara onde tramitou na CCJC mas só foi instalada comissão especial 

para oferecer parecer à matéria em 2015.  

A nova regra estabelecida pelos Tribunais não acabou com a troca de partidos, 

segundo Freitas (2012). Mesmo após a decisão do Supremo até fevereiro de 2009, 

51 parlamentares trocaram de legenda durante o mandato: a decisão reduziu a 

prática, mas não acabou com ela. De acordo com Sardinha e Coelho (2011), 

na legislatura marcada pela imposição da fidelidade partidária pela Justiça 
eleitoral, quase uma centena de parlamentares mudou de partido. Ao todo, 
79 deputados e 11 senadores migraram de legenda entre janeiro de 2007 e 
dezembro de 2010. Desses 90 congressistas, 53 trocaram de sigla após os 
prazos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como marco da 
fidelidade partidária e estariam sujeitos, em tese, ao risco de perderem o 
mandato. Mas apenas dois deles foram cassados: Walter Brito Neto (PB) e 
Robson Rodovalho (DF) - o segundo ainda conseguiu concluir o mandato 
porque entrou com recurso. (...) Os números demonstram, porém, uma queda 
acentuada em comparação com a legislatura anterior, quando o troca-troca 
era livre e generalizado. De janeiro de 2003 a dezembro de 2006, foram 
registradas 285 mudanças de partido apenas na Câmara. Naquele período, 
193 deputados trocaram de sigla; 70 deles ao menos duas vezes. Ou seja, 
houve uma redução de 60% no número de deputados que mudaram de 
legenda na última legislatura. Nos últimos quatro anos, somente quatro 
deputados: Marcos Antonio (PE), Jurandy Loureiro (ES), Silas Câmara (AM) 
e Takayama (PR) e um senador: Expedito Júnior (RO), cassado 
posteriormente por compra de votos trocaram mais de uma vez de partido. 

 
 

Além de não conseguir frear as migrações partidárias, o entendimento inovador 

do TSE gerou outro efeito: a criação de novos partidos. Visto que uma das 

possibilidades de justa causa para a desfiliação partidária era a criação ou fusão de 

partidos, uma onda de criação de partidos se estabeleceu. Após um período de baixa 
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criação de novos partidos68, começaram a ser criados novos partidos para acomodar 

os insatisfeitos em suas agremiações que poderiam alcançar melhores benefícios em 

outras legendas. O primeiro partido a ser criado neste contexto foi o Partido Social 

Democrático (PSD) que, assim que nasceu, já era a terceira maior bancada da 

Câmara dos Deputados, e também contava com senadores, governadores e prefeitos. 

De acordo com dados da Universidade de Gotemburgo o número de partidos efetivos 

no Brasil deu um grande salto nas duas últimas legislaturas: em 2011 eram 11,26 e 

em 2014 14,06 partidos efetivos, enquanto em 2005, o número era 9,28, o parlamento 

nunca esteve tão fragmentado e os custos da governabilidade nunca foram tão altos69. 

Uma das explicações para o aumento expressivo pode ser a fidelidade partidária 

imposta pelo judiciário.  

Em 2015 diversas alterações sobre o tema aconteceram, modificando 

novamente o cenário da fidelidade partidária. A decisão dos Tribunais até aqui previa 

que todos os mandatos pertenciam aos partidos políticos, e apenas estariam 

justificadas as trocas partidárias quando estas ocorressem por justa causa. Em maio 

de 2015, o STF mais uma vez reviu sua interpretação estabelecendo que o alcance 

do entendimento da fidelidade partidária não alcançava as eleições conquistadas pelo 

sistema majoritário, pois, segundo o Ministro Barroso70, 

[...] a perda do mandato, em razão de mudança de partido por candidato eleito 
pelo sistema proporcional, decorre logicamente da Constituição para que se 
preserve a soberania popular e as escolhas feitas pelo eleitor. Essa 
proposição é a que se extrai daqueles mandados de segurança anteriores 
que o Supremo julgou. Em seguida, eu acrescento: a mesma lógica não se 
aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação 
da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. No sistema majoritário 
a ‘regra da fidelidade partidária’ não consiste em medida necessária à 
preservação da vontade do eleitor, como ocorre no sistema proporcional, e, 
portanto, não se trata de corolário natural do princípio da soberania popular 
(arts. 1º, parágrafo único e 14, caput, da Constituição) 

 

                                            

68 Desde a volta do multipartidarismo até 1998 o país tinha 24 partidos políticos, na década seguinte 
(1999 até 2009) apenas 3 partidos foram criados, a partir da Resolução do TSE em 2007 até 2017 8 
partidos foram criados. 
69 SCHREIBER, Mariana. Brasil lidera índice internacional em número de partidos: o que isso significa 
para a crise?. BBC Brasil. 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36627957>. 
Acesso em: 6 abr. 2017. 
70 STF, ADI 5081, Rel. Min. Roberto Barroso, julg. 27.5.2015. DJe-162, 19.08.2015. 
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Portanto, o que até aqui parecia ser uma decisão do poder Judiciário no sentido 

de fortalecer os partidos políticos, seu vínculo com o eleitor e consequente 

identificação partidária, com a nova decisão revelou-se uma decisão mais pragmática 

do que princiológica, baseando-se em uma análise matemática de computação dos 

votos e não no entendimento de que os partidos políticos são os órgãos legitimadores 

não apenas para a condição de elegibilidade, mas também para o exercício do 

mandato.  

Outra alteração que ocorreu em 2015 foi a edição da Lei nº 13.165, conhecida 

como minirreforma eleitoral na qual, finalmente, o poder Legislativo se manifestou 

sobre a fidelidade partidária e regulamentou a questão. Foi acrescentado à Lei dos 

partidos o artigo 22-A que prevê os casos de mudança de partido por justa causa.  

Art. 22-A.  Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, 
sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito.  

Parágrafo único.  Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária 
somente as seguintes hipóteses: I - mudança substancial ou desvio reiterado 
do programa partidário; II - grave discriminação política pessoal; e III - 
mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede 
o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou 
proporcional, ao término do mandato vigente. 

 

A Lei reduziu os casos de justa causa para a migração de legenda e ainda 

previu a janela partidária de 30 dias antes do prazo de filiação partidária para aqueles 

que queiram concorrer ao pleito em uma nova legenda71. Ocorre que haviam rumores 

de que a presidente Dilma Rousseff vetaria este dispositivo da nova lei, por isso o 

Congresso tomou a precaução de editar Emenda Constitucional que permitisse o 

período de trocas, que veio a ser promulgada como emenda constitucional nº 91 em 

estudo. No final, o veto não aconteceu e a legislação previu a janela partidária da PEC 

e a janela periódica prevista na minirreforma eleitoral.  

