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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem um objetivo muito claro e específico: 

identificar os mais importantes fatores normativos responsáveis pelo funcionamento 

degenerado dos partidos políticos brasileiros. Tomando sempre por base as experiências 

políticas nacionais pretéritas e estrangeiras, a pesquisa ora proposta terá por meta dissecar 

a anatomia e analisar profundamente o funcionamento orgânico e sistêmico dos partidos 

políticos no ambiente democrático estabelecido pela Constituição de 1988 para, a partir 

de então, identificar as principais patologias que afligem o sistema partidário brasileiro e 

que, por conseqüência, são refletidas de forma negativa em todo o quadro político 

vigente.  

Após um breve retrospecto que remontará aspectos gerais dos 

partidos políticos no panorama da democracia representativa moderna e com base em 

experiências estrangeiras pertinentes será alcançado o modelo político-eleitoral brasileiro 

forjado pela Constituição Federal de 1988 e pela legislação inferior relativa ao tema. A 

partir destes paradigmas, buscar-se-á investigar os principais sintomas da degeneração 

dos partidos em correspondência com os mecanismos, regras e instrumentos político-

eleitorais em vigor, procurando-se identificar as causas legais – quando existentes – do 

atual quadro de crise das agremiações, com o objetivo de oferecer sugestões de 

redirecionamentos normativos capazes de mitigar ou suavizar os aspectos negativos 

apresentados pelos partidos em geral hoje existentes, descartando-se, desde logo, a 

soberba pretensão de oferta de soluções mágicas e definitivas supostamente capazes de 

transportar a sociedade brasileira para um século contemporâneo de Péricles. 

Portanto, fica nítido, desde logo, que o presente trabalho parte de 

alguns pressupostos fáticos e teóricos: alguns cristalinos ao primeiro olhar, destinados a 

delimitar o objeto de estudo para melhor delinear os fenômenos estudados; outros, mais 

complexos, nascidos a partir de conclusões extraídas de estudos e experiências anteriores 

e outros, ainda, mais ocultos e menos evidentes, nem sempre axiomáticos ou confessados, 

relativos a idiossincrasias ou escolhas subjetivas do autor acerca do objeto analisado e do 

universo que o cerca. 
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O primeiro deles nos informa que o funcionamento da dinâmica 

partidária brasileira, com diferentes matizes ao longo de sua história, não é dos mais 

saudáveis - a despeito de também não ser dos mais problemáticos e de apresentar muitas 

virtudes institucionais, conforme veremos ao longo do estudo. Em outras palavras, 

partimos da constatação de que nosso quadro partidário apresenta facetas degeneradas. 

Aliás, esta nota não é exclusiva dos partidos brasileiros. Moisei Ostrogorski, já afirmava 

no início do século passado que “as soon as a party, even if created for the noblest 

object, perpetuates itself, it tends to degeneration” 1. Perceptível, portanto, que não se 

trata de um fenômeno monopolizado pelo Brasil. Wilhelm Hofmeister, a este propósito, 

relata que, em 1952, o cientista político, Heinrich Von der Gablenz, já afirmava sobre as 

agremiações alemãs: “Não tem modo mais fácil para atrair aplausos que xingar os 

partidos políticos” 2. 

Na outra face desta primeira premissa encontra-se implícita, 

necessariamente, a convicção acerca de um quadro partidário imaginário tido como ideal. 

Pois só podemos entender como degenerado um sistema em comparação com outro 

sadio. 

Em tese, um sistema de partidos bem estruturado, em muito largas 

linhas, é aquele que permite a formação concomitante e pacífica de governos e oposições 

sólidas que se alternam no tempo, mantendo-se cada grupo na interpretação do papel que 

lhe foi conferido pelo eleitorado no momento de cada operação eleitoral. Ao mesmo 

tempo, o sistema deve refletir com a maior proporcionalidade possível as diferentes 

clivagens sociais, favorecendo, assim, a representação das minorias. Ademais, deve 

permitir o estabelecimento de vínculos robustos entre seus integrantes (os representantes) 

e os eleitores, sem prejuízo da solidez dos laços formados entre estes e as próprias 

legendas. 

De outra banda, o seu caráter agregador implica a reunião de um 

grupo de pessoas que pensa e age mais ou menos da mesma forma. Portanto, ainda que 

                                                 
1 Democracy and the organization of political parties. Volume I: England. Garden City, NY: Anchor 
Books, 1964, p. IX. 
2 Problemas da democracia partidária – América Latina à luz das experiências internacionais. In Partidos 
políticos: quatro continentes. Cadernos Adenauer, ano VIII, nº 3. Rio de Janeiro: Fundação Konrad 
Adenauer, 2007, p. 10. 
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mesmo os partidos sadios não sejam capazes de antecipar ao eleitorado integralmente 

todas as decisões que irão adotar se escolhidos para ocupar o comando do governo, a 

compreensão geral do sistema político torna-se mais acessível ao cidadão comum a partir 

da possibilidade de identificação individual com as linhas gerais defendidas pelo 

programa de sua agremiação de preferência, sem que isso signifique identidade total entre 

um e outros.  

Em curtas linhas, portanto, singela e didaticamente, para os fins 

deste estudo, tem-se como partido político sadio aquele capaz de, independentemente de 

seu tamanho ou projeção eleitoral, representar legítimos interesses de parcela da 

população que, com ele, consciente e voluntariamente se identifica ou se convence de 

seus argumentos, sem descuidar da busca do interesse coletivo e do bem comum de toda 

a população, mediante a ampla e livre apresentação de bases programáticas sólidas que 

não necessariamente lhe sejam exclusivas, exaustivas na abrangência ou inflexíveis no 

tempo, submetendo-se seus líderes, de forma lícita e transparente, às regras do jogo 

eleitoral, parlamentar e administrativo, sempre respeitando a posição que lhes foi dada 

pelos cidadãos nas urnas e capazes de resistir ao diletantismo e à sempre presente 

tentação de elevar a chegada ou a manutenção do poder político a um fim em si só.  

A conclusão pela degeneração do atual quadro partidário 

brasileiro é extraída, pois, do confronto entre estes caracteres ideais e as práticas, por 

exemplo, de transfuguismo impune, de formação de maiorias parlamentares a partir de 

composições partidárias inusitadas, de multiplicação de legendas de aluguel 

extremamente oligarquizadas, sem vínculos estreitos com qualquer segmento social e 

programaticamente muito pobres etc., conforme será exposto no segundo capítulo 

O segundo postulado nos diz que estas características 

responsáveis pela deterioração das virtudes dos partidos políticos lhes são dadas a partir 

de uma enorme e – muitas vezes – difusa combinação de fatores que vão desde a 

conformação social e econômica do Brasil, até o arcabouço normativo que molda seu 

ambiente e delimita as fronteiras de seu funcionamento. Contudo, para os fins do estudo 

que ora se inicia interessam-nos, mais especificamente, estas causas normativas, ainda 

que não nos seja possível desprezar a maciça influência exercida sobre o processo como 
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um todo pelos aspectos sociais, políticos e econômicos, mesmo porque, especialmente no 

campo do jogo pelo poder, “muitas relações amorais ou imorais realizam-se à sombra da 

lei, crescendo e se desenvolvendo sem meios de obstá-las” 3. 

Entretanto, mesmo feito este corte, o espectro de análise do 

trabalho permanece bastante abrangente. E nem poderia ser diferente. Dada a 

complexidade da lógica que rege o funcionamento dos partidos políticos e da grande 

quantidade de fatores aptos a influenciar tais agremiações, mesmo no âmbito normativo, 

a lista de aspectos a serem submetidos à análise é longa. Segundo o standard político 

vigente, os partidos políticos são peças essenciais do jogo democrático contemporâneo. E 

justamente por integrar este mesmo cenário maior, ao mesmo tempo em que a 

organização partidária o influencia, também é influenciada pelos diversos outros fatores 

que também o compõem, ainda que esta intersecção de fatores muitas vezes torne 

extremamente dificultosa – quando não completamente impossível - a identificação 

precisa das causas e efeitos de uma dada característica sua ou de seu comportamento.  

Sendo, pois, constituído sobre esta ampla e dinâmica superfície 

formada por este enorme conjunto de variáveis sociais, políticas, legais e institucionais 

que, em constante movimento, se conectam, entrelaçam e influenciam mutuamente, o 

sistema partidário deve ser visto como apenas um dentre estes vários fatores que moldam 

a forma de ser de um povo em algum momento histórico. Assim, ainda que teoricamente 

possível, seria bastante discutível a utilidade prática de uma análise compartimentada dos 

partidos e do sistema partidário. Isto porque, de acordo com Angelo Panebianco: 

“um partido, qualquer que seja – assim como qualquer 

organização -, não é um objeto de laboratório isolável do 

seu contexto, nem um mecanismo que, uma vez construído 

e posto em movimento, continua a funcionar sempre do 

mesmo modo (ainda que se desconsiderem os possíveis 

estragos mecânicos e o desgaste do tempo). Um partido, 

como qualquer organização, é uma estrutura em movimento 

que sofre evoluções, que se modifica no tempo e que reage 

                                                 
3 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 22ª edição. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 43. 
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às mudanças externas, à modificação dos ‘ambientes’ nos 

quais está inserido e atua” 4. 

 

Assim, as crises e contestações que atingem os partidos não 

podem ser investigadas isoladamente; ao contrário, uma análise que busque alternativas 

para o atual quadro de desgaste vivido pelas aludidas agremiações deve calçar seu 

diagnóstico nas diversas clivagens emersas deste intrincado panorama subjacente. Desta 

forma, o modelo representativo de democracia como um todo deverá ser objeto de 

estudo, conquanto não exaustivo. Por conseqüência, tratando-se de um trabalho elaborado 

à luz do arcabouço normativo que suporta o exercício do poder político no Estado, serão 

destacadas para análise algumas das principais regras que organizam a operação eleitoral 

no Brasil, bem como outras daquelas que delineiam os caracteres do regime de governo e 

da forma do Estado brasileiros. Daí a amplitude do espectro de análise da presente 

investigação. 

Duas das principais premissas confessadas do trabalho já foram 

desvendadas mais acima. Resta descrever algumas outras. 

Ao prosseguir, pois, importa reconhecer que outro postulado, 

implícito no título do trabalho, já é polêmico o bastante para merecer, senão uma tese 

inteira, ao menos uma honesta explanação prévia: “O processo de degeneração dos 

partidos políticos no Brasil”.  

A menção a um “processo de degeneração dos partidos políticos” 

pode involuntariamente sugerir uma conclusão haurida da adoção de uma metodologia de 

análise simplesmente temporal de eventos históricos. Deste enfoque, outrossim, poderiam 

também decorrer duas perspectivas não necessariamente verdadeiras. A primeira, 

retrospectiva, poderia indicar que a existência de um processo degenerativo pressuporia a 

existência de uma gênese – ou mesmo alguma fase – gloriosa, imaculada das referidas 

agremiações. A segunda, prospectiva, poderia dar a entender que o exercício de 

adivinhação do qual, em maior ou menor grau, nem o mais cauteloso cientista político 

                                                 
4 Modelos de partidos – organização e poder nos partidos políticos. 1ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p. 91. 
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escapa, sentenciaria um destino sombrio inexorável aos partidos hoje existentes. Em 

suma, a tentativa de compreensão isolada do título do trabalho levar-nos-ia a crer que o 

objetivo de seu conteúdo seria simplesmente dedicado a demonstrar, através do estudo da 

progressão temporal do fenômeno, que os partidos encontram-se em uma trajetória de 

declínio constante. 

Entretanto, ainda que esta última conclusão, sob certo aspecto, 

não possa ser descartada ou mesmo desconsiderada de plano – ainda mais em tempos em 

que as conseqüências das imperfeições partidárias ocupam diariamente as manchetes dos 

noticiários -, não é esse o intuito almejado. 

A presente exposição não se resume a uma simples narrativa 

histórica. Não procura, portanto, alcançar alguma conclusão oriunda de uma mera análise 

retrospectiva do panorama político. Não remanesce dúvida de que é possível estabelecer 

uma análise da trajetória partidária por este prisma. Não é este, contudo, nosso foco 

exclusivo, ainda que o processo histórico comparado seja empregado como instrumento 

de diagnóstico. 

Objetiva esta pesquisa, isto sim, trazer para o panorama nacional 

contemporâneo o já antigo debate travado aqui e alhures acerca da existência de um 

paralelo entre as opções normativas postas em prática nos mais importantes regimes 

políticos conhecidos – e especialmente o brasileiro – e o quadro político-partidário 

resultante (ou imaginado) da conjunção destes diversos fatores. Em outras palavras, 

busca-se comprovar que para um maior ou menor grau de degeneração do quadro 

político-partidário corresponde uma ou um conjunto de regras postas a ordenar a vida 

pública. Neste diapasão, o “processo” de degeneração perde seu caráter 

dinâmico/temporal e adquire feições mais vinculadas às variáveis técnico-jurídicas 

temporalmente neutras. 

A associação de lideranças políticas em facções e partidos é, 

historicamente, “um fenômeno sociológico, desprovido de conteúdo ou significação 

jurídica” 5. Apenas com o passar dos anos foi crescendo a convicção de que, sendo esta 

agregação inexorável, seria de todo recomendável que o direito passasse a tutelar sua 
                                                 
5 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 13ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 380. 
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formação, funcionamento e extinção. Antes disso, os partidos eram hostilizados pelos 

governos e ignorados pela legislação 6. O século XX foi o palco desta transformação e, 

desde então, têm os juristas se dedicado ao estudo do fenômeno sob o prisma de seu 

campo de conhecimento. 

Este reconhecimento da significância jurídica dos partidos veio 

tarde. Não de forma irremediável. Não obstante, tarde. Isto porque “toda ordem jurídica 

(não só a ‘estatal’), por sua configuração, influencia diretamente a distribuição do poder 

dentro da comunidade em questão”. Daí que, se “os ‘partidos’ têm seu lar na esfera do 

poder” 7, nada mais esperado que o direito viesse também estender sobre eles sua tutela. 

Da mesma forma, tal qual seu processo de afirmação histórica, 

não se questiona que também a degeneração dos partidos é um fenômeno tipicamente 

sociológico. Todavia, a partir do reconhecimento dos partidos pelos ordenamentos 

jurídicos (em patamar constitucional, inclusive), este fenômeno passou a pertencer 

também ao campo do direito. Todavia, infelizmente, não vem recebendo a devida atenção 

de boa parte dos juristas: por um lado, a maioria esmagadora das obras disponíveis sobre 

o tema foi produzida por cientistas políticos, sob seu típico enfoque e, por outro, as que o 

foram sob o prisma jurídico, limitam-se a descrever as regras e o regime jurídico 

aplicáveis aos partidos políticos tomando como parâmetro – quase exclusivamente - o 

direito posto. 

Esta aridez é um tanto incompreensível, ainda mais quando se 

tem em mente que a democracia é uma preocupação antiga e muito presente dos juristas 

de toda ordem. Os partidos políticos são engrenagens importantíssimas de qualquer 

máquina política moderna. Mesmo tratando-se de um fenômeno estritamente sociológico, 

seu funcionamento – sadio ou degenerado - é capaz de afetar o jogo democrático como 

um todo - positiva ou negativamente -, na mesma medida em que por ele é também 

afetado. Desta forma, tal qual, no passado, o direito rendeu-se à realidade incontrastável 

da organização partidária e decidiu trazer para si o dever de tutelar seus aspectos mais 

                                                 
6 LOPES, Alfredo Cecílio. A racionalização dos partidos políticos. São Paulo: Empresa Gráfica da Revista 
dos Tribunais, 1934, p. 79. 
7 WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa 
Oficial, 2004, vol. 2, pp. 175 e 185. 
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essenciais, seria razoável esperar-se que os analistas da ciência jurídica também 

dedicassem maiores energias ao estudo das conseqüências, no campo prático, das balizas 

legais e jurisprudenciais erguidas com o objetivo de delimitar o campo de atuação dos 

partidos, propondo e ditando, sempre que necessário, os devidos ajustes das aludidas 

regras. 

Conforme o próprio título do trabalho sugere, o modelo brasileiro 

será o palco no qual se apresentará a pesquisa. Mais especificamente, interessam-nos 

preponderantemente o arquétipo normativo montado pela Constituição brasileira de 1988 

e seus reflexos no cotidiano do jogo político, a despeito do emprego incessante das 

experiências nacionais pretéritas e estrangeiras existentes como parâmetro de 

balizamento. Desta forma, é a partir do atual estado de coisas que serão realizados os 

diagnósticos de fragilidade ou deficiência e elaboradas as proposições de ajuste nas 

normas eleitorais e nas estruturas de poder vigentes. 

As críticas ao sistema político brasileiro não são nada recentes. 

Antes mesmo da afirmação do sistema partidário no Brasil, Francisco Belisário Soares de 

Souza, diante do grave quadro político-eleitoral que marcou todo o período Imperial – 

especialmente o período posterior à abdicação -, já afirmava que “falar hoje da 

necessidade de reforma eleitoral entre nós é repetir uma trivialidade, proclamar o que 

todos sabem, exprimir o que todos sentem”. Incrédulo com a eficácia das sucessivas 

reformas na legislação eleitoral efetivadas durante o período assinalado, o aludido autor 

defendia a promoção de amplas reformas na legislação eleitoral brasileira como única 

forma de combater as falhas e mazelas então verificadas, conforme podemos notar do 

trecho a seguir transcrito: 

“Os abusos, os males a que nos temos referido, não são 

modernos; alguns têm se modificado e transformado, 

outros têm se agravado; e finalmente novos aparecem e 

crescem todos os dias. Um fato tem sido constante; 

experiências novas, reformas, discussões parlamentares, 

nada têm aproveitado. No dia seguinte ao de uma reforma 
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os males renascem mais intensos, e mais geral se torna a 

aspiração por novas reformas” 8. 

  

Neste ponto, pois, abrem-se dois caminhos divergentes à nossa 

análise. Pretendendo-se um trabalho calcado na investigação dos reflexos de parâmetros 

normativos temporalmente neutros sobre a dinâmica dos partidos, poderíamos imaginar, 

em uma primeira hipótese, na esteira dos anseios de Francisco Belisário, que as propostas 

de sintonia a serem apresentadas fossem amplas o suficiente para inaugurar uma fase na 

vida política nacional inteiramente nova, que pouco ou quase nada guardasse do período 

anterior. Assim, estas medidas poderiam objetivar a formação de um sistema político 

brasileiro absolutamente novo, regenerado, apto a tornar-se muito próximo da perfeição – 

segundo, claro, o entendimento do autor. Neste panorama, seriam permitidas as sugestões 

de molde do novo regime a partir de quaisquer regras entendidas como mais aptas a 

obstar o florescimento das patologias do sistema partidário. Em outras palavras, aceito 

este método, poderíamos imaginar, por exemplo, a implantação no Brasil de um regime 

parlamentarista, unicameral, altamente inclusivo, que fomentasse a alternância no poder 

entre três ou quatro partidos altamente representativos, que limitasse a reeleição, com 

eleitorado dividido em tantos distritos de certo número de eleitores etc. Provavelmente, 

uma tese talvez fosse desnecessária para estabelecer tal regime. Bastaria que o ideólogo 

fixasse um conjunto de regras equilibradas, pressupusesse o funcionamento perfeito das 

dinâmicas políticas e da máquina administrativa sempre objetivando o bem comum e 

confiasse tal regime ao povo de deuses mencionado por Rousseau. 

Entretanto, ocorre, primeiro, que os deuses ainda não povoaram 

integralmente o Brasil e, segundo, que qualquer regime político não é capaz de guinar 

com tal intensidade sem severos sobressaltos ou mesmo grandes rupturas. Não se pode 

esperar seriamente que os detentores do poder promovam mudanças amplas o bastante 

para alijá-los completa e repentinamente da influência política da qual gozam. Desta 

forma, as propostas a serem apresentadas devem procurar atingir positivamente a vida 

político-eleitoral e, ao mesmo tempo, ser palatáveis à maioria dos atuais atores do cenário 

                                                 
8 O sistema eleitoral no Império. Brasília: Senado Federal, 1979, pp. 19 e 49. 
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político vigente, ainda que seja necessário transigir com relação a alguns aspectos 

relevantes. Do contrário, as mudanças simplesmente não vêm. Os projetos perdem-se por 

anos e mais anos em algum gabinete ou comissão, no meio da infinidade de outras 

propostas que gozam do mesmo triste destino, até que sejam completamente esquecidos 

pela sociedade (e pelos próprios agentes políticos) ou até que algum fato absolutamente 

raro e excepcional imponha a transformação radical da realidade vigente. 

Ademais, qualquer modelo democrático que se pretenda implantar 

não pode ignorar o substrato social, econômico e político que lhe suporta. Assim, 

havendo um grau de democracia possível para cada tempo e povo, conforme assinalou 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, qualquer proposta de ajuste nas regras do jogo deve vir 

embebida de pragmatismo, sob pena de não ser capaz de lançar raízes na dinâmica da 

vida real 9. É justamente o que afirmava Karl Loewenstein: 

“Además, entre los diversos tipos de gobierno asignables al 

sistema político de la democracia constitucional no hay 

ninguno que pueda pretender ser el ‘mejor’, en el sentido 

de que sea el tipo adecuado para todas las naciones. La 

preferencia de una nación por un determinado tipo parece 

estar relacionada misteriosamente con sus tradiciones e 

experiencias” 10. 

  

A aceitação de que não há fórmula mágica nem regime político 

perfeito constitui-se, portanto, em postulado para a aceitação da presente tese. 

Além disso, não se pode ignorar a convicção cada vez mais aceita 

entre os estudiosos nacionais 11 segundo a qual, no geral, o funcionamento do sistema 

político brasileiro apresenta virtudes que não podem ser descartadas, ao contrário do que 

defendia o deputado geral do Império acima referido acerca do regime então vigente. Por 

                                                 
9 Sete vezes democracia. São Paulo: Convívio, 1977, pp. 36-37.  
10 Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1965, p. 91. 
11 CINTRA, Antônio Octávio. O Congresso brasileiro: é preciso mundanças? Exame de algumas 
propostas. In: NICOLAU, Jairo, POWER, Timoth J. (Organizadores). Instituições representativas no 
Brasil – balanço e reforma. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, pp. 11/12. 
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exemplo, a despeito das críticas que lhe são dirigidas, as linhas gerais da fórmula 

proporcional para escolha dos representantes da Câmara dos Deputados é vista neste 

trabalho como uma destas características adequadas ao nosso sistema político. 

Conseqüentemente, conquanto possa ser levemente ajustada para impedir o exagero do 

vote pooling, mesmo ausentes os demais argumentos acima enunciados, apenas esta 

constatação já forçaria o analista responsável a limitar suas propostas de ajustes das 

regras vigentes. 

Desta forma, tendo sempre como meta a elaboração de um 

trabalho impregnado de utilidade prática, como segunda alternativa para o dilema acima 

proposto, poderíamos tomar por base o atual sistema político-eleitoral brasileiro, dissecá-

lo, buscando identificar as precariedades que o assolam e, a partir daí, apontar possíveis 

alternativas viáveis aos problemas encontrados. 

Ponderadas as opções, pelas razões já enunciadas, a que se 

mostrou mais adequada ao propósito do trabalho foi a segunda. 

Esta escolha é explicada pela incidência de um dogma – talvez 

conservador, mas também aceito – que informa que as mudanças do sistema político não 

podem ser radicais, salvo se o regime em vigor encontrar-se em franco e completo 

antagonismo com os anseios sociais em determinado local e época – o que, destarte, não 

ocorre com o Brasil atual. 

A democracia é exigente. Demanda maturidade para atingir seu 

integral potencial. Daí que constantes e significantes alterações nas regras do jogo 

político afetam sobremaneira o processo de maturação política da sociedade, eis que, por 

um lado, dificultam a percepção das virtudes e dos vícios do sistema, só visíveis ao longo 

do tempo e, por outro, tornam mais imperceptível e menos desgastante perante a 

sociedade alguma mudança destinada a atender exclusivamente ao interesse do grupo 

dominante de permanecer no poder. 

Da mesma forma, não serão buscadas alternativas que pretendam 

afastar radicalmente a representação política do panorama nacional. As razões desta 

escolha já foram exaustivamente dadas pela doutrina: a complexidade da sociedade 

moderna e a dificuldade de racionalização de matizes infinitos de opiniões, a falta de 
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disponibilidade ou mesmo de vontade de participação cotidiana nos negócios públicos, a 

falta de preparo técnico para o trato de assuntos específicos etc. Não obstante, quando 

cabíveis, não se pouparão, neste trabalho, críticas ao modelo de democracia 

representativa surgido com a Revolução Francesa. Pois é justamente a partir da realização 

de constantes análises críticas que o conceito de representação política evolui e é 

preenchido de significado, como bem informa Hanna Fenichel Pitkin: 

“The concept of representation thus is a continuing tension 

between the ideal and achievement. This tension should 

lead us neither to abandon the ideal, retreating to an 

operational definition that accepts whatever those usually 

designated as representatives do; nor to abandon its 

institutionalization and withdraw from political reality. 

Rather, it should present a continuing but not hopeless 

challenge: to construct institutions and train individuals in 

such a way that they engage in the pursuit of the public 

interest, the genuine representation of the public; and, at 

the same time, to remain critical of those institutions and 

that training so that they are always open to further 

interpretation and reform” 12. 

  

É impossível negar, por outro lado, que diversos aspectos da vida 

político-partidária não são exclusivamente pautados expressamente por balizas postas 

pelo direito legislado. Mais do que isto, as regras formalmente impostas pelo 

ordenamento jurídico ao desenvolvimento da vida partidária não têm se mostrado 

eficientes no combate à sua natural tendência de marginalização. Isto porque a natureza 

essencialmente social e humana destas agremiações torna presunçosa qualquer tentativa 

de regulação integral de sua atuação. Ainda, como agentes do poder, têm-se como 

esperadas tentativas de fuga das raias normativas como expediente voltado à tomada ou 

                                                 
12 The concept of representation. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1972, p. 
240. 
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manutenção do controle político. Daí sua tendência natural à marginalização que, 

possivelmente, é outro reflexo da conduta mais ou menos difundida entre seus 

integrantes. 

De fato, a pedra de toque do jogo (ou do jogador) político pode 

ser extraída da regra contida no binômio greed versus fear. Oriundo da dinâmica do 

mercado financeiro, este binômio – traduzido livremente como ganância versus medo - 

estabelece que a distensão (ou mesmo a subversão) das regras (legisladas, inclusive) do 

jogo político deve ser levada a cabo sempre que apta à tomada ou manutenção do poder, 

compreendida nesta aptidão a ponderação acerca do risco de comprometimento deste 

objetivo. Em outras palavras, a ganância pelo poder tenta o jogador a flexionar ou burlar 

as regras do jogo em inversa proporcionalidade ao seu medo de ser excluído da disputa 

política. Assim como uma grande empresa, com o objetivo de recolher menos tributos, 

lança mão de todos os expedientes técnicos, contábeis e jurídicos à procura de brechas e 

imperfeições no regramento que lhe é oposto, por exemplo, também os agentes políticos 

levam ao limite máximo de tensão suas possibilidades de ação para alcançar ou manter-se 

no poder. E nesta dinâmica de subversão, os partidos políticos são uma ferramenta 

valiosa nas mãos dos agentes políticos. Este, pois, é outro postulado empregado no 

desenvolvimento do trabalho. 

Não é nova esta constatação. É conhecida a afirmação de 

Mostesquieu no sentido de que todo detentor de poder tende a abusar de seu exercício, 

indo até onde encontra limites 13. Nesta paisagem, seria igualmente ingênuo dispensar a 

força inerente ao direito formal no Estado democrático – cenário de nossas reflexões, 

pois: 

 “a renúncia ao autofavorecimento e à arbitrariedade não é 

exigida dos agentes como um feito moral e individual, mas 

estruturalmente garantida no sistema e, com isso, provida 

de uma probabilidade mais alta” 14. 

 

                                                 
13 Do espírito das leis. Livro XI, capítulo VI. São Paulo: Nova Cultural, 1997, vol. I, p. 200. 
14 GRIMM, Dieter. Constituição e política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 14. 
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Por isto, também, não se pode confiar apenas no voto popular 

livre e periódico como único instrumento de controle dos poder político, conquanto dele 

o sistema não possa prescindir. Entretanto, as instituições devem ser sólidas o suficiente 

para funcionar regularmente entre as consultas populares e, eventualmente, corrigir os 

desvios de rumo eventualmente tentados por alguns dos representantes escolhidos pela 

população. 

De qualquer forma, quanto mais rotas e desprestigiadas forem as 

instituições legais e políticas de uma dada sociedade, maior será a tendência acima 

exposta de desconsideração das barreiras jurídicas opostas à obtenção e manutenção do 

poder político. Em contrapartida, instituições sólidas e prestigiadas pela sociedade, 

aliadas a regras de conduta claras e cogentes, tornam a burla à lei custosa e arriscada aos 

agentes políticos. 

Portanto, apenas por esta última razão, o reconhecimento desta 

dinâmica contraposta não significa afirmar que a política é o jogo do vale tudo, mesmo 

porque este estado de coisas não resistiria por muito tempo antes do descambo para o 

absoluto caos social e para a apreensão e exercício do poder meramente pela força. Em 

suma, no cenário de relações políticas degeneradas, a lógica da luta pelo poder tenta os 

adversários a irem cada vez mais longe à busca do objetivo comum. 

Percebe-se, pois, que os sentimentos de credibilidade e respeito 

que a sociedade civil nutre pelas suas instituições políticas influem decisivamente na 

manutenção intacta das regras do jogo político. 

Assim, nos palcos de luta pelo poder - onde se destacam os 

partidos como atores principais -, qualquer anseio pela elaboração de um trabalho 

jurídico minimamente fundamentado e capaz de oferecer subsídios úteis à sociedade deve 

necessariamente transitar pelas sendas da ciência política ou mesmo da sociologia e da 

teoria do Estado. Portanto, descarta-se, desde já, a pretensão pela pureza teórica. Eis outra 

de nossas premissas. 

O cotidiano do funcionamento dinâmico das instituições públicas 

e de seus agentes tem mostrado aos estudiosos que, os incontáveis pontos de interseção 

entre o direito e todas as demais ciências que lhe gravitam não podem ser ignorados sem 
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prejuízo da visualização do cenário completo composto por todas as forças que atuam 

sobre a lógica das relações de poder. Por exemplo, o formalismo estrito não é capaz de 

explicar a razão pela qual nos Estados Unidos a vedação à reeleição para o cargo de 

Presidente da República para além de um segundo mandato foi rigorosamente respeitada 

desde 1797 até Franklin D. Roosevelt em meados do século XX, a despeito da ausência 

de qualquer restrição expressa no texto original da Constituição americana 15. Ainda, 

também praticamente silenciam os códigos e regimentos acerca da crescente relevância 

do papel dos colégios de líderes dos parlamentos e de sua dinâmica de deliberação que, 

na prática, vêm transformando os plenários e as comissões em meras instâncias 

homologatórias das decisões que ali são acordadas. 

Por outro ângulo, não sucumbirão as próximas páginas à 

ingenuidade contida na crença pueril de que uma regulamentação jurídica formal 

eficiente seria capaz, por si só, de atar peias a qualquer tendência de saída tangencial dos 

partidos aos parâmetros de normalidade estabelecidos. Sob este ponto de vista, notável 

ainda é a dinâmica orçamentária do Estado brasileira, que coloca especialmente o 

Executivo e o Legislativo em estado de conflito permanente. Isto porque, não se concebe 

exemplo de lei mais desrespeitada em sua essência que a lei orçamentária. Desde a 

estimativa sempre conservadora das receitas contida no projeto encaminhado ao 

Legislativo, até os inúmeros mecanismos de limitação de empenho e de remanejamento 

de recursos pela via de decreto ou mesmo de algum sistema administrativo interno, a 

balança sempre pende para o lado do Executivo, não obstante o texto que contém todos 

os anos a projeção de receitas e a correspondente destinação minuciosa dos recursos 

arrecadados venha à público com a roupagem de lei formal. 

Emerge daí outro pilar sobre o qual serão construídos os 

argumentos contidos no trabalho. Não obstante sejamos forçados a reconhecer a 

existência de leis e dinâmicas próprias ao jogo político que não passam pelo direito 

formal, expressamente legislado, não podemos ignorar a força orientadora do direito 

posto. Na seara partidária, como, destarte, em todo panorama político, o desafio constante 
                                                 
15 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança na Constituição. 1ª edição. São 
Paulo: Max Limonad, 1986, p. 203. A Emenda Constitucional nº 22, ratificada em 27 de fevereiro de 1951, 
limitou a possibilidade de reeleição do Presidente americano a um único período posterior, subseqüente ou 
não. 
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tem envolvido o processo de racionalização do poder, identificado por Boris Mirkine-

Guetzévitch durante o primeiro pós-guerra como “a tendência de submeter ao direito todo 

o conjunto da vida coletiva” 16. 

Perceptível desta maneira, desde logo, que uma das grandes 

preocupações desta obra consiste em cingir a investigação proposta ao campo jurídico-

normativo. Afinal, trata-se de uma tese que deve se ligar muito mais ao Direito do Estado 

que a Ciência Política.  

Neste momento, deve ser dada a correta dimensão do papel dos 

partidos políticos no processo de fragilização da democracia representativa moderna: 

como objetos inanimados que são, eles não passam de meros instrumentos nas mãos dos 

agentes do poder. Com efeito, ainda que possamos identificar nestas agremiações 

algumas dinâmicas próprias, suas ações devem ser sempre creditadas aos seus chefes, 

para o bem ou para o mal. Sob este prisma, a degeneração dos partidos políticos tem 

raízes fincadas não só nas estruturas social e normativa como também, em última 

instância, na índole dos próprios homens que integram os partidos.  

Do outro lado, do ponto de vista dos efeitos, conforme acima 

adiantado, nota-se que os vícios das agremiações têm como vítima principal o regime 

democrático no qual se inserem e, por conseqüência, afetam também negativamente, a 

forma com que a sociedade percebe e encara este sistema, fechando, desta forma, um 

nocivo ciclo degenerativo. 

Daí que por tratar-se de fenômeno naturalmente complexo e 

inseridos os partidos no seu ambiente maior – o regime democrático (por nós pressuposto 

na maior parte do tempo para efeitos do estudo) -, muitas vezes a decantação das causas e 

efeitos dos seus vícios não é nítida. Daí a importância do presente estudo. 

Por fim, cumpre anotar o óbvio: o atual momento político 

brasileiro não tem se mostrado capaz de despertar muito entusiasmo tanto nos estudiosos 

e – de forma mais preocupante – nos cidadãos. 

                                                 
16 As novas tendências do direito constitucional. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1933, p. 40. 
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Conforme adiantado acima e esmiuçado mais adiante nos 

capítulos que virão, a conexão entre corpo eleitoral e representantes está falhando. Se é 

que um dia isso ocorreu, a democracia contemporânea não se contenta mais com a 

participação política exclusivamente através do voto periódico. De outra parte, deparamo-

nos com um impasse quando notamos que não é das mais promissoras a disposição da 

grande massa de cidadãos para a participação mais efetiva no cotidiano dos assuntos 

públicos e para o estabelecimento de um vínculo mais perene com seus eleitos.  

Neste cenário, a real eficácia dos instrumentos institucionais de 

accoutability colocados à disposição qualquer regime ganham extrema relevância na 

elaboração de propostas de um modelo de ajuste ao cenário político vigente.  

Por estas razões, de duas, uma: ou bem a lógica da associação 

partidária ajusta-se às novas demandas sociais e passa a contribuir com mais eficiência 

para um mais correto funcionamento do sistema político como um todo, ou bem sua 

relevância será cada vez mais posta em xeque por uma sociedade ansiosa por 

legitimidade governamental.   

Partindo, pois, dos inarredáveis pressupostos teóricos e práticos 

acima expostos, o trabalho será estruturado em três capítulos.  

O primeiro deles traçará um breve desenho dos aspectos gerais dos 

partidos políticos no panorama da democracia representativa, especialmente a brasileira. 

Seu conteúdo buscará demonstrar que as condições gerais de desenvolvimento das 

atividades sociais e políticas de uma comunidade imprimem marcas indeléveis na 

estrutura e no funcionamento das agremiações, enfatizando-se o papel crucial 

desempenhado pelas crises dos parlamentos e do sistema representativo como um todo, 

sentidas aqui e alhures. 

No segundo capítulo serão identificadas e analisadas as 

particularidades das patologias do sistema partidário brasileiro. Destes fenômenos serão 

investigados, principalmente, a homogeneização dos partidos e a dificuldade de sua 

identificação pelo eleitorado; os efeitos da colonização do Estado pelos integrantes dos 

partidos; a centralização e “oligarquização” das decisões internas; a proliferação dos 

partidos “nanicos”; a relevante questão do transfuguismo ou “turismo interpartidário” e 



18 
 

as propostas de fidelização dos eleitos, além das recentes decisões do Tribunal Superior 

Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto; a fragmentação interna dos 

partidos; e o corporativismo que impera nos círculos do poder, dentro e fora das 

agremiações partidárias. 

De par com a análise individual destes fenômenos, este trecho da 

obra procurará trazer às claras a relação parasitária que existe entre as deficiências do 

processo partidário brasileiro. Com efeito, as patologias se influenciam e se alimentam 

umas das outras com tal intensidade que o próprio trabalho de identificação individual de 

cada uma delas torna-se árduo. 

Da mesma forma, outra dificuldade a ser superada nesta passagem 

consiste em apartar as patologias do sistema partidário e dos demais sistemas que orbitam 

o cenário democrático contemporâneo. 

Por derradeiro, o terceiro capítulo, dividido em duas grandes 

partes, tratará do diagnóstico das deficiências estruturais e normativas do sistema político 

nacional. Serão prescritas, após a identificação de tais gargalos, algumas alternativas 

relativas às regras eleitorais e às próprias estruturas de poder, que, imagina-se, caso 

adotadas, permitirão o afloramento das virtudes latentes de um vigoroso sistema de 

partidos.  

Importante notar que com o objetivo de evitar quebras abruptas do 

raciocínio que será desenvolvido ao longo o trabalho, alguns aspectos normativos das 

patologias partidárias que melhor abrigo encontrariam no terceiro capítulo, serão tratadas 

no segundo e vice-versa. 

Por fim, não custa deixar clara a completa falta de pretensão de 

exaurimento dos temas inseridos, sobretudo, nos capítulos dois e três. Cada um deles 

poderia ser investigado em uma tese específica. O seu estudo será desenvolvido na 

medida exata da necessidade de identificar as debilidades do sistema partidário brasileiro 

atual e de propor possíveis soluções. Não se pretende, portanto, ir além. 



19 
 

CAPÍTULO 1 – ASPECTOS GERAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO 

PANORAMA DA DEMOCRACIA MODERNA 

 

1.1. Os partidos políticos: origens  

Não é tarefa muito simples identificar a primeira organização 

política identificável com o fenômeno que hoje conhecemos como partido político. Não 

obstante, é possível afirmar que o desenvolvimento deste fenômeno pode ser visto como 

“directa conscuencia del nacimiento y desarollo del régimen democrático 

representativo” 17. Isto não significa, todavia, que a gênese dos partidos políticos esteja 

exclusivamente ligada à origem e desenvolvimento dos parlamentos e das instituições 

representativas. Esta relação é de preferência e não de exclusividade. A este propósito, 

Umberto Cerroni, partindo da formação dos partidos socialistas como referencial, afirma 

textualmente que: 

“na realidade, o partido político moderno não nasce apenas 

lá onde nascem os parlamentos, mas nasce também onde os 

parlamentos não existem, nasce antes dos parlamentos. É o 

típico caso da Rússia, onde o nascimento dos partidos 

políticos traz como um dos pontos fundamentais de 

reivindicação a constituição de instituições representativas. 

Portanto, se é verdadeiro que uma parte da atividade do 

partido político se desenrolará em razão da existência do 

Estado representativo, isto não significa que o partido 

político possa ser colocado em correlação exclusiva com a 

existência de corpos representativos” 18. 

 

                                                 
17 LÓPEZ, Mario Justo. Partidos politicos – teoría general y regímen legal. 4ª edición.  Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, 1983, p. 11. 
18 Teoria do partido político. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1982, p. 13. Em sentido 
semelhante, Daniel-Louis Seiler afirma que “na verdade, não é a democracia, nem o sufrágio universal, 
nem mesmo a instauração de um sistema representativo que fazem nascer os partidos políticos, mas 
exatamente o surgimento das massas na cena política”. Os partidos políticos. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial, 2000, p. 20. 
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Impossível negar, entretanto, que, ainda que não exista este 

monopólio ambiental originário, o desenvolvimento dos sistemas partidários de modelo 

ocidental acompanhou – e, inegavelmente, influenciou - a evolução da democracia 

representativa. 

Quaisquer que sejam as razões que, historicamente, deflagraram a 

reunião de pessoas nas agremiações que hoje denominamos partidos políticos, somos 

forçados a concluir, na esteira dos ensinamentos de Joseph Lapalombara e de Myron 

Weiner, que “the political party is a creature of modern and modernizing political 

systems”, que  

“emerges whenever the activities of a political system reach 

a certain degree of complexity, or whenever the notion of a 

political power comes to include the idea that the mass 

public must participate or be controlled” 19.  

 

Respeitadas algumas divergências pontuais, entretanto, é 

majoritariamente aceita a tese exposta de forma célebre por Maurice Duverger, segundo a 

qual  

“em 1850, nenhum país do mundo (salvo os Estados 

Unidos) conhecia partidos políticos no sentido moderno do 

termo: encontravam-se tendências de opiniões, clubes 

populares, associações de pensamento, grupos 

parlamentares, mas nenhum partido propriamente dito” 20. 

 

Moisei Ostrogosrki, a seu turno, afirma que as organizações 

partidárias regulares surgiram na Inglaterra apenas com a reforma constitucional de 1832. 

                                                 
19 Political parties and political development. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972, p. 3. 
20 Os partidos politicos. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1970, p. 19. É a tese aceita, dentre outros, por: 
LÓPEZ, Mario Justo. Partidos politicos – teoría general y regímen legal... op. cit., p. 10/11. CHARLOT, 
Jean. Os partidos políticos. Coleção Pensamento Político, nº 47. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1982, pp. 7/8.  



21 
 

Segundo suas próprias palavras, “the Act of 1832 was the direct occasion of them” 21. 