A PEC que foi citada acima foi “ressuscitada” pela Câmara dos Deputados e 

seguiu sua tramitação em 2015. O relator da comissão especial, Deputado Rodrigo 

Maia (DEM), ofereceu substitutivo trazendo uma extensa reforma política que previa 

desde voto facultativo, passando pela fidelidade partidária e federação partidária. A 

                                            

71 A legislação eleitoral prevê que o candidato deve estar filiado ao partido político por pelo menos 6 
meses antes do pleito de acordo com a nova redação do art. 9º da Lei 9.504 de 1997.  
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proposição fazia parte dos esforços da Casa por uma reforma política. A matéria foi 

extensivamente discutida, emendada e votada na Câmara dos Deputados de maio a 

agosto de 2015 quando finalmente foi ao Senado Federal com uma extensa reforma 

política votada. Em dezembro de 2015 a proposição foi ao plenário que decidiu utilizar 

a ferramenta regimental de fatiar a proposição e aprovar apenas a janela partidária, 

conforme o voto do relator Sen. Raimundo Lira (PMDB) 

Destaco que, após inúmeros debates e reflexões sobre o tema, o Plenário 
evolui para o entendimento no sentido de que apenas o art. 8º, que trata da 
janela para mudança de partido político, deve ser aprovado por ora. O 
restante da PEC será destacado como permite o art. 313, inciso I, do 
Regimento, para constituir proposição autônoma, fatiando-a, como dizemos 
casualmente no Congresso Nacional, de forma que a Casa possa decidir 
oportunamente sobre a matéria sem a premência que o calendário eleitoral 
neste momento nos impõe.72 

 

A consequência da janela partidária foi a troca de partidos por 83 

parlamentares73 durante os 30 dias legais, que representa 16.1% da composição da 

Câmara dos Deputados. Segundo dados da BBC Brasil74, até abril de 2016, 99 

deputados tinham mudado de legenda, ou seja, as alterações aconteceram não 

apenas no prazo da janela partidária. O número superou a migração partidária 

ocorrida em 2005, ano do escândalo do mensalão. O partido que ficou em primeiro 

lugar nos ganhos de filiados foi o Partido Progressista (PP), que também possui o 

primeiro lugar de integrantes citados na Operação Lava-Jato.  

Por fim, o último ponto importante a ser discutido nessa temática é relativo aos 

ganhos que o parlamentar oferece ao novo partido. Se por um lado, os partidos aliciam 

novos integrantes prometendo mais autonomia, lideranças em seus redutos eleitorais, 

acesso a recursos e às decisões dos partidos, por outro lado os parlamentares 

oferecem dois ativos muito atrativos: tempo de televisão e fundo partidário. Os dois 

ativos são distribuídos de acordo com o tamanho da bancada na Câmara dos 

                                            

72 Senado Federal. Parecer nº 1166, de 2015, apresentado à PEC 113, de 2015.  
73 OTEMPO. Janela partidária registra 83 trocas na Câmara e 14 na ALMG. 2016. Disponível em: 
<http://www.otempo.com.br/hotsites/aparte/janela-partid%C3%A1ria-registra-83-trocas-na-
c%C3%A2mara-e-14-na-almg-1.1265104>. Acesso em: 6 abr. 2017. 
74 SCHREIBER, Mariana. Em meio à crise, Câmara registra maior troca-troca de partidos desde 2003. 
BBC Brasil. 2016. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160413_troca_de_partidos_politicos_ms_rb>. 
Acesso em: 6 abr. 2017. 
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Deputados, alterar o tamanho da bancada, portanto, também altera o tamanho da fatia 

de recursos que o partido tem acesso75.  

Em reação às criações de partidos após a nova interpretação da fidelidade 

partidária, o Congresso editou a Lei nº 12.875, de 2013, que restringia os benefícios 

às criações de novos partidos. A lei estabeleceu que os parlamentares que migrassem 

para as novas legendas poderiam fazê-lo, porém não levariam consigo o tempo de 

televisão nem os recursos do fundo partidário76. O Supremo Tribunal Federal foi 

instado a se manifestar novamente sobre a constitucionalidade desta restrição, 

provocado pelo partido recém-criado Solidariedade. No julgamento da ADI 5105, em 

outubro de 2015, declarou a lei inconstitucional e retomou a “bagagem” de tempo de 

televisão e fatia do fundo partidário aos parlamentares que migrassem para novas 

legendas.  

Vê-se pelos diversos desdobramentos da fidelidade o quanto esse tema é 

sensível para os atores políticos: partidos políticos e mandatários. Resumindo os 

diversos eventos que ocorreram tivemos: (1) em 2007, um marco estabelecendo a 

fidelidade partidária absoluta pelo Judiciário fortalecendo indubitavelmente os partidos 

políticos; (2) em reação aos inúmeros partidos que vinham sendo criados para burlar 

a fidelidade partidária, foi editada em 2013 a Lei que estabeleceu que os 

parlamentares que migrassem para novos partidos não levariam o tempo de televisão 

e fatia do fundo partidário, o que, mais uma vez, indicava fortalecimento dos partidos 

por meio do fortalecimento da fidelidade partidária; (3) nova interpretação do Supremo 

em 2015 revisitou o tema e estabeleceu que a fidelidade não se aplicava aos casos 

de eleições majoritárias atuando no sentido de promover o mandatário 

individualmente, confirmando o caráter personalista do voto e posicionando os 

partidos políticos em segundo plano; (4) ainda em 2015, a lei da minirreforma política 

reduziu os casos de justa causa para migração partidária, indicando fortalecimento da 

                                            

75 A lei estabelece que o fundo partidário é dividido da seguinte forma: 5% são divididos igualmente 
entre todos os partidos registrados no TSE e 95% são divididos dos Deputados. (Art. 41-A da Lei 9.096, 
de 1995) e o Tempo de televisão era de 1/3 dividido igualmente entre todos os partidos e 2/3 
proporcionalmente ao tamanho das bancadas na Câmara, a lei foi alterada em 2015 e hoje vigora 10% 
e 90% respectivamente (art. 47 da lei 9.504 de 1997). 
76 BRASIL. Lei nº 12.875, de 30 de outubro de 2013. Altera as Leis nºs 9.096, de 19 de setembro de 
1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, nos termos que especifica. Diário Oficial da União, Brasília, 
31 out. 2013. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12875-30-outubro-2013-
777333-norma-pl.html>. Acesso em: 6 abr. 2017. 
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fidelidade partidária e, consequentemente, dos partidos políticos. Por outro lado, esta 

Lei e a EMC 91 criaram a janela partidária, autorizando troca de partidos sem justa – 

no caso da alteração constitucional, baixou-se uma janela sem justificativa temporal, 

e, no caso da lei, fixou-se que em todas as eleições haveria um prazo para que 

mandatários concorressem em nova agremiação partidária. Esta medida flexibilizou a 

fidelidade partidária, enfraquecendo-a, mas ainda é um avanço em relação ao “troca-

troca” anterior a 2007: ao menos o parlamentar passa a maior parte do mandato 

vinculado à legenda que o elegeu, podendo realizar alterações apenas para o novo 

pleito77; por fim, (5) a decisão do STF, ainda em 2015, estabelecendo que as 

migrações partidárias levavam consigo o fundo partidário e o tempo de televisão foi 

um fator que enfraqueceu a fidelidade partidária, já que manteve no cálculo dos 

benefícios da troca de partido a moeda forte destes dois direitos.  

Das emendas analisadas neste capítulo, tanto as emendas de revisão, quanto 

as demais emendas constitucionais, podemos identificar cinco alterações 

constitucionais que, em maior ou menor medida, afetaram a dinâmica entre os 

partidos políticos e atuação individualista dos mandatários. Em relação às demais 

emendas, é possível aventar que não tenham impactado a dinâmica objeto desta 

pesquisa. Na seção a seguir, serão analisadas duas decisões emblemáticas do 

Supremo Tribunal Federal que, ainda que não sejam decorrências diretas de nenhuma 

emenda constitucional, são fundamentais para a reflexão proposta neste trabalho. 