Karl Loewenstein, finalmente, após asseverar que “como fenómeno político, los partidos 

no tienen más de trescientos años y no operan como elemento integral del proceso del 

poder desde hace más de ciento e cincuenta años”, estabelece uma conexão causal entre 

o surgimento formal dos partidos politicos como instituições perenes de organização das 

opiniões públicas e a ampliação do sufrágio a partir da incorporação das massas ao 

processo de poder. Sob este raciocínio, ele identifica o nascimento destas agremiações na 

França, com os jacobinos durante a Convenção; nos Estados Unidos, com o governo do 

presidente Jackson; e na Inglaterra, com os liberais, durante o caucus de Birmingham, 

sob o comando de Joseph Chamberlain, em 1860, e, dez anos depois, com os 

conservadores, sob o comando de Disraeli 22. 

Fácil supor, neste cenário, que a identificação do primeiro 

fenômeno partidário moderno depende essencialmente dos caracteres que lhe atribuímos.  

 

1.2. Importância do sistema de partidos no processo de consolidação da 

democracia moderna 

Os tempos contemporâneos são, de fato, a era da representação 

política. Isto não significa, contudo, que seu império não tenha sido duramente 

contestado. 

Nas comunidades primitivas, o exercício da autoridade era 

deferido aos homens mais velhos nos quais os demais indivíduos reconheciam um 

conjunto de atributos peculiares que supostamente lhes conferiam aptidão para a 

condução segura da coletividade. Verdade seja dita, as sociedades eram, então, pequenas 

e em seu seio eram travadas apenas relações intersubjetivas que apresentavam baixo grau 

de complexidade. Portanto, o exercício desta autoridade era legitimado pela existência de 

um valor pessoal adquirido por tais homens ao longo dos anos e que não poderia ser 

transferido a outros indivíduos que não as detivessem também. 

                                                 
21 Democracy and the organization of political parties. Volume 1: England… op. cit. p. 72. 
22 Teoría de la Constitución... op. cit., pp. 93-94 
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Ressalvadas as experiências políticas anteriores de onde os 

publicistas modernos buscam sua raiz genética, a idéia de governo representativo que 

hoje prevalece nos países democráticos de matriz ocidental maturou por séculos nos 

regimes europeus feudais decadentes (especialmente no inglês, mas também no francês) 

antes de emergir com vigor das revoluções francesa e americana. De inspiração 

nitidamente liberal – conforme já reconheceram inúmeros estudiosos 23 - a representação 

política foi a solução encontrada por teóricos de envergadura como Sieyès, Locke, 

Benjamim Constant, Burke, Stuart Mill, Montesquieu, Madison e tantos outros para 

justificar a existência dos governos exercidos por terceiros que surgiam a partir de então 

nas nações (para empregar a expressão à época em voga) em que o governo direto por 

todos os cidadãos (sem restrições de gênero, cor, origem, instrução ou de riqueza) era tão 

impossível quanto indesejado. Impossível, de um lado, porque, de fato, a formação de 

comunidades políticas exponencialmente maiores que as antigas polis gregas já não 

permitia a reunião de todos os cidadãos em praça pública para deliberar sobre os assuntos 

comuns. Mais do que isso, paradoxalmente, quanto mais os cidadãos iam adquirindo o 

direito de participar das decisões públicas, menor era a sua disponibilidade de tempo para 

tratar dos assuntos gerais (o otium dos gregos), dada a crescente a necessidade de 

dedicação às atividades econômicas (nec otium ou negotium) - fosse para obter lucro e 

acumular riquezas, fosse para assegurar mera sobrevivência. Indesejado, de outro, porque 

a idéia de participação política ampla que hoje as sociedades políticas conhecem era 

praticamente estranha aos revolucionários dos séculos XVIII e XIX.  

Destarte, as à época crescentes demandas burguesas por 

influência nas decisões estatais não eram embaladas por um espírito democrático amplo e 

inclusivo; não objetivavam, em outras palavras, incluir todo o contingente populacional 

no processo político decisório. Em largas linhas, pura e simplesmente tratava-se de 

estabelecer mecanismos de limitação da vontade do soberano que assegurassem às 

emergentes elites mercantis e industriais a mais ampla possível liberdade negocial, que 

tinha como pressupostos lógicos o princípio da igualdade formal e a garantia da 

propriedade privada. Tanto assim que eram comuns na doutrina política da época 

                                                 
23 Conferir, a este propósito, extensa lista elaborada por Jorge Miranda. Manual de direito constitucional. 
Tomo III. 5ª edição. Coimbra: Coimbra, 2004, pp. 362/364. 
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afirmações no sentido de que os cidadãos – mesmo aqueles poucos privilegiados aos 

quais era assegurado o direito de voto – não eram capazes de governar-se por si só, mas 

estavam perfeitamente aptos a escolher seus governantes. Da mesma forma, o processo 

de eleição norte-americano em dois graus retrata esta mesma desconfiança com relação à 

capacidade de discernimento político do povo. 

Estas realidades tornavam sedutora a idéia de existência de um 

corpo de homens dedicados integralmente aos assuntos da comunidade. Na verdade, em 

sua origem, o ingresso efetivo da burguesia no cenário político foi marcado pela 

improvável conjunção entre as idéias de que era perfeitamente possível que um reduzido 

grupo de pessoas representasse toda uma nação ainda que escolhidos por uma minoritária 

parcela dela. O absurdo desta lógica foi escamoteado pelo dogma da autonomia dos 

representantes em relação a seus eleitores que, em teoria, os desvinculavam do público 

que os escolhera permitindo que sua atuação fosse pautada pela percepção da real 

vontade de toda nação. Estava legitimado, assim, o exercício do poder por uma minoria 

dominante em nome de toda a coletividade. 

Não é preciso dizer que, em termos históricos, com extrema 

rapidez a legitimidade dos governos baseados em sufrágios restritos passou a ser 

contestada. Em pouco mais de 100 anos contados a partir do final do século XVIII, os 

regimes representativos ocidentais foram forçados a ampliar cada vez mais a participação 

popular nas eleições políticas. O remédio que serviu à elite dominante que emergiu do 

feudalismo transformou-se em veneno poderoso para o regime que ela própria erguera. O 

papel encenado pela burguesia durante as revoluções dos séculos XVIII e XIX foi 

transferido às classes trabalhadoras urbanas (principalmente) e rurais. Até então alijadas 

por completo do processo político, este contingente imenso de pessoas passou a 

demandar seu espaço próprio no cenário decisório. Não lhes bastava mais a ficção da 

representação nacional. Queriam escolher seus próprios representantes.  

Assim, o voto censitário passou a ser progressivamente 

condenado e suprimido, assim como as limitações decorrentes de instrução 

(analfabetismo). Às mulheres não só foi franqueado o direito de sufrágio, como também 

lhes foi assegurado o direito de serem votadas. 
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Ocorre que nem a universalização do sufrágio foi capaz de 

conferir aos representantes da nação a legitimidade esperada.  

Em toda parte o conceito de representação política ainda está 

impregnado pela idéia de correspondência entre a vontade de eleitores e eleitos. Em um 

plano ideal, em verdade, a concretização deste dogma deve ser sempre perseguida. Nada 

pode ser mais democrático que o deferimento a cada cidadão da possibilidade de 

imprimir no governo sua forma própria de compreender o mundo e os problemas, seja 

diretamente, seja por seu representante. Contudo, o que o pragmatismo nos impede de 

olvidar que tal utopismo esbarra em uma verdadeira impossibilidade material, 

especialmente se considerarmos o grau de complexidade das questões hoje submetidas à 

apreciação do representante durante o exercício do mandato e que, via de regra, são 

absolutamente ignoradas pelos cidadãos no momento da operação eleitoral. Ademais, 

ainda que fosse possível nas pequenas comunidades a identidade perfeita entre um 

representante e um pequeno grupo de eleitores que o tenha escolhido, também seriamos 

forçados a reconhecer que quanto mais se amplia uma dada base eleitoral sem, ao mesmo 

tempo, aumentar-se proporcionalmente os assentos representativos em disputa, mais 

difícil se torna a verificação desta correspondência. É matemático e foi o que ocorreu nas 

modernas sociedades de massa. Por estas e outras razões é que Kelsen trata a 

representação política como “ficção política”, capaz apenas de permitir a eleição de um 

órgão que “‘representa’ o Estado tanto quanto um monarca hereditário ou um funcionário 

por ele nomeado” 24. 

Desta forma, pelo menos desde Rousseau o modelo representativo 

de democracia vem sofrendo severas (e muitas vezes justificadas) críticas. A dissonância 

entre as vontades do eleitor e do eleito tem sido, desde sempre, o fundamento principal da 

maior parte das contestações. 

Conforme visto mais acima, durante o pouco mais de um século 

que se seguiu às revoluções francesa e americana, estas contestações foram 

potencializadas pelo caráter pouco inclusivo dos regimes. A tese da representação 

nacional não mais convencia aquele universo de cidadãos de segunda classe – se é que 

                                                 
24 Teoria geral do direito e do Estado. 4ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 416. 
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algum dia convenceu – que sequer participava do processo político decisório. A massa de 

cidadãos que até o primeiro quarto do século XX esteve alijada de qualquer participação 

política relevante passou a demandar ao direito de escolher seus próprios representantes. 

Todavia, a sucessão das décadas mostrou que nem mesmo a 

superação (em grande parte) das barreiras que restringiam o direito de amplo sufrágio 

bastou para aplacar o desejo cada vez maior por participação. Assim, passou a não bastar 

mais aos eleitores escolher periodicamente seus representantes. O mandato livre tão caro 

aos teóricos do liberalismo revolucionário é cada vez mais combatido e a busca pela 

sensação de identidade entre a vontade do eleitorado e as decisões dos representantes 

transforma-se na caça pelo Santo Graal da ciência política contemporânea. 

E é aí que entram os partidos políticos. 

Em um panorama no qual a coincidência de vontades entre 

delegados e mandantes adquire tamanho valor que matizes e mecanismos imperativos 

começam a ser defendidos pelos estudiosos para o exercício do mandato político, 

emergem os partidos como instrumentos capazes de agregar as forças sociais ao redor de 

ideologias, tendências, programas e de visões da sociedade e de seu futuro. É bem 

verdade que esta sua função é mais antiga que a crise contemporânea que abala a 

legitimidade do governo representativo. Entretanto, no que toca às agremiações 

partidárias, em termos de relevância para o processo político democrático, talvez o 

momento histórico atual apenas possa ser comparado àqueles primórdios da estruturação 

do governo parlamentar representativo em que as agremiações viabilizaram a 

racionalização dos trabalhos legislativos e das próprias eleições e a formação mais sólida 

dos governos e das oposições. 

Isto porque quando a força incontrolável da burguesia mercantil 

emergente demandou mais espaço na vida pública medieval, o absolutismo monárquico 

ruiu em favor de seu novo regime representativo de cunho liberal; quando as classes 

operárias insurgiram-se contra seu afastamento do processo político decisório, ruiu seu 

sistema de exclusão em favor da ampla participação oriunda da universalidade do voto. 

Agora, que toda a população dos Estados já participa do processo político – ao menos por 

meio de eleições gerais, livres e periódicas - o que mais resta a ruir? Qual será a próxima 
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concessão a ser feita pelo sistema? O próprio sistema representativo? Se sim, o que vem 

em seu lugar? Salvo os sistemas utópicos calçados em uma suposta possibilidade de 

governo direto puro, não há alternativa solidamente forjada pela ciência política ou no 

direito constitucional. O autogoverno está descartado, pois como aduz Giovanni Sartori:  

“A intensidade do autogoverno possível está na proporção 

inversa do autogoverno requerido. Isso significa que um 

máximo de intensidade de autogoverno, tal como temos à 

vista, por exemplo, em momentos de tensão revolucionária, 

pode corresponder unicamente a uma duração mínima” 25. 

 

O governo representativo é, assim, a herança da qual não 

conseguimos nos afastar. Portanto, a representação, conquanto necessite de ajustes, ainda 

não pode – se é que um dia poderá - ser expurgada de nossa realidade política. 

Os partidos políticos não integravam o desenho original da 

representação política. No dizer de George Burdeau, “não gozavam de boa fama junto 

aos teóricos da democracia clássica; eram considerados fatores de divisão incompatíveis 

com a unidade e a homogeneidade da nação” 26. A concepção nacional de soberania - que 

tinha como corolário o mandato livre - trazia implícita a idéia de unidade do povo. 

Entretanto, os fatos mostraram que a ficção, por mais sedutora que pudesse aparentar, não 

se sustentava nas complexas sociedades de massas. A despeito da igualdade formal 

perante a lei ter adquirido status constitucional na maioria dos Estados constituídos desde 

então, o fato é que os cidadãos são diferentes. A afirmação progressiva desta consciência 

conferiu à individualidade contornos desconhecidos, por exemplo, nas democracias 

clássicas, nas quais o cidadão era a própria polis e vice-versa. Ignorar estas nuances 

individuais foi, a propósito, uma das causas fundamentais do colapso do Estado socialista 

e ainda é o principal equívoco daqueles que se ressentem do sistema representativo por 

não encontrarem coerência entre as vontades de eleitores e eleitos. 

                                                 
25 Teoria democrática. 1ª edição. São Paulo: Editora Fundo de Cultura, 1965, p. 77. 
26 A democracia. 3ª edição. Publicações Europa-América, 1975, pp. 61-62. 
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Ora, é claro que Rousseau tinha razão ao criticar o governo por 

representantes. Não, entretanto, porque a vontade não se pode representar, porque sim, 

ela pode, e o instituto de direito privado correspondente assim nos prova; ou mesmo 

porque a vontade, ou seria do a do próprio titular ou seria coisa diferente; mas porque 

afirma promover algo que, na prática, é absolutamente impossível: a própria 

representação coletiva. Com efeito, como imaginar que a vontade manifestada pelo 

delegado no momento de cada uma das inúmeras decisões tomadas no exercício de seu 

mandato pode ser uma reprodução fiel e exata da vontade de cada um das centenas, dos 

milhares, dos milhões de indivíduos diferentes que previamente o escolheram sem sequer 

saber quais assuntos seriam submetidos à sua apreciação e deliberação? Fácil perceber, 

portanto, que a mecânica da representação política, embora engenhosa, é ficcional.  

Nem por isso, entretanto, suas virtudes devem ser desmerecidas. 

“Em todos os lugares, os partidos políticos fazem parte do grupo de instituições decisivas 

dos sistemas democráticos” 27. Além de ter sido diretamente responsável por todo o 

processo evolucional da democracia moderna, conforme acima adiantado, não há 

alternativa presente factível que permita a sua superação. “Só a ilusão ou a hipocrisia 

pode acreditar que a democracia seria possível sem partidos políticos”, já taxava Hans 

Kelsen 28. Assim, avulta como essencial a necessidade de aperfeiçoamento constante do 

regime erguido sobre este modelo, almejando sempre aproximá-lo o máximo possível do 

ideal de justiça e bem comum que embala cada sociedade em cada momento histórico. 

Os partidos políticos, neste diapasão, surgem como alternativa à 

racionalização do processo de governo e de identificação entre eleitor e eleito. Entretanto, 

para se firmar como alternativa válida, o partido deve ser capaz de se depurar de seus 

vícios e ostentar uma estrutura interna democrática e livre de corrupção. Deve ainda ser 

financiado nos termos da lei, respeitar os demais partidos e os direitos fundamentais do 

homem, além de atuar permanentemente em prol da formação política do povo, com 

fundamento em ideais democráticos e buscando o poder pelo convencimento e pelo voto 

e nunca pela força. Trata-se do “partido pasteurizado” a que alude Manoel Gonçalves 
                                                 
27 HOFMEISTER, Wilhelm. Problemas da democracia partidária – América Latina à luz das experiências 
internacionais. In Partidos políticos: quatro continentes. Cadernos Adenauer, ano VIII, nº 3. Rio de 
Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2007, p. 10. 
28 A democracia. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 40. 
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Ferreira Filho 29. Partidos dotados destas características poderiam organizar programas 

sólidos e factíveis e recrutar pessoas capacitadas para executá-los eficientemente. Os 

eleitores, em contrapartida, neste cenário, poderiam escolher entre estes programas que, 

uma vez cumpridos, implicariam o aumento da capacidade de autodeterminação do povo. 

 

1.3. Degeneração dos partidos, declínio dos parlamentos e crise da democracia 

representativa: um processo endêmico 

De par com a idéia de necessidade de limitação do poder do 

Estado pela Constituição, talvez a representação política seja o outro grande marco da 

ciência política e do direito constitucional que emergiram da Revolução Francesa, 

conquanto ambos os institutos já acumulassem então uma longa história evolutiva a partir 

das respectivas experiências embrionárias que lhes deram origem. Somados, estes dois 

mecanismos de articulação do poder preencheram de forma dogmática o conceito de 

“Estado Democrático de Direito” que, a partir de então, passou a ser conhecido, em 

largas linhas, como aquele erguido a partir da comunhão de um povo sobre determinado 

território governado por cidadãos eleitos periódica e livremente por seus pares dentro de 

limites e condições traçadas por uma Constituição garantidora dos direitos fundamentais.  

A depender de diversos fatores - normalmente ligados a algum 

ideal de justiça, de equidade ou de expectativa de elevação material ou espiritual de um 

povo -, a doutrina passou a agregar outros requisitos a este esqueleto conceitual, tornando 

um pouco mais complexo o reconhecimento de um Estado como Democrático de Direito. 

Assim, a separação de poderes, o controle de constitucionalidade, a efetiva alternância no 

poder, a prosperidade econômica do povo e tantos outros dogmas que hoje são caros às 

sociedades ocidentais, tornaram-se para muitos pré-requisitos essenciais à caracterização 

de um regime como democrático de direito. Não obstante, a existência de uma 

Constituição e a representação política permaneceram firmes como os dois principais 

pilares sobre os quais se ergueu o Estado moderno. 

A cristalização em um texto constitucional dos limites ao avanço 

do soberano sobre as liberdades individuais e coletivas e das regras de acesso, exercício e 
                                                 
29 Sete vezes democracia... op. cit., pp. 48-49. 
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perda do poder político fez com que as lutas travadas com o objetivo de alcançá-lo 

perdessem a feição de guerra privada entre famílias e senhores poderosos e inimigos – 

conforme fora até então – e adquirissem cada vez mais caracteres de mera disputa 

institucional entre adversários políticos. Começava a ganhar corpo a expectativa da 

alternância no poder e as oposições passaram a ser cada vez mais pacíficas e toleradas 

nos regimes constitucionais. 

Na outra ponta, eram crescentes as reivindicações por liberdades 

nos regimes europeus durante o crepúsculo medieval; era cada vez mais nítida a 

separação entre os patrimônios do Estado e dos soberanos e, por conseqüência, também o 

processo de descolamento das duas figuras. Os ideais iluministas ganhavam espaço e as 

demandas por participação de setores da sociedade nas decisões públicas encontraram 

eco e ambiente propício de propagação no parlamento inglês, nos estados gerais da 

França, na dieta germânica e nas cortes do reino ibéricas 30.  

Na verdade, àquela época, estes organismos e seus integrantes 

ainda não haviam amealhado todas as características e funções desempenhadas pelos 

órgãos estatais para os quais evoluíram e que hoje conhecemos. Entretanto, as condições 

para o desenvolvimento da teoria da representação como forma de legitimação do poder 

estavam dadas, principalmente após a consolidação da idéia de soberania nacional 

titularizada pela Assembléia Nacional francesa propalada pelo abade Sieyès e, 

posteriormente, com o advento das práticas eleitorais baseadas em candidaturas e 

eleitorado amplos.  

Assim, com os parlamentos angariando cada vez mais relevo na 

órbita dos negócios dos Estados em formação, era natural que os seus integrantes, 

impelidos pela existência certa de competições internas e pela conseqüente necessidade 

recíproca de fortalecimento em defesa de seus próprios espaços, buscassem uma maior 

integração baseada em alguma identidade de origem ou de propósitos. O movimento 

lógico seguinte foi o da agremiação de esforços dos grupos já mais ou menos 

homogêneos e consistentes, tendentes a influenciar o processo de escolha dos membros 

dos parlamentos e governos de modo a fortalecer suas bancadas independentemente de 

                                                 
30 MENEZES, Aderson de. Teoria geral do Estado. 8ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 291. 



30 
 

composições posteriores. A conexão entre estes dois movimentos aglutinativos acabou 

sendo mais ou menos automática, conforme a dinâmica de formação explanada por 

Maurice Duverger 31.  

Guardados os devidos parênteses - necessários para abrigar a 

ampla diversidade de processos de germinação fenomenológica peculiar aos diversos 

regimes nascidos da Revolução Francesa -, foi neste ambiente, pois, que emergiram os 

partidos políticos como os conhecemos hoje. Sua gênese guarda estreita sintonia com o 

fortalecimento do que concebemos como democracia moderna, ancorada na 

constitucionalização dos poderes do Estado e dos direitos dos cidadãos e na crescente 

institucionalização de mecanismos de participação política como forma de legitimação do 

exercício do poder. 

Desta forma, ainda que devam ser tratados como fenômenos 

autônomos e não necessariamente coincidentes (sequer no tempo), para os fins deste 

trabalho, basta reconhecer que constitucionalismo, democracia representativa, partidos e 

parlamentos, nas formas como os conhecemos contemporaneamente, desenvolveram-se 

guardando uma ligação recíproca umbilical tão forte que seus reflexos – positivos e 

negativos - se fundem, misturam e entrelaçam sobre toda a dinâmica do processo político 

contemporâneo. 

Por esta razão, em ingresso mais direto na seara do presente 

trabalho, é muito difícil marcar com nitidez as fronteiras que apartam as diversas 

naturezas das causas que contribuem para o quadro de degeneração dos partidos políticos. 

Com efeito, o entrelaçamento dos efeitos do sistema de partidos escolhido com as regras 

eleitorais vigentes e, ainda, com as regras e práticas estruturais ligadas ao exercício e ao 

controle do poder, torna muito complexo um diagnóstico isolado que se pretenda fazer 

sobre qualquer daqueles fenômenos acima referidos. 

Quanto mais complexas são as regras regulamentadoras do 

processo político em um dado país, mais intrincado se torna este diagnóstico. As 

dificuldades se repetem em proporção direta à profundidade do desgaste da estrutura 

política vigente frente à opinião pública ou mesmo especializada.  
                                                 
31 Os partidos políticos. Rio de Janeiro: Zahar, 1970, pp. 20 e ss. 
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Com efeito, a equação política moderna é composta por tantos e 

tão complexos elementos e fatores que o isolamento de apenas um deles para fins 

científicos torna-se muito difícil. Para o espectador comum – o povo – este desafio é 

multiplicado exponencialmente. Dada esta complexidade intrínseca ao sistema político-

eleitoral, é-lhes quase absolutamente proibitivo o exercício de uma análise crítica e 

racional capaz de apartar as causas dos estigmas que marcam o jogo político, atribuindo a 

cada ator sua própria parcela de responsabilidade.  

Não obstante, mesmo diante das dificuldades de identificação das 

causas geradas pela complexidade inerente ao sistema, ninguém nega que o modelo 

democrático atual apresenta problemas. Tanto no Brasil quanto alhures, avultam as 

contestações à legitimidade das decisões políticas tomadas segundo os parâmetros do 

atual sistema.  

Sem prejuízo dos demais fatores que também contribuem para a 

configuração e agravamento deste cenário, grande parte destas contestações pode ser 

creditada à conduta dos principais atores do processo democrático contemporâneo: 

políticos e partidos. Parece óbvia esta conclusão eis que estes são os principais aspectos 

comuns a todos os regimes democráticos alvos de sérias contestações. Acusações de 

corrupção, autofavorecimento, descolamento das verdadeiras demandas e anseios sociais, 

impunidade, fazem com que o sistema político pátrio – em especial - como um todo perca 

credibilidade, ocasionando uma grande tensão social 

Não há, pois, nenhuma novidade na afirmação de que os partidos 

políticos estão em crise. Pelo contrário, talvez não haja um só período ou local em que 

sua existência não tenha sido duramente criticada ou mesmo combatida. 

Não obstante, é notável a trajetória dos partidos políticos. Poucas 

instituições políticas enfrentaram com tanto êxito tantas adversidades. Sempre 

hostilizados pelas sociedades e ignorados solenemente pelos ordenamentos jurídicos 

durante boa parte de sua história, prosperaram ao ponto de praticamente monopolizar o 

exercício do poder político-eleitoral no mundo ocidental contemporâneo; apontados 

como fator de desagregação política pelos defensores do mandato livre e pelos críticos 

das sociedades intermediárias ou parciais, permitiram a racionalização dos trabalhos nos 

parlamentos; acusados, em sua gênese, de promoverem a desordem e a subversão do 
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poder, assumiram papel de estabilização social e política nos regimes democráticos. 

Paradoxalmente, a despeito de sua tenaz sobrevivência, pelas mais diversas razões, seu 

valor nunca deixou de ser contestado.  

É comum encontrarmos na doutrina especializada a defesa da 

utilidade da instituição partidária no contexto democrático. As freqüentes análises que 

nos indicam vivermos hoje a “Idade de Ouro dos partidos” 32 induziram os estudiosos e 

os próprios agentes políticos a acreditar que, mesmo com suas falhas – que não são 

poucas, como veremos -, não se vislumbra atualmente - ou mesmo em um futuro próximo 

- um cenário de normalidade participativa sem a intervenção destas agremiações. 

Ocorre que as sociedades têm evoluído em uma velocidade nunca 

antes vista. A globalização um tanto selvagem e desregrada dos meios de produção, do 

capital e – em certa medida – dos próprios trabalhadores; o fortalecimento da imprensa e 

dos meios de comunicação em geral com a difusão das informações em tempo real pela 

televisão ou pela internet; o acesso cada vez mais facilitado aos meios de transporte de 

carga e - especialmente – de passageiros para os mais longínquos destinos do globo; a 

queda do Muro de Berlim e, com ele, do ideal socialista de matriz soviética; a relativa 

prosperidade dos povos no quadrante setentrional ocidental aliada à crescente demanda 

por ascensão social das classes médias e operárias em todo canto e com particular ênfase 

nos países em desenvolvimento; a ausência de guerras totais capazes de aglutinar e 

contrapor opiniões maniqueístas; o repúdio cada vez mais generalizado aos regimes não-

democráticos; o ressurgimento da xenofobia e do fundamentalismo nacional, étnico e 

religioso (não apenas no Oriente Médio); todos estes aspectos combinados em diferentes 

medidas têm se apresentado como complicadores nas sociedades políticas 

contemporâneas.  

Além disso, não podemos perder de vista que os partidos 

políticos, ao longo da história, tal qual o próprio Estado 33, não são mais que apenas um 

dos muitos veículos que têm conduzido as mais diversas formas de autoridade, poder ou 

                                                 
32 LEMBO, Cláudio. Participação política e assistência simples no direito eleitoral. 1ª edição. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 63. 
33 CREVELD, Martin van. Ascensão e declínio do Estado. 1ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 
595. 
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governo. Por conseguinte, não há razão para acreditarmos que sua existência seja mais 

eterna (ou mesmo duradoura) do que todas as outras que já existiram.  

Não obstante, sem olvidar as implicações deste relativismo que, 

cedo ou tarde, far-se-ão sentir, não se pode negar que o sistema de partidos, por suas 

próprias características intrínsecas que buscaremos adiante explicitar, adaptou-se de 

forma exemplar à lógica política das sociedades que emergiram com o Estado nacional e 

suas instituições e dogmas que bem conhecemos, especialmente a partir do século XIX. 

O parlamento e seus representantes são o exemplo maior desta adaptação, a partir da 

equalização dos conceitos de democracia e de representação política.  

De fato, não é segredo que já há algum tempo tem perdido vigor a 

idéia de que a democracia consiste na simples possibilidade de escolha livre de pessoas 

para integrar órgãos representativos e que, por intermédio deste suposto sacrossanto 

processo eleitoral purificador, estes escolhidos seriam a mais fiel expressão da vontade, 

senão da unanimidade, ao menos da maioria do povo; seriam a expressão da soberania 

popular. Tão poderosa é esta ficção que até nos dias atuais posa como verdade absoluta e 

incontestável para muitos. Exemplo cristalino é encontrado em nossa própria 

Constituição que, em seu art. 1°, afirma ser o Brasil um Estado Democrático de Direito 

no seio do qual todo poder emana do povo, que o exerce diretamente, nos termos do que 

dispõe, e indiretamente, por seus representantes. A regra, portanto, ainda é a 

representação; a participação direta a exceção complementar. 

De qualquer forma, pode-se dizer que esta lógica de representação 

– especialmente nos órgãos colegiados - praticamente implorou pelo surgimento ou pelo 

fortalecimento das estruturas partidárias. Agrupar os representantes escolhidos pelo 

eleitorado em blocos mais ou menos hierarquizados e coesos talvez seja a mais eficiente 

forma conhecida de racionalizar os trabalhos em órgãos desta natureza. De outra forma, 

seria muito difícil compatibilizar as opiniões diferentes de tantas pessoas quanto o 

número de representantes existentes em um produto que pudesse ser socialmente 

aproveitável. Ainda mais importante que isso, o alinhamento dos parlamentares em 

blocos também se consolidou como o meio mais racional de organizar os governos nos 

regimes parlamentaristas – embora esta lógica não possa ser transportada sem adaptações 
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para os sistemas presidenciais. Com esta perspectiva, os próprios processos eleitorais 

passaram também a ser praticamente monopolizados pelos partidos. 

Entretanto, os partidos entraram em uma espiral autofágica na luta 

pelo poder; tornaram-se um mero instrumento nas mãos de sua elite dirigente cada vez 

mais ansiosa por ocupar os espaços políticos. Em largas linhas, este caractere é 

responsável pelos desvios na prática partidária contemporânea. 

Disto podemos extrair que, enquanto os partidos se mostrarem 

aptos à sobrevivência nos ambientes sociais e políticos cada vez mais cambiantes, 

sobreviverão. Se não, perecerão como pereceram todas as demais formas de expressão do 

poder que os precederam. 

Pelas características próprias de nossa cultura política, o 

panorama nacional atual, se mantido por longo prazo, não é promissor aos partidos. Isto 

não significa que podemos deles prescindir imediatamente. Pelo contrário. Com reformas 

sensíveis no arcabouço institucional, permitir-se-á sua sobrevivência ainda por um longo 

período.  

 
 
1.4. Os partidos políticos no Brasil  

O sistema pátrio de partidos políticos desenvolveu-se de forma 

absolutamente irregular e descontínua. A cada sobressalto na história das instituições 

políticas brasileiras, nosso quadro partidário se alterava, ainda que, em muitos momentos, 

os mesmos atores do ato anterior permanecessem na cena política no seguinte. Inúmeros 

fatores contribuíram para este desenvolvimento disforme. O principal deles, sem dúvida 

nenhuma, foi o fluxo inconstante da vida e das instituições políticas nacionais. 

Um dado freqüentemente mencionado nas obras que tratam do 

assunto tem sido, com a mesma freqüência, mal interpretado pelos leitores desavisados. 

De fato, a Câmara dos Deputados inaugurou em 2007 a sua 53ª legislatura desde 1824, 

ano da primeira eleição dos primeiros deputados gerais após a Independência. De lá para 

cá, apenas durante o Estado Novo foram suspensas as consultas populares para escolha de 

seus integrantes. 
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Entretanto, tantas foram as mudanças nas regras do jogo 

empreendidas desde então que, mesmo reservados os devidos descontos decorrentes dos 

quase dois séculos de transformações sociais que naturalmente se verificaram no período, 

seria muito difícil traçar um caminho genealógico linear e visível que ligasse a Câmara 

dos Deputados de hoje àquela sua ancestral imperial do final do primeiro quarto do 

século XIX. 

Destarte, durante os 186 anos decorridos desde a independência, 

em 1822, sucederam-se nada menos que 8 Constituições (considerando-se na conta a 

Emenda Constitucional n° 1/69); a Monarquia, mantida durante o primeiro terço daquele 

período, foi substituída pela República, proclamada em 1889; junto com o câmbio da 

forma de governo, alterou-se, também, a forma de Estado adotada: fomos do unitarismo 

ao federalismo, que, de sua parte, desde então, recebeu os mais diferentes matizes e 

oscilou entre o centralismo esmagador e a autonomia ampla dos entes internos; o 

presidencialismo, largamente dominante na República, sob circunstâncias muito 

especiais, cedeu lugar a uma breve experiência parlamentarista que, destarte, ainda que 

sob uma forma toda peculiar (e, sob certa forma, invertida) – dada a presença dominante 

do Imperador, titular do Poder Moderador – já havia sido adotada no segundo reinado; 

todo o período republicano foi profundamente marcado, ainda, por movimentos 

pendulares que intercalaram momentos de abertura democrática e de fechamento político.  

Isto tudo sem contar as mais que freqüentes (e muitas vezes 

casuísticas) alterações na legislação eleitoral.  

Apenas durante o Império foram utilizados pelos menos cinco 

sistemas eleitorais diferentes. Além das famosas “Lei dos Círculos” (Lei de 19 de 

setembro de 1855), “Lei do Terço” (Decreto nº 2.675, de 20 de outubro de 1875) e “Lei 

Saraiva” (Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881), anota-se a existência do Decreto de 

26 de março de 1824, e do Decreto nº 182, de 18 de agosto de 1860), além de diversas 

outras normas e instruções que alteraram aspectos específicos das sucessivas operações 

eleitorais realizadas no período.  

Durante a República, a situação de incerteza não foi substituída. 

Pelo contrário. Foram editados inúmeros regulamentos e instruções durante a República 



36 
 

Velha e o primeiro período Vargas para regular as operações eleitorais, tais como o 

Decreto nº 200-A, de 8 de fevereiro de 1890 (“Regulamento Lobo”), o Decreto nº 511, de 

23 de junho de 1890 (“Regulamento Alvim”), a Lei nº 35, de 26 de janeiro de 1892, a Lei 

nº 1.269, de 15 de novembro de 1904 (“Lei Rosa e Silva”), Lei nº 3.208, de 27 de 

dezembro de 1916, etc. Além destes diplomas e de seus respectivos regulamentos e além 

das leis eleitorais transitórias ou emergenciais (tais como o Decreto-Lei nº 7.586, de 28 

de maio de 1945 e a Lei nº 85, de 6 de setembro de 1947), conta-se nada menos que três 

Códigos Eleitorais republicanos (Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, Lei nº 

1.164, de 24 de julho de 1950 e a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965) – quatro, se 

contarmos a Lei nº 48, de 4 de maio de 1935 34 -, sem mencionar as inúmeras alterações 

que se seguiram a cada uma delas. Finalmente, mencione-se as três Leis Orgânicas dos 

Partidos Políticos editadas no período republicano (Lei nº 4.740, de 15 de julho de 1965, 

Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971, e a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995) – sem 

contar o Ato Complementar nº 4, de 20 de novembro de 1965, que artificial e 

forçadamente instituiu o bipartidarismo entre nós. 

A Constituição de 5 de outubro de 1988, portanto, compreendida 

como o último grande marco transformador de nosso ambiente jurídico-político, foi a 

responsável por moldar as atuais feições de nossas instituições, conquanto muitas delas 

tenham sobrevivido com alguma integridade a todo este período de turbulências e, 

especificamente, ainda que as primeiras linhas do desenho do quadro atual de partidos 

tenham sido traçadas alguns poucos anos antes. 

Ora, os partidos políticos não são mais que meros intermediários 

entre os cidadãos e o poder. Alteradas substancialmente as regras que regem a 

intermediação, o sistema partidário também se transforma para se adaptar às inovações, 

ainda que muitos dos atores do ato anterior permaneçam em cena. Assim, a despeito de 

sua inegável habilidade para atuar em qualquer ambiente, a sua sobrevivência a tantas 

transformações não se deu sem qualquer lesão ou seqüela. Pois como já anotou Bolívar 

                                                 
34 Muito embora sua ementa diga que a aludida lei simplesmente “modifica o Código Eleitoral”, já seu art. 
1º diz textualmente: “Este Código regula, em todo o país, o alistamento eleitoral, e as eleições federais, 
estaduais e municipais”. Da mesma forma, dispõe seu art. 216: “Este Código entrará em vigor trinta dias 
depois de publicado.” Daí que, por aparentemente regular completamente as matérias antes previstas no 
texto de 1932, pode ser considerado um verdadeiro diploma codificado. 
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Lamounier, “juízos de valor à parte, toda ruptura da ordem constitucional afeta a 

estrutura e os valores políticos, deixando uma esteira de dificuldades para o futuro 

restabelecimento das instituições” 35. Amaury de Souza conta pelo menos sete sistemas 

partidários distintos desde 1822 36. 

Apenas para dar um exemplo do nível das transformações ora 

assinaladas, pelo menos em duas oportunidades neste último século todos os partidos 

políticos então em funcionamento, sem qualquer distinção ideológica ou de qualquer 

outra natureza, foram formalmente extintos e impedidos de atuar oficialmente. O 

primeiro ato de força deu-se no início do Estado Novo, em função do advento do 

Decreto-Lei nº 37, de 2 de dezembro de 1937. O segundo ocorreu durante o último 

regime militar, por força do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965.  

É neste cenário de constantes interrupções políticas e normativas, 

portanto, que será traçada, a seguir, uma breve retrospectiva da tortuosa história do 

quadro partidário brasileiro, desde o surgimento das primeiras legendas, no Segundo 

Reinado, até os dias atuais. 

Conforme se perceberá, o sistema partidário nacional - muito 

mais até do que as instituições de poder oficiais, como a Câmara dos Deputados, por 

exemplo - sentiu demais os impactos das sucessivas transformações políticas e eleitorais 

empreendidas desde seu surgimento. E nem poderia ser diferente. As instituições 

políticas podem até permanecer intocadas – mais próximas ou mais distantes de suas 

verdadeiras finalidades – diante da mudança (ainda que radical) das regras de 

recrutamento de seus integrantes. Os partidos políticos, ao contrário, não. Sendo eles 

organizados justamente com o objetivo de intermediar esta seleção, alteradas as regras de 

recrutamento, também eles se transformam para se adaptar a elas e sobreviver. 

Assim, ao contrário do que se verifica nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, por exemplo, regimes nos quais a lógica do sistema de partidos permanece 

relativamente íntegra há mais ou menos dois séculos, nenhuma das agremiações do atual 

quadro partidário brasileiro pode reivindicar sua origem em data anterior a 1978, a partir 
                                                 
35 Da independência a Lula: dois séculos de política brasileira. São Paulo: Augurium, 2005, p. 144. 
36 O sistema político partidário. In JAGUARIBE, Helio (Organizador). Sociedade, Estado e partidos na 
atualidade brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 159. 
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de quando a Emenda Constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978, a Lei nº 6.767, de 

20 de dezembro de 1979, e, especialmente, a Constituição de 1988, desenharam o atual 

modelo partidário para o país. Conquanto algumas das atuais tenham formalmente 

herdado os nomes de agremiações influentes no período que antecedeu o advento do Ato 

Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, e do Ato Complementar nº 4, de 20 de 

novembro do mesmo ano, que, respectivamente, extinguiu os partidos políticos então 

organizados e, na prática, instituiu o bipartidarismo, em essência, nada podem reivindicar 

de seus homônimos do período anterior. 

Vejamos, então. 

 

1.4.1. Os partidos antes de 1891 

Durante o período colonial, não há que se falar em partidos 

políticos no Brasil, pelo menos não da forma como os tratamos hoje. Dado estreito 

vínculo de controle político estabelecido pela metrópole portuguesa sobre as instituições 

políticas então existentes – mesmo aquelas compostas por agentes designados mediante 

sufrágio de uma pequena parcela da população, tais como os Conselhos Municipais -, os 

partidos políticos não encontraram um ambiente muito propício para se organizar e 

desenvolver no período. Certamente havia grupos políticos e sociais que buscavam 

influenciar as decisões dos representantes da metrópole ou dos próprios agentes das 

incipientes instituições políticas coloniais. Havia, pois, já nos séculos XVIII e nos 

primeiros anos do XIX – especialmente -, grupos interessados na declaração da 

independência, na proclamação da república, na manutenção dos vínculos com a Coroa 

etc. Entretanto, “no sentido técnico constitucional, não podemos chamar partidos a tais 

grupos, mas, apenas, facções” 37, até mesmo por faltar-lhes o caráter da permanência. 

Daí iniciarmos o estudo dos partidos brasileiros a partir da 

independência ou, mais especificamente, a partir da outorga da Constituição Imperial de 

1824 e do efetivo funcionamento das instituições que ela instituiu e/ou regulou. 

                                                 
37 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no Brasil. 3ª edição. São 
Paulo: Alfa-Ômega, 1980, pp. 25/26. No mesmo sentido: MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história 
dos partidos políticos brasileiros. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, p. 23. 
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Na verdade, a gênese próxima dos partidos políticos imperiais 

pode ser encontrada na dinâmica do funcionamento das facções que atuaram no período 

imediatamente anterior, durante e até a dissolução da Assembléia Geral Constituinte e 

Legislativa convocada por força do Decreto de 3 de junho de 1822 e na forma da Decisão 

do Reino nº 57, de 19 de junho daquele mesmo ano – as primeiras normas eleitorais 

brasileiras 38.  

Naquela oportunidade, já era possível identificar-se dois grandes 

grupos que se opunham nos debates relativos à definição dos limites dos poderes da 

Coroa. De um lado, ficava a maioria conservadora, cujos simpatizantes foram 

denominados monarquistas, que defendiam a instauração de uma monarquia 

constitucional sob o comando do Imperador D. Pedro, que gozasse de fortes poderes para 

suplantar quaisquer movimentos rebeldes que porventura eclodissem no interior do 

território nacional. De outro lado ficavam os defensores do fortalecimento dos poderes 

locais e provinciais. Estes se dividiam em duas correntes. A primeira, composta pelos 

exaltados ou democratas, não demonstrava um apego muito claro à tradição monárquica, 

embora não chegasse a defender abertamente, naquela oportunidade, a formação de um 

Estado republicano. A segunda, composta pelos moderados ou independentes, 

apresentava uma postura um pouco mais conciliadora, procurando preservar os interesses 

locais e provinciais, outorgando-lhes mais atribuições, sem, ao mesmo tempo, hostilizar a 

figura do monarca 39. 

Entretanto, só com a outorga da Constituição de 1824 e com a 

efetiva instalação da Assembléia Geral, em 1926, é que se pode começar a investigar 

oficialmente os movimentos de agregação em partidos ou facções dos parlamentares e 

políticos brasileiros. Não obstante, sob o ponto de vista estritamente constitucional, é 

necessário notar que a Carta de 1824, outorgada pelo Imperador D. Pedro I, “em nome da 

Santíssima Trindade”, não trouxe sequer uma menção expressa aos partidos políticos 

brasileiros, como, aliás, era praxe à época. 

                                                 
38 NICOLAU, Jairo. História do voto no Brasil. 2ª edição. Rio de Janeiro: Jorge ZAhar Editor, 2002, p. 7. 
39 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no Brasil... op. cit., p. 26. 
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Vamireh Chacon, fazendo uma retrospectiva dos periódicos da 

época, faz referência à existência, naquele período, de facções chamadas de Partido da 

Independência, de constitucionais, de republicanos, de “corcundas” (também 

denominados restauradores), separatistas, unionistas, “chumbistas”, neutros ou “do 

ventre”, liberais, conservadores, além de diversos outros 40. 

Ainda antes da abdicação de D. Pedro, João Armitage, apesar de 

chamá-los de partidos, identifica pelo menos quatro grupos parlamentares com atuação 

durante o Primeiro Reinado: os liberais ou patriotas, os moderados, os exaltados e os 

revolucionários.  

De qualquer forma, tais grupos não tinham qualquer estabilidade 

ou pretensão de permanência. A ausência de um vínculo institucional mais robusto entre 

seus integrantes conferia-lhes grande fluidez fazia com que se formassem e se 

dissolvessem durante os debates parlamentares sobre temas específicos. Ademais, tais 

agrupamentos não se apoiavam em quaisquer bases eleitorais e tinham vida e atuação 

limitada à Corte, sem ramificações relevantes no interior do território imperial. 

Apenas a após a abdicação de D. Pedro I é que os partidos 

políticos brasileiros começaram a se estruturar de forma mais sólida. 

Conquanto a existência no cenário nacional de grupos políticos 

com tendências semelhantes fosse mais antiga, Américo Brasiliense afirma que a 

revolução de 7 de abril de 1831 precipitou a formação dos partidos restaurador, 

republicano e liberal. O primeiro deles defendia o retorno de D. Pedro I ao comando do 

Império brasileiro. O segundo, como a própria designação já indica, pugnava pela 

substituição da monarquia pela república. Finalmente, o terceiro defendia a realização de 

reformas na Constituição outorgada em 1824, mantido, todavia, o regime monárquico 

então vigente. Os integrantes deste último partido dividiram-se logo em moderados e 

exaltados, defendendo estes uma maior abertura democrática e, especialmente, a 

transformação do Estado unitário de então em uma monarquia federativa. O partido 

                                                 
40 História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas. Brasília: Editora Universidade 
de Brasília, 1981, pp. 23/26. 
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restaurador, por óbvio, surgiu apenas com a abdicação. Entretanto, cerca de três anos 

depois, sucumbiu diante da morte de D. Pedro I em Portugal, em 24 de setembro de 1834.  

O acima citado autor marca o mesmo ano de 1831 para o 

surgimento do Partido Liberal e o de 1837 para a formação do Partido Conservador, ano 

da renúncia do Regente Feijó. Manoel Rodrigues Ferreira também adota estas datas para 

assinalar o surgimento destas legendas no cenário nacional 41. O contexto histórico que 

marcou o afastamento mais nítido das duas tendências reinantes envolveu os debates 

acerca da interpretação da famosa Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834 (Ato Adicional à 

Constituição do Império), que conferiu prerrogativas inéditas às províncias – dentre as 

quais se destaca a criação das Assembléias Provinciais 42. Tais debates culminaram na 

superveniência da Lei nº 105, de 12 de maio de 1840 (Lei de Interpretação ao Ato 

Adicional), que restituiu ao poder central parte das prerrogativas descentralizadas em 

1834. 

Estas datas não são aceitas de forma absolutamente pacífica por 

todos os juristas, cientistas políticos e historiadores. Isto porque, na esteira dos 

ensinamentos de Afonso Arinos, 

“naturalmente não se pode marcar data certa para um fato 

histórico desta natureza, que é menos um fato do que um 

processo histórico. Um partido não se constituía naquele 

tempo, como hoje se faz, com datas precisas, com 

documentos públicos sujeitos a verificação e registro” 43. 

 

Quando quer que possam ser considerados fundados, todavia, o 

fato é que tais agremiações – agora oficialmente - praticamente monopolizaram o cenário 

político do período compreendido entre o final da Regência – e mesmo antes, a partir da 

abdicação de D. Pedro I - e a proclamação da República, em 1889. É o que podemos 

                                                 
41 Evolução do sistema eleitoral brasileiro. Brasília: Senado Federal, 2001, p. 205. 
42 Os programas dos partidos e os Segundo Império. Brasília: Senado Federal; Rio de Janeiro: Fundação 
Casa de Rui Barbosa, 1979, pp. 17 e 21. 
43 História e teoria dos partidos políticos no Brasil... op. cit., p. 31. 
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extrair da tabela abaixo, organizada de acordo com os dados reunidos por Vamireh 

Chacon: 

  

Tabela – Gabinetes e partidos – 1840 a 1889 44 

Período Partido no 
Gabinete Período Partido no 

Gabinete 
24.06.1840 a  
23.03.1841 Liberais 15.08.1864 a 

12.05.1865 Liberais 

23.03.1841 a 
02.02.1844 Conservadores 12.05.1865 a 

03.12.1866 Conservadores 

02.02.1844 a 
22.09.1848 Liberais 03.12.1866 a 

16.07.1868 Liberais 

22.09.1848 a 
06.09.1853 Conservadores 16.07.1868 a 

05.01.1878 Conservadores 

06.09.1853 a 
04.05.1857 Conciliação 05.01.1878 a 

20.08.1885 Liberais 

04.05.1857 a 
24.05.1862 Conservadores 20.08.1885 a  

07.06.1889 Conservadores 

24 a 
30.05.1862 Liberais 07.06.1889 a  

15.11.1889 Liberais 30.05.1862 a 
15.08.1864 Conservadores

 

 

Mas, ao contrário do que possa aparentar, o fosso que apartava os 

integrantes dos Partidos Liberal e Conservador não era tão profundo assim.  

Foi imortalizada a observação mordaz do político pernambucano 

Holanda Cavalcanti (adversário, em 1835 e 1838, respectivamente, do Padre Diogo Feijó 

e de Araújo Lima nas eleições para o exercício da Regência Una, também instituída pelo 

Ato Adicional de 1834) que afirmava que nada se assemelhava mais a um ‘saquarema’ do 

que um ‘luzia’ no poder 45. Como ‘saquaremas’ eram conhecidos os integrantes do 

Partido Conservador no início do segundo Império, que tinham propriedades no 

município fluminense de mesmo nome, onde praticavam inúmeros desmandos eleitorais. 

                                                 
44 História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., p. 29. A coincidência 
de datas que marcam o final de cada período de domínio de um partido e o início da próxima fase de 
comando da outra agremiação consta da obra do autor e, por esta razão, foi mantida.  
45 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 6ª edição. Editora da Universidade de São Paulo : Fundação do 
Desenvolvimento da Educação, 1998, p. 180. 
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Por ‘luzias’, a seu turno, eram tratados os membros do Partido Liberal, em função da Vila 

de Santa Luzia, em Minas Gerais, onde experimentaram sua última e maior derrota 

durante a Revolução Liberal de 1842. 

É verdade que, em linhas gerais, os primeiros, profissionais 

liberais e comerciantes em sua maioria, representavam preferencialmente os interesses da 

então emergente sociedade urbana comercial. Os segundos, por seu turno, provinham das 

então dominantes oligarquias rurais e notabilizaram-se na defesa dos interesses e pontos 

de vista desta mesma economia agrária. 

Américo Brasiliense indica como plataforma defendida pelos 

liberais daquele tempo a defesa dos seguintes princípios: a instituição de uma monarquia 

federativa, a extinção do Poder Moderador, a eleição bienal da Câmara dos Deputados, a 

eletividade dos senadores e a temporariedade de seus mandatos, a supressão do Conselho 

de Estado, instituição de Assembléias Legislativas Provinciais com duas Câmaras e a 

designação de intendentes para os municípios, que exerceriam funções equivalentes aos 

dos presidentes das províncias. O mesmo autor indica que integravam o programa dos 

conservadores as seguintes teses: interpretação do Ato Adicional de 1834 (restringindo as 

atribuições das Assembléias Provinciais), a rigorosa observância dos preceitos da 

Constituição de 1824, a resistência a inovações políticas que não fossem maduramente 

estudadas, o restabelecimento do Conselho de Estado, a centralização política como 

instrumento de preservação da paz e da unidade nacional contra quaisquer rebeliões, 

exeqüibilidade dos atos do Poder Moderador sem a referenda ou a responsabilidade, quer 

legal, quer moral dos ministros de Estado e o reconhecimento de que o Imperador impera, 

governa e administra 46. 

Entretanto, é necessário reconhecer, em contrapartida, que tanto a 

estrutura social e econômica quanto as restritivas regras eleitorais e normas de equilíbrio 

entre os poderes então vigentes não permitiam a ascensão de grupos muito heterogêneos 

ao poder.  

Por exemplo, foi apenas com o advento da Lei Saraiva (Decreto 

nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881) que os senadores, deputados gerais e provinciais 

                                                 
46 Os programas dos partidos e os Segundo Império... op. cit., pp. 19/20 e 22. 
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passaram a ser eleitos diretamente. Até então, conforme determinava o art. 90 da Carta de 

1824, tais agentes eram escolhidos por “eleitores de província” designados pela “massa 

dos cidadãos ativos” que deveriam reunir-se em Assembléias Paroquiais.  

Mesmo assim, estas eleições diretas não podem ser comparadas 

sob qualquer aspecto com o modelo eleições gerais e diretas que conhecemos hoje. 

Escravidão, restrições censitárias (era necessário comprovar renda líquida anual de 100 e 

200 mil réis para ser habilitado para, respectivamente, votar e ser votado para a Câmara 

dos Deputados, valores estes aumentados para 200 e 400 mil réis, respectivamente, pela 

Lei nº 387, de 19 de agosto de 1846) e de gênero (as mulheres eram proibidas de votar e 

de serem votadas), as limitações práticas que impediram o voto de analfabetos de 1824 a 

1842 (os eleitores deveriam assinar a cédula de votação), sem mencionar as inúmeras 

espécies de fraudes e burlas praticadas desde sempre durante os processos de alistamento, 

votação e apuração dos votos, que tiveram seu ápice na eleição de 1840, popularmente 

batizada de “eleição do cacete” 47, que levou ao poder uma Câmara de Deputados 

majoritariamente liberal. 

Assim, esta relativa homogeneidade de cerne apresentada pelos 

partidos imperiais é em parte explicada por esta certa homogeneidade social dos seus 

eleitores, artificialmente provocada por todas estas restrições à apresentação de 

candidaturas e ao exercício do direito de voto. Como anota Jairo Nicolau, “até 1880, 

entre 5% e 10% da população estava inscrita para votar”. Não obstante, os números de 

comparecimento efetivo nas últimas eleições realizadas antes da proclamação da 

República dão o tom da quase nula disputa política então vigente: 1% da população nas 

eleições de 1881 e 1885 e 0,9% na de 1886 48. 

A estes fatores, some-se a influência avassaladora exercida pelo 

Poder Moderador, constitucionalmente encarnado na figura do Imperador. Cumprindo 

um papel que, nos regimes democráticos, é reservado à opinião pública, sempre que 

assim determinavam os interesses da Coroa, D. Pedro II promovia a substituição do 

gabinete liberal por um conservador ou vice-versa. Estes, buscando conservar o poder a 

                                                 
47 PORTO, Walter Costa. O voto no Brasil – da Colônia à 6ª República. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Topbooks, 2002, p. 65 
48 História do voto no Brasil… op. cit., p. 24. 
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todo custo, manipulavam o sistema eleitoral de modo a garantir a sua permanência à 

frente da Assembléia Geral e, por conseqüência, do gabinete – pelo menos até segunda 

ordem do Imperador. Desta forma, 

“não era a vitória eleitoral que levava ao poder mas o 

contrário, o poder levava a vitórias eleitorais. No decorrer 

de todo o período nunca o grupo ocupante do poder 

ministerial perdeu uma eleição” 49. 

 

Este sistema contrariava frontalmente a própria lógica do regime 

parlamentarista então vigente, pois “as eleições não geravam governo, mas serviam para 

dar sustentação parlamentar ao Gabinete escolhido pelo Imperador”. Ademais, a 

competição eleitoral entre as agremiações era muito limitada. Tanto assim que, “no 

Segundo Reinado, das 16 legislaturas eleitas, cinco foram câmaras unânimes e uma teve 

apenas um deputado de oposição” 50. 

Assim, em tal ambiente tão pouco propício, seria de se estranhar 

que um sistema partidário sadio pudesse desenvolver-se sem as máculas apontadas.  

Cumpre anotar, antes de encerrar os comentários sobre o período 

que antecedeu a República que, além dos Partidos Conservador e Liberal, a doutrina 

identifica a formação de outras agremiações ainda durante o Segundo Reinado 51.  

Um deles era o Partido Progressista, formado durante a legislatura 

eleita em 1861 a partir da “Liga Progressista”, composta da união entre liberais e 

conservadores moderados. Tal agremiação se opunha à reforma da Constituição; à eleição 

direta; à descentralização política; ao exclusivismo nos cargos públicos; à jurisdição 

administrativa em matéria penal e nas questões cíveis concernentes à propriedade. Ao 

mesmo tempo defendia, como principais bandeiras, a regeneração do sistema 

representativo e parlamentar pela sincera execução e amplo desenvolvimento do dogma 

                                                 
49 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit., pp. 32 e 
34. 
50 NICOLAU, Jairo. História do voto no Brasil… op. cit., pp. 25 e 26. 
51 BRASILIENSE, Américo. Os programas dos partidos e os Segundo Império... op. cit., pp. 25/29, 31/39 
e 41/61. 
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constitucional da divisão de poderes políticos; a responsabilidade dos ministros de Estado 

pelos atos do Poder Moderador; a verdade do orçamento; a realização prática das 

liberdades individuais; em todas as suas relações; a defesa dos direitos e interesses locais 

da província e do município; a efetiva execução do Ato Adicional; a descentralização 

administrativa necessária à comodidade dos povos; a economia dos recursos públicos; a 

responsabilidade efetiva dos funcionários públicos; a severa punição dos crimes; a 

reforma e sincera execução da lei eleitoral de modo que as qualificações sejam 

verdadeiras, a eleição seja a expressão real da vontade nacional e que seja assegurada a 

representação das minorias e o respeito às incompatibilidades; a reforma judiciária; a 

separação de polícia e justiça; a competência para julgar todos os crimes, salvo algumas 

exceções; a edição de um Código Civil; a revisão do Código Comercial; a reforma 

municipal, separando-se a deliberação da execução, ficando aquela reservada à Câmara e 

esta ao seu presidente; e a reforma da Guarda Nacional.  

Outros dois partidos citados pela doutrina são o Partido Liberal-

Radical e o novo Partido Liberal. Todavia, ambos e especialmente aquele, se 

assemelhavam muito mais a facções mais progressistas do Partido Liberal então existente 

do que a qualquer outra coisa. 

O primeiro, formado a partir de 1868, defendia idéias liberais 

“mais adiantadas”, tais como a descentralização política; o ensino livre; a polícia eletiva; 

a abolição da Guarda Nacional; a eletividade dos senadores e a temporariedade de seus 

mandatos; a extinção do Poder Moderador; a separação da judicatura da polícia; a 

instituição do sufrágio direto e generalizado; a substituição do trabalho servil pelo 

trabalho livre; a eletividade dos presidentes das províncias; a independência da 

magistratura; e a proibição dos representantes da nação aceitarem nomeação para 

empregos públicos, títulos e condecorações. Estas idéias eram difundidas especialmente 

por meio de dois periódicos que então circulavam pela Corte: o Opinião Liberal e o 

Correio Nacional. Muito embora não tenha alcançado muito destaque durante o período 

imperial, foi de suas fileiras que saíram alguns dos republicanos que publicaram o famoso 

manifesto de 1870. 
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O segundo, por sua vez, foi formado em 1869 a partir da reunião 

de liberais históricos e progressistas insatisfeitos com a dissolução, pelo Imperador, em 

julho de 1868, do ministério progressista organizado em agosto de 1866 (dentre os 

insatisfeitos incluía-se o próprio Américo Brasiliense, então deputado geral). Auto-

intitulados de Centro Liberal, os integrantes do novo Partido Liberal fundaram o Clube da 

Reforma e o jornal Reforma, na Capital do Império, dedicados à difusão de suas idéias. 

Eis as principais: a responsabilidade dos ministros pelos atos do Poder Moderador; a 

defesa da máxima: o rei reina e não governa; a organização do Conselho de Ministros 

como meio prático das idéias anteriores; a descentralização política, no verdadeiro 

sentido do self-government ambicionado pelo Ato Adicional de 1834; a maior liberdade 

em matéria de comércio e indústria e a conseqüente revogação de privilégios e 

monopólios; garantias efetivas da liberdade de consciência; o ensino livre aos 

particulares; a independência do Poder Judiciário e do magistrado; a unidade da 

jurisdição do Poder Judiciário e o fim de toda justiça administrativa; a supressão da 

vitaliciedade dos senadores; e a redução do efetivo das forças armadas em tempos de paz.  

Além destes princípios, posteriormente, o novo Partido Liberal 

passou a defender também a realização de uma ampla reforma eleitoral baseada na 

realização de eleições diretas na Corte, nas capitais de províncias e cidades que tivessem 

mais de 10 mil almas; a qualificação permanente de eleitores realizada pelo juiz 

municipal; a incompatibilidade de deputados e senadores para exercer diversos cargos. 

Passou a militar, ainda, a favor da realização de amplas reformas nas estruturas policiais e 

judiciárias; da abolição da Guarda Nacional; e, especialmente, da emancipação dos 

escravos. 

Por derradeiro, é importante mencionar o Partido Republicano, 

formado em 1870, a partir da publicação de seu famoso manifesto inspirado nos ideais 

positivistas, republicanos e federalistas. Seus integrantes eram, em sua maioria, aqueles 

liberais ainda insatisfeitos com a queda do gabinete promovida pelo Imperador em 1868. 

Entre eles, se fortalecia a crença segundo a qual a monarquia, mesmo reformada, não 

poderia corresponder ao nível de demanda de um sistema representativo e de governo 

eficiente. Assim, as convicções dos membros do Partido Liberal-Radical anteriormente 

organizado, rapidamente evoluíram para abrigar também a defesa da proclamação da 
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República e a instituição do federalismo. Quando, posteriormente, a estes políticos 

republicanos aliaram-se setores importantes do Exército, o fim do Império foi selado. 

Principalmente por evoluir a partir de grupos e facções e por, 

durante um bom tempo de sua aurora, ter limitado sua atuação aos parlamentos, o 

processo geral de estruturação histórica dos partidos no Brasil, em essência, guardou 

algumas semelhanças com os modelos americano e britânico. De lá para cá, contudo, o 

sistema partidário brasileiro seguiu rumos absolutamente distintos daqueles trilhados 

pelos modelos citados, conforme veremos. 

 

1.4.2. Os partidos na República Velha 

A exemplo da Carta de 1824, também a Constituição de 1891 

silenciava a respeito dos partidos. Nem mesmo a primeira norma republicana destinada a 

regulamentar as eleições gerais ordinárias fazia menção à tais agremiações. Destarte, o 

art. 29 da Lei nº 35, de 26 de janeiro de 1892, não estabelecia a filiação partidária como 

condição de elegibilidade. 

Qualquer apreço ou credibilidade que o sistema de partidos 

imperial possa ter ostentado enquanto durou o regime implodido pelo 15 de novembro – 

se é que, de fato, em algum momento ostentou -, não chegou intacto à República. Contra 

ele “se levantavam os políticos, os militares, os positivistas e grandes camadas da opinião 

pensante” 52. 

A ojeriza aos partidos de então pode ser explicada por diversos 

fatores, todos eles oriundos, entretanto, da forma com que eram travadas as batalhas por 

espaço político durante o reinado.  

Como primeiro argumento é possível alinhar a já descrita 

homogeneidade de origem e de práticas dos liberais e conservadores no campo da disputa 

pelo poder político. A lógica da atuação de uns e de outros não eram tão distintas quanto 

bradavam seus programas. Esta confusão foi agravada durante o processo de abolição da 

escravatura, quando integrantes de ambos os partidos dividiam-se acerca da medida. 

                                                 
52 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no Brasil... op. cit., p. 54. 
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Consoante asseverado no item anterior, a oportunidade de se 

comandar o Gabinete Ministerial não emergia dos resultados eleitorais, mas da vontade 

do Imperador, que, usando as prerrogativas de titular do Poder Moderador, substituía os 

partidos que o auxiliavam na condução do governo sempre que entendesse conveniente. 

Diante desta incerteza, os parlamentares ocasionalmente no poder – tanto conservadores 

quanto liberais - tratavam de aniquilar a oposição e dificultar ao máximo a substituição 

do Gabinete. Daí a eleição de tantas Câmaras unânimes (ou quase) durante o período. Daí 

também as seguidas reformas da legislação eleitoral (Lei do Terço, Leis dos Círculos de 1 

e de 3, etc.), supostamente voltadas a assegurar a representação das minorias. Havia uma 

certa compreensão - que, na maioria das vezes, não passava para o plano prático - de que 

o sistema de aniquilação das oposições não era favorável a nenhum dos grupos políticos 

então existentes, já que era a vontade do Imperador e não as urnas a responsável pela 

alternância no poder. 

Ademais, ainda que as urnas fossem a verdadeira força motriz da 

alternância no poder durante o reinado, é necessário reconhecer que as inúmeras 

limitações ao exercício do direito de voto impostas no período faziam com que apenas 

uma parcela ínfima da população do país participasse efetivamente da operação eleitoral 

(cerca de 1% nas últimas eleições imperiais, como visto mais acima). Conseqüentemente, 

não se pode reconhecer ao poder até então exercido pelos partidos e parlamentares 

imperiais qualquer suporte eleitoral popular. 

Desta forma, como muito bem destacado por Vamireh Chacon, 

“todos os êxitos partidários do Império de nada lhe valeriam” 53, pois o prolongamento e 

o agravamento das disputas por espaço e as constantes intervenções régias acima 

descritas corroeram as estruturas, idéias, princípios e teses ostentadas pelos partidos da 

época “até que, atiradas ao despenhadeiro da mais senil decadência, não restaram 

daquelas bandeiras rotas senão os farrapos que a cavalaria de Deodoro recolheu, no 

Campo de Santana, ao ensejo do golpe de Estado republicano de 15 de novembro de 

1889” 54. 

                                                 
53 História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., p. 57. 
54 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 5ª edição. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 200. 
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Assim, tão logo o Decreto do Governo Provisório nº 6, de 19 de 

novembro de 1889, extinguiu as exigências censitárias para o exercício do direito de voto 

considerou eleitores todos os cidadãos brasileiros, no gozo dos seus direitos civis e 

políticos, que soubessem ler e escrever, um grande número de cidadãos entrou na cena 

política republicana. Como não participavam do jogo político durante o ato anterior, não 

tinham qualquer apreço pelas instituições partidárias da época. 

É claro que esta aparente abertura não transformou 

completamente o sistema então vigente, conferindo-lhe um alto grau de inclusão, 

conforme podemos notar da tabela abaixo, que demonstra os resultados das eleições 

presidenciais realizadas durante a Primeira República e a porcentagem da população que 

delas efetivamente participou: 

 

Tabela – Competitividade e participação popular nas eleições presidenciais da 

Primeira República 55 

Ano Candidato vencedor % dos votos 
válidos 

Votantes (% 
da população 

total) 
1889 Deodoro da Fonseca 1 - - 
1891 Floriano Peixoto 2 - - 
1894 Prudente de Morais 84,3 2,21 
1898 Campos Salles 90,9 2,7 
1902 Rodrigues Alves 91,7 3,44 
1906 Afonso Pena 97,9 1,44 
1909 Nilo Peçanha 3 - - 
1910 Hermes da Fonseca 57,1 3,19 
1914 Wenceslau Braz 91,6 2,4 
1918 Rodrigues Alves 99,1 1,48 
1919 Delfim Moreira 4 - - 
1919 Epitácio Pessoa 71 1,5 
1922 Arthur Bernardes 56 2,9 
1926 Washington Luís 98 2,27 
1930 Júlio Prestes 5 57,7 5,65 
1930 Getúlio Vargas - - 

1 – Alçado à chefia do governo provisório em 1889 após a proclamação da República. Torna-se presidente 
constitucional, eleito pelo Congresso, em fevereiro de 1891. 

2 – Assume a presidência em novembro de 1891 em função da renúncia de Deodoro da Fonseca e a exerce 
até o final do mandato. 

                                                 
55 LAMOUNIER, Bolivar. Da independência a Lula: dois séculos de política brasileira... op. cit., p. 101. 
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3 – Assume a presidência em junho de 1909 em função da morte de Afonso Pena e a exerce até o final do 
mandato. 

4 - Assume a presidência em função da morte, antes da posse, de Rodrigues Alves e a exerce até que um 
novo presidente (Epitácio Pessoa) escolhido por novas eleições realizadas em 1919 assumisse o cargo. 

5 – Vencedor nas eleições e impedido de tomar posse pelo movimento revolucionário chefiado por Getúlio 
Vargas. 

 

De fato, tal qual ocorreu no Império, durante todo o período 

assinalado, a participação popular nas eleições presidenciais continuou muito limitada. 

Outro relevante fator – também decorrente da dinâmica das 

batalhas por espaço político durante o reinado acima exposta e muito mais influente que o 

anterior – que contribuiu para a completa ruína dos partidos imperiais na aurora da 

República e para a moldagem do sistema partidário que se seguiu era a forma com a qual 

as lideranças locais eram tratadas durante o citado processo de aniquilação das oposições 

tão comum no período que se encerrava. Não raro, quando no comando do Gabinete e 

procurando conservar-se à frente dele, os Partidos Conservador e Liberal tratavam de 

impor a todo custo sua própria vontade sobre as das lideranças locais, de modo a reverter 

em cadeiras parlamentares sua influência ministerial, aumentando, assim, o custo político 

da alternância. 

Ademais, não se pode olvidar que as oligarquias regionais – 

especialmente a paulista, a mineira e a gaucha -, já bastante fortalecidas no cenário 

político imperial, encontraram no federalismo a arma adequada para combater 

eficazmente o centralismo monárquico até então dominante. 

Isto não significa que não houve tentativas de formação de 

legendas nacionais. Vamireh Chacon cita como exemplo a tentativa de Francisco 

Glicério, um dos mais entusiastas participantes da Convenção de Itu de 1870, logo 

convertido em chefe do Partido Republicano Paulista, de organizar o Partido Republicano 

Federal, fundado sobre um ideal de conjunção harmônica entre partido e Estado que se 

refletisse em centralização político-partidária e descentralização administrativa 

federalista. Entretanto, como conta a história, sua tese não vingou diante da “política dos 

governadores” que acabou se firmando até que Vargas rompesse à força o sistema de 

revezamento criado. O último ato do Partido Republicano Federal foi o lançamento da 

candidatura presidencial – derrotada - de Lauro Sodré, decorrente de desentendimentos 
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do organizador da legenda com o então Presidente Prudente de Morais, que decidiu 

lançar – com sucesso - Campos Sales à sua sucessão 56. 

Anota-se, ainda, a tentativa de formação do Partido Democrático 

Nacional, a partir dos Estados paulista e mineiro, mas que, nos dizeres de Afonso Arinos, 

“pela sua estrutura e composição, exprimia apenas os anseios da reforma política, no 

sentido mais formal da expressão. Não se aprofundava até as necessidades de reforma 

social” 57. 

De qualquer modo, “neste contexto de início da experiência 

republicana, caracterizado por grande desconfiança às instituições nacionais, não havia 

ambiente propício à formação de partidos nacionais” 58. Os grupos republicanos 

formados de forma fragmentada na fase final do Império – especialmente depois de 1870 

– tenderam a formar núcleos autônomos de poder que, com o tempo, converteram-se nos 

fortes Partidos Republicanos estaduais, dominados a pulso firme pelas oligarquias de 

cada ente federativo, dentre os quais se destacaram os de São Paulo, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e Paraíba. 

Sem mencionar todos os fatores sociais e econômicos que 

também influíram para este processo de pulverização do poder político no período, a 

organização partidária regionalizada na Primeira República foi favorecida por duas outras 

relevantes causas constitucionais Por um lado, o federalismo republicano, instituído pelo 

Decreto nº 1/1889 e confirmado - antes mesmo do texto promulgado em 1891 - pela 

“Constituição” outorgada pelo Governo Provisório por meio do Decreto nº 510, de 22 de 

junho de 1890, removeu a figura imperial que se estabeleceu como o epicentro das 

decisões políticas do Império e permitiu, assim, uma descentralização geográfica 

acentuada da vida política Por outro, nenhuma das leis e regulamentos do período fazia 

qualquer referência expressa aos partidos: nem o Decreto 200-A, de 8 de fevereiro de 

1890 (“Regulamento Lobo”), posteriormente substituído pelo Decreto 511, de 23 de 

junho do mesmo ano (“Regulamento Alvim”), nem a Lei nº 35, de 26 de janeiro de 1892, 

ou o Decreto nº 1.688, de 7 de fevereiro de 1894, ou a Lei nº 1.269, de 15 de novembro 

                                                 
56 História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., pp. 69/72. 
57 História e teoria dos partidos políticos brasileiros... op. cit., pp. 61/62. 
58 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit., p. 42. 
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de 1904 (“Lei Rosa e Silva”), ou a Lei nº 3.208, de 27 de dezembro de 1916, ou qualquer 

outro dos muitos regulamentos eleitorais da Primeira República.  

Conseqüentemente, não foi criado o ambiente adequado para o 

fortalecimento institucional dos partidos no início do período republicano. As legendas 

então formadas estavam estreitamente ligadas aos interesses particulares das oligarquias 

regionais e se mostraram incapazes de  

“passar da etapa dos ‘Clubes Republicanos’ para a de 

partidos propriamente ditos. Em vez disso, seu clubismo 

equivaleria, isto sim, às facções de antes dos Partidos 

Liberal e Conservador do Império. O federalismo, traduzido 

pelo mandonismo local como sua consagração, impedia a 

reestruturação de partidos nacionais” 59. 

 

O “Regulamento Alvim”, por exemplo, que definiu as regras para 

as eleições para o preenchimento das vagas do primeiro Congresso Nacional republicano, 

estabelecia simplesmente que: 

“Art. 1º - São condições de elegibilidade para o Congresso 

Nacional:  

1º - Estar na posse dos direitos de eleitor;  

2º - Para a Câmara, ter mais de sete anos de cidadão 

brasileiro;  

3º - Para o Senado, ser maior de 35 anos e ter mais de nove 

de cidadão brasileiro.”  

 

Entretanto, é importante ressaltar que a derrocada dos partidos 

imperiais não implicou a da maioria de seus líderes. E nem poderia ser diferente. Como a 

                                                 
59  CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., 
pp. 68/69. 
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passagem de um regime para outro foi uma “operação simples” 60 que ocorreu sem 

verdadeiras fraturas revolucionárias que deixam cicatrizes sociais, a estrutura de 

dominação política não foi alterada em sua essência, conquanto, por óbvio, tenha se 

verificado um realinhamento mais ou menos horizontal das forças dominantes. O cenário 

político admitiu alguns novos atores (como os militares), expurgou alguns outros mais 

inflamados e converteu outros tantos que foram capazes de se ajustar às novas 

conjunturas. Nada muito além. Na prática, o que houve foi  

“um revezamento do primeiro escalão imperial pelo 

segundo, os barões e viscondes pelos conselheiros e ex-

presidentes de província: em lugar de Ouro Preto e Penedo, 

Rui Barbosa e Prudente de Morais, Campos Sales e Rosa e 

Silva. Em alguns casos, substituição do pai visconde pelo 

filho barão: os dois Rio Branco” 61. 

 

Com efeito, para se ter uma idéia da falta de impacto e de 

significado prático que acompanhou o 15 de novembro, basta constatar que, de certa 

forma, a federação era mais aguardada por setores importantes de nossa elite política do 

que a própria república 62. Tanto assim que o próprio Joaquim Nabuco apresentou o 

Projeto de reforma constitucional nº 65 de 1888, que objetivava implantar o regime 

federativo ainda durante o Império 63, pois, conforme bradava o Manifesto Republicano 

de 3 de dezembro de 1870, “no Brasil, antes ainda da idéia democrática, encarregou-se a 

                                                 
60 LAMOUNIER, Bolivar. Da independência a Lula: dois séculos de política brasileira... op. cit., p. 97. 
61 CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., 
p. 58. 
62 “Já vinha, de mais de uma dezena de anos, a propaganda republicana, mais ou menos generalizada nas 
diferentes províncias do Império. Mas a dizer a verdade do fato, - nem mesmo nela havia muitos espíritos 
esclarecidos, capazes de bem apreciar o complicado da sua constituição, e de demonstrar, 
competentemente, as vantagens da União Federal. Em geral, sabia-se da prosperidade da Nação Norte 
Americana, governada por esse sistema; admirava-se aqui os seus progressos, a sua grandeza, em confronto 
com outras nações do velho e do novo-mundo; - e daí o sincero empenho dos bons patriotas brasileiros de 
transplantar para o Brasil regime idêntico, na fé ou convicção, que do mesmo também havia de resultar a 
grandeza de nossa pátria”. CAVALCANTI, Amaro. Regime federativo e a república brasileira. Brasília: 
Universidade de Brasília, 1983, pp. 124-125. 
63 Referido projeto já havia sido apresentado na Câmara dos Deputados pelo mesmo Joaquim Nabuco 3 
anos antes, em 14 de setembro de 1885, além de um primeiro, de conteúdo semelhante, apresentado na 
sessão de 14 de outubro de 1831. 
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natureza de estabelecer o princípio federativo” 64. 

Prova disso, ainda, é que 

“a República proclamada no dia 15 de novembro no Rio de 

Janeiro demorou vários meses a ser conhecida nas 

províncias, que passaram a se chamar Estados (...) Com 

exceção de algumas revoltas monarquistas, a população – 

surpresa e confusa – observou a mudança de regime com 

grande passividade” 65. 

 

Assim, a formação das novas agremiações regionais da Primeira 

República, a despeito de adaptada, não substituiu completamente e desde o início as 

lideranças políticas imperiais. 

Toda esta pulverização geográfica do poder político refletiu-se – 

como era de se esperar – na formação um sistema político sensivelmente instável, 

baseado em um parlamento também altamente pulverizado, sem interlocutores partidários 

capazes de formar maiorias sólidas que dessem sustentação aos governos que, ademais, 

não podiam dispor dos apoios necessários para suprimir as revoltas que pipocavam por 

toda a Republica, tais como a Revolta da Armada (1891), a Revolução Federalista, no 

Rio Grande do Sul (1892) Guerra de Canudos, na Bahia (1893-1897), a Revolta da 

Vacina, no Rio de Janeiro (1904), a Revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro 

(1910), o Conflito do Juazeiro, no Ceará (1911), a Guerra do Contestado (1912-1916) e, 

principalmente, o movimento tenentista, que teve seu auge no “18 do Forte”, no Rio de 

Janeiro (1922), a Rebelião Paulista de 1924 (também conhecida como a “Revolução 

Esquecida”) e a Coluna Prestes, que atravessou o país entre 1924 e 1927.  

Diante deste quadro, o governo Campos Salles ficou marcado 

pela instituição de um pacto entre os governos federal e os dos Estados mais influentes, 

consistente na oferta de apoio político e condições de governabilidade ao Presidente da 

                                                 
64 BRASILIENSE, Américo. Os programas dos partidos e o Segundo Império... op. cit., p. 75. 
65 D’AVILA, Luiz Felipe. A federação brasileira. In BASTOS, Celso Ribeiro (Coordenador).  Por uma 
nova federação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, pp. 54/55. 
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República que, em troca, no comando da comissão eleitoral da Câmara Federal, 

incumbida de reconhecer e validar as eleições dos deputados, comprometia-se a excluir 

da disputa eleitoral os políticos que desagradassem as oligarquias estaduais, que ficariam, 

desta forma, livres para esmagar suas oposições dentro de seus próprios domínios. 

As armas preferidas utilizadas pelas oligarquias ficaram 

conhecidas como “bico de pena” e “degola”. A primeira delas, nada estranha ao período 

anterior, conforme relata Francisco Belisário, consistia em dar um verniz de legalidade às 

disputas que, na prática, eram realizadas sob os maiores desmandos das oligarquias. Nas 

palavras do aludido autor: 

“Em regra geral, as eleições assim feitas, a bico de pena, 

como se diz, são as mais regulares, segundo as atas: não há 

nelas uma só formalidade preterida, tudo se fez a horas e 

com os preceitos das leis, regulamentos e avisos do 

governo; é difícil que ofereçam brecha para nulidades” 

(grifo do autor) 66. 

 

A segunda, também chamada de “terceiro escrutínio”, consistia na 

última ferramenta forjada para aniquilar as oposições: depois dos alistamentos 

falsificados, das pressões e violências exercidas sobre os votantes, dos vícios e fraudes da 

apuração dos votos depositados, as comissões de reconhecimento das eleições 

constituídas perante as Casas Legislativas simplesmente diplomavam no lugar dos 

candidatos mais votados que a opinião pública julgava eleitos, outros que agradassem 

mais as oligarquias locais 67. 

Estava, portanto, criada a “política do café-com-leite” ou “dos 

governadores” e decretada a morte de toda e qualquer tentativa de estabelecimento de 

partidos políticos nacionais enquanto vigorasse este arranjo. 

 

                                                 
66 O sistema eleitoral no Império... op. cit. p. 33. 
67 PORTO, Valter Costa. Dicionário do voto... op. cit., pp. 129/130 e 329/330. 
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1.4.3. Os partidos no período Vargas 

Não cabe aqui discutir com profundidade todas as causas que 

impulsionaram os revolucionários de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba a 

romperem, em 1930, com o paulista Washington Luís, então Presidente da República, e 

com todo o Partido Republicano de São Paulo. No que se refere ao objeto deste trabalho, 

basta dizer, muito singelamente, que o estopim da crise foi a indicação, por parte dos 

paulistas, de Julio Prestes para concorrer à chefia do Executivo federal. Em represália, os 

dissidentes lançaram a candidatura do gaúcho Getulio Vargas e do paraibano João Pessoa 

sob as flâmulas da Aliança Liberal formada em 1929. O anúncio da vitória do candidato 

paulista aliado ao posterior assassinato do opositor paraibano, derrotado na disputa pela 

vice-presidência, precipitaram o levante das forças comandadas por Getúlio que, após 

chegarem ao Rio de Janeiro, forçaram a renúncia do governo então no poder e colocaram 

um ponto final no sistema de revezamento político entre paulistas e mineiros que tão 

profundamente marcou a Primeira República. 

Inicialmente, o regime de “disputa” política exercida com suporte 

nos Partidos Republicanos estaduais não foi substituído por nada além do simples arbítrio 

do governo provisório instituído pelo Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1930, 

conforme deixava claro seu art. 1º: 

“Art. 1º - O Governo Provisório exercerá 

discricionariamente, em toda sua plenitude, as funções e 

atribuições, não só do Poder Executivo, como também do 

Poder Legislativo, até que, eleita a Assembléia Constituinte, 

estabeleça esta a reorganização constitucional do país.” 

 

O art. 2º do mesmo diploma legal determinou a dissolução do 

Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas dos Estados (quaisquer que fossem as 

suas denominações), Câmaras ou Assembléias Municipais e quaisquer outros órgãos 

legislativos ou deliberativos existentes nos Estados, nos municípios, no Distrito Federal 

ou Território do Acre. O art. 11, por sua vez, atribuiu ao governo provisório a 

competência para nomear interventores com poderes excepcionais equivalentes aos seus 
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próprios, inclusive no que se referia à possibilidade de nomeação dos prefeitos 

municipais que, nos mesmos moldes, acumularia as funções executiva e legislativa nos 

limites de seus respectivos territórios e atribuições. 

Inexistente, assim, qualquer disputa legal pelos cargos públicos, 

não havia qualquer espaço para a formação de partidos políticos que canalizassem as 

opiniões populares competissem eleitoralmente pelo poder. 

O prolongamento desta situação excepcional gerou diversas 

agitações políticas que teriam seu auge na deflagração, em 9 de julho de 1932, do conflito 

interno que jogou São Paulo na luta armada contra as tropas “legalistas” do resto do país 

em defesa da promulgação de uma nova Constituição, conforme compromisso firmado no 

próprio decreto que instituiu o governo provisório de 1930. Nem mesmo a edição – 

anterior ao início oficial das hostilidades - do Decreto nº 21.402, de 14 de maio de 1932, 

que fixou o dia 3 de maio do ano seguinte para a realização das eleições para a 

Assembléia Nacional Constituinte foi capaz de impedir a explosão da revolução. 

Foi o Código Eleitoral de 1932 (Decreto nº 21.076, de 24 de 

fevereiro de 1932), que deflagrou o início – de forma um tanto enviesada, é verdade – a 

trajetória legislativa dos partidos políticos brasileiros 68. Diz-se enviesada em função da 

confusão teórica criada pela norma que jogou na mesma vala todas as agremiações. 

Assim dispunha seu art. 99: 

“Art. 99 - Consideram-se partidos políticos para os efeitos 

deste decreto:  

1) os que adquirirem personalidade jurídica, mediante 

inscrição no registro a que se refere o art. 18 do Código 

Civil;  

2) os que, não a tendo adquirido, se apresentarem para as 

mesmos fins, em caráter provisório, com um mínimo de 

500 eleitores;  

                                                 
68 Não obstante, foi apenas com o advento da “Lei Agamenon” (Decreto-Lei nº 7.586, de 28 de maio de 
1945) que aspectos relativos à organização e ao funcionamento dos partidos políticos brasileiros passaram a 
ser mais efetivamente tutelados pelo direito, conforme se verá logo adiante, no próximo subitem. 
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3) as associações de classe legalmente constituídas.  