 

4.3 INTERPRETAÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

4.3.1 ADI 2530-9/DF 

 

Em setembro de 2001, o Procurador Geral da República, Geraldo Brindeiro, 

impetrou ação direta de inconstitucionalidade, arguindo que o § 1 do art. 8º da Lei nº 

9.504, de 30 de setembro de 1997, conflitava com os ditames constitucionais 

prescritos no art. 5, caput e art. 17. Tratava-se de questionar se a figura da candidatura 

nata era uma afronta ao princípio da igualdade, já que estabelecia um privilégio aos 

                                            

77 Esta flexibilização poder ser computada em razão das especificidades regionais partidárias, que 
como visto na emenda constitucional que tratava da verticalização, é um tema sensível aos 
parlamentares e revela a fragilidade do caráter nacional dos partidos políticos no país.  
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mandatários, à autonomia dos partidos em escolherem seus candidatos. O Tribunal 

julgou em abril de 2002 liminar que deferiu a suspensão da eficácia da candidatura 

nata.  

Antes da “lei das eleições” (Lei nº 9.504, de 1997), nos pleitos que ocorreram 

em 1990, 1992, portanto sob a vigência da Constituição de 1988, o TSE foi consultado 

sobre a vigência da candidatura nata e este se pronunciou que a legislação que previa 

o instituto tratava especificamente das eleições passadas e não estava mais em vigor. 

Em 1993 instituiu-se a primeira lei que retornava com o tema dos candidatos natos: a 

Lei 8.713 que estabeleceu no § 1º do art. 8º  

[...] aos que, na data de publicação desta lei, forem detentores de mandato 
de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, é assegurado o registro de 
candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados na data 
da convenção, independentemente de sua escolha nesta, salvo deliberação 
em contrário do órgão de direção nacional do partido 

 

Foram diversos questionamentos e resoluções do TSE para disciplinar a 

questão, mas por fim manteve-se a decisão final aos quadros diretórios dos partidos, 

ou seja, o mandatário tinha a candidatura nata, a não ser que o diretório do partido 

expressamente decidisse em contrário. Em 1997, foi promulgada a Lei nº 9.504, com 

a definição da candidatura nata absoluta, não cabendo ressalvas aos partidos políticos 

(BENTO; BARRETO, 2012). O dispositivo vigorou até a anunciada decisão do 

Supremo Tribunal Federal em 2002. 

A reação dos parlamentares foi diversa. O líder do PFL, Rodrigo Maia afirmou 

que “a partir daquele momento os parlamentares estariam presos ao controle do 

diretório, que, em muitos estados, é de um ou outro político” (BENTO; BARRETO, 

2012, p. 120). Já o discurso do deputado Roberto Jefferson (PTB) congratulava a 

decisão asseverando que:  

[...] deputado que tem partido, que frequenta as reuniões de liderança, que 
tem convivência partidária e conhece o delegado e os membros do diretório 
não tem essa preocupação. Entendo que nós, desta Casa, deixamos uma 
lacuna aberta, ao não regular a matéria. Há Parlamentares da Câmara dos 
Deputados que devem ter trocado de partido umas seis vezes nesta 
Legislatura. Esses têm a temer, pois não conhecem o Presidente do partido, 
não sabem onde fica sua sede e sempre se valeram da candidatura nata, 
para pular de galho em galho, para trocar de partido como se muda de 
camisa. Nós, que temos vida partidária e obedecemos às regras e à 
organização do partido, não temos a temer com o fim da candidatura nata. 
Quem tem liderança no partido, candidato é nas eleições para deputado 
federal. (Idem) 



 
 
 
 

109 

 

Observa-se que a discussão da candidatura nata oscilou ao longo da vigência 

da Carta Maior: até 1992 não foi reconhecida a candidatura nata; entre 1994 e 1996, 

de acordo com a Lei 8.713, de 1993, a candidatura era nata, salvo deliberação dos 

diretórios nacionais que se opusessem; nas eleições de 1998 e 2000, dada a redação 

da Lei 9.504/97, a candidatura nata foi absoluta e, finalmente, em 2002, foi o fim deste 

instituto por meio da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao longo de idas e vindas 

a autonomia partidária em escolher seus candidatos sem qualquer amarra ou 

vinculação legal prevaleceu, o que pode ser visto como um avanço para o 

fortalecimento dos partidos enfraquecendo a força dos mandatários individualmente, 

já que para constar da lista do partido, o candidato deveria gozar de boa relação com 

o seu partido. 

4.3.2 ADI 1351 e 1354/DF 

 

Nestas ações diretas de inconstitucionalidade ADIs 1351 e 1354, ajuizadas, 

respectivamente, pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo Partido Socialista 

Cristão (PSC), o Supremo Tribunal Federal entendeu que a aplicação da cláusula de 

barreira que seria estabelecida pela primeira vez após as eleições de 2006 era 

inconstitucional.  

É conveniente lembrar que a legislação brasileira, ao ser aprovada a nova lei 

orgânica dos partidos, em 1995, estabeleceu em seu artigo 13 que  

Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas 
para as quais tenha elegido representante, o partido que, em cada eleição 
para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por 
cento dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, 
distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois 
por cento do total de cada um deles. (BRASIL, Lei 9.096/1995) 

 

Não foi a primeira vez que o instituto apareceu na legislação brasileira. O código 

eleitoral de 1950 previa que o registro do partido seria cancelado caso este não 

conseguisse eleger ao menos um representante na Câmara dos Deputados ou 

obtivesse ao menos 50 mil votos. Durante o regime militar o instrumento foi 

intensificado sendo associado a “uma verdadeira cláusula de extinção e controle dos 

partidos políticos” que “embora nunca efetivamente utilizada pela ditadura, a sua 
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previsão naquele regime certamente contribuiu para a rejeição do mecanismo após a 

retomada da democracia” (GOMES, 2016, p. 64). 

O fim da cláusula de exclusão da ditadura militar veio com o retorno do 

multipartidarismo no Brasil em 1979. A nova lei (nº 6.767/1979) estabelecia que os 

partidos que não alcançassem 5% dos votos na legenda, distribuídos em 9 estados 

com mínimo de 3% perderiam representação no Congresso e Assembleias 

legislativas, mas não acarretaria em extinção dos partidos, como era na legislação 

anterior. “Os votos dados às agremiações que não atingissem às exigências seriam 

declarados nulos, mas o partido poderia concorrer a novas eleições” (GOMES, 2016, 

p. 65). No entanto o mecanismo nunca foi de fato aplicado 

A Emenda Constitucional 25 de 1985 permitiu que os eleitos pelos partidos 
que não alcançassem a cláusula de desempenho pudessem optar por 
quaisquer partidos remanescentes em 60 dias. Na prática, observa-se que 
sempre houve muita dificuldade em se aplicar a cláusula de desempenho aos 
eleitos. Não é fácil revogar a vontade popular expressa pelo voto, 
especialmente em uma jovem democracia. Não por acaso, diferentemente 
das constituições anteriores supracitadas, a Constituição de 1988 passa ao 
largo da questão do desempenho. (GOMES, 2016, p. 67) 

 

Dado o contexto, a lei de 1995 fixou que os partidos que não alcançassem a 

cláusula de desempenho estabelecida não teriam direito a funcionamento 

parlamentar, que trata do direito dos partidos disporem de representação nas casas 

legislativas78.  