Parágrafo único - Uns e outros deverão comunicar por 

escrito ao Tribunal Superior e aos Tribunais Regionais das 

regiões em que atuarem a sua constituição, denominação, 

orientação política, seus órgãos representativos, o endereço 

de sua sede principal, e o de um representante legal pelo 

menos”. 

 

Entretanto, mesmo assim, o Código outorgou-lhes uma série de 

relevantes prerrogativas relativas à fiscalização do processo eleitoral como um todo, de 

certa forma muito semelhantes às que a legislação atual lhes confere: 

“Art. 100 - Para todos os atos referentes ao alistamento, é 

facultado aos partidos políticos, por meio de delegados seus 

ou representantes, que nomeiem junto aos juízes ou 

Tribunais eleitorais:  

1) examinar, no arquivo eleitoral, em companhia dos 

funcionários designados, e com a aquiescência previa do 

Tribunal Superior, quaisquer autos ou documentos;  

2) apresentar alegações e protestos, por escrito, recorrer, 

produzir todo gênero de provas e denunciar perante a 

autoridade competente os funcionários eleitorais;  

3) acompanhar o processo de qualificação e inscrição dos 

eleitores;  

4) requerer que, com sua assistência, de interrogue em 

forma sumária, o alistando quanto à identidade e se 

verifique seu conhecimento de leitura e escrita.  

Art. 101 - Para os atos referentes à votação e apuração, 

podem, quando registrados, nomear fiscais:  
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a) os candidatos, individualmente ou em conjunto;  

b) os partidos e as alianças de partido.  

§ 1º - (...)  

§ 2º - Os partidos, bem como os candidatos registrados, 

podem ter junto a cada Mesa Receptora um delegado, e, até 

três, junto ao Tribunal Regional.” 

 

Dado este ambiente desfavorável, a efetiva organização das 

agremiações partidárias nesta primeira fase do período varguista, mesmo nestes termos 

distorcidos fixados do Código Eleitoral de 1932, só começou a se tornar mais visível com 

a aproximação das eleições para a Assembléia Constituinte de 1933/1934. 

Em obediência ao que dispunha o art. 3º do Decreto nº 22.621, de 

5 de abril de 1933, foram eleitos 214 deputados nos termos da fórmula eleitoral prevista 

no Código Eleitoral de 1932, então vigente, além de outros 40 oriundos de sindicatos e 

associações de profissionais liberais de funcionários públicos. Apenas a título de 

curiosidade, em função da novidade consistente na extensão às mulheres do direito ao 

sufrágio, conforme singelamente prescrito no art. 2º do Código Eleitoral de 1932, as 

eleições de 1933 marcaram a ascensão ao parlamento federal da primeira mulher, a 

médica Carlota Pereira de Queiroz, eleita pela Chapa Única, que concorreu no Estado de 

São Paulo, após ativa participação na Revolução de 1932. 

Todavia, ressalvadas as novas competências da justiça eleitoral, o 

sufrágio eleitoral e as maiores garantias ao segredo do voto, terminavam por aí as 

divergências mais substanciais com o período imediatamente anterior à Revolução de 

1930. Entre as eleições de 1933 e o início do Estado Novo, em 1937, o sistema partidário 

brasileiro permaneceu fincado em bases essencialmente regionais. Afonso Arinos, ao 

mesmo tempo em que lhes concede méritos pela constitucionalização do país, joga na 

conta das “susceptibilidades e mágoas da derrota” dos revolucionários de 1932 a 

responsabilidade pelo aguçamento do sentimento de autonomia dos Estados: “Pode-se, 
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mesmo, considerar a atitude dos vencidos constitucionalistas uma das maiores 

contribuições no sentido da manutenção do estadualismo partidário” 69. 

 Com efeito, como descreve Vamireh Chacon, enquanto o Partido 

Socialista Brasileiro - PSB ainda se reorganizava em São Paulo, o Partido Comunista 

Brasileiro - PCB – fundado oficialmente em 1922 - ainda na clandestinidade, buscava 

articular-se legalmente sob a bandeira da Aliança Nacional Libertadora – ANL e, 

enquanto a Ação Integralista Brasileira – AIB ainda se organizava sob o comando de 

Plínio Salgado, os partidos regionais continuavam dominando a cena política nacional. 

Surgiram “novos partidos, no nome, porém com os habituais vícios e oportunismos” 70. 

A diferença é que as novas agremiações – submetidas ao 

comando das oligarquias patrimonialistas de sempre – mostravam-se agora ao público 

com rótulos de “Liberal”, “Popular”, “Progressista”, “Nacionalista”, “Nacional”, 

“Socialista”, “Nacional Socialista” e “Social”. A moda do discurso liberal de outrora 

abria espaço para o discurso social esquerdista que, não obstante, ocultava as mesmas 

práticas políticas de outros tempos e representava os mesmos interesses conservadores. 

Sob esta nova roupagem, inúmeros partidos foram constituídos 

pelo país. A despeito da identidade de nomes, a única coisa que os unia era, em grande 

medida, o regionalismo patrimonial e oligárquico. Conforme o lúcido magistério de 

Afonso Arinos, “não é que faltassem partidos ao Brasil, no regime da Constituição de 

1934. Tínhamos, mesmo, em demasia, o que, no caso, era uma forma de não os 

possuirmos realmente” 71. 

Neste cenário, pois, formaram-se: o Partido Progressista na 

Paraíba e em Minas Gerais, o Partido Social Nacionalista em Minas Gerais, o Partido 

Nacional em Alagoas, o Partido Nacionalista e o Partido Popular no Rio Grande do 

Norte, o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Democrático em São Paulo, o Partido 

Nacional Socialista no Piauí, o Partido Popular Radical no Rio de Janeiro, o Partido 

Liberal no Paraná, Santa Catarina, Pará e Mato Grosso, o Partido Republicano Social em 

                                                 
69 História e teoria dos partidos políticos brasileiros... op. cit., p. 63. 
70 História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., p. 117. 
71 História e teoria dos partidos políticos brasileiros... op. cit., p. 64. 
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Pernambuco, além dos Partidos Sociais Democráticos no Ceará, em Pernambuco, na 

Bahia, no Espírito Santo e no Paraná. 

As entidades profissionais – que passaram a contar com assentos 

reservados na Câmara dos Deputados, como visto acima -, organizaram-se sob as 

bandeiras do Partido da Lavoura em São Paulo e no Espírito Santo, e do Partido 

Economista no Distrito Federal.  

Isto tudo sem mencionar as listas avulsas que concorriam às 

eleições, conforme permitia o Código Eleitoral de 1932: a “Lista Hugo Napoleão” no 

Piauí, a “Liberdade e Civismo” em Sergipe, “A Bahia é a Bahia”, “Por Santa Catarina”, a 

“Chapa Única” em São Paulo (que elegeu 17 deputados federais) e em Goiás, a “Frente 

Única” no Rio Grande do Sul e a chapa “Trabalhador, ocupa teu posto” em Pernambuco 

e, ainda, a mais pitoresca delas, o movimento da restauração monárquica denominado 

“Ação Imperial Patrianovista Brasileira”. 

A despeito desta multiplicidade de agremiações, o comando do 

jogo político durante o período que se seguiu às eleições de 1933 até o golpe de 

novembro 1937 ficou a cargo do Partido Autonomista do Distrito Federal, que 

congregava a elite do movimento revolucionário de 1930, e do Partido Constitucionalista 

de São Paulo, que reunia, sob uma nova roupagem, os “velhos oligarcas” do setor 

cafeeiro paulista 72. 

Logo em seguida, a Constituição de 1934 rompeu com o silêncio 

tradicional e inaugurou – ainda que de forma muito tímida e indireta - a fase de 

constitucionalização dos partidos políticos brasileiros. Em duas passagens o texto 

constitucional faz referência a tais agremiações. A primeira delas, no art. 66, quando 

afirma ser vedada a atividade político-partidária aos magistrados. A segunda, trazida pelo 

art. 170, estabelecia a pena de perda do cargo público ao funcionário que se valesse de 

sua autoridade em favor de partido político ou que exercesse “pressão partidária sobre 

seus subordinados”.  

                                                 
72 CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., 
pp. 117/127. 
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Outra relevante inovação do texto de 1934 foi a elevação ao 

patamar constitucional da justiça eleitoral - já prevista no Código Eleitoral editado em 

1932 -, como órgão do Poder Judiciário (arts. 82 e 83, além de diversas outras referências 

espalhadas pelo texto da Constituição). 

No andar infraconstitucional, a Lei nº 48, de 4 de maio de 1935, 

aprofundou as inovações trazidas pelo Código Eleitoral de 1932 no que se referia aos 

partidos. De acordo com seu texto: 

“Art. 166. Considerar-se-ão partidos políticos os que 

tiverem adquirido personalidade jurídica nos termos da lei.  

Parágrafo único - Grupos mínimos de duzentos eleitores, 

que, em cada eleição, registrarem candidatos, serão 

considerados partidos provisórios, para a fase da eleição 

respectiva.  

“Art. 167 - Poderão os partidos políticos registrar-se nos 

tribunais regionais, ou no Tribunal Superior.  

§ 1º - No requerimento de registro, o partido declarara o 

âmbito de sua ação partidária, sua constituição, 

denominação, orientação política, seus órgãos 

representativos, o endereço da sua sede principal, e os seus 

representantes perante o Tribunal Eleitoral.  

§ 2º - O registro será no Tribunal Regional, se o âmbito de 

ação se limitar A região respectiva, ou no Tribunal 

Superior, se o partido exercer ação política por mais de uma 

região.  

§ 3º - A comunicação será acompanhada:  

a) de cópia dos estatutos e de certidão do registro a que se 

refere o art. 18 do Código Civil, quando se tratar de partido 

já com personalidade jurídica;  
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b) de declaração escrita de adesão, assinada, no mínimo, por 

duzentos eleitores, quando se tratar de partido com caráter 

provisório.  

§ 4º Para as alianças de partidos já registrados, será bastante 

indicar onde foi feito o registro de cada um dos aliados, 

sendo a comunicação assinada pelos seus órgãos 

representativos.” 

 

Apesar de não ter sido capaz de corrigir completamente as falhas 

conceituais de seu antecessor (trazia, por exemplo, como visto, a figura do “partido 

provisório”), manteve as prerrogativas já então reconhecidas às legendas para exercer um 

papel fiscalizador do processo eleitoral (art. 169). 

Todavia, o sistema de partidos criado sob o recém estabelecido 

regime não teve chance de se consolidar. Os dias da Constituição de 1934 estavam 

contados.  

O golpe de 10 de novembro de 1937, arquitetado sob o pretexto 

do “Plano Cohen” e da suposta “ameaça comunista” que ele representava, começou a 

mostrar as presas do governo provisório de Getúlio ratificado pelo Congresso 

Constituinte de 1933, nos termos do disposto no art. 1º das Disposições Transitórias da 

Constituição de 1934, “com muitos votos e poucas palmas”, conforme relato de Osvaldo 

Orico reproduzido por Walter Costa Porto 73.  

Por força do Decreto-Lei nº 37, de 2 de dezembro de 1937, foram 

dissolvidos todos os partidos políticos registrados nos já então extintos Tribunal Superior 

e nos Regionais da Justiça Eleitoral sob a seguinte justificativa, constante de seus 

considerandos: 

“Considerando que, ao promulgar-se a Constituição em 

vigor, se teve em vista, além de outros objetivos, instituir 

um regime de paz social e de ação política construtiva;  

                                                 
73 O voto no Brasil… op. cit., p, 269. 
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Considerando que o sistema eleitoral então vigente, 

inadequado às condições da vida nacional, baseado em 

artificiosas combinações de caráter jurídico e formal, 

fomentava a proliferação de partidos, com o fito único e 

exclusivo de dar às candidaturas e cargos eletivos aparência 

de legitimidade;  

Considerando que a multiplicidade de arregimentações 

partidárias, com objetivos meramente eleitorais, ao invés de 

atuar como fator de esclarecimento e disciplina da opinião, 

serviu para criar uma atmosfera de excitação e desassossego 

permanentes, nocivos à tranqüilidade pública e sem 

correspondência nos reais sentimentos do povo brasileiro;  

Considerando, além disso, que os partidos políticos até 

então existentes não possuíam conteúdo programático 

nacional ou esposavam ideologias e doutrinas contrárias aos 

postulados do novo regime, pretendendo a transformação 

radical da ordem social, alterando a estrutura e ameaçando 

as tradições do povo brasileiro, em desacordo com as 

circunstâncias reais da sociedade política e civil;  

Considerando que o novo regime, fundado em nome da 

Nação para atender às suas aspirações e necessidades, deve, 

estar em contato direto com o povo, sobreposto às lutas 

partidárias de qualquer ordem, independendo da consulta de 

agrupamentos, partidos ou organizações, ostensiva ou 

disfarçadamente destinados à conquista do poder público;” 

 

Esta orientação anti-partidarista não era novidade no regime 

inaugurado em 1937. A primeira frase do preâmbulo da Carta outorgada por Vargas em 

10 de novembro daquele ano já aludia à suposta perturbação da paz política e social  
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“por conhecidos fatores de desordem, resultantes da 

crescente agravação dos dissídios partidários que uma 

notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta 

de classes, e da extremação de conflitos ideológicos 

tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, a resolver-se 

em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta 

iminência da guerra civil;” 

 

Da mesma forma, Francisco Campos, Ministro da Justiça de 

Vargas, tido como o principal redator da Carta de 1937, reportando-se a elas e 

confirmando as justificativas apresentadas na mensagem presidencial de 10 de novembro 

daquele ano, dirige ferozes críticas ao papel desempenhado pelo sistema de partidos nos 

regimes democráticos, especialmente o brasileiro de 1934: 

“Tanto os velhos partidos, como os novos em que os velhos 

se transformaram sob novos rótulos, nada exprimiam 

ideologicamente, mantendo-se à sombra de ambições 

pessoais e de predomínios localistas, a serviço de grupos 

empenhados na partilha de despojos e nas combinações 

oportunistas em torno de objetivos subalternos. 

Entre esses quadros partidários e o sentimento e a opinião 

do País não existia a menor correspondência. Eles haviam 

se transformado, com efeito, ou em meros instrumentos de 

falsificação das decisões populares, ou em simples 

cobertura para a ação pessoal de chefes locais ambiciosos 

de influência no governo da Nação, mormente quando posta 

em foco a questão da sucessão. 

(...) 

É, aliás, o resultado infalível das democracias de partidos, 

que nada mais são virtualmente do que a guerra organizada 
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e codificada. Não pode existir disciplina e trabalho 

construtivo num sistema que, na escala dos valores 

políticos, subordina os superiores aos inferiores e os 

interesses do Estado às competições de grupos” 74. 

 

Não é por acaso, portanto, que aquela simples referência negativa 

aos partidos políticos acima transcrita, contida em seu preâmbulo, é a única menção a tais 

agremiações trazida pela Carta de 1937. 

A ALN já havia sido fechada por força do Decreto nº 229, de 11 

de julho de 1935, editado logo após a publicação, no dia 5 de do mesmo mês, em 

comemoração a mais um aniversário do movimento tenentista dos “18 do Forte de 

Copacabana”, de um manifesto de Luís Carlos Prestes em apoio à aludida agremiação, no 

qual incentivava a deflagração de uma revolução contra o governo.  

A única agremiação que permaneceu informalmente em 

funcionamento após novembro de 1937, sob um regime de silenciosa tolerância do 

governo, foi a Ação Integralista Brasileira, dada a simpatia de muitas altas figuras do 

Estado Novo com os princípios integralistas, sabidamente elaborados sob forte influência 

fascista. Entretanto, insatisfeitos com a indefinição de Vargas acerca de suas reais 

inclinações fascistas e com a sua relutância em franquear-lhes mais espaço no novo 

governo, os integralistas resolveram tentar tomar o poder à força e, em 11 de maio de 

1938, atacaram o Palácio Guanabara 75 (então adotado como residência oficial do 

Presidente). A despeito da intensa troca de tiros, a tentativa de putsch foi frustrada pelos 

membros da guarda presidencial. Após este incidente, também os integralistas caíram na 

ilegalidade e logo seriam relegados ao ostracismo, mormente após o “exílio dourado” 76 

de Plínio Salgado em Portugal de Salazar, bem como com a chegada ao país das notícias 

das atrocidades perpetradas pelos nazistas durante a 2ª Guerra.  

                                                 
74 BONAVIDES, Paulo. ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil. 3ª edição. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1991, pp. 336/337. 
75 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit., pp. 63/64. 
76 CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., 
p. 138. 
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O regime autoritário de Vargas não se apoiou em um sistema de 

partido político único, ao contrário dos seus mais próximos equivalentes ideológicos 

europeus, os regimes fascista italiano e nazista alemão, suportados, respectivamente, pelo 

Partido Nacional Fascista e pelo Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores - 

NSDAP. Após o advento do mencionado decreto que dissolveu todas as agremiações 

partidárias então existentes, nenhuma estrutura partidária semelhante foi utilizada como 

instrumento de poder pelo Estado Novo.  

Esta particularidade pode ser atribuída a diversas causas. A 

primeira delas deve-se ao fato de que, ao contrário dos paradigmas acima alinhados, a 

Revolução de 1930, responsável pela ascensão de Getúlio ao poder, não foi organizada 

por um partido político organizado em fortes raízes sociais e políticas. A Aliança 

Nacional não apresentava estas características.  

Conquanto não possa ser reduzido a isso, o movimento foi 

repentinamente deflagrado em função insatisfação de oligarquias de Estados importantes 

como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba diante da pretensão paulista liderada 

por Washington Luis de romper com o regime de revezamento presidencial então em 

curso e preterir outros grandes Estados na escolha de seu sucessor. Não havia um partido 

político nacional forte que conferisse feições ideológicas definidas e ancorasse as 

pretensões revolucionárias. 

Na Alemanha, ao contrário, o NSDAP foi originado a partir de 

Munique, no início da década de 20. Desde então, já sob coloração de uma marcante 

ideologia, foi paulatinamente ganhando espaço e notoriedade a partir de disputas 

eleitorais e de outros meios, como o putsch frustrado da Baviera de 1923, a formação de 

uma sólida milícia armada (as SA), até que, em 1932, elegeu a maior bancada do 

Reichstag. Em conseqüência, Hitler foi alçado à condição de Chanceler e, após a morte 

de Hindenburg, acumulou a função de Presidente da Alemanha. O resto é história. 

Igualmente, Mussolini, desde meados da primeira década do 

século XX e por diversos anos após isso, militou no Partido Socialista italiano. Editou 

diversos jornais e, também inspirado em uma forte doutrina nacionalista, socialista e 

anticomunista, apoiou a formação de grupos armados como as Fasci di Combattimento, 
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as Fasci d'Azione Rivoluzionaria e as Squadre d'Azione. A primeira delas, após a eleição 

de Mussolini para o parlamento italiano no início de 1921 foi transformada no Partido 

Nacional Fascista, que deu suporte ao regime durante todo o período. 

É claro que a primeira providência de regimes autoritários alçados 

ao poder sobre bases partidárias mais sólidas é sufocar as demais legendas que lhes 

possam trazer qualquer ameaça efetiva ou potencial. Foi exatamente o que ocorreu nos 

dois países europeus e o que não pode passar-se com Vargas, dada a ausência de um 

movimento partidário que o tivesse suportado desde o início. 

O segundo fator é devido à forte presença de setores militares no 

Estado Novo. É claro que um regime inicialmente escorado no caudilhismo militarista 

teria muito mais dificuldade para excluir as classes armadas do centro de decisão política 

e substituí-las por um instrumento de ação civil que fizesse as vezes de um organismo 

partidário único e forte.  

Não que isso não tivesse sido tentado por Vargas em nenhum 

momento. Afonso Arinos narra a tentativa de formação, em maio de 1938, logo após o 

rompimento com a AIB, da Legião Cívica Brasileira. Entretanto, diante da resistência 

oposta, principalmente, pelos setores militares nacionais que ainda davam suporte ao 

governo, a iniciativa foi logo abandonada pelo presidente e por seus apoiadores civis 77. 

 

1.4.4. Os partidos entre 1945 – 1965 

O Estado Novo não resistiu ao fim da Segunda Guerra Mundial e 

à conseqüente derrocada dos regimes nazi-fascistas na Europa. 

Diante do iminente fim, Vargas editou a Lei Constitucional nº 9, 

de 28 de fevereiro de 1945 (também chamada de Ato Adicional), que, após alterar 

diversos dispositivos da Constituição de 1937, determinou a convocação de eleições 

diretas para escolha de presidente, governadores, e integrantes das Casas Legislativas 

federais e estaduais (art. 4º). 

                                                 
77 História e teoria dos partidos políticos brasileiros... op. cit., pp. 76/77. 
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O art. 136 da “Lei Agamenon” - nome dado ao Decreto-Lei nº 

7.586, de 28 de maio de 1945 (que regulou, em todo o país, o alistamento eleitoral e as 

eleições de 1945), em homenagem ao então Ministro da Justiça, Agamenon Magalhães, 

responsável por sua redação – marcou para o dia 2 de dezembro de 1945 as eleições para 

Presidente da República, Conselho Federal e Câmara dos Deputados, e para o dia 6 de 

maio de 1946 a escolha dos Governadores dos Estados e dos membros das Assembléias 

Legislativas. O artigo seguinte dispunha que as eleições municipais seriam realizadas 

depois de constituídas as Assembléias Legislativas, nas datas por estas fixadas, 

regulando-se, entretanto, pela mesma lei. 

O citado Decreto-Lei guarda o mérito de ser, a um só tempo, o 

primeiro diploma normativo federal a estabelecer regras e critérios para a organização 

dos partidos políticos 78 e também o primeiro a determinar que só poderiam ser admitidos 

a registro os “partidos políticos de âmbito nacional”, conforme previa expressamente seu 

art. 110, § 1º. Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral poderia negar o registro de legendas 

cujos programas contrariassem os princípios democráticos ou os direitos fundamentais do 

homem definidos na Constituição (art. 114). 

A “Lei Agamenon” inaugurou, ainda, a nossa fase de garantia do 

monopólio dos partidos políticos à apresentação de candidaturas a cargos eletivos, por 

meio da proibição de apresentação de candidaturas avulsas. A partir de sua edição, 

somente poderiam concorrer às eleições os “candidatos registrados por partidos ou 

alianças de partidos” (art. 39). 

Além disso, seu art. 142 revogou expressamente o Decreto-Lei nº 

37, de 2 de dezembro de 1937, que extinguiu os partidos políticos, mantendo vedada, 

contudo, “a criação de milícias cívicas, ou formação auxiliar dos partidos, bem como o 

uso de uniformes e estandartes” estabelecidas pelo mesmo Decreto-Lei editado por 

Vargas na aurora do Estado Novo.  

A despeito de seu mérito, é importante destacar que este diploma 

normativo não superou integralmente as confusões conceituais criadas pelo Código 

                                                 
78 NICOLAU, Jairo. História do voto no Brasil... op. cit., p. 45. A citada norma reservou um título inteiro 
aos partidos políticos (arts. 109 a 114). 
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Eleitoral de 1932. Ainda não se havia consolidado claramente o entendimento de que os 

partidos políticos não são associações quaisquer, mas sim associações com uma 

finalidade especial que é a vocação para a disputa eleitoral pelo poder político. Não foi 

isso, entretanto, o que constou expressamente da redação do art. 109 da Lei Agamenmon: 

“Art. 109 - Toda associação de, pelo menos, dez mil 

eleitores, de cinco ou mais circunscrições eleitorais, que 

tiver adquirido personalidade jurídica nos termos do Código 

Civil, será considerada partido político nacional”. 

 

Ao aprofundar as inovações da breve Constituição de 1934 no que 

se reporta aos partidos políticos, o texto promulgado em 1946 fez referência expressa a 

tais agremiações em diversos dispositivos.  

Além de manter a vedação aos magistrados do exercício de 

atividade político-partidária (art. 96, II) já trazida por aquela, a nova Constituição 

avançou e proibiu, pela primeira vez, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios de lançar impostos sobre bens e serviços de partidos políticos, desde que as 

suas rendas fossem aplicadas integralmente no País para seus devidos fins (art. 31, V, b). 

Também assegurou, tanto quanto possível, na constituição das comissões, a representação 

proporcional dos partidos nacionais que participassem da respectiva Câmara (art. 40, 

parágrafo único). Reconheceu, ainda, às legendas regularmente constituídas, a 

legitimidade para a apresentação de representação pela perda de mandato de 

parlamentares que infringissem as regras de impedimento, incompatibilidade ou de 

presença em sessões (art. 48, § 1º). Ademais, reconhecia aos partidos o direito de serem 

acionistas de sociedades anônimas proprietárias de “empresas jornalísticas, sejam 

políticas ou simplesmente noticiosas, assim como a de radiodifusão” (art. 160). 

Mais importante ainda, o mesmo art. 134, que estabelecia o 

sufrágio universal e direto e o sigilo do voto, também assegurava a representação 

proporcional dos partidos políticos nacionais, na forma que a lei estabelecesse. 
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O art. 141, § 13, da Lei Maior ampliava o conteúdo do art. 114 da 

Lei Agamenon ao vedar a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer partido 

político ou associação, cujo programa ou ação contrariasse o regime democrático, 

baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. A 

pluralidade de partidos, portanto, pela primeira vez, ganhou contornos constitucionais. 

Finalmente, além de outras breves referências às agremiações 

partidárias contidas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que a 

acompanhou, a Constituição de 1946 ainda reconhecia à Justiça Eleitoral a competência 

para promover o “registro e a cassação de registro dos partidos políticos” e para conhecer 

“de reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à 

sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos” (art. 119, I e VIII). 

Neste cenário, diversos partidos – agora com caráter nacional - 

foram formados ou reorganizados (sobre novas ou antigas bases). Os principais foram o 

Partido Social Democrático – PSD, a União Democrática Nacional – UDN, o Partido 

Trabalhista Brasileiro – PTB, o Partido Comunista Brasileiro – PCB e, com menos 

expressão, o Partido Socialista Brasileiro - PSB e o Partido Republicano – PR e o Partido 

Social Progressista – PSP, com especial ênfase para os três primeiros que, efetivamente, 

disputaram as preferências do eleitorado e o comando da cena política durante o período 

que vai entre 1945 e 1964. 

Apesar de a abertura democrática ter se aprofundado a partir de 

1945, os efeitos do regime anterior deixaram profundas marcas no sistema partidário que 

se organizou sob os auspícios da Constituição de 1946. A herança do longo período 

getulista se fez muito presente – de formas diversas -, pelo menos, nas três agremiações 

mais importantes do período: o PSD, o PTB e a UDN: os dois primeiros foram 

organizados por seguidores de Vargas, enquanto o último, em contrapartida, foi 

organizado sob uma forte influência antigetulista 79. Isto não aconteceu por acaso. 

Conforme percebeu Bolívar Lamounier: 

“o Brasil dos anos 50 estava rachado ao meio, dividido por 

uma clivagem profunda, uma complexa falha geológica que 
                                                 
79 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit. p. 71. 
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atravessa diversas camadas sedimentares, mas tinha um 

foco extremamente definido: o antagonismo entre getulismo 

e antigetulismo” 80. 

 

O PSD foi fundado por Benedito Valadares, então Governador de 

Minas Gerais – o único a ter sido confirmado no cargo no início do Estado Novo - e por 

outros interventores federais nos Estados que mantinham boas relações com Getúlio. Esta 

legenda e o PR - “relíquia do Partido Republicano Mineiro ainda sob a chefia do ex-

presidente Arthur Bernardes” 81 - apresentavam muitas características que os 

aproximavam. Ambos eram de orientação conservadora e foram formados a partir de 

bases eminentemente rurais e semi-rurais. Eram a expressão partidária do oficialismo do 

governo federal 82, com especial ênfase para o PSD que, da presidência de Dutra à de 

João Goulart, com exceção da de Jânio Quadros, sempre gravitou muito próximo do 

poder 83 e se consolidou como uma das principais forças do período ora analisado, 

conforme lecionam Bolívar Lamounier e Rachel Meneguello: 

“O elemento de continuidade com a estrutura política e 

burocrática do Estado Novo teria sido, no regime de 1946, 

sobretudo o PSD, principal partido do novo sistema, que 

desde logo assegurou maioria absoluta na Assembléia 

Constituinte e que teve sempre, até o colapso de 1964, a 

maior bancada na Câmara e no Senado. A organização do 

PSD aproveitou diretamente as ‘interventorias’ do Estado 

Novo, que lhe asseguraram forte implantação em todos os 

estados, bem como os recursos humanos da ditadura 

getulista, cuja experiência governativa não era desprezível. 

O PSD tornou-se, desta forma, um prolongamento 
                                                 
80 Da independência a Lula: dois séculos de política brasileira... op. cit., p. 119. 
81 CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., 
p. 149. 
82 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no Brasil... op. cit., pp. 
86/87. 
83 LEITÃO, Cláudia. A crise dos partidos políticos brasileiros – os dilemas da representação política no 
Estado intervencionista. Fortaleza: Gráfica Tiprogresso, 1989, p. 143. 
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partidário, com extensa base eleitoral, do Estado Novo 

getulista” 84.  

 

Até mesmo porque o PSD exercia com especial eficiência este 

papel de oferecer suporte praticamente irrestrito e fiel ao governo – qualquer que ele 

fosse 85 -, acabou por ofuscar o desempenho eleitoral do PR que, na medida em que 

progredia o novo regime, acabou tornando-se quase insignificante. 

A UDN, por seu turno, foi formada em 1945 a partir de uma 

atípica união de diferentes setores políticos e sociais, das mais diversas origens e 

colorações ideológicas. Em suas linhas perfilaram-se, inicialmente, as oligarquias 

destronadas com a Revolução de 1930, alguns antigos aliados de Getúlio, marginalizados 

depois de 1930 ou 1937, ex-aliados do Estado Novo que, por motivos variados, se 

afastaram do regime antes de 1945, grupos liberais com forte identificação regional e, 

ainda, alguns setores da esquerda 86. O que unia tantas figuras e movimentos tão díspares 

entre si era, no tempo em que a agremiação ainda ensaiava alguma militância na 

ilegalidade, o objetivo de lutar contra o regime getulista. Aberto o regime, foram se 

afastando do partido os setores que a ele tinham se unido apenas e exclusivamente com o 

propósito de combater o Estado Novo, tais como os comunistas e os socialistas. “Ficou, 

afinal, o partido, com uma fisionomia própria”, dedicado a representar, “como ideologia, 

o liberalismo das classes médias urbanas mais cultas, o liberalismo burguês, mais político 

que social” 87. 

O PTB, por sua vez, foi constituído sob a orientação direta de 

Vargas, a partir dos quadros do Estado Novo, mormente oriundos do Ministério do 

                                                 
84 Partidos politicos e consolidação democrática – o caso brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1986, pp. 
43/44. 
85 AIETA, Vânia Siciliano. Partidos politicos... op. cit., p. 87. 
86 LEITÃO, Cláudia. A crise dos partidos políticos brasileiros – os dilemas da representação política no 
Estado intervencionista... op. cit., p. 138. 
87 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no Brasil... op. cit., p. 87. 
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Trabalho e dos sindicatos oficiais 88, além de diversos intelectuais da esquerda moderada 

da época que não se alinhavam ao PCB 89. 

Quanto a este, é importante recordar que, mesmo tendo 

permanecido na clandestinidade desde a sua fundação, em 1922, após a frustrada 

“Intentona Comunista”, em 1935, o partido fora completamente desarticulado em todo o 

país a partir, especialmente, da prisão de seus principais líderes, tais como Luis Carlos 

Prestes. Em 1945, após a anistia concedida por meio do Decreto-Lei nº 7.474, de 18 de 

abril daquele mesmo ano, Prestes é solto e põe em curso as movimentações para legalizar 

o partido, nos termos da nova legislação eleitoral. Com parecer favorável do então 

Procurador Geral da República, Hahneman Guimarães, e nos termos do voto do relator 

do processo, o Ministro Sampaio Dória, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 

nº 285, de 27 de outubro de 1945, que assegurou o registro provisório da legenda, mesmo 

diante de protestos manifestados formalmente pela União Social pelos Direitos do 

Homem, que o considerava antidemocrático, totalitário, colidente com os direitos do 

homem, contrário à existência dos partidos, dependente de organização internacional e 

defensor dos princípios do leninismo-marxismo, além de outros encaminhados ao 

Tribunal por telegrama, alguns deles invocando as “tradições cristãs do nosso povo”.  

Antes, todavia, para analisar a sua adequação aos princípios 

democráticos, exigiu o Tribunal que o partido esclarecesse alguns pontos específicos 

constantes do estatuto e do programa submetidos a registro, tais quais, por exemplo, 

como promoveria a distribuição das terras (se por expropriação ou confisco), o 

esmagamento dos remanescentes da reação e do fascismo (se por meio da instauração da 

ditadura do proletariado baseada em um único artigo ou se por meio da tolerância e do 

pluripartidarismo), a socialização dos meios de produção (diante do princípio que 

garantia a propriedade privada) e, ainda, os efeitos da doutrina leninista-marxista no 

programa do partido (Resolução nº 213, de 29 de setembro de 1945). Posteriormente, o 

registro provisório deferido após a satisfação daquelas exigências foi convertido em 

                                                 
88 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit. p. 71. 
89 AIETA, Vânia Siciliano. Partidos politicos... op. cit., p. 87. 
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definitivo por força da Resolução nº 324, de 10 de novembro de 1945, após a 

apresentação, pela legenda, das assinaturas de 13.000 associados 90. 

O desempenho eleitoral do PCB nesta primeira fase da abertura 

democrática foi bastante expressivo. Em 1945 obteve cerca de 5% dos votos para a 

Câmara dos Deputados e conquistou 14 cadeiras de deputados federais, além de seu 

candidato, Yedo Fiúza, ter recebido quase 10% dos votos nas eleições presidenciais 

realizadas no mesmo ano. 

Entretanto, a atuação do PCB passou a fazer-se sentir nos 

sindicatos de trabalhadores até então domesticados pelo pulso forte do “peleguismo” do 

Ministério do Trabalho do Estado Novo. A recém decretada abertura democrática, 

entretanto, abriu espaço para a deflagração de uma série de greves comandadas pelos 

sindicatos em busca de melhores salários e condições de trabalho, embora nem sempre os 

comunistas estivessem à frente das paralisações. Entretanto, a agitação foi mal recebida 

pelas elites políticas que, embaladas pelo seu histórico anticomunismo, agora reforçado 

pela polarização catalisada pela guerra fria que se iniciava, encontraram nas agitações a 

desculpa perfeita para eliminar a ameaça representada pelo razoável desempenho 

comunista nas urnas 91. 

A cassação de seu registro foi requerida com fundamento no art. 

141, § 13, da Constituição de 1946, e no art. 26 do Decreto-Lei nº 9.258, de 14 de maio 

do mesmo ano, sob as acusações de que: a) o partido seria uma organização internacional 

orientada e a serviço do comunismo marxista-leninista da União Soviética; b) em caso de 

guerra contra aquele país, os comunistas ficariam contra o Brasil (Processo nº 411/412 – 

Distrito Federal). 

Por maioria de votos, vencidos os Ministros Sá Filho, relator do 

processo, e Ribeiro da Costa, o Tribunal Superior Eleitoral julgou procedentes as 

acusações e, por meio da Resolução nº 1.841, de 7 de maio de 1947, cassou o registro do 

PCB, jogando-o, mais uma vez, na clandestinidade. O Recurso Extraordinário Eleitoral nº 

                                                 
90 O histórico do processo de registro da legenda consta do voto do Ministro Relator do processo que 
culminou na cassação do registro da legenda, em 1947, adiante referido. 
91 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit. pp. 73/76. 
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12.369 – DF interposto não foi conhecido pelo Supremo Tribunal Federal (Rel. Min. 

Laudo de Camargo). 

O PSB, ao contrário, não teve uma história tão interessante e nem 

teve um desempenho eleitoral muito marcante no período. Sem ostentar doutrina de signo 

marxista, o partido, constituído por setores tão restritos quanto homogêneos da 

intelectualidade moderada de esquerda, foi espremido eleitoralmente, à direita, pela 

UDN, com quem disputava no terreno do liberalismo político, e, à esquerda, pelo PCB e 

até pelo PTB, com quem competia no campo do liberalismo econômico e social 92. 

É preciso registrar, ainda, que o período presenciou a formação de 

diversas legendas menos expressivas (“nanicas”), fruto do novo sistema proporcional 

adotado para escolha dos deputados federais e estaduais, introduzido pelo art. 38, § 1º, da 

“Lei Agamenon” e confirmado pelo art. 56 da Constituição Federal de 1946. Entretanto, é 

necessário anotar, neste contexto, que pelas mais variadas razões, dos 31 partidos que 

requereram registro provisório perante o Tribunal Superior Eleitoral no período 

analisado, 15 o tiveram cancelado antes que todos eles, indistintamente, fossem 

novamente extintos pelo novo governo militar, em 1965 93. 

O Partido Popular Sindicalista – PPS, o Partido Republicano 

Progressista – PRProg e o Partido dos Agrário Nacional – PAN (também conhecido 

como Partido Ruralista Brasileiro – PRB 94), que tiveram fraco desempenho nas eleições 

de 1945 (o último não elegeu um deputado sequer, apesar de ter apresentado a 

candidatura derrotada de Mário Rolim Teles à presidência da República naquele mesmo 

ano), fundiram-se para criar o Partido Social Progressista - PSP, liderado a partir de São 

Paulo por Ademar de Barros, que se consolidou como a quarta força política nacional a 

partir das eleições de 1950. O PSP, assim como o PSB e outras duas legendas logo 

adiante referidas (o PL e o PR), podem ser compreendidos como dissidências da UDN 95.  

                                                 
92 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no Brasil... op. cit., p. 89. 
93 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil (1930 a 1964). 3ª edição. 
São Paulo: Alfa-Ômega, 1990, p. 116. 
94 FLORES, Moacyr. Dicionário de história do Brasil. 3ª edição. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001, pp. 453 
e 460. 
95 AIETA, Vânia Siciliano. Partidos politicos... op. cit., p. 92. 
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Ao contrário deles, permaneceram “nanicos” durante todo o 

período ora relatado o Partido Democrata Cristão – PDC, surgido na onda da democracia 

cristã que se espalhou pelo mundo após o final da 2ª Guerra Mundial; o Partido 

Libertador – PL, fundado sob a influência da história do gaúcho Raul Pilla, federalista e 

libertador desde antes de 1930; o Partido da Representação Popular - PRP, rescaldo 

integralista, fundado por Plínio Salgado, pelo qual concorreu à presidência em 1955; o 

Partido Trabalhista Nacional – PTN, o Partido Orientador Trabalhista – POT e o Partido 

Proletário do Brasil - PPB foram formados com objetivos muito semelhantes de explorar 

a retórica social que já estava tão em moda no período; o Partido Republicano Trabalhista 

– PRT, também formado sob a moda trabalhista e sem qualquer preocupação com um 

discurso próprio; o Partido Social Trabalhista – PST, mera dissidência pessedista criada 

para acomodar o maranhense Vitorino Freire para a disputa pela vice-presidência da 

República em 1950, quando o PSD decidiu lançar Altino Arantes para concorrer ao 

cargo; o Movimento Trabalhista Renovador – MTR, criado pelo gaúcho Milton Ferrari 

para concorrer à vice-presidência da República, em 1960, quando a aliança que lançou 

Jânio Quadros (PDC/UDN) dividiu-se na definição do candidato a vice e assistiu ao 

lançamento da candidatura do udenista Milton Campos; o Partido da Boa Vontade 

(PBV), liderado a partir do Rio de Janeiro por Alziro Zarur, que se desgastou em função 

do apoio dado ao golpismo lacerdista; e o Partido Republicano Democrático – PRD, 

“ressuscitando o discurso pseudo-avançado socialmente e ironizado por Osório Borba já 

na Constituinte de 1933/1934” 96. 

O desempenho das legendas acima referidas – tanto as 

competitivas quanto as não competitivas - nas eleições realizadas para preencher as vagas 

da Câmara dos Deputados no período ora estudado está descrito na tabela a seguir 

exposta:  

 

                                                 
96 CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., 
pp. 149/150 e 188/189. PORTO, Walter Costa. O voto no Brasil... op. cit., pp. 286/294. LAVAREDA, 
Antônio. A democracia nas urnas – o processo partidário eleitoral brasileiro – 1945 – 1964. 2ª edição. Rio 
de Janeiro: IUPERJ: Revan, 1999, pp. 202/205. 
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Tabela – Composição da Câmara dos Deputados - absoluto (N) e porcentual (%) – 

por ano e por partido –– 1945-1962 97 

Partidos 1945 1950 1954 1958 1962 
N % N % N % N % N % 

PSD 151 52,8 112 36,8 119 36,5 119 36,5 125 30,6 
UDN 81 28,3 81 26,6 74 22,7 70 21,5 96 23,5 
PTB 22 7,7 51 16,8 61 18,7 63 19,3 105 25,7 
PSP - - 24 7,9 27 8,3 25 7,7 21 5,1 
PR 9 3,1 10 3,3 18 5,5 17 5,2 7 1,7 
PCB 14 4,9 - - - - - - - - 
PPS 4 1,4 - - - - - - - - 
PRProg 2 0,7 - - - - - - - - 
PDC 2 0,7 2 0,7 2 0,6 7 2,1 19 4,6 
PL 1 0,3 6 2,0 10 3,1 3 0,9 5 1,2 
PST - - 9 3,0 - - 2 0,6 7 1,7 
PTN - - 5 1,6 6 1,8 6 1,8 11 2,7 
PSB - - 1 0,3 4 1,2 9 2,8 4 1,0 
PRP - - 2 0,7 4 1,2 3 0,9 3 0,7 
PRT - - 1 0,3 1 0,3 2 0,6 3 0,7 
MTR - - - - - - - - 3 0,7 
Total 286 100,0 304 100,0 326 100,0 326 100,0 409 100,0

  

Conforme antes asseverado, é perfeitamente possível extrair 

destes números o absoluto domínio que PSD, PTB e UDN mantiveram do parlamento 

nacional durante o período. Isto não significa que não havia competição eleitoral. Pelo 

contrário. Muito embora o número de candidatos nas eleições presidenciais tenha sido 

reduzido (4 nas eleições de 1945, 1950 e 1955, e 3 nas eleições de 1960) e a despeito do 

número de legendas inscritas para competir pelas cadeiras congressuais tenha diminuído 

sistematicamente em todo o período, tanto as disputas federais quanto as estaduais foram 

marcadas por relevante grau de competição, salvo algumas exceções isoladas 98.  

Também é possível detectar, a partir dos números reproduzidos, 

um movimento de progressiva ascensão do PTB e, em grau menos acentuado, de algumas 

                                                 
97 NICOLAU, Jairo. Partidos na República: velhas teses, novos dados. In Dados – Revista de Ciências 
Sociais. Rio de Janeiro, Vol. 47, nº 1, 2004, pp. 90 e 106. Obviamente, só está descrito nesta tabela o 
desempenho eleitoral das legendas que conquistaram vagas na Câmara dos Deputados no período 
assinalado. 
98 LAVAREDA, Antônio. A democracia nas urnas – o processo partidário eleitoral brasileiro – 1945 – 
1964... op. cit, pp. 36 e 61-62. 



80 
 

outras pequenas legendas, em contraposição a uma tendência de retração da influência 

tanto do PSD quanto da UDN na Câmara dos Deputados. Maria do Carmo Campello de 

Souza atribui este movimento a três fatores: a) ao rápido crescimento dos pequenos 

partidos ‘ideológicos’ nas regiões mais desenvolvidas e nos grandes centros urbanos; b) à 

ampliação da penetração do PTB em Estados menos desenvolvidos e também no interior, 

uma vez que se desenvolvera sobre uma base predominantemente urbana; e c) ao retorno 

dos partidos conservadores tradicionais – UDN, PSD e PR – às suas bases ‘naturais’ 

agrárias, em função do crescimento dos demais nas regiões urbanas 99. 

Não obstante, a despeito deste início de realinhamento partidário, 

o fato é que o domínio dos três partidos majoritários – PSD, UDN e PTB – não chegou a 

ser seriamente ameaçado no período: eles elegeram todos os presidentes entre 1945 e 

1960. Juntos, PTB e PSD elegeram três deles (Dutra, Getúlio 100 e Juscelino), enquanto a 

UDN foi diretamente responsável pela eleição de Jânio, lançado pelo PDC. É o que se 

pode extrair da próxima tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Estado e partidos políticos no Brasil (1930 a 1964)... op. cit., pp. 144/146. 
100 Embora nas eleições de 1950 os pessedistas tivessem oficialmente lançado o mineiro Cristiano Machado 
para concorrer à presidência, o crescimento da candidatura de Getúlio seduziu parte importante do partido 
que abandou o próprio candidato em favor da oferta de apoio ao ex-presidente. A partir daí foi introduzida 
uma nova expressão no dicionário político brasileiro: a “cristianização”, empregada para designar este tipo 
de prática. MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit. pp. 
79/80. 
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Tabela – Desempenho dos partidos nas eleições presidenciais – 1945 – 1960 101 

Anos Partido / 
coligação Candidato Votos 

Absolutos % 

1945 

PSD / PTB Eurico Gaspar Dutra 3.236.009 55,3 
UDN Eduardo Gomes 2.034.830 34,8 
PCB Yedo Fiúza 568.907 9,7 
PAN Rolim Teles 10.002 0,2 

1950 

PTB / PSP Getúlio Vargas 3.849.040 48,7 
UDN Eduardo Gomes 2.430.790 29,7 
PSD Cristiano Machado 1.697.193 21,5 
PSB João Mangabeira 9.466 0,1 

1955 

PSD / PTB Juscelino Kubitschek 3.077.411 35,7 
UDN / PDC Juarez Távora 2.610.455 30,2 

PSP Ademar de Barros 2.222.725 25,8 
PRP Plínio Salgado 718.609 8,3 

1960 
PDC Jânio Quadros 5.628.501 48,3 

PSD / PTB Henrique Lott 3.836.437 32,9 
PSP Ademar de Barros 2.193.888 18,8 

 

 

Jairo Nicolau, acompanhando a opinião da maior parte dos 

estudiosos da dinâmica política do período, faz um balanço muito positivo do 

desempenho das instituições representativas brasileiras durante os vinte anos que se 

seguiram à queda do Estado Novo: 

“Do ponto de vista eleitoral, a República de 1946 foi muito 

bem-sucedida. Os principais postos de poder político foram 

ocupados via eleições (salvo os prefeitos de algumas 

cidades). As eleições foram competitivas, sempre com mais 

de um candidato apresentando-se para os postos executivos 

e dezenas de candidatos para os cargos proporcionais. (...) 

Ainda que tenha havido denúncias de fraudes em certos 

pleitos e em algumas regiões do país, nenhum analista do 

                                                 
101 LAVAREDA, Antônio. A democracia nas urnas – o processo partidário eleitoral brasileiro – 1945 – 
1964... op. cit, pp. 202/203. MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos 
brasileiros... op. cit. pp. 81/82. PORTO, Walter Costa. O voto no Brasil... op. cit., pp. 286/294. 
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período considera que elas tenham ocorrido a ponto de 

alterar significativamente o resultado dos pleitos” 102.     

 

Esta análise positiva do regime representativo de então se refletiu 

também favoravelmente no desempenho dos partidos políticos que militavam no período. 

Tanto assim que, antes de consolidada a atual fase de normalidade democrática e de 

tentativa de consolidação de um sistema de partidos adequado ao exercício da cidadania 

brasileira, havia na doutrina de “um reconhecimento crescente” de que os 20 anos 

compreendidos entre a abertura promovida por Vargas em 1945 e o novo período de 

repressão partidária coroado em 1965 pelo Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro, foram 

“o grande momento da vida partidária brasileira; ao lado disso, uma crença algo 

premonitória de que, decifrando-o, teremos a chave do passado e do futuro” 103. 

 

1.4.5. Os partidos entre 1965 – 1978 

Não cabe nestas linhas uma análise minuciosa das causas sociais, 

políticas e econômicas que levaram o regime nacional a uma nova guinada no sentido do 

autoritarismo. Basta-nos afirmar, para os restritos fins deste trabalho, que “forças 

terríveis” levantaram-se contra o presidente Jânio Quadros – como ele próprio diria em 

sua carta de despedida do cargo – e precipitaram, em 25 de agosto de 1961, sua renúncia. 

Qualquer que tenha sido a sua verdadeira motivação, o fato objetivo é que este abandono 

catalisou uma grave crise institucional que gravitou a sua sucessão: a ascensão ao poder 

do petebista João Goulart, vice-presidente eleito, enfrentou muitas resistência nos setores 

mais conservadores da política, das Forças Armadas, da imprensa e da própria sociedade. 

A solução encontrada passou pela aprovação da Emenda 

Constitucional nº 4, de 2 de setembro de 1961 (autodenominada “Ato Adicional”), que, 

às pressas, instituiu entre nós um breve regime parlamentar. Ao transferir diversos 

poderes do presidente da República para o presidente do Conselho de Ministros, este 

                                                 
102 História do voto no Brasil... op. cit., p. 54. 
103 LAMOUNIER, Bolivar. MENEGUELLO, Rachel. Partidos políticos e consolidação democrática – o 
caso brasileiro... op. cit., p. 35. 
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novo balanço de forças tornou politicamente viável a posse de João Goulart após seu 

retorno da viagem oficial que fazia à China quando da renúncia do titular.  

Esta primeira e única experiência parlamentarista na República 

brasileira, entretanto, com a mesma rapidez com que foi instituída, foi superada. Pouco 

mais de um ano depois, a Emenda Constitucional nº 8, de 23 de janeiro de 1963, 

reinstituiu o presidencialismo em obediência ao resultado do referendum popular 

convocado para ser realizado no dia 6 de janeiro de 1963, nos termos do art. 2º da Lei 

Complementar ao Ato Adicional nº 2, de 16 de setembro de 1962 104. 

O mandato presidencial de João Goulart, entretanto, também não 

duraria muito. Em 31 de março de 1964 teria início o movimento que dominou a política 

brasileira pelas duas décadas seguintes. No dia posterior, o presidente deixaria Brasília 

em direção ao Rio Grande do Sul e, em seguida, ao exílio no Uruguai. Dois dias depois 

do início das movimentações militares comandadas pelo General Olímpio Mourão Filho, 

o então presidente do Senado Federal, Auro Soares de Moura Andrade, durante a 2ª 

reunião conjunta do Congresso Nacional, realizada em 2 de abril, declarou vaga a 

presidência da República e, ato contínuo, investiu o então presidente da Câmara dos 

Deputados, Ranieri Mazzilli, no cargo de presidente. Em 15 de abril do mesmo mês, o 

deputado entregou o cargo ao Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, dando 

oficialmente início ao período aos vinte anos de restrição às liberdades democráticas ora 

estudado. 

Obviamente, por imposição lógica, o sistema eleitoral e partidário 

de tal regime forte precisaria refletir a sua estrutura autocrática.  

Um dos primeiros passos dados pelo Comando Supremo da 

Revolução foi editar o Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964, que, ao dilacerar 

importantes trechos da Constituição de 1946, dentre outras disposições, autorizava os 

Comandantes-em-Chefe responsáveis por sua edição a, “no interesse da paz e da honra 

nacional e sem as limitações previstas na Constituição”, suspender os direitos políticos de 

                                                 
104 Após a apuração, constatou-se que 76,9% dos eleitores votaram contrariamente à Emenda 
Constitucional nº 4/61, enquanto 16,9% votaram a favor de sua manutenção, além dos 2,3% de votos em 
branco e dos 3,9% de votos nulos. Compareceram às urnas 66,2% dos 18.565.277 eleitores inscritos. 
PORTO, Walter Costa. O voto no Brasil... op. cit., p. 308. 
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cidadãos pelo prazo de dez anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e 

municipais, “excluída a apreciação judicial desses atos”. 

No exercício deste poder, os militares editaram o Ato do 

Comando Supremo da Revolução nº 1, de 10 de abril de 1964, que suspendia os direitos 

políticos de 100 cidadãos, dentre os quais se encontravam Luis Carlos Prestes (o nº 1 da 

lista) e os ex-presidentes João Goulart e Jânio Quadros. No mesmo dia, foi editado o ato 

nº 2, que cassava os mandatos de 40 membros (titulares e suplentes) do Congresso 

Nacional. E isso foi só o início. Ao todo, chegou a  

“4.682 o número total de cassados nos seus direitos 

políticos, dos quais 1.261 militares, 500 legisladores eleitos, 

300 professores e 50 chefes de Executivo, inclusive três ex-

presidentes da República, e muitos profissionais liberais e 

operários, num corte transversal da sociedade brasileira, 

populista, socialista ou liberal de esquerda” 105. 

 

Apesar das inúmeras cassações, neste primeiro momento, o 

funcionamento dos partidos políticos não foi proibido, revelando, segundo alguns 

autores, “a existência de intenções reais por parte do governo de normalizar a situação 

política” e o desejo de distanciamento dos métodos e práticas do Estado Novo 106. 

Reforçaria esta tese a constatação de que, a despeito de todas as limitações democráticas, 

durante todo o regime militar foram realizadas, regularmente, eleições diretas para os 

cargos legislativos federais (com exceção dos senadores), estaduais e municipais: 

“em meio a toda sorte de casuísmos legislativos, durante 13 

anos (1966-79) os dois únicos partidos que conseguiram se 

organizar (ARENA e MDB) disputaram as preferências do 

eleitorado. Ainda que dezenas de parlamentares tenham sido 

cassados e o Congresso tenha sido fechado em duas ocasiões, 

                                                 
105 CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., 
p. 189. 
106 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit. p. 92/93. 
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as eleições proporcionais não foram suspensas e os eleitores 

escolheram deputados federais e estaduais (1966, 1970, 1974 

e 1978) e vereadores (1966, 1970, 1972 e 1976)” 107.  

 

Outra explicação é oriunda das boas relações que o presidente 

Castelo Branco e outros importantes integrantes da cúpula militar do período mantinham 

com os políticos udenistas e mesmo com alguns pessedistas 108. Quaisquer que tenham 

sido as suas motivações, entretanto, o fato é que, neste primeiro momento, as atenções do 

governo militar estiveram mais voltadas aos políticos do que às instituições partidárias 

das quais eles faziam parte. 

Isto mudou, contudo, em 1965, a partir da divulgação dos 

resultados das eleições realizadas em 3 de outubro daquele ano para governador. Naquela 

disputa, diversos candidatos a governos estaduais apoiados pela aliança PSD/PTB 

derrotaram os concorrentes (principalmente da UDN) apoiados pelo governo militar, 

mesmo após a edição da Lei nº 4.738, de 15 de julho de 1965 - que estabeleceu diversas 

hipóteses casuísticas e leoninas de inelegibilidades 109 - ter forçado a troca de vários 

candidatos da coligação pessedista-petebista poucos meses antes das eleições. Mesmo 

assim, sagraram-se vencedores naquele ano, por exemplo, Francisco Negrão, na 

Guanabara, e de Israel Pinheiro, em Minas Gerais, dois dos mais importantes Estados. 

A vitória dos candidatos da coligação PSD-PTB nestas 

importantes unidades da federação precipitou a reação da “linha dura” do governo 

militar, que passou a pressionar o governo pelo não reconhecimento de suas vitórias. A 

solução intermediária encontrada garantiu a posse dos aludidos candidatos vitoriosos, 

mas decretou a morte das legendas então organizadas. 
                                                 
107 NICOLAU, Jairo. O voto no Brasil… op. cit., p. 55. 
108 AIETA, Vânia Siciliano. Partidos politicos... op. cit., pp. 108/109. 
109 Destacam-se como exemplos de casuísmo as hipóteses de inelegibilidade descritas nos arts. 4º, 5º, caput, 
e 6º, in verbis: “Art. 4º - São inelegíveis para Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e 
Deputado Estadual aquêles que não tiverem domicílio eleitoral no Estado ou Território durante 4 (quatro) 
anos, VETADO.” “Art. 5º - São inelegíveis até 31 de dezembro de 1965 os Ministros de Estado que 
serviram em qualquer período compreendido entre 23 de janeiro de 1963 e 31 de março de 1964”. (...) “Art. 
6º - São inelegíveis até 31 de dezembro de 1966 os que estavam ocupando cargo de Secretário de Estado 
nos últimos 12 (doze) meses do exercício de Governadores suspensos ou impedidos em decorrência do Ato 
Institucional ou por decisão da respectiva Assembléia Legislativa.”  
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O art. 18 do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, 

extinguiu todos os 13 partidos políticos ainda em funcionamento no momento de sua 

edição: o PSD, a UDN, o PTB, o PTN, o PST, o PRT, o MTR, o PR, o PSP, o PDC, o 

PRP, o PL e até mesmo o PDV 110. 

Alguns meses depois, o Ato Institucional nº 3, de 5 de fevereiro 

de 1966, revelou o desejo do governo de não correr mais os mesmos riscos confirmados 

pelas urnas estaduais do ano anterior. Foram completamente suprimidas as eleições 

diretas para os governos estaduais e para as prefeituras das capitais. As disputas de 1965 

foram as últimas diretas do período para estes cargos. Apenas em 1982 (para 

governadores e vices) e em 1985 (para prefeitos das capitais e vices) foram reinstituídas.  

Todavia, já foi dito acima que setores militares importantes 

instalados no poder não desejavam reproduzir todos os métodos empregados pelo Estado 

Novo que, dentre outras providências autoritárias, dissolveu os partidos existentes em 

1937 e não autorizou a organização de outros que tomassem seus lugares até 1945. 

Optou-se, assim, por não privar completamente o país das agremiações partidárias. Ao 

mesmo tempo, contudo, o sistema partidário tolerado deveria refletir o regime de 

restrição de liberdades que se implantara. Daí o surgimento do bipartidarismo. Entendeu-

se que as muitas cassações promovidas e as novas hipóteses de inelegibilidade criadas – 

além das demais restrições às liberdades individuais - seriam suficientes para excluir do 

jogo político os adversários mais ferozes do regime. Uma vez que tais agentes 

“subversivos” seriam impedidos de participar das eleições, esperava-se que os políticos 

mais próximos do governo teriam condições de dominar com relativa facilidade o cenário 

eleitoral e a oposição ao regime seria mais moderada e – mais importante – sairia das ruas 

para desenvolver-se em um ambiente mais administrável pelo governo: o Congresso 

Nacional. Estaria, portanto, instalado um regime de cerne autoritário com a superfície 

envernizada pela realização de eleições limitadas para os órgãos legislativos. 

Não se pode esquecer, ainda, o peso de um fator prático que pode 

ter influenciado a decisão do governo militar e que não estava presente em 1937: a 

                                                 
110 CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., 
pp. 188/189 e 191. Maria do Carmo Campelo de Souza faz referência indireta à existência de 16 partidos 
quando da edição do AI nº 2/65. Estado e partidos políticos no Brasil (1930 a 1964)... op. cit., p. 116. 
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fórmula proporcional para as eleições legislativas. Havendo manifestado algum interesse 

em atribuir alguma aparência de legalidade ao regime, não poderiam os militares suprimir 

os partidos sem, ao mesmo tempo, excluir a fórmula eleitoral proporcional instituída pela 

“Lei Agamenon” em 1945 e confirmada pela Constituição de 1946 e pelo Código 

Eleitoral de 1950 (Lei nº 1.164, de 24 de julho de 1950). 

O Ato Complementar nº 4, de 20 de novembro de 1965, foi o 

documento normativo formalmente responsável pela instituição artificial e forçada do 

bipartidarismo entre nós, conforme se pode notar de sua redação:  

“Art. 1º - Aos membros efetivos do Congresso Nacional, 

em número não inferior a 120 deputados e 20 senadores, 

caberá a iniciativa de promover a criação, dentro do prazo 

de 45 dias, de organizações que terão, nos termos do 

presente Ato, atribuições de partidos políticos enquanto 

estes não se constituírem. 

(...)  

Art. 13 - Os nomes, siglas, legendas e símbolos dos partidos 

extintos não poderão ser usados para designação das 

organizações de que trata este Ato, nem utilizados para fins 

de propaganda escrita ou falada”. 

 

Como sabido, apenas duas “organizações” que teriam as 

atribuições de partidos, conseguiram se formar: a Aliança Renovadora Nacional – 

ARENA e o Movimento Democrático Brasileiro - MDB. 

Em linhas gerais, os políticos de orientação mais conservadora, 

então majoritariamente filiados aos recém extintos PSD, UDN e PSP (apenas para 

mencionar os que tiveram melhor desempenho nas eleições de 1962 para a Câmara dos 

Deputados) passaram a defender as cores da ARENA e do regime em vigor, enquanto os 

demais, oposicionistas, alinharam-se ao MDB. A tabela a seguir demonstra o vínculo 
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partidário anterior dos deputados federais que foram compelidos a aderir a uma das duas 

legendas criadas pelo último regime militar: 

 

Tabela – Filiação partidária anterior dos deputados federais que se fundaram a 

ARENA e ao MDB 111 

MDB ARENA 
PTB 75 UDN 86 
PSD 44 PSD 78 
UDN 10 PTB 38 
PSP 4 PSP 18 
PDC 5 PDC 13 
PTN 5 PTN 8 
PSB 2 PRP 5 
PRT 2 PR 4 
PST 1 Outros 7 

Total 148 Total 257 
 

 

É necessário destacar que a tabela acima reproduzida já reflete os 

efeitos do Ato do Comando Supremo da Revolução nº 2, de 10 de abril de 1964, que, 

com fundamento no art. 10 do Ato Institucional nº 1, editado no dia anterior, cassou os 

mandatos de nada menos que 40 deputados federais e senadores, titulares e suplentes de 

todo o país e, em especial, de São Paulo, Rio de Janeiro, Guanabara e Pernambuco.  

O interessante de se notar dos dados contidos nesta tabela é a 

heterogeneidade – mais acentuada em uns do que em outros - dos partidos políticos 

existentes em 1965. A divisão interna do movimento de migração dos membros de cada 

uma das legendas então extintas para ambas as agremiações que seriam criadas em 

seguida demonstra que todas elas conviviam com um alto grau de diversidade em suas 

fileiras. Mesmo o PTB, tido como o partido que mais se opôs ao regime militar em sua 

fase inicial – não por acaso era a legenda de João Goulart e Leonel Brizola -, viu seus 

membros migrarem tanto para o opositor MDB – que, em tese, deveria ser o movimento 

                                                 
111 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit., p. 98. 
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natural de todos eles – quanto para a ARENA, que serviu como instrumento político de 

suporte civil ao regime militar até sua queda em meados da década de 1980. 

O art. 7º da Lei Orgânica dos Partidos Políticos então vigente (Lei 

nº 5.682, de 21 de julho de 1971) dispunha, n verbis:  

“Art. 7º - Só poderá pleitear sua organização, o Partido 

Político que conte, inicialmente, com 5% (cinco por cento) 

do eleitorado que haja votado na ultima eleição geral para a 

Câmara dos Deputados, distribuídos em 7 (sete) ou mais 

Estados, com o mínimo de 7% (sete por cento) em cada um 

deles”.  

 

Na prática, entretanto, nenhuma outra legenda foi organizada no 

período. As duas citadas monopolizaram as disputas eleitorais, com predomínio evidente 

do partido governista, especialmente nas duas primeiras eleições, até que, na década de 

1980, o regime fosse uma vez mais aberto e todas as liberdades civis e políticas fossem 

restituídas aos cidadãos, na forma do que se pode extrair da próxima tabela: 

 

Tabela – Força eleitoral dos partidos – 1966 – 1974 112 

 

Senado Câmara dos Deputados 
ARENA MDB ARENA MDB 

Votos % Votos % Votos % Votos % 
1966 7.719.382 56,6 5.911.361 43,3 8.731.638 63,9 4.915.470 36,0
1970 20.524.470 60,4 13.440.875 39,5 10.867.814 69,4 4.777.927 30,5
1974 10.068.810 40,8 14.579.372 59,1 11.866.482 51,9 10.954.440 48,0
1978 13.239.481 43,2 17.531.013 56,9 15.054.965 50,4 14.804.564 49,5

 

Desde seu início, o sistema bipartidário já enunciava suas 

fragilidades intrínsecas e dava sinais de que demandaria concessões para que funcionasse 

da forma pretendida pelo regime. Destarte, mesmo após as diversas cassações 

                                                 
112 BRITTO, Luiz Navarro de. O bipartidarismo nas eleições de 1978. In FLEISCHER, David V. 
(Organizador). Os partidos políticos no Brasil. Volume I. Brasília: Universidade de Brasília, 1981, pp. 222, 
235 e 237. 
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promovidas, a acomodação de tantas lideranças políticas (oligárquicas, muitas vezes) 

forjadas no pluripartidarismo de 1946 não se daria sem traumas ou concessões. Tanto 

assim que o mesmo Ato Complementar nº 4/65 instituiu (na prática, embora não 

textualmente) o bipartidarismo em seu art. 1º e abriu a válvula de escape em seu art. 9º: 

as sub-legendas. Este engenhoso mecanismo permitia que uma mesma “organização 

partidária”, nos termos do definido em seu estatuto, apresentasse até três listas de 

candidatos – conforme limitou posteriormente o Ato Complementar nº 7/66 e a 

Resolução nº 7.902, de 23 de agosto de 1966, do Tribunal Superior Eleitoral. Este sistema 

foi reproduzido na Lei nº 5.453, de 14 de junho de 1968 e no Decreto-Lei nº 1.541, de 14 

de abril de 1977, e foi utilizado nas eleições para prefeitos em 1966, 1970, 1972, 1976 e 

1982, e para senadores em 1966, 1978, 1982 e 1986 113. 

Como se pode notar dos dados transcritos acima, as eleições de 

1966 e 1970 revelaram o acerto da estratégia governista: a ARENA foi a grande 

vencedora destas disputas para o legislativo federal, bem como das eleições municipais 

que se realizaram em 1972 114. As eleições presidenciais indiretas realizadas pelo 

Congresso Nacional em 3 de outubro de 1966 confirmavam a hegemonia esmagadora da 

ARENA: foi eleito presidente o Gal. Artur da Costa e Silva, que concorreu sozinho ao 

cargo após o senador Josaphat Marinho e o deputado Vieira de Melo, líderes do MDB no 

Senado e na Câmara, respectivamente, comunicarem à presidência do Congresso, durante 

a sessão na qual seria realizada a escolha, que a legenda não participaria do processo 

eleitoral. Esta conduta do MDB seria repetida nas eleições de 1969 (convocada pelo Ato 

Institucional nº 16, de 14 de outubro daquele ano) quando, mais uma vez, o candidato 

governista, o Gal. Emilio Garrastazu Médici, seria eleito em uma disputa sem 

adversários. “Seria preciso uma crise do modelo econômico, concentrador-exportador, 

para alternar os rumos dos acontecimentos também partidários” 115.  

A crise econômica, de fato, veio em 1973, com o primeiro 

“choque do petróleo”, que ocasionou uma até então inédita disparada dos preços 

internacionais do produto. Os resultados foram a diminuição abrupta dos índices de 

                                                 
113 NICOLAU, Jairo. O voto no Brasil... op. cit., pp. 57/58. 
114 LAMOUNIER, Bolívar. Da independência a Lula: dois séculos de política brasileira... op. cit., p. 163. 
115 CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., 
p. 196. 
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crescimento do PIB, o aumento do desemprego e da inflação e, a reboque, das 

contestações ao regime. Começava a se dissolver o “milagre econômico”.  

Neste cenário, a tendência de fortalecimento da ARENA 

demonstrada nas eleições realizadas nos anos anteriores começou a se inverter em 1974, 

quando o MDB derrotou (em número absoluto de votos) o partido governista na disputa 

pelas vagas da Câmara e preencheu 16 cadeiras no Senado (das 22 disputadas naquele 

ano) e 172 (contra 192 obtidas pela ARENA) na Câmara dos Deputados 116. A vitória dos 

oposicionistas foi mais evidente nos grandes centros urbanos (áreas mais beneficiadas 

pelo vigoroso crescimento econômico dos anos anteriores). 

Estava criado, nos precisos dizeres de Vamireh Chacon, “um 

efeito cruzado” nos cenários político e econômico nacionais: 

“Se a economia for bem, cresce a quantidade do operariado 

urbano, também em busca de um partido correspondendo 

aos seus interesses que o antigo não consegue representar; 

se a economia for mal, a irreversibilidade da concentração 

operária azeda-se, ainda mais, em protesto eleitoral contra o 

partido conservador. (...)  

Era um nó górdio, a ser cortado através de partidos 

genuínos, nascendo de baixo para cima, nas circunstâncias 

mais favoráveis de um novo Brasil se industrializando, 

urbanizando-se e instruindo-se cada vez mais, inclusiva 

graças à multiplicação dos meios de transporte, acelerados 

desde a presidência Kubitschek, e os de comunicação a 

partir da presidência Geisel” 117. 

 

O regime, contudo, não mostrava disposição para entregar os 

pontos facilmente. Após as eleições de 1974, ainda com base no Ato Institucional nº 5/68, 

foram cassados diversos parlamentares oposicionistas que subiram o tom das críticas 

                                                 
116 SOUZA, Amaury de. O sistema político partidário... op. cit., p. 167. 
117 História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., pp. 196/197. 
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feitas ao governo, simbolizados pelo Deputado Lysâneas Maciel 118. Ademais, visando 

estancar o crescimento emedebista, o Congresso (ainda majoritariamente governista, a 

despeito do acentuado crescimento da oposição) aprovou a Lei nº 6.339, de 1º de julho de 

1976, também conhecida como “Lei Falcão”, em referência ao então Ministro da Justiça, 

Armando Falcão, que alterava o Código Eleitoral de 1965 (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 

1965) para, dentre outras disposições, limitar a propaganda eleitoral em rádio e televisão 

à divulgação das fotografias dos candidatos acompanhada da menção às suas legendas, 

currículos e número de registro na Justiça Eleitoral. Entretanto, A “Lei Falcão” não foi 

capaz de impedir completamente o avanço da oposição nos grandes centros urbanos nas 

eleições para vereadores realizadas em 1976: o MDB elegeu a maioria dos edis em São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Campinas e Santos 119.  

Ciente desta realidade, mas ainda disposto a uma última tentativa 

para evitar uma derrota ainda maior nas eleições que seriam realizadas em 1978, o então 

presidente Geisel decretou o recesso do Congresso Nacional a partir de 1º de abril de 

1977 (Ato Complementar nº 102, da mesma data) e, no dia 14 daquele mesmo mês, 

baixou uma série de medidas que ficaram conhecidas como “pacote de abril”, composto 

por seis Decretos-Lei (nos 1.538, 1.539, 1.540, 1.541, 1.542 e 1.543) e a Emenda 

Constitucional nº 8 (editada com suporte no AI-5), além do Ato Complementar nº 103, 

que suspendia o recesso anteriormente decretado. Estas normas destinavam-se a facilitar 

vitórias eleitorais da ARENA e, por tabela, enfraquecer as oposições ao regime. 

Embora o “pacote de abril” tenha sido bem sucedido em conter 

um avanço ainda maior do MDB no Congresso Nacional nas eleições de 1978, não foi 

suficiente para diminuir a sua importância conquistada no pleito de 1974 120. Ademais, a 

crise que enterrou o “milagre econômico” em inflação e estagnação não dava sinais de 

trégua. O fim do regime autoritário já estava sentenciado. Faltava apenas definir o como e 

o quando. 

 

 
                                                 
118 AIETA, Vânia Siciliano. Partidos políticos... op. cit., p. 119/123. 
119 AIETA, Vânia Siciliano. Partidos políticos... op. cit., p. 125. 
120 SOUZA, Amaury de. O sistema político partidário... op. cit., p. 168. 
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1.4.6. Os partidos na atualidade 

A formação do atual quadro partidário remonta a 1978 quando, 

mais objetivamente, o sistema bipartidário já denunciava seu irrecuperável desgaste. 

A precipitação da derrocada do bipartidarismo é atribuída ao Gal. 

Golbery do Couto e Silva, então Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 

República, que, de forma muito sagaz, foi capaz de compreender os resultados das 

eleições realizadas a partir de 1974 e as causas inexoráveis da ineficácia de todas as 

casuísticas alterações na legislação eleitoral promovidas pelo governo militar durante 

todo o período 121. 

Com o objetivo de dividir os votos populares aos oposicionistas, 

foi engendrada a restauração do multipartidarismo. Esta nova providência foi veiculada 

pela Emenda Constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978, que, dentre outros, alterou a 

redação do art. 152 da Constituição de 1969, nos seguintes termos: 

“Art. 152 - A organização e o funcionamento dos partidos 

políticos, de acordo com o disposto neste artigo, serão 

regulados em lei federal.  

§ 1º - Na organização dos partidos políticos serão 

observados os seguintes princípios: 

I - regime representativo e democrático, baseado na 

pluralidade dos partidos e garantia dos direitos humanos 

fundamentais; 

II - personalidade jurídica mediante registro dos estatutos; 

III - inexistência de vínculo, de qualquer natureza, com a 

ação de governos, entidades ou partidos estrangeiros; 

IV - Âmbito nacional, sem prejuízo das funções 

deliberativas dos órgãos regionais ou municipais. 

§ 2º - O funcionamento dos partidos políticos deverá 

atender às seguintes exigências:  

                                                 
121 AIETA, Vânia Siciliano. Partidos políticos... op. cit., p. 127/128. 
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I - filiação ao partido de, pelo menos, 10% (dez por cento) 

de representantes na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal que tenham, como fundadores, assinado seus atos 

constitutivos; ou 

II - apoio, expresso em votos, de 5% (cinco por cento) do 

eleitorado, que haja votado na última eleição geral para a 

Câmara dos Deputados, distribuídos, pelo menos, por nove 

Estados, com o mínimo de 3% (três por cento) em cada um 

deles; 

III - atuação permanente, dentro do programa aprovado 

pelo tribunal superior Eleitoral; 

IV - disciplina partidária; 

V - fiscalização financeira. 

§ 3º - Não terá direito a representação o partido que obtiver 

votações inferiores aos percentuais fixados no item II do 

parágrafo anterior, hipótese em que serão consideradas 

nulas. 

§ 4º - A extinção dos partidos políticos dar-se-á na forma e 

nos casos estabelecidos em lei.  

§ 5º - Perderá o mandato no senado Federal, na Câmara dos 

Deputados, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras 

Municipais quem, por atitude ou pelo voto, se opuser às 

diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de 

direção partidária ou deixar o partido sob cuja rege for 

eleito, salvo se para participar, como fundador, da 

constituição de novo partido. 

§ 6º - A perda do mandato, nos casos previstos no parágrafo 

anterior, será decretada pala Justiça Eleitoral, mediante 
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representação do partido, assegurado o direito de ampla 

defesa”. 

 

A lei de que tratava o caput do art. 152 foi editada no ano 

seguinte. O fim da ARENA e do MDB antecipado pela Emenda Constitucional foi 

oficialmente decretado pela Lei nº 6.767, de 20 de dezembro de 1979, que, em seu art. 2º, 

expressa e taxativamente dispôs: 

“Art. 2º - Ficam extintos os partidos criados como 

organizações, com base no Ato Complementar nº 4, de 20 

de novembro de 1965, e transformados em partidos de 

acordo com a Lei nº 4.740, de 15 de julho de 1965, por não 

preencherem, para seu funcionamento, os requisitos 

estabelecidos nesta Lei”.  

 

A mesma Lei nº 6.767/79 alterou o art. 14 da Lei Orgânica dos 

Partidos Políticos então vigente (Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971), que passou a 

contar com a seguinte redação: 

“Art. 14 - Funcionará imediatamente o partido político que, 

registrado no Tribunal Superior Eleitoral, tenha:  

I - como fundadores signatários de seus atos constitutivos 

pelo menos 10% (dez por cento) de representantes do 

Congresso Nacional, participando a Câmara dos Deputados 

e o Senado Federal; ou  

II - apoio expresso em voto de, no mínimo, 5% (cinco por 

cento) do eleitorado que haja votado na última eleição geral 

para a Câmara dos Deputados, pelo menos por 9 (nove) 

Estados, com o mínimo de 3% (três por cento) em cada um 

deles”.  
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Conforme é possível perceber dos textos transcritos, embora 

tenha sido oficialmente decretado o fim do bipartidarismo, os pesados requisitos exigidos 

para a organização de novas legendas permitiu apenas a “restauração de uma forma 

limitada de multipartidarismo” 122. 

Mesmo assim, das duas legendas recém extintas emergiram seis 

novos partidos: o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, como a 

singeleza da mudança de sua denominação já denuncia, foi o sucessor direto do MDB; o 

Partido Democrata Social – PDS foi, em contraposição, o herdeiro direto da ARENA não 

só por ter-lhe sucedido no abrigo da maioria dos políticos que se alinhavam nas fileiras 

de sua antecessora, mas também por ter assumido o papel de instrumento de suporte 

político do governo; o Partido Democrático Trabalhista – PDT, fundado por Leonel 

Brizola; o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, reorganizado sob o comando de Ivete 

Vargas; o Partido dos Trabalhadores – PT, liderado pelo metalúrgico e sindicalista do 

ABC paulista, Luiz Inácio Lula da Silva; e o Parido Popular – PP, organizado por 

Tancredo Neves para abrigar tendências centristas da política nacional, mas que, logo em 

seguida, seria incorporado ao PMDB. A tabela abaixo demonstra o fluxo de migração 

para os novos partidos dos deputados federais então no poder quando da dissolução da 

ARENA e do MDB, e comprova nossa afirmação anterior relativa à origem dos 

integrantes PMDB e do PDS: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 SOUZA, Amaury de. O sistema político partidário... op. cit., p. 169. 
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Tabela – Filiação aos novos partidos pelos membros da ARENA e do MDB – 

Câmara dos Deputados – agosto de 1982 123 

Novos partidos Partidos dissolvidos TotalMDB ARENA 
PMDB 136 32 168 
PDS 28 196 224 
PTB 11 3 14 
PDT 9 - 9 
PT 5 - 5 
Total 189 231 420 

 

Uma série de acontecimentos do início da década de 1980 

contribuiu para deixar mais claro do que nunca que qualquer tentativa de prolongamento 

do regime seria vã. A explosão de bombas no Riocentro, na sede da OAB, na Câmara de 

Vereadores e no jornal “Tribuna Operária”, no Rio de Janeiro, e as evidência de 

envolvimento de militares, especialmente no primeiro caso, precipitaram a renúncia do 

Ministro Golbery do Couto e Silva e a conseqüente substituição do condutor do processo 

de abertura 124. 

A Emenda Constitucional nº 15, de 19 de novembro de 1980, 

além de extinguir a figura do senador “biônico” criada pelo “pacote de abril de 1977”, 

permitiu, pela primeira vez em 20 anos, que a população elegesse diretamente os chefes 

dos Executivos estaduais. Nos termos do disposto no art. 1º da Lei nº 6.978, de 19 de 

janeiro de 1982, alterada pela Lei nº 7.015, de 16 de julho daquele mesmo ano, as 

eleições para escolha de governador, vice-governador, senador e suplentes, deputados 

federais e estaduais, prefeito, vice-prefeito e vereadores, seriam realizadas, 

simultaneamente, em todo a país, no dia 15 de novembro de 1982. Os mandatos dos 

representantes municipais - exceção feita aos prefeitos nomeados - já haviam sido 

prorrogados até 31 de janeiro de 1983 pela Emenda Constitucional nº 14, de 9 de 

                                                 
123 BRAGA, Maria do Socorro Sousa. O processo partidário- eleitoral brasileiro – padrões de competição 
política (1982-2002). São Paulo: Associação Editorial Humanitas: FAPESP, 2006, p. 147. A tabela já 
mostra os dados consolidados após a incorporação do PP pelo PMDB entre fins de 1981 e o início de 1982.  
124 LAMOUNIER, Bolivar. Da independência a Lula: dois séculos de política brasileira... op. cit., pp. 
171/172. 
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setembro de 1980, para que a escolha dos novos representantes pudesse coincidir com a 

consulta geral que seria realizada em 1982. 

A edição destas leis que regulamentaram as eleições gerais diretas 

daquele ano revelou a última cartada do regime militar para controlar o timing do 

processo de abertura política - àquela altura já compreendido como irrefreável. Em 

prejuízo dos novos partidos políticos opositores que, ao contrário da legenda governista, 

não podiam se aproveitar da capilaridade de uma sólida máquina política e eleitoral 

construída durante duas décadas de dominação quase absoluta, as citadas normas 

impuseram, aos partidos, a obrigatoriedade de apresentação de chapas completas para 

todos os cargos de âmbito estadual ou municipal, mantidas vedadas as coligações, e, aos 

eleitores, a obrigatoriedade de votação apenas em candidatos de um mesmo partido e a 

proibição do voto de legenda, sob pena de nulidade do voto para todos os cargos. 

Diante destas limitações, apenas o PMDB e o PDS concorreram 

às eleições para a Câmara dos Deputados em todos os (à época) 25 Estados. O PT 

conseguiu organizar-se para disputar os votos em 23 deles; o PDT em 13; e, por fim, o 

PTB em 10 125. 

Mesmo assim, as eleições de 1982 consolidaram a tendência de 

crescimento inexorável da oposição em prejuízo dos candidatos do PDS. Dos 22 

governadores eleitos, 9 eram do PMDB – dentre eles Tancredo Neves, em Minas Gerais, 

e Franco Montoro, em São Paulo – e 1 do PDT – Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. 

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 25, de 15 de maio de 

1985, eliminou as grandes restrições que o regulamento anterior impunha à formação 

livre de partidos políticos e, assim abriu caminho para a abertura democrática. Assim, o 

art. 152 da Constituição de 1967/69 passou a contar com a seguinte redação: 

“Art. 152 - É livre a criação de Partidos Políticos. Sua 

organização e funcionamento resguardarão a Soberania 

Nacional, o regime democrático, o pluralismo partidário e 

                                                 
125 BRAGA, Maria do Socorro Sousa. O processo partidário- eleitoral brasileiro – padrões de competição 
política (1982-2002)... op. cit., p. 149. 
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os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os 

seguintes princípios:  

I - é assegurado ao cidadão o direito de associar-se 

livremente a Partido Político;  

Il - é vedada a utilização pelos Partidos Políticos de 

organização paramilitar;  

III - é proibida a subordinação dos Partidos Políticos a 

entidade ou Governo estrangeiros;  

IV - o Partido Político adquirirá personalidade jurídica 

mediante registro dos seus Estatutos no Tribunal Superior 

Eleitoral;  

V - a atuação dos Partidos Políticos deverá ser permanente 

e de âmbito nacional, sem prejuízo das funções 

deliberativas dos órgãos estaduais e municipais.  

§ 1º - Não terá direito a representação no Senado Federal e 

na Câmara dos Deputados o Partido que não obtiver o 

apoio, expresso em votos, de 3% (três por cento) do 

eleitorado, apurados em eleição geral para a Câmara dos 

Deputados e distribuídos em, pelo menos, 5 (cinco) 

Estados, com o mínimo de 2% (dois por cento) do 

eleitorado de cada um deles.  

§ 2º - Os eleitos por Partidos que não obtiverem os 

percentuais exigidos pelo parágrafo anterior terão seus 

mandatos preservados, desde que optem, no prazo de 60 

(sessenta) dias, por qualquer dos Partidos remanescentes.  

§ 3º - Resguardados os princípios previstos no "caput" e 

itens deste artigo, lei federal estabelecerá normas sobre a 

criação, fusão, incorporação, extinção e fiscalização 
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financeira dos Partidos Políticos e poderá dispor sobre 

regras gerais para a sua organização e funcionamento”.  