Talvez por antecipar a dificuldade da implantação de medidas tão duras, a 
Lei de 1995 dispunha que até o início da legislatura subsequente à aprovação 
- a 51º Legislatura (1999-2003) - poderia ter funcionamento parlamentar o 
partido que tivesse elegido e mantivesse filiados no mínimo três 
representantes de diferentes estados. Aos demais, caberia à Mesa Diretora 
da Câmara regular sobre a representação partidária. (art. 56, Lei 9096/1995 
texto original).  Já no período entre 1999 e o fim da 52ª legislatura (2006), ou 
seja, para a bancada resultante das eleições de 1998 e 2002, seria 
assegurado o funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados aos 
partidos com pelo menos cinco representantes eleitos em cinco Estados 
diferentes totalizando pelo menos um por cento dos votos válidos no País e 
que tivessem representantes eleitos em duas eleições gerais consecutivas 
para a Câmara dos Deputados desde a sua fundação. [...] Como aconteceu 
com as cláusulas de desempenho do regime militar, esta também nunca 
chegou a ser efetivamente aplicada. Além das implicações políticas, 
dispositivo conflitava com dispositivos constitucionais que até hoje remetem 

                                            

78 A despeito da cláusula de barreira, norma do regimento interno da Câmara dos Deputados (art. 9º 
do RICD) estabelece que apenas os partidos que tiverem no mínimo 5 representantes eleitos terão 
direito ao funcionamento de liderança partidária, os demais partidos funcionariam com recursos de 
“representações” de suas legendas.  
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à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal deliberar “privativamente” 
sobre a “organização, funcionamento, política, criação, transformação ou 
extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços” (Art. 51/52 
Constituição Federal 1988). (GOMES, 2016, p. 70-71) 

 

O debate da cláusula de barreira, que deveria ser aplicada nas eleições de 

2002, coincidiu com a aplicação da verticalização na mesma eleição, conforme 

discutido acima. Para que duas mudanças tão importantes não coincidissem no 

mesmo pleito, o TSE editou Resolução nº 20.991 de 21 de fevereiro de 2002 prevendo 

que a cláusula seria aplicada apenas nas eleições de 2006.  

Em dezembro de 2006, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade 

que a cláusula de barreira era inconstitucional e representaria um “massacre das 

minorias”. Segundo os resultados das eleições daquele ano, dos 29 partidos 

registrados no TSE, apenas 7 alcançariam a votação exigida79. Os ministros 

consideraram que a medida sufocaria a existência de partidos com importantes 

bandeiras ideológicas como PPS, PV e Psol, e que o “massacre” às minorias não seria 

uma medida saudável para a democracia. Desde então, o tema da cláusula de barreira 

tem sido constantemente discutido nos debates sobre reforma política no Congresso 

Nacional, mas nenhuma legislação foi aprovada neste sentido80.  

Conforme ensina Nicolau (1996), o próprio coeficiente eleitoral, que é a divisão 

entre os votos válidos pela magnitude do distrito, funciona como uma cláusula de 

barreira: as legendas que não atingem o coeficiente não participam da distribuição 

das cadeiras.  

Segundo Gomes (2016), a sobrevivência dos partidos na esfera do poder 

Legislativo afeta diretamente sua sobrevivência per si. São diversos os incentivos e 

recursos que os partidos políticos recebem de acordo com o tamanho de sua bancada 

na Câmara dos Deputados, por exemplo: tempo de TV, recursos do fundo partidário, 

cargos de confiança e funcionamento de suas lideranças nas Casas Legislativas e 

                                            

79 MATAIS, Andreza. STF derruba cláusula de barreira. Folha de São Paulo. 2006. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u87526.shtml>. Acesso em: 6 abr. 2017. 
80 A minirreforma eleitoral de 2015, que limitou o acesso ao tempo de televisão aos partidos nanicos 
assim como o direito de participação em debates, foi considerada uma espécie de cláusula de barreira, 
ensejando o ajuizamento de ADIn no Supremo pelo Psol e PV. O Tribunal decidiu que “os candidatos 
aptos não possam deliberar pela exclusão dos debates de candidatos cuja participação seja facultativa, 
quando a emissora tenha optado por convidá-los.” (ADI 5487) 
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incentivos do funcionamento parlamentar em geral. A fim de resguardar o acesso a 

recursos decorrentes do exercício da atividade representativa, mecanismos como a 

cláusula de desempenho, de exclusão ou de barreira são estabelecidos. 

O fim da cláusula de barreira, antes mesmo de começar a sua validade, 

significou uma vitória aos partidos nanicos e, ao mesmo tempo, uma derrota aos 

grandes. Apontado por muitos autores como uma das principais causas da alta 

fragmentação partidária no Brasil, a ausência da cláusula de desempenho assegurou 

a todos os partidos, independente de sua representatividade, o acesso aos recursos 

públicos partidários e ao funcionamento parlamentar.  

A literatura aponta a alta fragmentação partidária como um dos sinais de um 

sistema partidário instável, com partidos políticos fracos (DUMONT; WINTER, 2006; 

KATZ; MAIR, 2009; KEMAN, 2006; MAIR, 2008; MÜLLER, 2006; CARREIRÃO, 2014; 

BRAGA, 2008). Mesmo a literatura mais otimista aponta para a classificação da 

fragmentação na realidade brasileira como moderada e tendente à diminuição. No 

entanto, não há discordância que a excessiva fragmentação partidária gera prejuízos 

para a democracia e governabilidade.  

Conforme discute Carreirão (2014), exposto na capítulo 1, o alto índice de 

fragmentação dificulta o diagnóstico de estabilidade do sistema partidário, pois com o 

aumento constante da oferta de partidos, as composições para a formação de governo 

e coalizões são as mais diversas e variam a cada pleito, tornando a previsibilidade 

requerida para o diagnóstico de estabilidade do sistema um cenário ainda distante. 

A alta fragmentação não causou a paralisia decisória que muitos profetizavam 

no Brasil. Contudo, sabe-se dos altos custos para a governabilidade, sejam eles os 

custos legislativos, inerentes ao sistema político, ou mesmo os custos de corrupção 

que têm sido revelado escândalo após escândalo desde o mensalão. Nesses termos, 

a queda da cláusula de barreira pode ser considerada um revés para o fortalecimento 

dos partidos quando se pensa na institucionalização do sistema partidário.  

Em relação ao objeto específico de estudo desta pesquisa, qual seja o 

comportamento individualista dos mandatários ou fortalecimento das instituições 

partidárias, a cláusula de barreira tem por objetivo limitar a atuação dos partidos que 

não possuem representação significativa na sociedade e que muitas vezes são 

utilizados como “legendas de aluguel”, por lideranças personalistas que se apropriam 
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de estruturas partidárias pequenas para promoção pessoal. Percebe-se o intuito de 

coibir tais práticas nos discursos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, quando 

saíram em defesa de partidos com bandeiras ideológicas. Ocorre que, ao derrubar a 

cláusula de barreira, tanto os partidos pequenos que possuem conteúdo programático 

estabelecido quanto os partidos fisiológicos foram poupados e, portanto, a 

fragmentação partidária, assim como a utilização de estruturas partidárias como 

veículo de autopromoção, foram perpetuadas. 

Para facilitar o entendimento das alterações ocorridas durante os últimos 30 

anos, os dados foram organizados no quadro 16 relacionando as categorizações 

criadas no capítulo 3, se houve emenda ou entendimento do Supremo Tribunal 

Federal em relação a esta categorização e se tal alteração, a nosso juízo, afeta a 

relação fortalecimentos dos partidos políticos ou reforço da conduta individualista dos 

mandatários. 

Quadro 16 – As categorizações, suas alterações e implicações  

Nº da 
categorização 

Categorização 

Houve emenda 
constitucional ou 

novo 
entendimento do 

STF? 