 

A partir de então começaram a pipocar os partidos políticos 

brasileiros. Do fim do bipartidarismo até hoje foram criadas mais de 90 legendas, das 

quais 27 permanecem ativas. A tabela abaixo demonstra a participação das aludidas 

agremiações nas eleições municipais, estaduais e federais realizadas no país de 1982 a 

2006: 

 

Tabela – Participação dos partidos nas eleições brasileiras – 1982 – 2006 126 

Partidos Nº 

Eleições 

Total 
1 
9 
8 
2 

1 
9 
8 
5 

1 
9 
8 
6 

1 
9 
8 
8 

1 
9 
8 
9 

1 
9 
9 
0 

1 
9 
9 
2 

1 
9 
9 
4 

1 
9 
9 
6 

1 
9 
9 
8 

2 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
2 

2 
0 
0 
4 

2 
0 
0 
6 

PDS / PPR / PPB / 
PP1 11 X X X X X X X X X X X X X X 14 

PDT 12 X X X X X X X X X X X X X X 14 

PT 13 X X X X X X X X X X X X X X 14 

PTB (PSD)9 14 X X X X X X X X X X X X X X 14 

PMDB 15 X X X X X X X X X X X X X X 14 

PPB 16  X X X X          4 

PDC 17  X X X X X X        6 

PMC 18  X X X           3 

PH 19  X X X           3 

PSC 20  X X X X X X X X X X X X X 13 

PTN2 21 / 
46  X X X           3 

PL (PST / PGT)10 22  X X X X X X X X X X X X X 13 

PCB / PPS3 23  X X X X X X X X X X X X X 13 

PC do B 24 / 
65  X X X X X X X X X X X X X 13 

PFL (DEM) 25  X X X X X X X X X X X X X 13 

PMB 26  X X X           3 

PN 27  X X  X          3 

PTR / PP4 28  X X X X X X X       7 

PASART 30  X X X           3 

PCN 31  X X X X X X        6 

PNR 32   X            1 

                                                 
126 NICOLAU, Jairo (Organizador). Dados eleitorais do Brasil (1982-1996). Rio de Janeiro: Revan: 
IUPERJ-UCAM, 1998, pp. 245/248 (até 1996). A partir de 1996 até 2006 - Fonte: 
http://jaironicolau.iuperj.br/banco2004.html - acesso em 08.01.09. 
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PMN 33  X X X X X X  X X X X X X 12 

PS 34 / 
50  X X X  X         4 

PRT 35  X X            2 

PJ / PRN / PTC5 36  X X X X X X X X X X X X X 13 

PND 37  X X            2 

PRP 38  X X            2 

PDI 39  X X            2 

PSB 40  X X X X X X X X X X X X X 13 

PSD 9 41    X X X X X X X X X X  10 

PSP 42    X           1 

PV 43    X X  X X X X X X X X 10 

PRP 44    X  X X X X X X X X X 10 

PSDB 45    X X X X X X X X X X X 11 

PNAB 47    X           1 

PNA 48    X           1 

PHN 49    X           1 

PST 52     X X X X       4 

PP 54     X          1 

PLP 55     X          1 

PDN 51     X          1 

PRONA 15 56     X X X X X X X X X X 10 

PDC do B 57     X          1 

PSL 59      X    X X    3 

PBM 61      X         1 

PEB 62      X         1 

PSU 63      X         1 

PAP 64      X         1 

PNT 67      X         1 

PD 68      X         1 

PLH 69      X         1 

PT do B 70      X X X X X X X X X 9 

PRS 71      X         1 

PAS 72      X         1 

PS do B 73       X        1 

PTC 74       X        1 

PMSD 75       X        1 

PPN 76       X        1 

PLT 77       X        1 

PCDN 78       X        1 

PC / PCB 6 79 / 
21       X X X X X X X X 8 

PES 80       X        1 

PNTB 81       X        1 

PLC 82       X        1 

PFS 84       X        1 

PSTU11 16        X X X X X X X 7 

PTRB 17        X       1 

PSL 17         X  X X X X 5 

PST7 18         X X X X   4 
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PTN 19         X X X X X X 6 

PAN 14 26         X X X X X X 6 

PSDC 16 27         X X X X X X 6 

PRTB 28         X X X X X X 6 

PCO 29         X X X X X X 6 

PGT 7 30         X X X X   4 

PSN / PHS8 31         X X  X X X 5 

PMR / PRB12 10              X 1 

PSOL13 50              X 1 

Total 5 28 29 31 27 33 34 23 27 33 34 30 27 29 - 

1 -  O PDS fundiu-se com o PDC em 1993, passando a chamar-se Partido Progressista Reformador - PPR. O PPR 
fundiu-se com o PP em 21/09/1995, passando-se a chamar Partido Progressista Brasileiro - PPB. Passa a denominar-se 
PP em 2/08/2005. O PPB em 29/05/2003 mudou de nomenclatura, passando-se a denominar Partido Progressista - PP; 
2 -  O Partido Tancredista Nacional passou a chamar-se Partido Trabalhista Nacional - PTN em 1986; 
3 -  Criado em 11/3/1987 passou a chamar-se Partido Popular Socialista - PPS em 1992, conforme Resolução/TSE nº 
17.930. P Partido Comunista Brasileiro – PCB foi reorganizado em 1993, nos termos das Resoluções/TSE nº 252 e 
19.550; 
4 -  O PTR fundiu-se com o PST em 1993, passando a chamar-se Partido Progressista - PP; 
5 -  O Partido da Juventude - PJ fundado em 15/11/1985 passou a chamar-se Partido da Reconstrução Nacional - PRN 
em 25/10/1989. Em 24/4/2001 passou a  chamar-se Partido Trabalhista Cristão – PTC, consoante Resoluções/TSE nº 
12.209, nº 13.992, nº 15.244, nº 16.281 e nº 20.796; 
6 -  Passou a chamar-se PCB em 21/1/1996; 
7 -  Partido recriado em 1996. Incorporou-se em 28/4/2003 junto com o PGT ao PL; 
8 - O Partido Solidarista Nacional – PSN, fundado em 1995 nos termos da Resolução TSE nº 19.321, passou a se 
chamar Partido da Solidariedade Nacional e, posteriormente, Partido Humanista da Solidariedade - PHS, conforme 
Resoluções/TSE nº 20.097 e nº 20.636; 
9 - O PSD se incorporou ao PTB em 15/12/2002; 
10 - O PST e o PGT se incorporaram ao PL em 01/04/2003; 
11 - O PSTU foi criado com o nome Partido Revolucionário dos Trabalhadores - PRT em 1992 e adotou a 
denominação atual em 1993, conforme Resoluções/TSE nº 19 
135 e 19.420; 
12 - O Partido Municipalista Renovador - PMR criado 06/09/2005, Mudou para Partido Republicano Brasileiro - PRB 
em 31/3/2006; 
13 - O PSOL criado em 30/09/2005; 
14 - Incorporado ao PTB, conforme Resolução TSE nº 22.519; 
15 - Fusão com o PL, constituindo o PR, conforme Resolução TSE nº 22.504. 

16 – O Partido Democrata Cristão – PDC, registrado em 1995, alterou sua denominação para Partido Social Democrata 
Cristão – PSDC antes mesmo do deferimento do registro, confirmado pela Resolução/TSE nº 19.333. 

 

Todavia, das 27 legendas atualmente registradas definitivamente 

perante o Tribunal Superior Eleitoral, é importante assinalar que apenas um limitado 

número delas tem uma efetiva relevância eleitoral, conforme se verá no próximo capítulo, 

quando tratarmos da multiplicação das legendas. 
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CAPÍTULO 2 – PATOLOGIAS PARTIDÁRIAS 

 

2.1. A simbiose parasitária das patologias 

Todo sistema partidário compartilha o destino do sistema político 

que o contém, entendido este não apenas como o conjunto de normas que rege a disputa 

eleitoral em um dado país em um dado momento histórico, mas também sem desprezar 

todo aquele arcabouço institucional que o compreende, constituído pelo desenho 

constitucional dos órgãos responsáveis pelo exercício do poder e, ainda, o substrato social 

que dá base e liga a tudo. Em outras palavras, não há sistema partidário sadio em 

funcionamento em um ambiente político-institucional infértil, fechado. O mesmo, 

entretanto, não pode se dizer da hipótese inversa. Muito embora, em tese, regimes abertos 

e de normal competição eleitoral apresentem grande vigor para repelir os desvios 

manifestados no interior da mecânica do sistema partidário, ao mesmo tempo, apresentam 

uma tolerância também alta para convivência com desvios que nele se verificam.  

Parece-nos cada vez mais acertado o conceito que aponta que 

“nenhum grande sistema no mundo real é plenamente democratizado” 127. Uma das 

razões que contribui para este cenário reside justamente nas deficiências mostradas pelos 

partidos políticos. De fato, nenhum grande regime político no mundo apresenta um 

sistema partidário impecável, impassível de reparos. Não obstante, classificamos muitos 

deles como democráticos. Assim, é possível concluir que mesmo os regimes abertos, de 

ampla participação e possibilidade de contestação que conhecemos convivem até com 

algum nível de desvio no que se refere aos seus sistemas partidários. O caso brasileiro é o 

exemplo típico.  

Ë claro que esta convivência com tais debilidades não se dá sem 

preço. Qualquer desvio em um dos mecanismos ou elementos que compõem a realidade 

política de um Estado é capaz de potencialmente fragilizar e trazer prejuízos ao 

funcionamento ideal e à credibilidade do sistema político como um todo. A grande 

dificuldade dos estudiosos reside justamente em saber qual é o nível de tolerância aos 

                                                 
127 DAHL, Robert. Poliarquia. 1ª edição. 1ª reimpressão. São Paulo: Edusp, 2005, p. 31. 



104 
 

desvios no sistema partidário que cada regime ou sociedade é capaz de suportar antes que 

seus sintomas comecem a corroer sua própria vitalidade. A conseqüência óbvia é que 

quanto maiores forem os defeitos, maiores serão as contestações ao regime político como 

um todo e menor será a identificação dos cidadãos com seus representantes.  

Não é novidade que o cenário sobre o qual são travadas as 

disputas e exercido o poder político é montado a partir da somatória de inúmeras 

condicionantes sociais, econômicas, culturais, políticas e jurídicas. Também já é repisado 

que estes fatores influenciam-se de forma tão profunda e complexa que se torna quase 

impraticável o isolamento e a depuração de um deles para fins de estudo de causa e efeito 

de seus impactos sobre o todo do contexto que os suporta. Sendo o sistema partidário 

uma das clivagens extraídas do regime político, também ele obedece a esta mesma lógica 

de interdependência intrincada entre os mais diversos fatores potencialmente aptos a 

afetá-lo. 

Esta característica é fruto, pois, da relação íntima que as diversas 

clivagens de um sistema político guardam entre si. Por exemplo, a simples opção por um 

dos dois grandes sistemas eleitorais – proporcional e majoritário – para preenchimento 

das vagas do legislativo pode, em tese, favorecer ou prejudicar o florescimento de 

partidos pequenos e, em conseqüência, modular de forma significativa o perfil dos 

candidatos eleitos. O mesmo ocorre com a fixação ou não de cláusula de desempenho ou 

com a permissão ou não de coligações. Por seu turno, os resultados destas opções 

legislativas contribuem de forma relevante para o estabelecimento dos padrões de 

migração e disciplina partidárias, assim como alteram de forma substancial o exercício da 

autoridade oligárquica e dos debates dentro dos próprios partidos.  

Em contrapartida, o perfil e a vinculação partidária da maioria 

eleita com suporte nestas regras é que, na prática, definirão as formas e as regras a partir 

das quais serão travadas as relações no interior e entre as bancadas e entre estas e o 

Executivo, sem olvidar, ainda, que, por seu turno, é esta mesma maioria que terá o poder 

para alterar ou não as regras do jogo para as próximas rodadas eleitorais. 

A conclusão – já sugerida no título deste subitem - que facilmente 

alcançamos é que existe uma simbiose parasitária das patologias partidárias. Dificilmente 
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encontraremos desvio singular no quadro de partidos. O equilíbrio do sistema é tão 

delicado que uma debilidade sempre virá acompanhada de outra. 

Buscará o presente capítulo, portanto, identificar e discutir 

algumas das principais características negativas do sistema partidário brasileiro.  

É claro que o objetivo não é analisar exaustivamente a anatomia 

ou a fisiologia destes aspectos desviados do sistema partidário nacional. Cada uma das 

características a seguir descritas mereceria – como de fato tem merecido – a elaboração 

não de apenas uma, mas de diversas teses, dissertações e monografias. Não obstante, a 

fuga aos perigos do reducionismo será uma preocupação constante. 

A aventura por estas sendas, de qualquer forma, é imprescindível 

ao nosso estudo. Este é o diagnóstico sociológico que norteará a análise jurídica da 

adequação das balizas jurídicas atualmente fincadas para traçar os limites da atividade 

político-partidária no país. 

 

2.2. A homogeneização ou amorfismo dos partidos 

Não são raras ou recentes as críticas endereçadas aos partidos 

políticos (brasileiros, inclusive) no sentido de que não seriam eles portadores de 

identidades ideológicas e programáticas próprias e claras. Segundo seus autores, os 

partidos políticos pátrios, com raras exceções, não passariam de meras agremiações 

homogeneizadas e amorfas, carentes de qualquer substrato ideológico ou programático 

capaz de as diferenciar. Seriam, portanto, simples instituições instrumentais sob as quais 

se reuniriam homens e mulheres simplesmente interessados na aquisição ou manutenção 

do poder político. As relações intersubjetivas travadas no interior destas figuras 

distorcidas não seriam mais próximas do que aquelas imprescindíveis à execução 

vitoriosa de projetos de poder individuais ou de uma pequena oligarquia partidária. 

Assim, uma vez contrariados estes interesses individuais, nada mais impediria que os 

membros da agremiação fictícia se dispersassem para outras legendas em busca de 

maiores espaços ou de oportunidades melhores para disputar e conquistar o poder. 
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Apenas para se dar um exemplo de como estas acusações não são 

novidade na história política nacional, podemos citar os integrantes do PSD que, durante 

o período compreendido entre 1946 e 1964, já eram considerados “raposas” da política 

brasileira em função de sua postura pragmática e flexível diante de questões doutrinárias 

e de sua habilidade para negociar com diferentes setores políticos e da sociedade 128. 

Tornou-se famosa a frase atribuída a Tancredo Neves que procurava sintetizar – não sem 

uma forte carga de ironia - a atuação dos pessedistas: “Entre a Bíblia e O Capital, o PSD 

fica com o Diário Oficial”.  

Antes dos membros do PSD, ainda, podemos mencionar a “Chapa 

Única” que elegeu 17 deputados federais por São Paulo na Assembléia Nacional 

Constituinte de 1933, após reagrupar facções dominantes locais “sob um programa cheio 

de generalidades... sem nada específico” 129. Se quisermos voltar mais no tempo, 

podemos citar a frase atribuída a Holanda Cavalcanti, já referida em outra passagem deste 

trabalho, que, buscando assinalar os contornos indefinidos dos perfis e das plataformas 

defendidas pelos integrantes dos partidos do Império, dizia que nada se assemelhava mais 

a um Saquarema (Conservador) que Luzia (Liberal) no poder 130. Significava isso que, 

uma vez ascendidos ao gabinete imperial, poucas eram as práticas capazes de diferenciar 

uns e outros. 

Tanto antes como agora, estas acusações são oriundas, em grande 

medida, da suposta dificuldade experimentada pelo expectador comum de identificar de 

maneira imediata e precisa os caracteres ideológicos ou programáticos peculiares que 

tornariam cada partido único (ou quase) e, por conseguinte, de antecipar a linha geral de 

atuação dos governos formados a partir das urnas. 

Fora do panorama brasileiro, Moisei Ostrogorski, há quase um 

século, já notava, ao tratar do sistema partidário britânico, que “the political parties are 

more and more losing their distinctive characteristics” 131. 

                                                 
128 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros. 2ª edição. Belo 
Horizonte: UFMG, 2008, p. 77. 
129 CHACON, Vamireh, História dos partidos brasileiros – discurso e praxis dos seus programas... op. cit., 
pp. 120. 
130 FAUSTO, Boris. História do Brasil... op. cit., p. 180. 
131 Democracy and the organization of political parties. Volume 1: England… op. cit. p. 331. 
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Examinaremos mais adiante todas estas assertivas. 

Antes, contudo, cumpre investigar as causas e fatores capazes de 

explicar (ainda que em parte) estas convicções depreciativas, pois é certo que críticas tão 

mordazes não podem ser fruto de mera imaginação dos analistas que as elaboram. Pelo 

contrário, mesmo que algumas vezes exageradas, impende reconhecer que elas são 

calcadas em fatos ou impressões colhidas da vida social cotidiana. Resta saber se a 

dimensão que lhes é dada resiste a um confronto com os fatos. 

Neste cenário, podemos perfilar alguns fatores em tese capazes de 

contribuir para a formação da ora descrita impressão de desidratação ideológica ou 

programática dos partidos políticos. 

Em primeiro lugar, a falta de uma organização partidária nacional 

estável no tempo contribui fortemente para que o eleitorado a conheça profunda e 

pormenorizadamente. Os sucessivos movimentos de descontinuidade e posterior 

reorganização do sistema partidário brasileiro inegavelmente dificultaram – e ainda 

dificultam - sobremaneira a formação de um vínculo mais estreito entre cada eleitor e sua 

legenda favorita. 

Outrossim, em segundo lugar, é certo que a existência de um 

grande número de partidos, ressaltada pela profusão de legendas “nanicas” – muitas delas 

“de aluguel” -, é capaz de turvar o cenário da disputa eleitoral ao acrescentar variáveis e 

alternativas nos processos de formação de opinião e escolha do eleitor, bombardeando-o 

com opções mil.  

Adicionalmente - e é daí que surge o terceiro fator que ajuda a 

confundir o eleitorado -, as campanhas eleitorais parecem ter se tornado cada vez mais 

semelhantes. Candidatos adversários, ao mesmo tempo em que buscam se apresentar 

como melhores e mais preparados que os demais concorrentes, esmeram-se, sobretudo, 

em apresentar-se como figuras simpáticas, agradáveis, indefectíveis, palatáveis, enfim, à 

maior parte possível da população, fugindo à polêmicas conceituais e programáticas mais 

delicadas que, em tese, poderiam diferenciá-los de forma mais nítida perante o público 

eleitor e, ao mesmo tempo, roubar-lhe votos de eleitores divergentes quanto a um ou 

vários pontos específicos de sua plataforma. Para coroar a confusão, não são mais raras as 
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promessas de não interrupção de programas e obras iniciados ou defendidos por governos 

anteriores opositores. Da mesma forma, as modernas e ferozes máquinas eleitorais 

montadas pelos partidos, ao menor sinal de que determinada proposta apresentada pelo 

candidato opositor foi bem recebida pela população, imediatamente cuidam de tentar 

desconstruí-la ou de sutilmente apropriar-se dela, o que for mais eficiente. 

O quarto e o quinto fatores que contribuem para a impressão de 

homogeneidade entre os partidos são dados pela prática indiscriminada da infidelidade e 

da indisciplina partidárias. Pois, como repetem muitos estudiosos, se a decisão política do 

eleitorado deve recair sobre a escolha entre programas e ideais partidários e não apenas 

sobre candidatos, não deveria ser muito limitada a possibilidade de os eleitos trocarem de 

legendas? Igualmente, se os integrantes das bancadas de um mesmo partido devem – em 

tese - comungar e defender os mesmos valores, princípios, plataformas e interesses, não 

deveriam eles decidir e votar sempre da mesma forma sobre as questões que lhes são 

submetidas?  

O sexto fator é decorrente da habilidade quase infinita que os 

políticos desenvolveram para formar as mais inusitadas composições partidárias 

destinadas a formar maiorias parlamentares e dar sustentação mais sólida possível aos 

governos. Estas alianças um tanto insólitas aos olhos do espectador comum, podem ser 

formadas antes ou depois das operações eleitorais. Em qualquer circunstância, são 

capazes de confundir e trazer incertezas quanto aos limites programáticos eventualmente 

existentes entre as legendas. 

O sétimo e último dos principais fatores capazes de anuviar a 

visão do eleitorado sobre as nuanças que apartam os partidos entre si é decorrente da 

conjugação de distritos de alta magnitude eleitoral e fórmula proporcional. Esta receita 

não favorece os confrontos individuais entre os candidatos nas eleições legislativas e, 

portanto, dificulta a percepção acerca das diferenças entre os candidatos. 

Leôncio Martins Rodrigues identifica, além destes – com exceção 

do terceiro e do sétimo, expostos poucas linhas acima -, alguns outros aspectos negativos 

do sistema partidário brasileiro. Menciona o autor o que descreve como “fragilidade dos 

partidos, expressa pela descontinuidade em sua existência, meras legendas criadas para 
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atender a projetos pessoais”. Enumera também a patronagem, o clientelismo e 

patrimonialismo como traços típicos do sistema partidário e eleitoral brasileiro, capazes 

de também prejudicar o bom funcionamento do sistema partidário e, de tabela, depreciar 

a imagem dos partidos perante o público 132.  

Visível, portanto, que as acusações lançadas por muitos analistas 

acerca da redução da margem de diferenciação entre os partidos não é imaginária. É sim 

calcada em dados colhidos da experiência político-partidária nacional. Todavia, faz-se 

necessário dar-lhes a dimensão que realmente têm. 

De partida, é necessário reconhecer que boa parte da dificuldade 

que os eleitores enfrentam para distinguir as notas particulares de cada partido é, sem 

dúvida alguma, devida à relativa juventude do atual quadro partidário brasileiro. Ao 

contrário do que se passa, por exemplo, no Uruguai, que foi capaz de transportar para os 

dias atuais um sistema partidário “muito parecido com o existente no período 

imediatamente anterior ao da ditadura, na primeira metade da década de 1970” 133, 

“nenhum dos atuais partidos brasileiros pode reivindicar para si uma continuidade com 

organizações políticas anteriores à Segunda Guerra Mundial” 134. Sob uma perspectiva 

mais realista, poder-se-ia até mesmo dizer que os partidos que emergiram a partir da 

abertura franqueada pela Emenda Constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978, e pela 

Lei nº 6.767, de 20 de dezembro de 1979, e, especialmente, pela Constituição de 1988, 

muito pouco ou quase nada herdaram do quadro partidário anterior ao advento do Ato 

Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, e do Ato Complementar nº 4, de 20 de 

novembro do mesmo ano, que, respectivamente, extinguiu os partidos políticos então 

organizados (art. 18, caput) e jogou o país nos braços do bipartidarismo ao permitir, na 

prática, a formação de, no máximo, três “organizações” que teriam, nos termos do 

                                                 
132 Partidos, ideologia e composição social – um estudo das bancadas partidárias na Câmara dos 
Deputados. São Paulo: Edusp, 2002, pp. 31/32.  
133 ANASTASIA, Fátima. MELO, Carlos Ranulfo. SANTOS, FABIANO. Governabilidade e 
representação política na América do Sul. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer; São Paulo: 
UNESP, 2004, p. 22. 
134 LAMOUNIER, Bolivar. MENEGUELLO, Rachel. Partidos políticos e consolidação democrática – o 
caso brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 9. 
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aludido ato complementar “atribuições de partidos políticos” enquanto estes não se 

formassem 135. 

Dos três principais partidos que atuaram de 1946 a 1964 – UDN, 

PSD e PTB – apenas o último foi reorganizado sob a mesma denominação. Entretanto, a 

nova organização petebista não passava de mero homônimo de seus antecessores. 

Acrescente-se a esta lista o PSB e o PCB, que, apesar de já atuarem à época, tiveram uma 

importância mais limitada no período assinalado (com um pouco mais de destaque para o 

último). Não obstante, após a última redemocratização, também foram reorganizados sob 

a mesma denominação. De qualquer forma, a sobrevivência nominal destas legendas não 

impediu que suas feições atuais fossem severamente desfiguradas, se comparadas com as 

de então.  

Em função da vitória de Ivete Vargas sobre Leonel Brizola na 

disputa pelo registro da legenda perante o Tribunal Superior Eleitoral após a última 

redemocratização – vitória esta favorecida pelo apoio do Gal. Golbery do Couto e Silva, 

então Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, que, além de amigo 

particular da sobrinha-neta do Presidente Vargas, tinha grande interesse em evitar que 

Brizola reerguesse o trabalhismo sobre a mesma bandeira marcada pela militância de 

Getúlio e de João Goulart – a herança do petebismo de Vargas e Jango espalhou-se 

principalmente pelo PDT (organizado por Brizola após a derrota) e pelo PMDB 136. A 

legenda “varguista” reerguida após a derrocada do regime bipartidário “tinha pouca 

semelhança com a agremiação da República de 46. Por volta de 1983, o PTB já estava em 

uma aliança com o PDS situacionista e, atualmente, é considerado um partido 

conservador” 137. 

                                                 
135 Como o art. 1º do mencionado Ato Complementar nº 4/65 exigia, para a formação de agremiações, a 
reunião de, no mínimo, 120 deputados e 20 senadores, em tese, seria possível a formação de até três 
partidos. Entretanto, na prática, apenas a ARENA e o MDB foram criados, sendo que, para a formação 
deste último, precisou intervir o governo ao convencer dois senadores aliados a assinarem a ficha de 
filiação da oposição, dado o reduzido número de senadores então alinhados em suas fileiras. FLEISCHER, 
David. Os partidos políticos. In AVELAR, Lúcia. CINTRA, Antônio Octávio (Organizadores). Sistema 
político brasileiro: uma introdução. 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora Fundação Konrad Adenauer 
Stiftung; São Paulo: Editora UNESP, 2007, p. 308. 
136 AIETA, Vânia Siciliano. Partidos políticos – estudos em homenagem ao Prof. Siqueira Castro. Coleção 
tratado de direito político. Tomo IV. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, pp. 132/133. 
137 MAINWARNING, Scott. MENEGUELLO, Rachel. POWER, Timoty. Partidos conservadores no 
Brasil contemporâneo. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 27. 
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O PSD, por sua vez, organizado de forma concentrada na região 

Centro-Oeste do país, sob o comando do político goiano Ronaldo Caiado, quase nenhuma 

semelhança com o partido que elegeu Janio Quadros para a Presidência da República em 

1960, salvo, talvez, seu vínculo com setores da oligarquia rural - dada a sua ligação com 

a União Democrática Ruralista – UDR, da qual o próprio Caiado foi presidente. Apesar 

da identidade de denominação, “não é o mesmo partido que existiu entre 1944 e 1965” 
138. No que tange ao seu desempenho eleitoral, o novo PSD foi incapaz de sequer fazer 

sombra a seu homônimo ilustre. Até ser incorporado ao PTB em 2003 (Resolução TSE nº 

21.350, publicada no DJ de 13 de março de 2003), nas quatro eleições gerais que 

disputou (1990, 1994, 1998 e 2002), o partido elegeu apenas 11 Deputados Federais (1 

em 1990, 3 em 1994 e em 1998 e 4 em 2002), 1 Senador (2002), nenhum Governador, 

nenhum Prefeito de Capital e apenas 70 Deputados Estaduais por todo o país (2 em 1990, 

20 em 1994 e 24 em 1998 e 2002), sendo que, neste período, foram disputadas 4.211 

vagas nos parlamentos estaduais e distritais (1.049 em 1990, 1.045 em 1994, 1.058 em 

1998 e 1.059 em 2002) 139.  

A sobrevivência do PCB, por seu turno, também não se deu sem 

fraturas. Poucos anos após seu ressurgimento da clandestinidade, em 1985, em 

decorrência da queda do muro de Berlim e do regime comunista soviético, o partido 

passou a sofrer severas defecções. De suas linhas surgiram, pelo menos, mais dois 

partidos: o PC do B – supostamente defensor da herança stalinista – e o PPS. Ainda que 

lhe tenha restado algum substrato oriundo daquele mesmo ideal comunista que embalou 

seus fundadores em 1922, o reduzidíssimo sucesso eleitoral de seus candidatos o torna 

uma legenda praticamente inexpressiva hoje 140. Ao menos desde 1994 o partido não 

elege um deputado federal sequer. De qualquer forma, qualquer comparação entre o 

partido atual com o daquela época é muito frágil. Seu considerável sucesso alcançado nas 

eleições nacionais de 1945 e estaduais de 1946 foi rapidamente reprimido pelo governo 

                                                 
138 MAINWARNING, Scott. MENEGUELLO, Rachel. POWER, Timoty. Partidos conservadores no 
Brasil contemporâneo... op. cit., p. 32. 
139 Fonte: http://jaironicolau.iuperj.br/banco2004.html - acesso em 02.12.08. 
140 Também por outra razão o PCB não serve de parâmetro para comparações eficientes: desde sua 
fundação em 1922 até 1985, o partido esteve legalmente em funcionamento durante apenas pouco mais de 
3 anos. Durante os outros 60 anos do período assinalado, seus militantes atuaram na clandestinidade. 
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit., p. 56. 
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de Eurico Gaspar Dutra que, aproveitando-se do disposto no § 13 do art. 141 da 

Constituição de 1946 e no art. 26 do Decreto-Lei nº 9.258, de 14 de maio de 1946, que 

vedavam a organização, o funcionamento e o registro – que poderia ser cancelado - de 

qualquer partido político ou associação cujo programa ou ação contrariasse o regime 

democrático 141, promoveu a cassação de seu registro e o mandato dos candidatos que 

elegera em 1947 142. Seu curto período de atuação legal, portanto, não deixou muitas 

informações passíveis de confronto e comparação com a conduta do que hoje restou dele. 

A tentativa de estabelecimento de vínculos entre qualquer partido 

do quadro atual e a UDN é ainda mais frágil. Ainda que boa dos membros de tal 

agremiação tenha migrado em 1965 para a ARENA, afirmar que a herança udenista foi 

transmitida incólume ao PDS (ou a qualquer outro partido) e, posteriormente, ao PPR, ao 

PPB (PP, hoje) e ao PFL (DEM, hoje), após 20 anos de gestação arenista, é menosprezar 

o turbilhão de transformações que atingiu o Brasil desde 1978. 

O PSB de hoje, por fim, não parece ter preservado muito das 

raízes socialistas que inspiraram sua formação em 1947, a partir do Partido da Esquerda 

Democrática fundado na sede da União Nacional dos Estudantes – UNE, no Rio de 

Janeiro, em 1945, que, dentre outras lideranças como João Mangabeira, abrigara diversos 

dissidentes paulistas do PCB. Questiona-se se sequer foi capaz de preservar muito de seu 

processo de reorganização, iniciado em 1985 e encabeçado por personalidades como 

Evandro Lins e Silva, Joel Silveira e Rubem Braga. O partido original tinha pouquíssima 

expressão eleitoral, com resultados positivos muito localizados, como em Pernambuco, 

onde Pelópidas da Silveira (depois eleito para exercer o cargo de Vice-Governador 

daquele Estado) elegeu-se prefeito em 1952. Assim, tal como ocorre com o PCB, este 

modestíssimo desempenho eleitoral é responsável por uma carência de informações e 

                                                 
141  Eis a redação dos aludidos dispositivos: Constituição de 1946, art. 141, § 13 – “É vedada a organização, 
o registro ou o funcionamento de qualquer Partido Político ou associação, cujo programa ou ação contrarie 
o regime democrático, baseado na pluralidade dos Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do 
homem”. Decreto-Lei nº 9.258, de 14 de maio de 1946, art. 26 – “Será cancelado o registro de partido 
político mediante denuncia de qualquer eleitor, de delegado de partido ou representação do Procurador 
Geral ao Tribunal Superior: a) quando se provar que recebe de procedência estrangeira orientação político-
partidária, contribuição em dinheiro ou qualquer outro auxílio; b) quando se provar que contraríando o seu 
programa pratica atos ou desenvolve atividade que colidam com os princípios democráticos ou os direitos 
fundamentais do homem, definidos na Constituição.” 
142 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit., pp. 75/76. 
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dados empíricos relativos ao período anterior a 1965, o que impede a realização de uma 

comparação segura entre os partidos de hoje e de então. Ademais, apesar de sua reduzida 

influência no cenário nacional e a despeito de possíveis divergências programáticas, 

durante seus primeiros anos de constituição serviu de apoio para a conservadora UDN e 

mostrava-se disposto “a qualquer tipo de coalizão atraente” 143, embora posteriormente 

tenha rompido definitivamente essa aliança. O partido hoje, apesar de pregar em seu 

manifesto a transformação da estrutura da sociedade, mediante “a gradual e progressiva 

socialização dos meios de produção”, já faz uma concessão ao atual sistema econômico 

ao advertir, na mesma passagem, que esta meta será alcançada “na medida em que as 

condições do País a exigirem” 144.  

Desde 1960 (ano da última eleição direta para Presidente e Vice-

Presidente da República, da qual se sagraram vencedores Janio Quadros e João Goulart, 

respectivamente) o Brasil passou por apenas quatro eleições presidenciais (1989, 1994, 

1998 e 2002), sete eleições diretas consecutivas para Governador e para Deputados 

Federais, Estaduais, Distritais e de Territórios e Senadores, sob o regime pluripartidário 

(1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 e 2006) 145. 

Diz-se, entretanto, relativa a juventude do quadro partidário 

porque, bem ou mal, lá se vão 30 anos desde a Emenda Constitucional nº 11/78 e 20 

desde a Constituição de 1988, transcorridos com alguma estabilidade de regras eleitorais 

e partidárias e, principalmente, de enorme tranqüilidade no ambiente político-

institucional. De qualquer forma, este período ainda não foi suficiente para que tanto os 

atores do cenário partidário quanto o universo dos eleitores se livrassem completamente 

dos resquícios do regime militar anterior. Em outras palavras, ainda não houve tempo 

suficiente para que uma nova geração de políticos e eleitores estabeleça os novos 
                                                 
143 CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, 
p. 158. 
144 Fonte: http://www.psbnacional.org.br/index.php/content/view/99.html - acesso em 30.11.2008. 
145 Anota-se, ainda, a ocorrência das eleições diretas de 1962 e 1965 para Governador que, todavia, não 
foram incluídas na lista principal em função do grande hiato temporal trazido pelo período compreendido 
entre a edição do Ato Institucional nº 3, de 05 de fevereiro de 1966, editado a pretexto da eleição de 
governadores de oposição ao Regime Militar em Minas Gerais, Israel Pinheiro, e na Guanabara, Francisco 
Negrão de Lima, e que transformou em indiretas as eleições para a chefia do executivo estadual, e 1982, 
ano da primeira eleição direta para o aludido cargo da série acima narrada, realizada em razão da 
superveniência da Emenda Constitucional nº 15, de 19 de novembro de 1980. Fonte: 
http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/cronologia.htm - acesso em 30.11.2008. 
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parâmetros da disputa política nacional. A fase de transformação jurídico-institucional 

mais aguda dos sistemas eleitoral e partidário pode já ter passado. Entretanto, seus efeitos 

ainda não foram integralmente assimilados pelo ambiente político e social. 

Não se pode menosprezar o fato de que muitas das legendas – 

para não dizer quase todas – disponíveis atualmente à escolha do eleitorado, se 

aproveitam desta falha geral de conexão entre partidos e eleitores, oriunda desta ausência 

de partidos tradicionais no cenário hodierno, para confundir e manipular o público em 

favor de seus próprios interesses. Não obstante, deve-se reconhecer que a eficácia desta 

estratégia é inversamente proporcional ao aprendizado assimilado, eleição após eleição, 

pelos eleitores. Pois se é provável que, mesmo diante deste acúmulo de experiências – 

exitosas e frustradas -, a prática de manipulação não seja totalmente eliminada do cenário 

político, é mais que certo ainda supor que sua eficácia será sensivelmente limitada, 

exigindo, para surtir os mesmos efeitos de outrora, contornos e mecanismos muito mais 

elaborados.  

Por estas razões, o aprimoramento das regras do jogo eleitoral é 

prática desejável, sempre que se mostrar necessária. O regime democrático não pode ser 

abandonado à própria sorte sob o argumento de que apenas o tempo trará a experiência 

necessária ao eleitorado para coibir os desvios pela força do voto. O sistema eleitoral e 

partidário atual comporta sim ajustes normativos destinados a aperfeiçoar a práxis para 

aproximá-la do que se entende por sistema ideal – e o presente trabalho propõe-se 

justamente a isto. Esta é uma tarefa permanente e paulatina de diagnóstico de disfunções, 

mudança e subseqüente avaliação dos resultados. 

Em outra medida, um regime genuinamente democrático não 

comporta qualquer espécie de controle ou tutela oficial – jurisdicional ou política, 

preventiva ou repressiva – sobre o conteúdo dos programas e das posições defendidas 

pelos partidos políticos, com exceção de algum controle negativo, desde que 

extremamente limitado – como, por exemplo, a vedação à organização, registro e 

funcionamento de partidos cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, a 

soberania nacional, o pluralismo partidário, os direitos fundamentais da pessoa humana, 

ou que ostente vinculação ou receba recursos financeiros de governos, entidades ou 



115 
 

partidos estrangeiros ou, ainda, que utilize organização paramilitar, conforme previam – e 

prevê -, cada qual a seu próprio modo, o art. 141, § 13, da Constituição de 1946, o art. 

149 da Constituição de 1967, o art. 152 da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, e o art. 

17 da Constituição vigente. O exemplo alemão é clássico neste sentido. A liberdade de 

associação para fins lícitos é corolário do modelo de democracia adotado pelo Brasil de 

1988 e mesmo este controle negativo, conforme dito, deve ser exercido de forma 

excepcional, com muita cautela e responsabilidade e dentro de balizas bem estreitas. 

A coerência dos partidos e seus militantes com seus respectivos 

programas é um efeito desejável pela unanimidade dos cientistas da política e do direito. 

Não obstante, esta característica só é exigível pelos eleitores. O máximo que os 

estudiosos podem fazer é propor ajustes laterais no ambiente político e social que cerca a 

atuação de eleitores e eleitos para manter este processo de aperfeiçoamento constante na 

direção correta e desejável. 

Em qualquer ramo da vida, vínculos estáveis de confiança e 

identificação só se estabelecem com o tempo. Com eleitores e partidos políticos não é 

diferente. Resulta daí que, em resumo, o fortalecimento da conexão entre uns e outros 

deve sim ser fruto da comunhão entre estas duas variáveis essenciais: o amadurecimento 

político conjunto de eleitores e partidos, adquirido apenas com a sucessão normal das 

operações eleitorais, e os ajustes pontuais necessários nas regras que ordenam o regime 

eleitoral e partidário. É claro que muitos outros fatores devem se somar a este processo de 

amadurecimento político de um povo para dar qualidade à escolha popular e, por 

conseguinte, permitir que o eleitorado avalie com mais rigor a conduta de seus escolhidos 

e exija-lhes posições coerentes com as expostas e defendidas durante o processo de 

convencimento eleitoral. Dentre eles, podemos destacar dois: um bom nível educacional 

do eleitorado e o acesso amplo a informações. A sucessão de operações eleitorais não é 

capaz de, por si só, agregar a qualidade da qual depende o voto para promover a tão 

buscada identidade entre eleitores e eleitos. 

A boa notícia é que esta deficiência se cura com o tempo, sem a 

necessidade de interferência substancial abrupta de quem quer que seja. O regime 

democrático tem esta qualidade: apesar de delicado, ele tende ao aprimoramento. As 
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sucessivas experiências eleitorais têm um caráter pedagógico insubstituível e o povo tem 

total capacidade de aprender com elas a cada dia, a despeito das tão preconceituosas 

quanto falsas críticas proclamadas em sentido oposto. O estudioso do direito e da ciência 

política não pode sucumbir à frustração e admitir como verdadeira a afirmação pejorativa 

que diz que um povo tem o governo que merece. É a mais pura verdade que é sempre 

possível encontrar nos representantes alguma sombra, perfil, reflexo do colégio que o 

elegeu. Não obstante, não é menos verdade que um sistema eleitoral e partidário não deve 

buscar simplesmente a eleição de representantes que reflitam a imagem de seus eleitores. 

Muito mais do que isso, sem descuidar deste insubstituível – e mesmo natural - fator de 

identificação, um sistema político de qualidade deve buscar, sobretudo, que os escolhidos 

representem o que há de melhor neles. Este é o verdadeiro desafio. 

Superada a questão dos problemas trazidos pela juventude do 

sistema partidário atual, fruto das seguidas fraturas sofridas por nossa descontínua 

história democrática, cumpre avançarmos na análise dos demais fatores que impedem que 

o eleitorado seja capaz de apreender de forma mais nítida o processo político-partidário 

atual.  

O segundo fator anteriormente alinhado é a pluralidade 

(exagerada) de partidos. 

Em poucas palavras, podemos traduzir o raciocínio dos que tecem 

estas críticas no seguinte postulado: a quantidade de partidos em competição pelos votos 

é inversamente proporcional à possibilidade de os eleitores conhecerem em profundidade 

os candidatos, partidos e plataformas concorrentes. 

De fato, as escolhas maniqueístas são sempre as mais simples, a 

despeito de sua enorme vocação para a generalização, para o reducionismo e para o 

equívoco. Acrescentar opções ao eleitorado implica, sim, tornar mais complexo o ato de 

escolha eleitoral, a despeito da tendência que a prática apresenta para refinar o processo 

de escolha e aproximar a formatura do órgão de representação da composição social real, 

especialmente nos órgãos parlamentares constituídos sob fórmulas eleitorais 

proporcionais. 
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No entanto, é importante reconhecer que não é simplesmente o 

número de partidos e candidaturas que, de fato, afeta negativamente o processo de 

escolha.  Tomemos a eleição brasileira de 1989 para escolha do Presidente da República 

como referência. Como se sabe, foi a primeira eleição direta para Presidente da República 

depois de quase 30 anos. Deu-se em um momento de extrema efervescência política, 

quando o bipartidarismo do regime militar explodiu e cedeu lugar a uma infinidade de 

legendas autônomas destinadas a dar voz aos mais variados segmentos políticos e sociais. 

Expressão desta ebulição é o número de partidos que inscreveram candidatos para 

concorrer no primeiro turno à presidência da república naquele ano: 21 (sem contar a 

candidatura do apresentador Silvio Santos, pelo nanico Partido Municipalista Brasileiro – 

PMB, impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral poucas semanas antes da eleição).  

No entanto, mesmo tratando-se de uma disputa entre 21 

candidatos e levando-se em conta, ainda, tratar-se da primeira eleição para presidente 

depois de muitos anos de um regime fechado, o índice de pulverização dos votos foi 

consideravelmente reduzido, conforme é possível extrair da tabela abaixo. Destarte, os 3 

candidatos mais bem votados deles receberam 64,2% do total de votos. Se ampliarmos 

um pouco nosso cálculo, chegaremos ao índice de 94,1% do total de votos conferidos aos 

7 primeiros colocados. Este é um número muito expressivo. 

Os números estão descritos com mais riqueza de detalhes na 

tabela abaixo reproduzida: 
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Tabela 1 – Eleições para presidente – 1989 146 

Candidato Partido / 
Coligação Nº de votos % do 

total 

Fernando Collor PRN (PST-
PSL) 20.607.936 30,5 

Luiz Inácio Lula da 
Silva 

PT (PSB – 
PC do B) 11.619.816 17,2 

Leonel Brizola PDT 11.166.016 16,5 
Mário Covas PSDB 7.786.939 11,5 
Paulo Maluf PDS 5.986.012 8,9 
Guilherme Afif PL (PDC) 3.271.986 4,8 
Ulysses Guimarães PMDB 3.204.853 4,7 
Roberto Freire PCB 768.803 1,1 
Aureliano Chaves PFL 600.73 0,9 
Ronaldo Caiado PSD (PDN) 488.872 0,7 
Affonso Camargo PTB 379.262 0,6 
Enéas Carneiro PRONA 360.574 0,5 
Marronzinho PSP 238.379 0,4 
Paulo Gontijo PP 198.708 0,3 
Zamir PCN 187.16 0,3 
Lívia Maria PN 179.896 0,3 
Eudes Mattar PLP 162.336 0,2 
Fernando Gabeira PV 125.785 0,2 
Celso Brandt PMN 109.894 0,2 
Antonio Pedreira PPB 86.1 0,1 
Manoel Horta PDC do B 83.28 0,1 
TOTAL 67.613.337 100,0 

 

 

Poder-se-ia argumentar que mesmo a existência de sete 

candidatos à presidência seria uma enormidade por si só. Entretanto, ao analisarmos a 

biografia e o perfil dos aludidos concorrentes, somos forçados a concluir que cada um 

deles apresentava, já àquela época, um longo histórico de militância em favor de 

relevantes setores sociais e políticos, além de bases e plataformas razoavelmente 

definidas. Quatro deles – pelo menos – haviam ganhado notoriedade no combate direto 

ao regime militar e durante a campanha das “Diretas Já”, empreendida poucos anos antes. 

                                                 
146 Fonte: NICOLAU, Jairo Marconi (Organizador). Dados eleitorais do Brasil (1982-1996). Rio de 
Janeiro: Revan: IUPERJ-UCAM, 1998, pp. 29/34. 
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Luiz Inácio Lula da Silva era um importante líder sindical do 

ABC paulista, um dos principais artífices da fundação do Partido dos Trabalhadores, em 

função de sua militância à frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, desde a década 

de 70, vinha conquistando a simpatia de setores da Igreja Católica, da intelectualidade 

universitária e dos movimentos sindicais. Já fora candidato derrotado ao governo do 

Estado de São Paulo em 1982 e, em seguida, eleito deputado federal por este mesmo 

Estado com a maior votação até então alcançada por um político. Leonel Brizola era um 

político gaúcho com amplas ligações com Getulio Vargas e João Goulart (do qual era 

cunhado) e com ampla e inflamada militância baseada em um discurso de esquerda. Já 

fora eleito prefeito de Porto Alegre em 1955, governador do Rio Grande do Sul em 1958, 

deputado federal pelo Estado da Guanabara em 1962 (com a maior votação recebida por 

um candidato até aquele ano), governador do Rio de Janeiro em 1982, tendo sido o único 

político brasileiro a ser eleito diretamente governador de dois Estados diferentes (em 

1990 foi eleito mais uma vez para comandar o Estado fluminense). Mário Covas, um dos 

políticos paulistas que comandou a cisão do PMDB para formar o PSDB entre 1988 e 

1989, já era bem conhecido do eleitorado àquela época em razão de sua militância 

oposicionista no Congresso Nacional, durante o exercício do mandado de deputado 

federal para o qual foi eleito em 1962, tendo sido cassado pelo Ato Institucional nº 5/68. 

Após a anistia, em 1979, ainda filiado ao PMDB, foi novamente eleito deputado federal 

em 1982, por São Paulo, tendo sido indicado em seguida pelo Governador paulista 

Franco Montoro para comandar a Prefeitura de São Paulo e, ainda, eleito senador por este 

mesmo Estado com a maior votação recebida até então por um candidato ao Senado. 

Paulo Maluf, por sua vez, representante dos setores mais próximos do regime militar que 

há pouco findara, já militava na década de 1960 à frente da Associação Comercial de São 

Paulo. Antes de lançar sua candidatura à presidência da República em 1989, já fora 

escolhido pelo governador Abreu Sodré para comandar a prefeitura paulistana em 1969. 

Alguns anos depois, foi indicado pelos delegados do Colégio Eleitoral paulista para 

comandar o governo do Estado em 1978. Em seguida, pouco antes do fim de seu mandato 

de governador, em 1982, foi eleito deputado federal com a maior votação recebida por 

um candidato até então, após o que conseguiu articular sua indicação pelo PDS para 

concorrer no Colégio Eleitoral à presidência da república, em 1984. Guilherme Afif 
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Domingos, assim como Paulo Maluf, iniciou sua carreira política na Associação 

Comercial de São Paulo nas décadas de 70 e 80. Já fora eleito deputado federal 

constituinte em 1986 por São Paulo com uma votação muito expressiva. Finalmente, 

Ulysses Guimarães talvez tenha sido o político oposicionista ao regime militar mais 

influente, tendo importante participação no movimento das “Diretas Já”. Foi eleito 

deputado federal por 11 mandatos consecutivos desde 1951, presidira a Câmara dos 

Deputados por 3 períodos, incluindo a Assembléia Nacional Constituinte de 1987-1988. 

Curiosamente, um dos candidatos menos conhecidos da população nacional de então, 

Fernando Collor (PRN), acabou sagrando-se vencedor na disputa. Não obstante, mesmo 

ele já fora nomeado pelo então governador de Alagoas, Guilherme Palmeira, prefeito de 

Maceió, em 1979 e, em seguida, foi eleito deputado federal em 1982 e governador 

daquele Estado em 1986. 

A título de reconhecimento, cumpre anotar que, mesmo a parte 

inferior da tabela de candidatos também continha outros nomes politicamente 

representativos. Dentre eles podemos destacar Roberto Freire, pelo PCB, Fernando 

Gabeira, pelo PV e Aureliano Chaves, pelo recém criado PFL. 

Nítido, portanto, tratar-se de uma lista respeitável, composta por 

candidatos realmente representativos de seus respectivos setores, regiões e grupos 

políticos. Em São Paulo, por exemplo, Paulo Maluf e Mário Covas, quarto e quinto 

colocados, foram escolhidos por, respectivamente, 23,5% e 22,7% dos votantes, ficando 

atrás apenas de Fernando Collor, que registrou 24,4% das preferências naquele 

importante Estado da federação. Leonel Brizola, da mesma forma, terceiro colocado na 

disputa, teve votação expressiva em suas bases eleitorais: somou 62,7% dos votos no Rio 

Grande do Sul e 52,1% no Rio de Janeiro. 

 Ademais, o fato de 1/3 dos candidatos mais bem sucedidos terem 

arrebanhado quase 95% dos votos, enquanto os outros 2/3 somaram apenas 5% das 

preferências é sinal de que o excesso de candidatos não foi suficiente para, por si só, 

confundir o eleitorado. 

Tudo isso para comprovar que a presença de diversos candidatos 

em uma disputa por um determinado cargo executivo tem estes dois vieses: se, por um 



121 
 

lado, dificulta o processo de escolha, por outro, pode ser capaz de agregar valor à 

consulta e, conseqüentemente, ao governo que dela emerge. Daí, também, a relevância do 

segundo turno nestes regimes que permitem a concorrência de diversos candidatos 

eleitoralmente relevantes para uma mesma vaga. Seu caráter eliminatório agrega valor ao 

processo, dá mais consistência à consulta popular e mais peso político ao governo que 

dele emergirá. A busca da aprovação do candidato pela maioria absoluta dos eleitores – 

ainda que um tanto artificial, porque provocada pelas regras do jogo – lhes dá uma 

oportunidade adicional para optar pelo candidato que mais se aproxime de suas 

convicções, caso o de sua verdadeira preferência não tenha alcançado o número de votos 

necessários para participar desta nova rodada de disputa. 

É bem verdade que estamos tratando de uma disputa para 

preenchimento de cargo executivo pelo sistema majoritário. Resta saber se o 

preenchimento de vagas legislativas pelo método proporcional obedece à mesma lógica. 

As tabelas abaixo demonstram o desempenho dos partidos nas eleições realizadas em 

1990 para preenchimento das vagas abertas no Congresso Nacional: 

  

Tabela – Deputados Federais eleitos – por partido – 1990 147 

Partido nº de 
cadeiras 

% das 
cadeiras  Partido nº de 

cadeiras
% das 

cadeiras 

PMDB 108 21,5  PSB 11 2,2 
PFL 83 16,5  PSC 6 1,2 
PDT 46 9,1  PC do B 5 1,0 
PDS 42 8,3  PRS 4 0,8 
PRN 40 8,0  PCB 3 0,6 
PTB 38 7,6  PTR 2 0,4 

PSDB 38 7,6  PST 2 0,4 
PT 35 7,0  PMN 1 0,2 

PDC 22 4,4  PSD 1 0,2 
PL 16 3,2  Total 503 100,0 

 
                                                 
147 Fonte: NICOLAU, Jairo Marconi (Organizador). Dados eleitorais do Brasil (1982-1996)... op. cit., pp. 
77/80. 
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Tabela – Senadores eleitos – por partido – 1990 148 

Partido nº de 
cadeiras 

% das 
cadeiras 

 Partido nº de 
cadeiras 

% das 
cadeiras 

PMDB 8 25,8  PSDB 1 3,2 
PFL 8 25,8  PDT 1 3,2 
PTB 4 12,9  PT 1 3,2 
PDS 2 6,5  PMN 1 3,2 
PRN 2 6,5  PST 1 3,2 
PDC 2 6,5  Total 31 100,0 

 

 

A identificação dos partidos aos quais pertenciam os candidatos 

vitoriosos nas eleições pelas 31 cadeiras do Senado Federal disputadas naquele ano 

mostrou um resultado ainda mais surpreendente: apenas três partidos (PMDB, PFL e 

PTB) arrebanharam, sozinhos, quase 65% das cadeiras vagas. Se agregarmos à lista o 

PDS, o PRN e o PDC, chegaremos ao índice de 84% das cadeiras em disputa 

conquistadas pelos seis partidos mais bem colocados na competição pelas vagas no 

Senado naquele ano. 

Na Câmara dos Deputados, a fórmula proporcional empregada 

permitiu uma maior pulverização dos votos entre os partidos. Mesmo assim, os seis 

partidos mais bem colocados na disputa (cinco dos quais fazem parte da lista dos seis 

mais vitoriosos na disputa pelo Senado), arrebanharam 71% das cadeiras de deputado 

federal disputadas naquele ano. Como ficará mais nítido logo adiante neste trabalho, 

quando a questão dos partidos “nanicos” for abordada, esta concentração de votos não 

perdeu vigor nas eleições que se seguiram à ora cuidada. 

É claro que a análise fria de números e estatísticas pode passar ao 

largo de questões importantes para a investigação. Por exemplo, ao contrário do que 

possa parecer, a simples concentração de votos em algumas legendas ora apontada não 

implica necessariamente o fortalecimento da governabilidade. Para chegar a esta 

                                                 
148 Fonte: NICOLAU, Jairo Marconi (Organizador). Dados eleitorais do Brasil (1982-1996)... op. cit., pp. 
93/94. 
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conclusão não basta analisar apenas este dado, mas também e principalmente, a 

orientação programática ou ideológica dos partidos mais bem colocados na disputa, os 

seus níveis de coesão e fragmentação interna e a estrutura das coligações e alianças que 

se formaram antes, durante e depois da disputa. 

Não se nega aqui que a personalidade do candidato do voto é 

elemento crucial para o convencimento do eleitorado. Entretanto, em que regime do 

planeta este dado é irrelevante? É claro que em regimes políticos mais maduros, a 

importância que o eleitor atribui ao candidato é capaz de rivalizar com aquela que ele 

confere ao partido. Nestes regimes, salvo casos de excepcionais baixa significância ou 

alta rejeição do candidato escolhido pelos órgãos decisórios da legenda para concorrer à 

determinada vaga, o eleitor comum é capaz de depositar seu voto em quem sua legenda 

de preferência indicar, mesmo se este candidato for incapaz de estabelecer com ele um 

vínculo mais relevante. Mas, mesmo nestes casos, é necessário atentar para um fator 

quase natural, mas de difícil comprovação empírica: em muitas situações – especialmente 

nos regimes bipolares, esta fidelidade é devida não à confiança que o eleitor deposita no 

seu partido de preferência ou no candidato que lhe foi indicado, mas à rejeição ao 

candidato opositor e ao que ele representa. 

Os demais fatores serão tratados adiante, em tópicos específicos. 

 

2.2.1. Ideologias versus programas de governo 

A derrocada do regime soviético no final da década de 1980 

inegavelmente trouxe para o cenário da disputa política ocidental um verdadeiro vácuo 

ideológico que até hoje pode ser sentido. Este impacto foi muito mais sentido em alguns 

países do que em outros. O Leste Europeu e a América Latina foram especialmente 

afetados pelas transformações ocorridas desde então. No primeiro caso, as razões são 

óbvias. Diversos países independentes emergiram do fim do jugo avassalador do regime 

soviético naquele trecho do solo europeu. Ainda que a influência dos comunistas (ou de 

facções dos partidos comunistas locais) não fosse imediatamente afastada do cenário 

político regional, um realinhamento partidário – mais ou menos intenso em cada país - foi 
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essencial para ajustar as disputas políticas e eleitorais ao fim da hegemonia do partido 

comunista na região. 

Na América Latina o recente esvaziamento ideológico dos 

partidos deveu-se, em grande medida, ao fim da bipolaridade comunismo versus 

capitalismo que, na maior parte dos países desta região, dominou ideologicamente a cena 

política durante a segunda metade do século XX. Nestes regimes, os ideais socialistas e 

comunistas sempre tiveram grande penetração em setores consideráveis – principalmente 

- das classes médias e entre os intelectuais locais, e se contrapunham às forças políticas e 

econômicas mais conservadoras, sempre interessadas na manutenção do status quo a 

qualquer custo.  

Max Weber, já reconhecia que os programas objetivos dos 

partidos, já à sua época, costumavam ser “não raro apenas um meio de recrutar novos 

membros” 149. James Bryce, relatando a necessidade de adaptação dos partidos 

americanos de então às realidades e problemas de seu tempo, dizia: “desaparecida a vida, 

o corpo torna-se inútil, exala mau cheiro, contamina. Deve ser descartado ou enterrado. O 

que é a vida para o organismo, são os princípios para o partido” 150. 

Todavia, é necessário analisar tais alegações com alguma dose de 

cautela. Os partidos dotados de alta carga doutrinária ou ideológica também não estão 

isentos de críticas ou reservas. 

Paulo Bonavides, reproduzindo advertência anteriormente feita 

por Kaufmann, afirma – com razão – que a ascensão de Hitler e do NSDAP deu-se dentro 

das regras do jogo político vigente à época, sob os auspícios da Constituição de Weimar, 

mediante a apresentação apaixonada de um discurso carregado de alta carga da pior 

ideologia que, não obstante, foi capaz de convencer parcela significativa da população 

alemã da época. É bem verdade que o paradigma empregado é dos mais extremos 

conhecidos, mas, com suporte nele, o aludido autor de Munique identifica nos partidos 

ideológicos uma forte vocação para, embalados por uma tendência dogmática, forçar a 

                                                 
149 Economia e sociedade. 4ª edição. Brasília: Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial, 2004, 
vol. 1, p. 188. 
150 A comunidade americana. Rio de Janeiro: Cruzeiro, 1959, vol. 1, p. 171. 
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substituição, pela sua própria, das (sempre presentes) diferentes formas com que parcelas 

da sociedade enxergam o mundo que as cerca. Segundo o referido autor: 

“assemelham-se mais a seitas e igrejas do que, em verdade, 

a partidos políticos. São dotados de irresistível impulso 

para a intolerância. Não perdoam os seus inimigos nem 

com eles se reconciliam, considerando-os hereges, 

merecedores de implacável combate; levam a luta política 

para o terreno das paixões mais violentas e os combates 

partidários tomam para eles o caráter de guerras de religião. 

A mudança de partido equivale à mudança de profissão 

religiosa” 151. 

  

Por estas razões, cada vez mais a carga ideológica que embalava 

os partidos de outrora e que serviam para recrutar seus membros e sensibilizar os 

eleitores, vem sendo progressivamente substituída pela idéia de programa de governo, 

por meio do qual a legenda apresenta ao público uma série de propostas e projetos que 

pretende executar no caso de vitória. É claro que a formulação destes projetos não está 

livre de todo e qualquer conteúdo ideológico. Entretanto, o que mudou é que, cada vez 

mais, os partidos passam a ser julgados não apenas pelas idéias que defendem, mas 

principalmente pela sua capacidade de converter em ações efetivas aquelas propostas 

escolhidas pelos cidadãos durante o processo de consulta eleitoral.  

 

2.2.2. O estreitamento das margens de diferenciação entre os programas 

O século XX marcou – já se disse – o ingresso formal dos 

partidos políticos na vida política e nos ordenamentos jurídicos de praticamente todos os 

países do mundo. Ao mesmo tempo, este período foi o palco da ascensão e do declínio do 

antagonismo econômico-ideológico formado pelo comunismo versus capitalismo. 

Quando do surgimento dos partidos no cenário mundial, em muitos países o embate em 

                                                 
151 Reflexões – política e direito. 3ª edição. São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 254-255.  
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voga envolvia a contraposição entre conservadores versus liberais. Em cada regime estas 

marcas adquiriam significados e contornos específicos. Em linhas gerais, no campo 

político, o conservadorismo nos moldes de então – como a própria designação já aponta - 

significava a defesa da manutenção do status quo então vigente, consistente, muitas 

vezes, na preservação de regimes monárquicos, de limitações mais severas ao direito de 

voto, enquanto os liberais, mais progressistas, defendiam reformas mais profundas no 

sistema político vigente.  

No século XX, um novo embate econômico, materializado pelo 

sucesso da Revolução Russa de 1917, espraiou-se, a partir de então, para o campo das 

disputas políticas de todo o mundo e, em certa medida, substituiu pelas idéias de direita 

versus esquerda, de capitalismo versus comunismo, a divisão dos parlamentos e a 

rotulagem dos políticos típicas do período anterior. Os conservadores passaram a ser os 

direitistas, defensores dos valores sociais tradicionais e do sistema capitalista de livre 

mercado, e os liberais passaram a ser os esquerdistas, defensores dos ideais comunistas 

ou socialistas de controle sobre os meios de produção e de igualdade entre as classes 

sociais. É claro que esta migração não se deu de forma linear em todos os regimes e sem 

quaisquer nuanças. O reducionismo é meramente didático. De qualquer forma, este 

movimento foi muito sentido, especialmente, na América Latina. 

Durante estas duas fases pelas quais passou a forma partidária de 

se organizar o poder, é perceptível a forte presença de elementos ideológicos antagônicos 

próprios na plataforma e na agenda dos atores políticos. Nestes dois momentos, os papéis 

dos atores competitivos eram mais ou menos claros. O antagonismo permitia a 

simplificação das questões colocadas ao eleitorado.  

A queda do regime soviético no final dos anos 80, entretanto, 

destruiu os paradigmas que até então quase monopolizavam os debates políticos. A 

ordem mundial bipolar foi subitamente substituída por uma outra, cujos contornos até 

hoje ainda não estão claros.  

Também os sistemas partidários sofreram com estas repentinas 

mudanças. 
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De repente, a um só tempo, diante da derrota do modelo político-

econômico soviético, os partidos de esquerda foram alijados de seu discurso e de sua 

plataforma ideológica e programática e os de direita viram-se sem inimigo para combater.  

Obviamente, este impacto foi sentido mais em alguns regimes do 

que em outros. O fracasso do regime comunista não deixou viúvas no sistema partidário 

americano, por exemplo.  

De todo modo, o enfraquecimento do confronto direita versus 

esquerda tem gerado alguns problemas de identificação dos partidos por parte dos 

eleitores. No Brasil, o problema é mais sensível, porque está gerando um 

congestionamento em direção ao centro. Do lado esquerdo, como dito, o fim do regime 

soviético pôs fim ao ideal romântico de igualdade entre homens a partir da socialização 

dos meios de produção. Isto significou que os partidos orientados neste sentido até então 

foram obrigados a guinar para o centro para não cair na escuridão do anacronismo e do 

esquecimento. Do lado direito, temos que as feridas deixadas pelo último regime militar 

ainda não cicatrizaram. Daí que associar-se diretamente a estas lembranças equivaleria 

quase a um suicídio político. O resultado é que também os partidos conservadores foram 

forçados a dar alguns passos em direção ao centro. Não é preciso gastar muitas linhas 

para demonstrar o quão confuso e poluído pode se tornar o quadro partidário, 

especialmente em um sistema multipartidário como o brasileiro, quando diversas 

legendas importantes, ao mesmo tempo, caminham para a mesma direção. 

Some-se a isso um fato muito claro e simples: no fim das contas, 

os anseios de um espectro considerável da sociedade são muito semelhantes: é nítido que 

uma maioria considerável da população deseja que serviços públicos tais como saúde, 

educação, transporte coletivo, etc., sejam prestados de forma eficiente e com o menor 

custo possível. A diferença, cada vez mais, tem consistido na forma com que a proposta é 

veiculada e na capacidade que os partidos e candidatos demonstrarem para conseguir 

captar os anseios mais urgentes do eleitorado. 
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2.2.3. Os partidos catch-all: a moldagem do discurso político e dos 

programas de governo em busca da identidade com o eleitorado 

Por mais numerosos que sejam, os partidos políticos não perdem 

sua natureza de predadores eleitorais: seu objetivo específico é o sucesso nas urnas. Em 

um regime democrático, este sucesso sempre advém do convencimento do eleitorado.  

Ocorre que este convencimento, muitas vezes, passa pelo 

posicionamento acerca de temas que são caros ou emblemáticos à sociedade ou que, 

simplesmente, em função de acontecimentos conjunturais, tomam uma dimensão que, de 

fato, não têm. Exemplos destes temas são a segurança, a saúde, a educação, o emprego e 

a infra-estrutura. Na conjuntura atual da sociedade brasileira, nenhum partido político que 

ambicione seriamente ascender ao poder pode apresentar à população um programa de 

governo que, por exemplo, defenda que a saúde ou a educação fundamental e média não 

é mais responsabilidade do Estado e que proponha, portanto, a extinção completa e 

imediata da gratuidade do Sistema Único de Saúde e da rede pública de escolas e creches. 

Da mesma forma, ainda não há espaço para um projeto eleitoral que pregue que a criação 

de postos de trabalho e a realização de obras de infra-estrutura em geral não são 

prioridades suas. Imagine-se, ainda, o quão absurdo seria um programa partidário-

eleitoral propondo a diminuição do combate à criminalidade. É bem verdade que, em 

situações especiais – como de guerra, calamidade ou de comoção social intensa -, a 

atenção dos eleitores pode ser desviada para outros assuntos. Entretanto, nem mesmo 

nestes momentos, poderia um programa partidário que almeja a vitória defender estas 

teses. A apresentação de sua candidatura poderia até passar meio ao largo dos assuntos, 

mas contrariar opiniões tão caras à sociedade custar-lhe-ia muitos votos. 

O resultado desta equação seria a aproximação das propostas de 

partidos e candidatos com vistas a convencer o maior número possível de eleitores. A 

apresentação de projetos muito complexos é de mais difícil absorção pelo eleitorado. Daí 

que, muitas candidaturas preferem nadar na superfície das propostas e empregar recursos 

de mídia e comunicação para promover campanhas de aparência espetaculosa sem, 

contudo mergulhar fundo na apresentação do seu diagnóstico dos problemas do Estado e 

das suas propostas para corrigi-los. 
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Isso não significa que não existam diferenças palpáveis e 

perceptíveis nas opiniões dos grupos políticos que apresentam candidaturas. É claro que 

existem. Ainda há partidos que reúnem quadros preponderantemente conservadores, 

progressistas, liberais, intervencionistas, que tendem a se posicionar contra ou a favor a 

descriminalização do aborto ou do uso de alguns tipos de entorpecentes, a instituição 

pena de morte em tempos de paz, a flexibilização de direitos e garantias trabalhistas e 

previdenciárias, a redução da maioridade penal, a privatização de ativos públicos ou a 

estatização de ativos particulares, etc.  

Acontece, todavia, que as campanhas eleitorais – e mesmo a 

maioria das gestões que delas emergem - preferem passar ao largo destas discussões para 

evitar contrariar setores importantes da sociedade que, no futuro, podem assegurar 

importantes votos a seus candidatos. É sua natureza de predador universal manifestando-

se de novo. Surge daí, portanto, a conclusão que nos informa que uma coisa é a 

homogeneidade de partidos, outra coisa muito diferente é a proximidade das campanhas.  

Já dizia Michels que “o partido moderno é uma organização de 

combate no sentido político do termo e, como tal, deve ajustar-se às leis da tática” 152.  

Otto Kirchheimer, ao analisar os partidos burgueses 

individualistas do final do século XIX e início do XX, concluiu que eles, após a Segunda 

Guerra Mundial, passaram a ser exceção nos sistemas políticos mundiais. A partir de 

então eles começaram a, progressivamente, perder espaço para os partidos de massa que, 

se transformaram em “catch-all ‘peoples’ party”, assim qualificados por ele: 

“Abandoning attempts at the intellectual and moral 

‘encadrement’ of the masses, it is turning more fully to the 

electoral scene, trying to exchange effectiveness in depth for 

a wider audience and more immediate electoral success (…) 

If the party cannot hope to catch all categories of voters, it 

may have a reasonable expectation of catching more voters 

                                                 
152 Os partidos políticos... op. cit., p. 21. 
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in all those categories whose interests do not adamantly 

conflict” 153. 

 

Estes partidos – necessariamente grandes, ainda de acordo com 

Kirchheimer - se notabilizam pela tentativa de moldagem de seu discurso político em 

termos mais genéricos, que evita a retórica de massas, com o objetivo de conquistar o 

maior número de votos possível de eleitores situados nos mais amplos espaços do 

espectro das preferências político-ideológicas, conforme identificou Scott P. Mainwaring 

que, trazendo a análise desta figura para o quadro partidário brasileiro, afirma que “os 

políticos pertencentes a partidos catch-all geralmente se comportam como atores guiados 

por interesse pessoal, cuja conduta é determinada pelas regras formais do jogo político”. 

E complementa: 

“O exame da organização evidencia a fragilidade dos 

partidos catch-all no Brasil. Eles são máquinas eleitorais: 

controlam pouco os políticos, são mais ou menos 

disciplinados; desempenham um papel secundário nas 

campanhas; tem relativamente pouco controle sobre as 

filiações, sobre o que os políticos fazem e sobre quem é 

eleito. Os partidos brasileiros caracterizam-se por 

organizações frouxas, que permitem que os partidos atuem 

com desconsideração de regras e compromissos. Falta-lhes 

coesão; muitas vezes são as disputas locais entre ‘caciques’, 

e não as grandes questões políticas ou ideológicas, que 

determinam a filiação a um partido” 154. 

 

                                                 
153 The transformation of the western European party systems. IN LAPALOMBARA, Joseph. WEINER, 
MYRON. Political parties and development. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1972, p. 
184-186. 
154 Sistemas partidários em novas democracias – o caso do Brasil. Porto Alegre: Mercado Aberto. Rio de 
Janeiro: FGV, 2001, pp. 34, 39 e 220. 
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Às criticas segundo as quais os partidos há muito não são 

separados por imensos abismos dogmáticos, somam-se aquelas que apontam neles 

maleabilidade e versatilidade exageradas. Além de homogeneizados, portanto, os partidos 

políticos brasileiros seriam volúveis sob o ponto de vista doutrinário, ideológico ou 

programático. 

Cumpre analisarmos esta crítica com bastante cautela. Vejamos. 

Os partidos políticos são formados para alcançar um objetivo 

muito claro e preciso: conquistar, sem intermediários, o poder político, seja para imprimir 

ao Estado sua forma peculiar de entender e solucionar os problemas da sociedade, seja 

para ocupar os cargos e espaços na máquina administrativa do Estado, seja para facilitar o 

acesso de pequenas oligarquias “à manjedoura do Estado, na qual desejam alimentar-se 

os vencedores” 155, seja para saciar o diletantismo de alguns poucos líderes, seja por um 

pouco de tudo isso. Não importa. Simplesmente, a vocação para a disputa por uma 

oportunidade de comandar diretamente a máquina estatal está impregnada no DNA dos 

partidos. É isso, aliás, que o diferencia de outras espécies de associações de pessoas que, 

não obstante possam desejar mudanças na ordem política, exercem sua influência sobre 

os órgãos estatais de forma indireta. Não disputam os votos. Partidos que não 

demonstram apetite pelo poder estão condenados ao desaparecimento. 

A manifestação exterior desta característica genética que é 

peculiar aos partidos políticos é o conflito inexorável e permanente entre os princípios 

programáticos sobre os quais a agremiação foi reunida e o sucesso eleitoral. A todo 

momento - especialmente durante as operações eleitorais e nos momentos imediatamente 

anteriores e posteriores - os partidos se vêem diante do dilema de adaptar seu discurso à 

sociedade sempre mutante que o cerca ou de preservar coerência literal e fidedigna aos 

preceitos que embalaram sua formação. 

Mormente as derrotas eleitorais têm o condão de catalisar 

transformações no interior dos partidos. Este insucesso nas urnas pode ser motivado por 

diversos fatores, tais como falta de popularidade do candidato (ou excesso de 

popularidade de seu concorrente direto), carência de recursos ou de espaço (na televisão e 
                                                 
155 WEBER, Max. Economia e sociedade…op. cit., Vol. 2, p. 547.  
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no rádio, principalmente) para apresentação ampla da candidatura e de suas propostas, 

incapacidade do plano de mídia e de comunicação da campanha em estabelecer uma 

conexão entre o candidato e o eleitor e, ainda, por conta da rejeição majoritária, pelo 

eleitorado, da plataforma, das propostas ou do discurso do candidato ou do partido que 

ele representa. 

Ora, conforme já dito, nas comunidades democráticas, a conquista 

do poder estatal por meio de vitórias eleitorais legítimas é a principal finalidade de um 

partido político. Daí que derrotas eleitorais motivadas por restrições populares à 

plataforma político-eleitoral da legenda conduzem o partido vencido a avaliar a 

possibilidade de rever posições programáticas ou mesmo convicções ideológicas ou 

doutrinárias. É neste momento que emergem duas questões que sempre atormentaram os 

analistas e os próprios militantes. Primeiro: esta transformação é aceitável? Segundo: se 

sim, quais são seus limites? 

De partida, importa aceitar que, por mais vitorioso que seja, em 

um regime plural, um partido político não deve representar mais do que a vontade de uma 

maioria. Se é que existiu de fato nas formas mais primitivas de organização social, nas 

sociedades complexas não há unanimidade. O sucesso eleitoral de um partido deve ser 

limitado por esta divisão intrínseca a qualquer sociedade contemporânea. Se estivermos 

diante de um sistema de partido único, monopolista da interpretação da vontade popular, 

serão grandes as chances de estarmos diante de um regime totalitário 156. Ademais, não se 

pode esquecer que, a esta natural diversidade social deve corresponder uma semelhante 

pluraridade (potencial, pelo menos) de partidos organizados com o objetivo de dar voz às 
                                                 
156 A correlação proposta entre partidos únicos e totalitarismo não foi totalmente categórica, taxativa, em 
função da tese defendida por Maurice Duverger, segundo a qual “todo partido totalitário tem uma vocação 
natural para a unidade. Inversamente, certos partidos únicos não são, na realidade, totalitários, nem pela 
filosofia, nem pela estrutura. O melhor exemplo é fornecido pelo Partido Republicano do Povo, que, na 
Turquia, funcionou de 1923 a 1946 como partido único. A sua primeira originalidade residia na sua 
ideologia democrática. Não apresentava, em grau algum, o caráter de Ordem ou de Igreja dos seus 
congêneres fascistas ou comunistas. Não impunha aos seus membros fé nem mística: a revolução kemalista 
foi, essencialmente pragmática. Consistiu em ‘ocidentalizar’ a Turquia, lutando contra o obstáculo 
essencial que impede a modernização dos povos do Oriente Médio: o Islã. O anticlericalismo e o 
racionalismo dos quadros do partido aproximavam-no, nitidamente, dos liberais do século XIX; o 
nacionalismo deles não é muito diverso do que agitou a Europa em 1848”. Os partidos políticos. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1970, p. 310. De qualquer forma, importa reconhecer que, independentemente da eventual 
existência de objetivos nobres nas ações dos líderes do partido monopolista, um regime de partido único é 
um regime de limitada competição política ou de competição inexistente e, por esta razão, não se encaixa 
no conceito ideal de sistema partidário defendido neste trabalho. 
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mais diversas parcelas (majoritárias ou minoritárias) do eleitorado. A sua natureza de 

“parte” sempre deve estar presente. 

Assim, sua permanência no cenário político implica a perenização 

do descrito conflito entre seus dois objetivos mais primordiais: representar aquela parcela 

do eleitorado cujos interesses e ideais embalaram sua formação e buscar sucesso eleitoral.  

A superação deste conflito nem sempre é custosa. Há partidos 

dotados de coesão interna tão forte que qualquer flexão é capaz de rachá-los. Geralmente 

são partidos muito pequenos, com limitada expressão eleitoral, geralmente – no Brasil - 

defensores de doutrinas socialista ou comunista. São capazes de manter sua coesão 

interna a partir de uma estrutura de comando fortemente oligarquizada que tende a limitar 

o ingresso e a permanência em suas fileiras de militantes que não comungam 

integralmente de seus ideais. No Brasil atual, o Partido da Causa Operária – PCO, o 

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU e o Partido Comunista Brasileiro 

– PCB constituem bons exemplos desta espécie de agremiações. 

Prova de nossa assertiva é encontrada na própria história dos 

partidos acima mencionados. Os dois primeiros (PCO e PSTU) foram constituídos a 

partir da dissidência de militantes integrantes de correntes internas mais radicais do 

Partido dos Trabalhadores – PT (Tendência Causa Operária e Convergência Socialista, 

respectivamente). 

Não obstante, é inegável que mudanças programáticas geram 

algum desconforto no eleitorado (pelo menos naquela parcela dele mais atenta aos 

movimentos políticos). 

É claro que estas afirmações são aplicáveis aos partidos erguidos 

sobre alguma base ideológica ou programática genuína. Legendas montadas para atender 

interesses de uma pequena oligarquia partidária, interessadas em simplesmente galgar, a 

qualquer custo (legal, não armado), os degraus que as separam do exercício do poder, ou 

em negociar friamente sua parcela de poder em favor da maior oferta, não se submetem 

ao dilema programa versus votos, acima descrito, ou a qualquer outro. Justamente porque 

sua base ideológica ou programática não é nada mais que um leve verniz aplicado sobre 

sua superfície para ocultar sua verdadeira natureza deturpada e seu interior vazio, tais 
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agremiações não titubeiam em guinar seu discurso em 180 graus, caso esta estratégia 

demonstre algum potencial para maximizar seu desempenho eleitoral. Por esta razão, 

estas linhas não se lhes aplicam. 

Apesar do potencial de dano que traz ao sistema, não há controle 

jurídico desta deformidade: a tutela do conteúdo dos programas dos partidos está fora do 

alcance do Estado, desde que observadas as regras do art. 17 da Constituição Federal.  

As mudanças programáticas ocorridas antes da operação eleitoral 

não é um problema tão grande. Bastaria, em tese, o eleitor informar-se acerca das 

propostas de seu partido preferido e, caso não identifique nele a agremiação pela qual 

simpatizou anos atrás, votar em outro. O problema surge quando as mudanças são 

verificadas após as eleições. Pois se a substituição das ideologias por programas de 

governo implica um maior compromisso com resultados concretos assumido pelo partido 

perante o eleitorado, então alterar, no decorrer do mandato, este conteúdo de propostas 

anteriormente aprovadas pela população significa desrespeitar a confiança outorgada pelo 

povo. É claro que estas mudanças não devem ser sempre encaradas de forma negativa, 

mesmo porque as operações eleitorais representam uma mera fotografia das preferências 

do eleitorado naquele momento específico e dentro das circunstâncias de então. Com 

efeito: 

“A vote is only an avowal of support at a particular time, 

very often of support with reservations. The count of votes 

tells no one how far voters will follow the victorious 

candidate, or for how long, or in what direction” 157. 

 

Mesmo assim, as mudanças após a proclamação dos resultados 

das urnas devem sempre será avaliadas com mais cautela. De qualquer forma, o único 

remédio no qual se poderia pensar para esta situação seria o recall. No sistema brasileiro 

que não conhece o recall, a única alternativa seria a punição nas eleições seguintes. 

 

                                                 
157 KELLEY Jr., Stanley. Interpreting elections. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983, p. 4. 
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2.2.4. Algumas possíveis conseqüências do fenômeno da homogeneização no 

cenário político 

Além de todos os efeitos já difusamente mencionados acima, o 

amorfismo dos partidos políticos que disputam as preferências eleitorais é capaz de gerar 

algumas conseqüências muitos danosas sobre o cenário político-partidário.  

A primeira delas é a fragilização dos debates eleitorais e ascensão 

potencial de demagogos. Que a homogeneização dos partidos contribui para a 

fragilização dos debates eleitorais é óbvio. Legendas amorfas só são capazes de produzir 

programas materialmente indistintos entre si.  Em conseqüência, o processo de escolha 

passa a ser demasiadamente personalizado. Pois se os discursos são semelhantes, o que 

prepondera para a população não é a bandeira, mas quem a ostenta. Por decorrência, esta 

personalização sobrepõe exageradamente o líder ao partido, fomentando a formação do 

que Maurizio Ridolfi chama de “‘farsi’ di una ‘democrazia dell’opinione pubblica’, na 

qual: 

“il confronto tra i mezzi tradizionali di orgazizzazione del 

consenso (manifesti, comizi, giornali) e i linguaggi di 

pubblicità e televisione definì un nouvo spazio per la 

comunicazione politica, ben oltre quello della propaganda 

di partito. Emerse una cerscente personalizzazione della 

luota politica ed elettorale sia per i leader nazionali che per 

i notabili locali” 158. 

 

Nos andares mais altos do poder esta personalização é uma das 

causas determinantes da oligarquização das decisões partidárias. Nos andares inferiores, o 

resultado é a fragilização dos vínculos entre o político e a legenda. Pois se o que 

realmente importa para o cidadão é a figura do candidato e não a imagem que faz do 

partido, então, os verdadeiros grandes chefes partidários – que normalmente ocupam os 

mais cargos eletivos de maior destaque – passam a exercer uma influência esmagadora 

                                                 
158 Storia dei partiti politici – L’Italia dal Risorgimento alla Repubblica. Milano: Bruno Mondadori, 2008, 
p. 223. 
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sobre a agremiação. Nas escalas internas de poder imediatamente inferiores, esta 

personalização fragiliza os vínculos que unem os políticos às próprias legendas. Pois se 

seu patrimônio pessoal de votos é realmente seu, particular, e não devido à sua conexão 

com qualquer legenda, então a troca de partido pode lhe ser interessante ou favorável no 

caso em que lhe seja vedado ocupar espaços políticos ou influir decisivamente nas 

escolhas internas de seu partido, ou mesmo quando a deserção se mostrar potencialmente 

apta a lhe trazer maiores chances de sucesso nas urnas, em função de razões matemáticas 

ligadas às expectativas relacionadas aos cálculos dos quocientes eleitorais e partidários 

(arts. 106 a 109 do Código Eleitoral). 

 É claro que esta fragilização de laços também se verifica nos 

níveis superiores do comando partidário. O peso dos votos do candidato o credencia para 

flexionar seus músculos eleitorais para exigir do partido determinada postura. Caso não 

seja bem sucedido nesta disputa interna de forças, ele pode procurar abrigo em outra 

legenda disposta a acolher seus eleitores de braços abertos. Não obstante, esta mudança é 

sempre mais delicada em função da comum existência de oligarquias já estabelecidas nos 

outros partidos e que nem sempre estão dispostas a dividir poder com um agente tão ou 

mais poderoso que elas. 

Outro efeito da homogeneização das legendas e, 

conseqüentemente, dos debates eleitorais, é a tendência de tratamento superficial das 

questões sociais relevantes, dos problemas da máquina pública e dos serviços públicos 

prestados aos cidadãos. É verdade que a simples polarização das disputas não garante, 

por si só, a qualidade das discussões acerca dos problemas relevantes que afligem uma 

sociedade. Entretanto, favorece. 

Ainda, legendas amorfas tendem a vergar seus programas diante 

de qualquer alteração dos humores sociais e políticos. Como uma asa delta que busca 

quaisquer correntes de ar quente que lhe permitam subir o suficiente para planar 

livremente durante algum tempo, os partidos homogeneizados tendem a alterar suas 

plataformas político-eleitorais sempre que os meios de pesquisa ou de comunicação 

indicarem que esta guinada tem potencial para se converter em votos (“catch-all party”). 
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Ora, todo partido tem o direito (quase o dever) de 

programaticamente evoluir em sintonia com a sociedade sob pena de ser substituído por 

outro que se mostre capaz de estabelecer esta conexão com as expectativas da maioria do 

eleitorado. Entretanto, esta transformação não pode ser fruto exclusivo de impulsos 

oportunistas e eleitoreiros. Deve ser decorrente, isso sim, de profundas e constantes 

discussões internas que envolvam todas as instâncias partidárias possíveis. 

Segundo sua tradicional justificativa teórica, os partidos devem 

representar ideologias ou programas de governo coerentes com a vontade do eleitorado 

(ou, pelo menos, parte dela). A correspondência entre a conduta dos partidos, de seus 

integrantes eleitos e dirigentes com estes anseios populares – aferidos, em teoria, ao final 

de cada pleito - é um dos elementos que contribui para a legitimação do exercício do 

poder. Por conseguinte, quanto mais próxima da maior parte dos eleitores for esta 

correspondência, maiores são as chances de êxito de uma dada agremiação nas eleições 

periódicas que são disputadas. 

Em contrapartida, não se pode perder de vista as conseqüências 

do que denominaria o relacionamento dinâmico entre os partidos. De fato, conforme 

adiantado na introdução, interessa-nos o estudo dos partidos nos ambientes democráticos 

onde, por demanda das necessárias possibilidades de contestação legítima e de 

alternância do poder, mais de um grupo deve disputá-lo livremente. Nos regimes em que 

os partidos, por força da legislação, da tradição ou da dinâmica política, tornaram-se 

verdadeiras máquinas eleitorais, açambarcando uma maior relevância no processo de 

disputa pelos cargos eletivos, necessária e historicamente, precisam atuar segundo duas 

ordens de idéias que, não obstante paradoxais, coabitam.  