A alteração indica 
fortalecimento dos 
partidos políticos 

ou de conduta 
individualista dos 

mandatários? 

1 

Legitimação de ação 
dos partidos 

políticos frente a 
outros órgãos 

Não  

2 

Monopólio da 
representação 

eleitoral e condições 
de elegibilidade 

ECR 4 
Não 

 

3 
Princípio da 

anterioridade 
eleitoral 

EMC 4 
Não 

 

4 
Características do 
sistema partidário 

EMC 52 
EMC 91* 
ADI 2530 

ADIs 1351 e 1354 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

5 
Limitação aos 

partidos 
EMC 52 Sim 

6 

Composições das 
assembleias 
legislativas e 

câmaras municipais. 

EMC 1 
EMC 16 
EMC 19 
EMC 25 

Não 
Não 
Não 
Não 
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EMC 58 Não 
7 Princípio da simetria   

8 

Composição e 
Competências do 

Congresso Nacional, 
Câmara dos 
Deputados e 

Senado Federal. 

EMC 32 
EMC 41 
EMC 19 

 

Sim 
Não 
Não 

 

9 

Fiscalização dos 
Ministros via 

convocação e 
requerimento de 

informação. 

EMR 2 
 

Não 

10 
Estatuto 

Parlamentar 

EMC 35 
ECR 6 

EMC 76 

Sim 
Não 
Sim 

11 
Organização dos 

trabalhos legislativos 
EMC 50 
EMC 32 

Não 
Sim 

12 
Funcionamento das 

Comissões 
  

13 
Comissão 

Parlamentar de 
Inquérito 

  

14 Processo Legislativo 
EMC 32 
EMC 76 

Sim 
Sim 

15 
Fiscalização via 

Comissão Mista de 
Orçamento 

  

16 
Sistema majoritário 

para o Poder 
Executivo 

EMC 16 Não 

17 
Eleição única para 
Presidente e vice 

Presidente 
  

18 5 anos de mandato ECR 5 Não 

19 
Conselho da 

República 
  

20 Conselho da Defesa   
Fonte: Elaboração da autora 

 

 

No próximo capítulo vamos analisar qual seria a tendência que tais alterações 

indicariam: se de fortalecimento partidário ou fortalecimento de comportamentos 

individualistas dos mandatários diante do quadro institucional e político estabelecido 
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pela Constituição de 1988, assim como baseando-se nas discussões acerca das 

consequências geradas pelas emendas constitucionais e as interpretações do STF.  
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5 TENDÊNCIA À CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS PARTIDÁRIOS OU 

FORTALECIMENTO DO COMPORTAMENTO INDIVIDUALISTA? 

 

Nos capítulos anteriores foi exposto o arranjo institucional do sistema político e 

partidário brasileiro estabelecido, em grande parte, com a promulgação da 

Constituição de 1988, assim como as alterações posteriores, realizadas por meio de 

emendas constitucionais e interpretações do Supremo Tribunal Federal. 

Para facilitar o entendimento sobre o que a Constituição Federal estabeleceu 

quando foi promulgada, foram criadas categorias no capítulo 2, que agrupam os 

dispositivos analisados em unidades analíticas específicas. O que encontramos no 

texto de 1988 foi um regime presidencialista com mandato único de 5 anos, 

personalista por definição. Ademais, definiu-se eleições proporcionais para a 

composição da Câmara dos Deputados, e do poder legislativo estaduais e municipais 

que, devido ao sistema de lista aberta para o preenchimento das vagas, cria 

competição dentro dos partidos e coligações partidárias: os candidatos concorrem 

com os próprios colegas de partidos para conseguir alcançar os primeiros lugares da 

lista. Para a composição do Senado Federal e escolha dos chefes do poder Executivo 

o sistema majoritário foi o escolhido pelos constituintes, que também previram para 

as eleições de prefeitos em cidades de mais de 200 mil habitantes, governadores e 

presidente da República a ocorrência de segundo turno quando não for alcançada a 

maioria absoluta (50% mais um dos votos válidos) por nenhum candidato no primeiro 

pleito. 

Em relação aos partidos políticos em si, o multipartidarismo sem mecanismos 

de controle de representatividade, como cláusula de barreira, o acesso ao fundo 

partidário por todas as agremiações e a autonomia estatutária para definir as próprias 

regras e disciplinas são apontados como causas institucionais da excessiva 

fragmentação do sistema partidário brasileiro. Além disso, ainda que a Constituição 

determine o caráter nacional dos partidos, o federalismo e a não verticalização das 

coligações dificultam uma organização coesa dos partidos no país como um todo. As 

características regionais dos partidos são muito fortes, o que causa uma dificuldade 

de identificação entre eleitores e partidos políticos, e deste fato decorre uma grande 

identificação dos eleitores com os candidatos, a despeito do partido ao qual 

pertencem.  
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Quanto à atuação daqueles que já se consagraram mandatários por meio das 

eleições, a Constituição também se pronuncia. O “estatuto parlamentar” trata das 

proteções de deputados e senadores no exercício do mandato; salvaguardas que têm 

servido como proteção para os parlamentares mesmo em situações que não 

guardavam pertinência com o exercício da representação (imunidade parlamentar e 

também o foro privilegiado).  

Por outro lado, a atuação dentro do poder Legislativo é marcada pela relevância 

dos partidos políticos à medida que a distribuição de cargos e assentos é realizada 

com base no princípio da proporcionalidade partidária. Embora as iniciativas 

legislativas e quóruns de aprovação das proposições sejam de cunho individuais, há 

diversos mecanismos regimentais em que – se facilita ou obstrui os trabalhos – os 

líderes partidários podem assinar em nome dos seus partidos. Portanto, em certa 

medida os partidos assumem protagonismo no processo legislativo.  

Estas foram as regras do jogo político estabelecidas na Constituição: como se 

chegaria ao poder e como ele seria exercido. O arranjo institucional escolhido foi 

considerado um terreno fértil para a perpetuação da cultura personalista, 

característica da história política do Brasil. Barry Ames estabelece um diagnóstico 

pessimista do sistema partidário brasileiro como uma organização fraca sujeita às 

vontades de poucos. Gomes (2016, p. 38) sumariza suas conclusões: 

[...] elenca as mazelas do sistema partidário, que segundo ele, tem partidos 
importantes e eleitoralmente bem sucedidos, que se distribuem por todo o 
espectro ideológico. As lideranças, no entanto, têm pouco controle sobre os 
filiados, e “muitos deputados, talvez a maioria, passam boa parte do tempo 
cavando nomeações e projetos de interesse específico dos seus redutos 
eleitorais (Ibid. p. 21)”. Segundo ele, este quadro decorre do mal 
funcionalmente de três instituições, principalmente: o sistema eleitoral, a 
Presidência da República e o Legislativo. O primeiro influi no recrutamento 
do candidato, nas regras de campanha, no tipo de representação (se nacional 
ou local), no número de partidos, na coesão e  na disciplina das bancadas, 
que por sua vez, influencia a Presidência, que tem de “lutar prementemente 
para reunir apoio dentro do Congresso”. Em resumo, as instituições geram 
muitos veto-players - ou seja, agentes com poder de obstrução, de acordo 
com a terminologia de Tsebelis - que emperram o próprio sistema. Entre os 
veto-players, encontram-se os partidos, facções ou grupos, que por sua 
incoerência política e desunião acabam aumentando o poder de obstrução. 
O sistema ainda se torna mais ineficiente pela soma destas instituições com 
o federalismo que, fortalece os interesses locais e fomenta a distribuição de 
pork barrel e o fisiologismo, devido à influência dos governadores sobre as 
candidaturas e bancadas. 

Na mesma direção, as conclusões de Mainwarring (1990) indicam um sistema 

partidário com fraca institucionalização por razões culturais que são amplamente 
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reforçadas por escolhas institucionais. Ele argumenta que o presidencialismo e a alta 

fragmentação dificultam em muito a formação de maiorias para a governabilidade. A 

alta fragmentação, por sua vez, tem como causa a magnitude dos distritos eleitorais 

aliado ao sistema proporcional de lista aberta, reforçado pela falta da cláusula de 

barreira e o baixo quociente eleitoral. Além disso, aponta que o federalismo e o acesso 

ao fundo partidário pelos partidos tornam os diretórios partidários regionais mais fortes 

que os nacionais, que raramente impõem sanções aos descumprimentos das 

decisões.  

Dado o cenário posto, ao longo dos quase 30 anos de vigência da Constituição 

Federal foram editadas 95 emendas constitucionais, dentre elas apenas 12 alteraram 

dispositivos que tratavam dos partidos políticos e atuação dos mandatários. No 

entanto, conforme exposto no capítulo 3, dado o seu conteúdo, é possível dizer que 

nem todas as emendas afetaram a dinâmica entre o fortalecimento do partidos 

políticos ou o reforço do comportamento individualista dos mandatários. Pretendemos 

apresentar a seguir uma percepção geral da situação atual do sistema partidário. Além 

do que foi visto no capítulo anterior, enfatizaremos como o sistema partidário se 

encontra hoje após todas as reformas elencadas e discutidas.  

Dos dados encontrados, são verificadas 5 emendas constitucionais (nº 32, 35, 

52, 76, 91) que afetaram o comportamento individualista do mandatário e duas 

decisões do Supremo Tribunal Federal (ADI 2530 e ADIs 1351 e 1354) que, a despeito 

de não terem sido provocadas por emendas constitucionais, foram de grande impacto 

na temática.  

Conforme analisado no capítulo 4 pode-se perceber que muitas vezes uma 

emenda constitucional é uma reação do Congresso Nacional diante de um contexto 

específico ou mesmo de decisões do Supremo. Portanto, uma única emenda 

constitucional pode trazer consigo uma série de eventos relevantes para a discussão 

proposta. A emenda constitucional muitas vezes é o produto final, mas é de suma 

importância a discussão de seus antecedentes para conseguirmos identificar a 

tendência que as reformas constitucionais indicam em todo o processo.  

Dado esta complexa cadeia de eventos, foi organizada uma linha do tempo com 

as emendas promulgadas e os eventos relevantes em sua contextualização. Em cada 

evento foi apontada qual o efeito que cada medida acarretou: o fortalecimento 
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partidário, indicado com o “P” ou o comportamento individualista, indicado com “IN”, 

além da natureza da alteração, se por emenda constitucional, lei ou interpretação do 

Supremo Tribunal.  

 

Figura 1 – Linha do tempo dos eventos que afetam a relação fortalecimento 

partidário x comportamento individualista 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Com base na linha do tempo estabelecida, pode-se verificar que não existe 

uma linha contínua nas alterações analisadas. Não se pode afirmar que existe um 

esforço combinado das instituições Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal 

no sentido do fortalecimento das instituições partidárias, tampouco no reforço de 

comportamentos individualistas. Ao que pode ser depreendido dos dados, os sinais 

são ambíguos: ora fortalecendo um, ora fortalecendo outro. 

Se forem contabilizados os sinais apontados por cada uma das alterações 

teremos um total de 17, oito deles fortalecendo o comportamento individualista e nove, 

as instituições partidárias, o que nos daria um saldo final no sentido do fortalecimento 

dos partidos. No entanto, não se pode ignorar o peso diferenciado que cada um dos 

eventos acarretou para o cenário atual do sistema partidário. No quadro 17, a seguir, 

será feito um resumo de como cada uma das alterações impactou a relação 

institucionalização dos partidos políticos versus comportamento individualista. A 

análise aprofundada de cada uma destas alterações já foi realizada no capítulo 4. 
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Quadro 17 – Síntese do impacto de cada alteração 

Ano Alteração Impacto 

1993 
Candidatura nata 

limitada 

Com a candidatura nata os mandatários teriam poucos 
incentivos para um comportamento coletivista dentro 
do partido, já que o lançamento de suas candidaturas 
estariam garantidas, salvo expressa deliberação em 
contrário pelo diretório do partido. 

1995 
Lei da cláusula de 

barreira 

O estabelecimento da cláusula de barreira inibiria o 
surgimento e sobrevivência de partidos políticos com 
representatividade considerada baixa, os quais muitas 
vezes são utilizados como veículos de autopromoção 
e lideranças personalistas. Além disso, o excesso de 
oferta de partidos políticos com poucas diferenças 
ideológicas, diminuiria o enraizamento dos partidos 
políticos na sociedade. 

1997 
Candidatura nata 

absoluta 

Com a candidatura nata os mandatários não teriam 
incentivos para um comportamento coletivista dentro 
do partido, já que o lançamento de suas candidaturas 
estariam garantidas independente de seu 
relacionamento no seu partido político. 

2001 Novo rito MPs 

O novo rito das medidas provisórias proporcionou um 
maior equilíbrio entre os poderes Executivo e 
Legislativo, o qual exigiria negociações com os 
partidos representados no congresso Nacional. 

2001 
Alteração na 
imunidade 

parlamentar 

A limitação da imunidade parlamentar diminuiria, 
mesmo que timidamente, a independência do 
mandatário no exercício do seu mandato. Ademais, 
deu aos partidos políticos a prerrogativa de iniciar o 
processo de sustação do processo de cassação. 

2002 Verticalização 

A verticalização proporcionaria uma maior 
regularidade e estabilidade da formação das 
coligações partidárias, o que é um fator determinante 
para a institucionalização dos sistemas partidários. 

2002 
Fim da candidatura 

nata 

Com o fim da candidatura nata, os mandatários teriam 
mais incentivos a investirem em um bom 
relacionamento com seus partidos, visando a 
indicação para sua candidatura nos próximos pleitos. 

2006 
Fim da 

verticalização 

O fim da verticalização deu completa autonomia aos 
partidos políticos para a formação de suas coligações, 
sendo possível diferentes configurações nos pleitos 
estaduais e nacionais, assim como para eleições 
proporcionais ou majoritárias. A consequência desta 
medida são as raízes partidárias cada vez mais 
superficiais na sociedade, abrindo caminho para a 
intensificação do personalismo político. 

2006 
Fim da cláusula de 

barreira 

O fim da cláusula de barreira traria efeitos opostos ao 
discorrido quando da sua criação. Ademais, com o alto 
índice de fragmentação que a ausência da cláusula de 
barreira proporciona, aumentam os custos de 



 
 
 
 

121 

governabilidade e estabilidade, os quais são 
necessários para a institucionalização do sistema 
partidário. 

2007 
Fidelidade 
partidária 

Ao estabelecer a fidelidade partidária os partidos 
políticos seriam fortalecidos, da mesma forma, os 
mandatários seriam constrangidos a adotar 
comportamentos menos individualistas visando 
investir em um bom relacionamento em suas 
agremiações partidárias. 

2012 
Comissões das 

MPs 

A exigência do funcionamento das comissões mistas 
das medidas provisórias deslocou o poder de 
negociação, antes concentrado nas mãos do relator, 
para um colegiado, cuja composição é proporcional ao 
tamanho das bancadas partidárias e determinada 
pelos seus líderes, os quais possuem poder para 
alterar suas indicações a qualquer momento. 

2013 
Infiéis não levam 

TV e FP 

A medida fortaleceu os partidos políticos e a fidelidade 
partidária pois, na medida em que os “infiéis” não 
levariam consigo o tempo de televisão, nem a parcela 
do fundo partidário, tais mandatários perderam um 
grande ativo em suas negociações. Tal medida 
diminuiria os incentivos para a troca de partidos. 

2013 
Fim do voto 

secreto 

O fim do voto secreto poderia impactar a relação 
partidos versus mandatários na medida em que seria 
possível aferir a disciplina do parlamentar em relação 
às orientações de seus partidos. 

2015 
Fidelidade não se 

aplica às 
majoritárias 

O entendimento que a fidelidade não se aplicava aos 
casos de eleições majoritárias atuou no sentido de 
promover o comportamento individualista do 
mandatário, confirmando o caráter personalista do voto 
e posicionando os partidos políticos em segundo 
plano. Reduziu o entendimento da fidelidade como 
uma questão de cálculo matemático, e não um 
princípio constitucional. 

2015 

Redução da “justa 
causa” e criação 

da janela 
infidelidade 

Por um lado, a redução das hipóteses que seriam 
consideradas “justa causa” para a troca de partido 
fortaleceram os partidos políticos. Ocorre que também 
foi criada uma janela periódica para migrações 
partidárias todo ano eleitoral, 30 dias antes do prazo 
final para o registro das candidaturas. Tal medida 
flexibilizou a fidelidade partidária e, portanto, fortaleceu 
o individualismo. 

2015 
Infiéis voltam a 
levar FP e TV 

Este entendimento causou o efeito reverso daquele 
discorrido quando foi estabelecido que os infiéis não 
levariam fundo partidário, tampouco tempo de 
televisão. 

2016 
Janela da 

infidelidade 

A janela da infidelidade estabelecida em 2016 também 
atuou no sentido de enfraquecimento da fidelidade 
partidária e, por consequência, enfraquecimento dos 
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partidos políticos e fortalecimento dos 
comportamentos individualistas dos mandatários. 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Se for analisado o saldo final que as alterações constitucionais ofereceram ao 

arranjo institucional, sem considerar as idas e vindas de alguns institutos, apenas o 

retrato do cenário atual, teremos cinco elementos que fortalecem os partidos políticos: 

(i) o novo rito das medidas provisórias; (ii) as alterações relacionadas à imunidade 

parlamentar; (iii) o fim da candidatura nata; (iv) o fim do voto secreto; (v) a fidelidade 

partidária. Por sua vez, para o fortalecimento do comportamento individualista podem 

ser apontados três elementos: (i) o fim da verticalização; (ii) fim da cláusula de 

barreira; (iii) a manutenção dos benefícios que os parlamentares carregam consigo 

quando trocam de partido. Nesta abordagem dos dados, os partidos continuam com 

um saldo final positivo referente ao seu fortalecimento. 

Os dados coletados indicam que muitos pontos considerados pela literatura 

como fatores que fragilizavam os partidos políticos no Brasil foram alterados. 

Conforme discutido no primeiro capítulo, Mainwaring (1991) elenca aspectos do 

arranjo institucional brasileiro que enfraqueceriam os partidos políticos. São eles: 

sistema proporcional de lista aberta; candidatura nata; número excessivo de 

candidatos lançados por cada partido; falta de regulamentação da fidelidade 

partidária; fácil acesso ao funcionamento do Congresso e falta de cláusula de 

desempenho.  

Diante destes fatores específicos podemos atualizar o cenário afirmando que, 

das 6 características do nosso sistema que enfraqueciam os partidos, a candidatura 

nata não existe mais, o número de candidatos que cada partido ou coligação pode 

lançar foi reduzido81, a fidelidade partidária foi regulamentada, o acesso ao 

funcionamento do Congresso, assim como a cláusula de desempenho, chegaram a 

ser criadas mas não perduraram no tempo. Portanto, o saldo final das conclusões de 

Mainwaring (1991), dos 6 aspectos levantados por ele, apenas 3 permanecem. O 

                                            

81 A alteração se deu em nível infraconstitucional, na minirreforma eleitoral de 2015, por isso não foi 
abordada especificamente neste trabalho.  
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quadro a seguir sistematiza estas alterações, apresentando os dados finais obtidos 

até fevereiro de 2017. 

Quadro 18 – Atualização do diagnóstico de Mainwaring  

Característica do arranjo 
institucional apontados 

por Mainwaring 

Foram 
alterados? 

Alteração normativa 

Sistema proporcional de 
lista aberta 

Não  

Candidatura nata Sim Fim da candidatura nata (ADI 2530-
9/DF) 

Número excessivo de 
candidatos lançados por 

cada partido 

Sim Reduzido o número de candidatos 
lançados por cada partido e coligação 
(Lei nº 13.154, de 2015) 

Falta de regulamentação 
da fidelidade partidária;  

Sim Fidelidade partidária com previsão de 
janela para migração para concorrer a 
novos pleitos em outra legenda (Lei nº 
13.154, de 2015) 

Fácil acesso ao 
funcionamento do 

Congresso  

Não  

Falta de cláusula de 
desempenho 

Não  

Fonte: Elaboração da autora 

 

Outra abordagem que os dados levantados revelam são os atores responsáveis 

pelas alterações e qual o efeito que elas causaram. Dos 17 eventos analisados, 

verifica-se que sete (41.2%) deles são decorrentes de decisões do Supremo Tribunal 

Federal e, dentre estes, quatro (57.1%) decisões fortaleceram os partidos políticos, 

enquanto três (42.9%) fortaleceram o comportamento individualista. Quando são 

analisadas as decisões do Congresso Nacional, via emendas constitucionais e as leis 

relacionadas que foram abordadas no capítulo 3, temos dez (58.8%) eventos, dos 

quais cinco (50%) indicam o fortalecimento dos partidos políticos, e outros cinco (50%) 

apontam para o reforço do individualismo.  

Apesar do relativo equilíbrio entre as tendências que cada ator direciona, 

chama a atenção o número alto de decisões do Supremo com grande impacto no 

tema. Além disso, o Tribunal é responsável pelas decisões mais importantes 

(fidelidade, verticalização, fim da candidatura nata e obrigatoriedade das comissões 
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mistas das medidas provisórias), deixando ao Congresso frequentemente apenas as 

reações quando não ficavam satisfeitos com os resultados da decisão.  

Evidente que as decisões do Supremo Tribunal são limitadas à 

responsabilidade de manter a integridade dos ditames constitucionais e, ademais, 

devem ser provocados para se manifestar. No entanto, não se pode desconsiderar o 

cunho político e discricionário das decisões, prova disto é a mudança de entendimento 

ao longo dos anos debaixo da vigência da mesma Constituição. Um caso que 

exemplifica esta mudança de entendimento é a própria fidelidade partidária.  

Também não se pode desconsiderar o peso do tempo nas alterações 

analisadas. Algumas questões como, por exemplo, a fidelidade partidária, a própria 

candidatura nata e todo o reforço da autonomia partidária e ideia da radicalidade 

democrática foram profundamente impactadas pelo passado recente da ditadura 

militar, e quanto maior o distanciamento deste passado autoritário na história do Brasil, 

maior a possibilidade de enfrentar tais temas sem relacioná-los com cerceamento de 

direitos e liberdades.  

Diante de todo o exposto, podemos concluir que em relação à quarta dimensão 

da análise de institucionalização dos sistemas partidários proposta por Mainwaring 

(1991), qual seja, o grau de organização dos partidos políticos, se são fortes ou 

marcados por comportamento individualistas, o cenário atual das reformas 

institucionais aponta para uma tendência de fortalecimento dos partidos políticos. 

Ainda que as últimas alterações analisadas sejam no sentido do individualismo 

comportamental, trata-se de uma resposta do Congresso à decisão do Supremo 

Tribunal Federal sobre a fidelidade partidária. As últimas quatro alterações dizem 

respeito à fidelidade partidária, flexibilizando tal instituto, contudo, não se retomou ao 

estágio anterior de não haver punição alguma para os casos de infidelidade, ainda 

que tenha flexibilizado. 

Outra conclusão que podemos aferir é a respeito do comportamento cartelista 

dos partidos políticos no Brasil, conforme a proposta teórica desenvolvida por Katz e 

Mair (1999). Pode, de fato, ser diagnosticado no país partidos extremamente 

dependentes dos recursos estatais e da legislação. Tal dependência é bastante 

perceptível quando se trata de assuntos como acesso ao fundo partidário e tempo 
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gratuito de televisão, assim como a excessiva regulamentação das atividades 

partidárias e representativas82.  

Além disso, os dados também podem ser analisados no sentido de reforçar o 

entendimento que, a despeito da crise de representação que os partidos políticos 

sofrem nas democracias ocidentais, as funções governativas, procedimental dos 

partidos continuam sendo seara exclusiva das agremiações partidárias. No caso do 

Brasil percebemos na legislação eleitoral um arranjo institucional com fortes incentivos 

ao comportamento individualista, entretanto uma vez que o candidato se torna um 

mandatário, tanto o arranjo institucional original da Constituição de 1988 quando as 

alterações que se seguiram, têm reforçado o protagonismo dos partidos políticos e 

fortalecido tais instituições, mesmo que muito ainda tenha que ser feito para termos 

organizações partidárias fortes e autônomas alcançando alto nível de 

institucionalização do sistema partidário brasileiro.  

  

                                            

82 Tal dependência pode se aprofundar mais ainda com as recentes proibições de financiamento 
privado nas campanhas eleitorais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4650, entendeu 
que as contribuições privadas não estariam de acordo com a Constituição em setembro de 2015. No 
mesmo mês, a então Presidente da República, Dilma Rousseff, vetou o texto que autorizava tais 
doações na minirreforma eleitoral da Lei 13.164, de 2015, seguindo a decisão do STF.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Nos capítulos anteriores foi discutida a importância da institucionalização dos 

sistemas partidários para a qualidade da democracia: quanto mais institucionalizado 

é o sistema partidário maior é a previsibilidade das disputas e, portanto, maior a 

estabilidade do sistema83. Foi adotada a “chave de Mainwaring” como critério para 

análise do grau de institucionalização e este trabalho se dedicou a estudar o quarto 

critério estabelecido pelos autores Mainwarring e Torcal (2005): se as organizações 

partidárias estão sujeitas a interesses e comportamentos individualistas ou são 

estruturas partidárias fortes. 

Também foi discutido como as instituições formais legais têm o poder de 

influenciar e conformar o comportamento dos atores políticos. Isto posto, analisou-se 

o conjunto de dispositivos constitucionais pertinentes à quarta dimensão de 

Mainwaring, assim como as emendas constitucionais que alteraram tais dispositivos 

e julgamentos do Supremo Tribunal Federal relevantes para a problematização. Os 

dados analisados visaram avaliar em qual sentido as alterações constitucionais 

realizadas durante a vigência da Constituição Federal de 1988 apontaram, se uma 

tendência à valorização partidária ou individualismo político.  

Desde a promulgação da Constituição Federal, foram editadas 6 emendas 

constitucionais de revisão e 95 emendas constitucionais promulgadas até fevereiro de 

2017. Destas, detivemo-nos em 4 emendas de revisão e 12 emendas constitucionais 

que alteravam dispositivos relacionados à temática desta dissertação. Além disso, 

foram examinadas decisões do Supremo Tribunal Federal que surgiram no decorrer 

das discussões e votações das emendas, assim como duas decisões “autônomas” do 

Tribunal que reformaram entendimentos já consagrados. Os dados apontaram como 

saldo final das reformas constitucionais uma tendência para a valorização partidária 

em detrimento do comportamento individualista. 

Esta pesquisa, por óbvio, não tem a pretensão de ser exaustiva sobre o tema 

e ressalva a limitação da conclusão por dois fatores principais: a análise da legislação 

                                            

83 Ainda que tal previsibilidade e estabilidade possam ser enxergados como engessamento do sistema 
e limitação de renovação. Mas nos aliamos à percepção de que a estabilidade é um fator importante 
para o desenvolvimento de uma democracia de qualidade. 
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apesar de ser variável fundamental para a compreensão do cenário político, não é 

suficiente. Ainda que muito possa ser depreendido da sua análise, visto que conforma 

e constrange o comportamento dos atores políticos, ela não é capaz de explicar 

integralmente o complexo cenário em que os partidos políticos brasileiros se situam. 

A segunda limitação deste trabalho é que a legislação pertinente ao tema desta 

pesquisa não se limita à Constituição, leis infra-constitucionais assim como os 

regimentos internos são importantes para uma compreensão mais profunda das 

regras do jogo.  

A despeito das limitações, consideramos que o trabalho tenha contribuído com 

a discussão corrente sobre a institucionalização do sistema partidário brasileiro. 

Primeiramente, a pesquisa amparou-se em um tipo de levantamento, concernente aos 

dispositivos constitucionais e seus desdobramentos, que ainda não foi objeto de 

atenção sistemática nos estudos sobre a configuração do sistema partidário brasileiro. 

Ademais, identificou evidências empíricas que apontam para um movimento, ainda 

que não linear, tendente a fortalecer os partidos vis-à-vis um comportamento mais 

atomista, por parte dos políticos, nos processos eleitorais e no exercício de mandatos 

eletivos.         

Este trabalho foi desenvolvido com 2 principais pontos de sustentação: a 

relação intrínseca da institucionalização partidária e a qualidade da democracia, e os 

perigos do personalismo para o processo de institucionalização dos partidos políticos. 

A partir destas premissas, o foco do trabalho foi a direção que as evidências empíricas 

das alterações constitucionais  indicavam acerca da institucionalização dos partidos 

políticos na história recente do Brasil. Como desdobramento desta pesquisa, sugere-

se o adensamento da discussão da quarta dimensão de Mainwaring, ou seja, o 

personalismo político nos partidos, assim como o aprofundamento da reflexão sobre 

a conexão entre qualidade da democracia e institucionalização do sistema partidário.  

Diversos estudos que são referências neste campo de pesquisa traçaram 

diagnósticos pessimistas em relação aos partidos políticos do Brasil, apontando como 

causas para o subdesenvolvimento partidário os arranjos institucionais estabelecidos. 

No entanto, como este trabalho demonstrou, tal arranjo está constantemente sendo 

alterado e, portanto, é necessário refletir sobre o seu conteúdo, o que dispõe e as 

consequências destas alterações, se estão servindo para aperfeiçoar ou não o 

sistema. Com base em tais reflexões a academia pode contribuir com as discussões 
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que acontecem no Congresso Nacional visando aumentar o grau de 

institucionalização do sistema partidário brasileiro e, como consequência, melhorar a 

qualidade da democracia no Brasil.  
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