A primeira, particular, corresponde à sua verdadeira razão de 

existir; é aquele conjunto de idéias ou de propostas que o aparta dos demais. Questões 

relativas, por exemplo, ao aborto, à eutanásia, à pesquisa com células tronco, à pena de 

morte, aos limites da intervenção do Estado na economia, à política tributária, à questão 

ecológica e a inúmeros outros temas importantes que povoam as páginas dos periódicos 

e, de certa forma, dividem as opiniões. 
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Estes aspectos, conforme apontado, são a razão de ser dos 

partidos. A busca por identificação com alguma parcela da sociedade foi o que, 

historicamente, pautou o surgimento dos partidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os 

Partidos Republicano (posteriormente dividido em Republicano Nacional e Democrático, 

antecessor daquele que hoje carrega este último nome), liderado por Thomas Jefferson e 

o Federalista (antecessor do atual Partido Republicano), liderado por homens como 

Hamilton, contrapunham-se acerca do papel da União na nova federação que então se 

formava. Posteriormente, também a questão da escravidão, em meados do século XIX, 

afetou profundamente a divisão partidária naquele país. Outrossim, na Inglaterra, 

enquanto os tories (antecedentes remotos do Partido Conservador) representavam os 

interesses da então remanescente aristocracia feudal inglesa, os wighs (antecedentes 

remotos do Partido Liberal) defendiam os ideais da ascendente burguesia inglesa urbana e 

industrial 159. No Brasil, os liberais e os conservadores representavam diferentes 

interesses no parlamento imperial, ainda que a origem social semelhante dos membros de 

ambas as legendas tornasse, não raro, difusa esta diferenciação.  

Ao que consta, estes primeiros agrupamentos, em sua origem, 

apresentavam estrutura e objetivos muito menos sofisticados que os atuais. Se já serviam 

para organizar os trabalhos legislativos e segmentar o parlamento em facções mais ou 

menos coesas em torno de determinados pontos programáticos, ainda não apresentavam a 

vocação para organizar forças em torno dos eventos eleitorais que exibem os partidos 

atuais. Mesmo porque as restrições eleitorais (censitárias, de gênero, de raça) que 

imperavam enquanto os partidos começavam a se difundir pelos regimes, de certa forma, 

homogeneizavam o pequeno contingente de cidadãos aptos a influir no processo eleitoral. 

Entretanto, em uma sociedade tão complexa como a atual, buscar 

a maioria dos votos de um grande eleitorado sem ao mesmo tempo flexibilizar seus 

programas e dogmas para atingir um número maior de simpatizantes representa desafio 

quase intransponível. E é aí que surge a segunda tendência contraposta acima aludida. 

                                                 
159 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no Brasil. 2ª edição. São 
Paulo: Alfa-Ômega, pp. 11-16. 
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Com efeito, se sob o ponto de vista particular, individual, os 

partidos devem se limitar a representar as opiniões de apenas um segmento da sociedade 

(ainda que majoritário); sob o prisma sistêmico, eleitoral, as diferenças marcantes 

eventualmente existentes entre eles acabam se diluindo na busca desta tão almejada 

maioria, uma vez que é da própria índole dos partidos políticos a mobilização da 

sociedade (ou de parcela dela) em prol da busca pelo poder político. 

Estas duas ordens paradoxais de idéias convivem em um regime 

democrático de acordo com um equilíbrio muito delicado. Sistemas de partidos muito 

polarizados podem apresentar tendências ao radicalismo. Por outro lado, sistemas de 

partidos que flexibilizam fácil e demasiadamente seus programas e objetivos essenciais 

em busca de votos em um espectro maior da sociedade tendem à amorfia, à 

homogeneização. 

O grande problema de todo este cenário de homogeneização 

partidária traçado é que a vontade popular deixa de ser a grande força motriz da ação 

política transformadora da realidade social e passa a ser um mero instrumento empregado 

pelos atores políticos para alcançarem seus próprios objetivos. É verdade que estes 

objetivos não são necessariamente individuais, egoísticos ou mesmo ilegais. Em muitos 

casos, os agentes do poder sinceramente acreditam que manipular o eleitorado em favor 

de suas próprias convicções acerca do que possa ser melhor para o povo é um pequeno 

preço que o regime democrático deve pagar em favor dos resultados materiais a serem 

alcançados assim que passarem a controlar a máquina administrativa. É desnecessário 

dizer, entretanto, tratar-se esta de conduta desviada que não pode ser considerada como 

parâmetro ideal para a elaboração de um modelo político baseado na ampla e livre 

participação popular. 

Um sistema de partidos pouco distintos entre si limita a eficiência 

do processo dialético no qual se transforma um regime sadio de alternância no poder. Aos 

cidadãos, nesta paisagem, não são oferecidas alternativas eleitorais reais: apenas mais do 

mesmo. 
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2.3.  Multiplicação dos partidos políticos, unidade interna e a questão dos nanicos 

A questão das vantagens e desvantagens de sistemas bipartidários 

e pluripartidários tem sido tratada à exaustão pela doutrina política nacional e estrangeira 

há um bom tempo. Wilfred E. Binkley, por exemplo, apegado ao bipartidarismo que 

conhecia, ao narrar as transformações pelas quais passava o sistema partidário norte-

americano de meados do século XVIII, aduzia: 

“O problema perene do político de um grande partido é a 

conciliação de elementos dissidentes dentro de sua própria 

combinação, assim como o atrair dissidentes de seus 

adversários. Os terceiros partidos indicam a incapacidade 

dos políticos dos grandes partidos de realizarem essa 

função” 160 

 

Todavia, não será este o foco da análise que ora se inicia. Todos 

os comentários que se seguirão adotarão como pressupostos, primeiro, o significado mais 

amplo do princípio do pluralismo político e, segundo, o ideal pluripartidário, 

consagrados, respectivamente nos arts. 1º, V, e 17, caput, da Constituição Federal 

vigente. O objetivo deste tópico é, em primeiro lugar, verificar se procedem as acusações 

freqüentemente endereçadas ao sistema partidário brasileiro no sentido de que seria 

exageradamente plural. 

De fato, uma análise superficial empreendida a partir do 

confronto entre os números absolutos de legendas e a realidade nacional nos leva a crer 

que o quadro político nacional não tem espaço para todos os 27 partidos diferentes 

atualmente registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral. 

Conforme se pode notar da tabela abaixo transcrita, a década 

compreendida entre 1988 e 1998 foi o grande momento da proliferação dos atuais 

partidos brasileiros. Nada menos que dezenove legendas foram organizadas no período, a 

uma média de quase duas por ano: 

                                                 
160 Partidos políticos americanos. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, vol. 1, p. 253. 
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Tabela – Partidos registrados no TSE em março de 2009 161 

Sigla Nome Data de deferimento do 
registro definitivo Nº 

PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro 30.06.1981 15 

PTB Partido Trabalhista Brasileiro 03.11.1981 14 

PDT Partido Democrático Trabalhista 10.11.1981 12 

PT Partido dos Trabalhadores 11.02.1982 13 

DEM Democratas 11.09.1986 25 

PCdoB Partido Comunista do Brasil 23.06.1988 65 

PSB Partido Socialista Brasileiro 01.07.1988 40 

PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 24.08.1989 45 

PTC Partido Trabalhista Cristão 22.02.1990 36 

PSC Partido Social Cristão 29.03.1990 20 

PMN Partido da Mobilização Nacional 25.10.1990 33 

PRP Partido Republicano Progressista 29.10.1991 44 

PPS Partido Popular Socialista 19.03.1992 23 

PV Partido Verde 30.09.1993 43 

PTdoB Partido Trabalhista do Brasil 11.10.1994 70 

PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28.03.1995 28 

PP Partido Progressista 16.11.1995 11 

PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado  19.12.1995 16 

PCB Partido Comunista Brasileiro 09.05.1996 21 

PHS Partido Humanista da Solidariedade 20.03.1997 31 

PSDC Partido Social Democrata Cristão 05.08.1997 27 

PCO Partido da Causa Operária 30.09.1997 29 

PTN Partido Trabalhista Nacional 02.10.1997 19 

PSL Partido Social Liberal 02.06.1998 17 

PRB Partido Republicano Brasileiro 25.08.2005 10 

PSOL Partido Socialismo e Liberdade 15.09.2005 50 

PR Partido da República 19.12.2006 22 

 

                                                 
161 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral - http://www.tse.gov.br/internet/partidos/index.htm - acesso em 
07.03.2009. 
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Entretanto, a análise fria do número absoluto de partidos 

registrados na justiça eleitoral constitui-se em falsa discussão. 

De fato, o número total de partidos no Brasil não é irrisório. 

Conforme é possível extrair dos dados constantes da tabela geral logo adiante 

reproduzida, apenas seis dos vinte e sete partidos registrados no TSE não conseguiram 

eleger nenhum deputado federal, muito embora todos eles tivessem lançado candidatos 

em ao menos um dos Estados 162.  

Entretanto, o número de legendas com participação decisiva no 

cenário político nacional não é tão grande quanto demonstram estes números absolutos. 

Ademais, considerados apenas os resultados de das eleições de 2006, foi muito irregular 

o desempenho destas vinte uma legendas que tiveram sucesso em alçar ao menos um 

representante à Câmara dos Deputados. De fato, os 10 partidos com melhor desempenho 

abocanharam 90,1% das cadeiras disputadas, enquanto os 11 piores preencheram os 9,9% 

dos lugares restantes. 

Sob o ponto de vista da representatividade geográfica destes 

partidos os resultados são mais impressionantes ainda. Em primeiro lugar, é interessante 

apontar que nenhum dos mencionados 21 partidos conseguiu eleger representantes para a 

Câmara dos Deputados em todos os Estados. Os que mais se aproximaram disso foram o 

PMDB e o PT, que elegeram deputados federais em, respectivamente, 26 e 24 das 

unidades federativas regionais. Além disso, apenas sete partidos conseguiram eleger 

deputados em mais da metade das circunscrições estaduais. Na ponta inversa da tabela, 

constatamos, ainda, que os 10 partidos com pior desempenho elegeram deputados em 

menos de 1/3 dos Estados.  

Em números percentuais, apenas quatro partidos conseguiram 

preencher mais de 10% das cadeiras (mais de 51 deputados). O PMDB e o PT – partidos 

com melhor desempenho nas urnas naquele ano – foram os únicos a preencher mais de 

15% das vagas em disputa. 

                                                 
162 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral: http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/2006/est_eleicoes.htm - 
acesso em 07.03.2009. 
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Neste momento, é importante fazer uma reflexão breve, porém 

relevante.  O que se pode entender, afinal, por partido politicamente relevante?  

Esta é uma questão que tem atormentado os comentadores 

políticos por décadas, especialmente quando suas análises recaem sobre os sistemas 

pluripartidários.  

Giovanni Sartori, debruçando-se sobre a questão, propõe o 

estabelecimento de um “critério de irrelevância em relação aos partidos menores”. Para 

tanto, sem descuidar da possibilidade de existência de outros aspectos a serem sopesados, 

ele parte do pressuposto de que “a força de um partido é, em primeiro lugar, sua força 

eleitoral”. Em seguida, oferece uma solução bastante prática e simples: é possível extrair 

da contabilidade da relevância política “os partidos que não têm (i) potencial de coalizão, 

ou (ii) potencial de chantagem” 163. Em poucos termos, quando um partido, por seguidas 

eleições, não alcança o suficiente sucesso nas urnas para ser considerado como aliado 

essencial ou mesmo importante na formação das coalizões governamentais, ele não é 

politicamente relevante. De forma complementar, o mesmo pode-se dizer do partido que 

não alcança o resultado eleitoral necessário para forçar uma mudança na direção da 

competição partidária, a depender do lado para o qual penda seu posicionamento em suas 

relações com o governo ou com a oposição. 

 

                                                 
163 Partidos e sistemas partidários. Rio de Janeiro: Zahar. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982, 
pp. 146-147. 
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Tabela – Desempenho dos partidos brasileiros nas eleições de 2006 para a Câmara dos Deputados 164 

Partido Bancada AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

PMDB 89 1 3 1 2 1 6 2 4 5 3 7 2 1 6 3 3 2 8 10 1 2 1 5 5   3 2 
PT 83 3   1 1 8 4 1 1 2 1 9 2 1 3 1 5 2 4 6 1 2   7 3 1 14   

PSDB 66         2 5   1 4 4 7 1 1 3 3 2 1 4 3     1 2 1 1 18 2 
PFL 65   2 1 1 13   2   1 2 6     2 1 3 2 5 5 1   2 2 3 3 5 3 
PP 41 1 1 2   3 2     2   3 1 2 1   1 1 3 2 1   1 5 3   5 1 

PSB 27   1 1 1 1 2 1     2 1   1   2 3     1 2 1 1 1   1 4   
PDT 24   1   1 3     2   2 2 1   1   1   1 3       3     3   
PL 23         3 1   1 1   6   1   2 1   2 1 1   1       2   

PPS 22 1     1 2   1       4 1 1     1   2 3   1   1 1   2   
PTB 22     1     1 1   2 1           3 1 1 2   1   3   1 4   

PCdoB 13 1   1 1 2 1       1 1         1 1   1       1     1   
PV 13         1         1 4               1   1         5   

PSC 9               1     1     1   1     3           1 1   
PMN 3 1 1                                   1               
PSOL 3                                     1       1     1   
PTC 3                     1                     1       1   
PHS 2                     1               1                 

PRONA 2                                     1             1   
PAN 1                   1                                   
PRB 1                                     1                 

PTdoB 1                                     1                 
TOTAL 513 8 9 8 8 39 22 8 10 17 18 53 8 8 17 12 25 10 30 46 8 8 8 31 16 8 70 8 

                                                 
164 Fonte: Câmara dos Deputados: http://www2.camara.gov.br/deputados/eleicao.html - Acesso em 07.03.2009. 
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Ora, muito embora o resultado da disputa pelas cadeiras de 

deputado federal seja um excelente indicativo - mesmo nos sistemas presidencialistas 

e federativos - para se avaliar o desempenho eleitoral dos partidos políticos em 

funcionamento, ele não basta. Há outros importantes cargos em jogo e que, em tese, 

poderiam eventualmente revelar a importância de uma legenda em outra arena 

política. 

Daí a utilidade da próxima tabela, que nos permitirá comparar, 

lado a lado, o desempenho geral dos partidos nas eleições realizadas em 2006 para a 

Câmara dos Deputados, as Assembléias e Câmara Legislativas e para o Senado 

Federal, renovado em um terço naquele ano, conforme dita o art. 46, § 2º, do texto 

constitucional.  
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Tabela – Desempenho geral dos partidos nas eleições de 2006 165 

Partido 
Deputados 

federais 
eleitos 

% 
do 

total 

Deputados 
estaduais e 

distritais eleitos

% 
do 

total

Governadores 
eleitos 

% 
do 

total

Senadores 
eleitos 

% do 
total 

PMDB 89 17,3 164 15,5 7 25,9 4 14,8 
PT 83 16,2 126 11,9 5 18,5 2 7,4 

PSDB 66 12,9 152 14,4 6 22,2 5 18,5 
PFL 65 12,7 118 11,1 1 3,7 6 22,2 
PP 41 8,0 53 5,0 1 3,7 1 3,7 

PSB 27 5,3 60 5,7 3 11,1 1 3,7 
PDT 24 4,7 67 6,3 2 7,4 1 3,7 
PL 23 4,5 35 3,3 0 0,0 1 3,7 

PPS 22 4,3 42 4,0 2 7,4 1 3,7 
PTB 22 4,3 50 4,7 0 0,0 3 11,1 

PC do B 13 2,5 12 1,1 0 0,0 1 3,7 
PV 13 2,5 34 3,2 0 0,0 0 0,0 

PSC 9 1,8 27 2,5 0 0,0 0 0,0 
PMN 3 0,6 32 3,0 0 0,0 0 0,0 
PSOL 3 0,6 3 0,3 0 0,0 0 0,0 
PTC 3 0,6 5 0,5 0 0,0 0 0,0 
PHS 2 0,4 7 0,7 0 0,0 0 0,0 

PRONA 2 0,4 6 0,6 0 0,0 0 0,0 
PAN 1 0,2 8 0,8 0 0,0 0 0,0 
PRB 1 0,2 3 0,3 0 0,0 0 0,0 

PT do B 1 0,2 17 1,6 0 0,0 0 0,0 
PCB 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 
PCO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
PRP 0 0,0 9 0,8 0 0,0 0 0,0 

PRTB 0 0,0 8 0,8 0 0,0 1 3,7 
PTN 0 0,0 6 0,6 0 0,0 0 0,0 
PSL 0 0,0 8 0,8 0 0,0 0 0,0 

PSDC 0 0,0 6 0,6 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 513 100,0 1.059 100,0 27 100,0 27 100,0 

 

Esta última tabela demonstra que, com ligeiras divergências 

percentuais, os partidos que saíram vitoriosos das eleições legislativas federais, em 

linhas gerais, repetiram seus desempenhos nas outras arenas de disputa eleitoral. 

De fato, os mesmos dez partidos mais bem avaliados pela 

população nas eleições para a Câmara dos Deputados realizadas naquele ano, além de 

                                                 
165 Fonte: http://jaironicolau.iuperj.br/banco2004.html - acesso em 07.03.2009. 
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preencher 90,1% das cadeiras de deputado federal, também elegeram 81,9% dos 

deputados estaduais e distritais, 100% dos governadores e 92,5% dos senadores. 

De todos estes números expostos, podemos extrair algumas 

conclusões muito visíveis. 

A primeira delas já foi adiantada mais acima. Muito embora 

existam mais de duas dúzias de partidos no Brasil, menos da metade deles influem 

direta e efetivamente das decisões políticas. Na verdade, há quatro partidos 

verdadeiramente grandes no país: PT, PSDB, PMDB e DEM (PFL), sendo que este 

último sofreu alguma perda de espaço eleitoral nas eleições de 2006 166. De todos os 

que hoje estão em cena, estes são os partidos realmente dotados de capilaridade 

organizacional e estrutural por todo o país; que reúnem, cada qual em seu campo 

próprio, alguma consistência programática e ideológica - mais visível nos casos de 

PT, PSDB e DEM; e que, mesmo diante de da juventude de nosso atual quadro de 

partidos, já podem invocar para si os méritos de se constituírem em organizações 

estáveis e tradicionais em nosso cenário político. 

É verdade que outras legendas têm participação, senão 

relevante, ao menos considerável, no panorama nacional. A importância de 

agremiações como PP, PSB, PDT, PR (PL), PPS, PTB e mesmo PV e PC do B não 

pode ser subestimada. A maior parte delas é representativa de segmentos e ideais que 

gozam de algum prestígio perante a população. Exceção, talvez, possa ser feita ao PP, 

PR e PTB. Os dois primeiros, nos últimos anos, perderam espaço para o DEM no 

campo do conservadorismo político e o liberalismo econômico. A despeito de sua 

anotada queda de desempenho nas eleições federais de 2006, esta última legenda vem 

buscando se firmar como o grande partido conservador do país. O petebismo, por sua 

vez, perdeu praticamente todo o seu espaço no trabalhismo para o PT e – atualmente, 

em menor medida, o PDT. Sua caminhada cada vez mais visível em direção ao centro 

                                                 
166 Esta perda de espaço na Câmara dos Deputados vem se verificando desde as eleições de 2002, 
quando o partido elegeu a segunda maior bancada da Casa, com 84 deputados federais, contra 91 do 
PT. Considerados os números de 1998, o impacto da redução é ainda maior. Naquele ano, a bancada 
eleita pelo então PFL, com 105 deputados, era a maior da Câmara dos Deputados. Fonte: Câmara dos 
Deputados - http://www2.camara.gov.br/deputados/eleicao.html - acesso em 10.03.09. O anotado 
quadro de encolhimento ganha especial contorno ao se verificar que a legenda foi capaz de alçar ao 
poder apenas um de seus candidatos aos governos estaduais (no Distrito Federal). Ao menos em parte, 
estes resultados podem ser atribuídos à troca do comando no Executivo federal verificada em 2002 – e 
confirmada em 2006 -, com a eleição do candidato do PT ao posto. Pois enquanto o PFL participava 
intensamente do governo federal comandado pelo PSDB (1995-2002), foi capaz de manter um alto 
índice de desempenho nas eleições para o Congresso Nacional.  
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implicou o abandono progressivo ao seu tradicional eleitorado trabalhista sem 

qualquer movimento de substituição por outro específico.  

Não raro, estas três legendas são acusadas de práticas 

fisiológicas. Cita-se como exemplo o fato de que todos eles, entre 1995 e 2002, 

compuseram a base de apoio do governo federal comandado pela chapa PSDB-PFL e, 

desde 2003, passaram a participar do governo petista. 

Por outro lado, não se nega que PSB, PPS e PDT (com muito 

menor intensidade para este último, depois da morte de seu líder Leonel Brizola, em 

2004) apresentem feições programáticas ou ideológicas mais nítidas. O mesmo pode 

se dizer de PV e PC do B. 

De qualquer modo, todos estes partidos ainda integram um 

pelotão de intermediária importância no cenário nacional. Por si sós, salvo episódios 

isolados, não têm se mostrado efetivamente capazes de galgar espaços mais 

significativos no cenário de comando político nacional. Seu peso político é, portanto, 

mais devido aos resultados das alianças que se propõem a fazer ou não. Considerado 

que, desde 1994, os partidos integrantes da chapa presidencial não são capazes de 

eleger sozinhos a maioria dos integrantes do Congresso Nacional 167, o lado para o 

qual pendem estes partidos médios adquire especial importância sob o ponto de vista 

da governabilidade. 

A segunda conclusão, intimamente ligada à primeira, mostra 

que partidos como PSC, PTC, PMN, PRP, PT do B, PRTB, PHS, PSDC, PRB, PSL e 

PTN ainda não foram capazes de sensibilizar o eleitor de forma minimamente 

convincente. Em outras e mais simples palavras, ainda não mostraram a que vieram. 

Da mesma forma, ainda que PSOL, PCO, PCB, PSTU tenham, 

de fato, cada qual seu recheio programático e ideológico próprios, representam muito 

pouco da sociedade brasileira atual. Com efeito, não é apenas por meio de sua 

limitada capacidade de mobilizar eleitores e preencher cadeiras no parlamento federal 

                                                 
167 Quando a chapa composta por PSDB e PFL elegeu o presidente da República e o vice, estes 
mesmos partidos elegeram somados, em 1994, 151 (29,4%) deputados federais e 20 (37,1%) senadores, 
e, em 1998, 204 (39,8%) deputados federais e 9 (33,3%) senadores. Movimento semelhante se repetiu 
quando ocorreu a troca no comando do Executivo federal. Quando a chapa composta por PT e PR (PL) 
ganharam as eleições presidenciais, os dois partidos elegeram também, em 2002, 117 (22,8%) 
deputados federais e 12 (22,2%) senadores, e, em 2008, elegeram 106 (20,7%) deputados federais e 3 
(11,1%) senadores. Fontes: http://jaironicolau.iuperj.br/jairo2006/port/cap2/cadeiras/cap2_1994.htm e 
Câmara dos Deputados - http://www2.camara.gov.br/deputados/eleicao.html - acesso em 10.03.09.  
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que se conclui pela sua baixa penetração social. Os números de candidaturas por eles 

apresentadas retratam até com maior nitidez a fragilidade do vínculo destas legendas 

com qualquer segmento relevante da sociedade, a despeito da veemência com que 

proclamam seus ideais. Em 2006, a média de candidatos apresentados por estes 

partidos às 1.572 vagas disponíveis na Câmara dos Deputados e nas 27 Assembléias 

Legislativas e Distrital, foi de 183. A média cai para 79 se excluído da lista o PSOL – 

cujo desempenho nas aludidas eleições foi puxado pelo lançamento da candidatura à 

Presidência da República de uma então senadora que comandara o processo de 

resistência interna a transformações ideológicas e programáticas dentro do PT logo no 

início do governo Lula e que, após expulsa do partido junto com outros dissidentes 

petistas, liderou a formação desta nova legenda. Apenas para se ter uma idéia da 

diminuta significância numérica destes dados, nas mesmas eleições, PT, PMDB, 

PSDB e PFL (DEM) lançaram, em média, 1.032 candidatos às mesmas vagas 168.   

Destas conclusões surge uma questão de igual – se não de 

maior – relevo: ainda que se leve em conta apenas os dez partidos mais influentes no 

cenário montado pelas eleições nacionais de 2006 (PMDB, PT, PSDB, PFL (DEM), 

PP, PSB, PDT, PL (PR), PPS e PTB), poderia este número ser considerado adequado 

para um regime democrático saudável? 

Do ponto de vista meramente programático, não há dúvidas de 

que este número é, de fato, elevado, e que muitas vezes, o eleitor acaba se perdendo 

em meio a esta profusão de siglas quando, na verdade, muitas delas poderiam estar 

unidas sob uma mesma bandeira. 

Não se inclui nos objetivos deste trabalho mergulhar na 

discussão eterna acerca do alinhamento ideológico das legendas pátrias. Esta 

estratégia é adotada, inclusive, em função da aridez da literatura nacional dedicada a 

investigar profundamente a orientação ideológica (quando existente) das pequenas 

legendas. Por razões óbvias, a tendência da doutrina é centrar o foco dos debates 

sobre os partidos grandes e médios. Entretanto, não é possível prosseguir com 

segurança no estudo sem algumas incursões breves neste pantanoso território. 

Após afirmar que a definição do PP e do DEM “como partidos 

de direita, do PMDB e do PSDB como partidos de centro e do PT e do PDT como 
                                                 
168 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral - http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/2006/est_eleicoes.htm - 
acesso em 07.03.09. 
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partidos de esquerda é a que tem sido adotada mais recentemente por quase todos os 

pesquisadores brasileiros e brasilianistas”, Leôncio Martins Rodrigues faz uma 

extensa referência bibliográfica acerca do tema, enumerando não apenas os que 

comungam da classificação exposta, como também os que delas divergem 169.  

É inegável que, não fossem divergências e cisões internas 

históricas – normalmente protagonizadas por oligarcas partidários em busca de mais 

espaço -, algumas legendas poderiam muito bem se fundir sem qualquer perda 

programática substancial. Por exemplo, PFL (DEM), PP e PL (PR), em linhas gerais e 

em tese, defensores do conservadorismo político e do liberalismo econômico, há 

pouco mais de vinte anos estavam reunidos no PDS, herdeiro direto da extinta 

ARENA. É bem verdade que hoje eles estão temporariamente mais afastados, eis que 

o primeiro é o opositor mais ferrenho do atual governo petista enquanto os demais a 

ele se alinharam. Por essa e outras razões que, apesar da identidade programática 

inegável, parte da doutrina identifique “diferenças significativas entre os partidos de 

direita” 170.  Contudo, sob o específico prisma programático, não há ângulos muito 

agudos entre eles. 

Muito embora esta mesma identificação programática não 

possa ser extraída de todos os partidos nos quais se fragmentou o contraponto da 

ARENA durante o regime militar - o MDB -, não há dúvidas de que os limites 

programáticos que os apartam, em algumas circunstâncias, são muito tênues. É o caso, 

por exemplo, do PMDB e do PTB (que muito pouco preservou de suas heranças 

trabalhistas varguistas), no centro, e do PT, do PSB, do PDT (mais ao centro) e do 

PPS (mais à esquerda), todos defensores (teóricos, ao menos) dos ideais trabalhistas e 

socialistas, a despeito de sua tendência cada vez mais forte (ainda que inconfessa) de 

se aproximarem das práticas e políticas social-democráticas das quais se orgulha o 

PSDB de ser porta-voz no Brasil. 

Além destes partidos, podemos citar ainda como relevantes - 

embora em um grau menos intenso - sob o ponto de vista de seu peso político o PC do 

B (em aparente declínio) e o PV (em aparente ascensão) que, além disso, ainda 

apresentam bases programáticas e ideológicas mais nítidas que a média. 

                                                 
169 Partidos, ideologia e composição social… op. cit., pp. 51-55. 
170 MAINWARNING, Scott. MENEGUELLO, Rachel. POWER, Timoty. Partidos conservadores no 
Brasil contemporâneo... op. cit., p. 13. 
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Estes traços grosseiros que buscam retratar real cenário 

político brasileiro atual foi feito com o objetivo de permitir que o questionamento 

mais acima formulado acerca da adequação do número de legendas que hoje disputam 

a preferência do eleitorado pudesse ser respondido com mais precisão. 

Neste plano, em retomada, importa cindir a resposta em duas 

partes ou momentos.  

De partida, categoricamente, a resposta é sim: o número de 

partidos brasileiros é realmente elevado. Sob o ponto de vista da governabilidade, é 

muito custosa a formação de maiorias governamentais em sistemas pluripartidários 

pulverizados. A “sorte” do sistema político pátrio é que a enorme estabilidade 

atribuída ao chefe do Executivo pelo regime presidencial confere, por si só, grande 

estabilidade ao regime. A dificuldade em se remover esta figura do cargo constitui-se 

em grande incentivo às composições governamentais. 

Entretanto, duas observações são cabíveis.  

A primeira envolve a crença de que as brutais diversidades 

sociais, históricas, culturais e econômicas contidas no interior de nossas fronteiras 

parecem comportar um quadro mais amplo de partidos representativos destes 

interesses distintos. Mesmo que o ambiente político nacional favorecesse a 

consolidação das instâncias partidárias - e não os parlamentos, como ocorre hoje - 

como palco para a conciliação destas diversidades, é muito duvidoso que o sistema 

partidário brasileiro seja capaz de se estruturar em duas ou três legendas. 

Este movimento de aumento no número de partidos não é um 

fenômeno exclusivo do Brasil. A tabela a seguir mostra o número efetivo de partidos 

em 10 países da América do Sul em dois momentos distintos: o primeiro deles refere-

se às eleições realizadas na década de 1990, enquanto o segundo vincula-se às 

eleições realizadas no início da década seguinte: 
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Tabela – Número de partidos efetivos na América do Sul 171 

Nº efetivo de 
partidos (N) 

Países 
Anos 1990 Anos 2000 

1,8 ≤ N < 2,4 Paraguai (1989 – 1993) 
Colômbia (1970 – 1990) - 

2,5 ≤ N < 2,9  Argentina (1983 – 1993) Paraguai (1998 – 2003) 

3,0 ≤ N < 3,9 

Venezuela (1973 – 1993) 
Uruguai (1971 – 1989) 
Bolívia (1979 – 1993) 

Peru (1978 – 1990) 

Argentina (1995 – 2001) 
Peru (1995 – 2001) 

Uruguai (1994 – 1999) 

N ≥ 4 
Brasil (1986 – 1990) 
Chile (1973 – 1993) 

Equador (1978 – 1992) 

Bolívia (1997 – 2002) 
Brasil (1994 – 2002) 
Chile (1997 – 2001) 

Colômbia (1991 – 2002) 
Equador (1994 – 2002) 

Venezuela (1998 – 2000) 

 

 

Dela é possível extrair a conclusão de que boa parte dos países 

sul-americanos nela retratados, a exemplo do que ocorreu no Brasil, também foi 

palco, nos últimos anos, de um avanço no número absoluto de partidos efetivamente 

competitivos nos respectivos cenários nacionais. Em parte, isso é devido ao processo 

mais ou menos generalizado de abertura democrática experimentado por algumas 

destas nações a partir do final da década de 1980 e início da de 1990.  

 

A segunda e última observação se refere à constatação de que, 

não obstante este potencial enorme para que todas as diversidades acima mencionadas 

se reproduzam no sistema de partidos, as últimas eleições vêm demonstrando certa 

estabilidade na distribuição do peso dos principais players do jogo político nacional. 

Mais do que isso, pode-se realmente falar em uma tendência de consolidação da 

prevalência substancial de alguns partidos sobre os demais. Ademais, é perfeitamente 

possível se crer que esta crescente consolidação da importância dos principais 

partidos vá se dar à custa do espaço dos menores. E este processo integrará um círculo 

interessante no qual um partido, eleição após eleição, vai perdendo importância no 

cenário político porque perdeu espaço eleitoral. Conseqüentemente, acaba perdendo 

                                                 
171 ANASTASIA, Fátima. MELO, Carlos Ranulfo. SANTOS, Fabiano. Governabilidade e 
representação política na América do Sul... op. cit., p. 19. 
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seu destaque no cenário político porque seu desempenho eleitoral foi fraco e, por 

conseguinte, sua presença no governo ou na oposição não vai fazer diferença 

substancial na conta do jogo de forças. 

Em reforço à tese, foi elaborada a tabela abaixo que mostra, 

em números mais exatos, o índice de pulverização dos votos recebidos pelos 

candidatos à Presidência da República (1º turno) nas eleições realizadas desde 1988: 

 

Tabela 2 – Índice de pulverização dos votos dos candidatos à Presidência da 

República – 1º turno - 1989 e 2006 172 

 1989* 1994 1998 2002 2006 
Nº de candidatos na disputa 21 8 12 6 7 
Receberam até 5% dos votos 16 5 9 2 4 
% do total dos candidatos – até 5% 76,2 62,5 75,0 33,3 57,1 
Receberam de 5 a 25% dos votos 4 1 1 3 1 
% do total dos candidatos – 5 a 25% 19,0 12,5 8,3 50,0 14,3 
Receberam mais de 25% dos votos 1 2 2 1 2 
% do total dos candidatos – mais de 25% 4,8 25,0 16,7 16,7 28,6 
% dos votos dos 2 primeiros colocados 47,7 81,3 83,3 69,6 90,2 

 
* Já excluída a candidatura do apresentador Sílvio Santos, apresentada pelo Partido Municipalista 
Brasileiro (PMB), impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral algumas semanas antes das eleições. 
 

 

A tabela traz alguns dados interessantes. 

Ela nos mostra que a pluralidade exagerada de candidatos 

verificada nas eleições de 1989 não se repetiu. Isso nos leva a crer tratar-se de um 

episódio excepcional em nossa história política motivado pela então recente conclusão 

do processo de abertura democrática após mais de duas décadas de restrições. O 

número de candidatos à Presidência da República foi reduzido em 2006 a 1/3 do que 

foi em 1989. 

Seus dados também demonstram que esta redução do número 

de candidatos foi acompanhada por um processo muito severo de concentração de 

votos. De fato, as disputas para o Executivo federal têm apresentado uma bipolaridade 

muito intensa desde 1994 e que atingiu seu ápice em 2006. Os números demonstram 

                                                 
172 NICOLAU, Jairo. Dados eleitorais do Brasil (1982-1996)... op. cit., pp. 28/38 (até 1994). Das 
eleições de 1998 até as de 2006: http://jaironicolau.iuperj.br/banco2004.html - acesso em 03.12.08. 
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que, nesse ano, os dois candidatos mais bem colocados ao final do 1º turno 

arrebanharam mais de 90% dos votos válidos.  

De qualquer forma, a inegável poluição partidária que hoje 

assola o Brasil é gerada por uma série de fatores estruturais e conjunturais. O 

principal deles pode ser resumido em uma simples regra: ainda vale a pena, para 

muitos atores políticos, organizar seus próprios partidos. O sistema atual lhes concede 

uma série de vantagens e prerrogativas que o próprio eleitor não respalda 

eleitoralmente. Além deste, em segundo lugar, contribui a imensidão territorial 

nacional, a estruturação política federativa e nossa herança política baseada em 

práticas oligárquicas regionais. Terceiro, nossas constantes e longas interrupções 

autoritárias – especialmente no século XX – impossibilitaram a formação e a 

consolidação, perante a opinião pública, de legendas tradicionais e sólidas, abrindo 

espaço para a formação de legendas descartáveis, constituídas apenas e tão somente 

para acomodar interesses de líderes oligárquicos dissidentes. Quarto, a facilidade com 

que estas pequenas legendas acessam os recursos do fundo partidário e o horário 

gratuito de rádio e televisão ergue-se como franco incentivo à constituição de novas 

legendas. Quinto, a ampla e praticamente irrestrita possibilidade de formação de 

coligações eleitorais também pode ser alinhada à lista de incentivos aos nanicos. 

Sexto, não se pode esquecer que a fórmula proporcional empregada no Brasil para 

compor os parlamentos em todos os patamares federativos também facilita a formação 

de legendas. Por fim, a ausência de cláusula de barreira ou de desempenho favorece 

enormemente a estruturação de um quadro partidário extremamente pulverizado. 

Fácil perceber, portanto, a existência de múltiplos fatores a 

militar em favor da manutenção do atual clima enevoado que embaça a visão do 

eleitor brasileiro. Entretanto, há alguns pontos nevrálgicos do sistema que, se 

corretamente pressionados, têm o poder de desencadear um efeito arrasador sobre as 

pequenas legendas. Trata-se, especialmente, da cláusula de barreira ou de 

desempenho e das regras de acesso ao fundo partidário e ao horário gratuito de rádio e 

televisão. 

Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha rechaçado a 

tentativa da Lei nº 9.096/95 de estabelecer a cláusula de barreira (arts. 57 e 58), 

conforme será melhor explanado no próximo capítulo, a proposta não está fora da 
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mesa de discussões do Congresso Nacional. Não obstante, esta e outras alternativas 

serão mais profundamente abordadas em item especial mais adiante.  

Em suma, que o número de partidos no cenário nacional 

brasileiro é elevado ninguém duvida. Entretanto, resta saber até que ponto podem ser 

estabelecidas vedações sem que seja afetado o direito das minorias de eleger seus 

próprios representantes. Trata-se de equação com equilíbrio delicado que deve ser 

encontrado pelos estudiosos. 

 

2.3.1. A vocação para a unidade  

Nos sistemas pluripartidários como o brasileiro, à medida que 

crescem em tamanho, os partidos tendem naturalmente à desagregação de seus 

membros. Paradoxalmente – e em razão desta vocação para a fragmentação interna -, 

tendem também à coesão a partir de sucessivos movimentos de expurgo e 

acomodação das divergências partidárias. Aqui não são os opostos que se atraem. 

Unem-se em um partido político apenas os que por qualquer razão se identificam. 

Mesmo os partidos altamente fragmentados (como o PMDB, regionalmente, por 

exemplo) que convivem razoável diversidade interna, submetem-se a esta regra. 

Quando a tensão interna alcança níveis insuportáveis, a regra até então vigente de 

convivência se rompe e uma dissidência se submete (ou se alia) à oligarquia interna 

dominante ou se afasta do partido, criando uma nova legenda ou não. 

É bem verdade que alguns fatores podem interferir para tornar 

a convivência interna conflituosa menos insuportável. Por exemplo, a cisão pode se 

tornar menos sedutora aos dissidentes se implicar a sua exclusão completa de sua fatia 

(ainda que limitada) de poder. A mesma lógica vale para as elites partidárias. Se a 

cisão significar a míngua da legenda e a perda de parcela relevante de seu peso 

político e de seu poder de barganha ou influência, maiores concessões às dissidências 

poderão ser feitas e uma reacomodação interna permitirá a convivência dos 

integrantes por mais algum tempo. Trata-se de mais uma aplicação prática da regra do 

greed versus fear exposta na introdução deste trabalho. 

Nos sistemas pluripartidários, a forma mais rápida de se 

atingir a unidade é a partir do sectarismo.  
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A diversidade é intrínseca à sociedade contemporânea. Os 

partidos, enquanto expressão política desta realidade, refletem esta característica em 

suas fileiras. Mesmo os partidos pequenos, dotados de uma oligarquia diminuta, 

também têm seus “excluídos”. Assim, nenhum partido suporta ileso o crescimento. 

Os dados da próxima tabela demonstram claramente que 

mesmo os partidos que conseguem manter um alto grau de controle sobre a conduta 

parlamentar de seus filiados (disciplina) são também obrigados a conviver com 

defecções constantes (infidelidade) que, no limite, acabam garantindo esta própria 

unidade nas votações: 

 

Tabela – Disciplina versus migração partidária dos deputados – Câmara dos 

Deputados – 1991 – 1998 173 

Partido 
Grau de 

disciplina 
partidária 

Deputados que 
abandonaram o 

partido (%) 
PC do B 98,7 5,9 
PT 97,2 4,2 
PDT 91,8 36,2 
PFL (DEM) 90,9 23,7 
PSDB 89,4 12,6 
PPR/PPB/PP 87,5 29,8 
PMDB 87,0 23,6 
PTB 86,1 43,8 
PL (PR) 77,9 56,8 

 

Todavia, ainda que seja possível dizer que, em tese, partidos 

compostos por parlamentares mais indisciplinados tendem a apresentar níveis mais 

elevados de migração partidária, não se pode assumir que esta relação seja direta, 

absoluta e necessária. Isto porque, como se verá mais adiante, a forma de 

recrutamento dos membros dos partidos é muito importante para a manutenção da 

unidade interna. Se não existem critérios programáticos ou ideológicos mais 

evidentes, o vínculo do político com a agremiação fica fragilizado. O mesmo ocorre 

quando as regras eleitorais favorecem a realização de campanhas individuais ou 

                                                 
173 MELO, Carlos Ranulfo. Retirando as cadeiras de lugar – migração partidária na Câmara dos 
Deputados (1985-2002). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004, p. 111. 
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quando o sistema não impõe penalidades mais severas ao político que migra de 

partido. Tudo isso, contudo, será visto com mais cuidado logo adiante. 

 

2.3.2. O equilíbrio: a necessidade de representação suficiente das 

minorias 

A multiplicação de partidos não é, por si só, danosa ao sistema 

partidário ou ao regime democrático. Pelo contrário, é sinal indicativo de um 

ambiente de saudável tolerância e de competição política. Com efeito, o impulso de 

associação de pessoas em torno de idéias e interesses comuns é tão natural quanto 

inexorável. Isso serve para qualquer campo da vida em coletividade; inclusive para o 

da política. Ao Estado, resta apenas definir o âmbito de sua tutela sobre este impulso 

social incontrolável. 

De outra banda, é importante descartar desde já a tese que 

afirma que os partidos políticos representam fielmente a estrutura social que lhes 

suporta. Mais do que isso. O que se descarta, de fato, é a compreensão de que eles 

devem representar com a maior exatidão possível todas as nuanças sociais existentes. 

Diversas razões militam em favor desta repulsa. A primeira 

delas é simples e prática: uma tal estrutura partidária é absolutamente inconcebível no 

mundo dos fatos. O individualismo natural dos homens impede. Nenhuma 

classificação do ser humano baseada em apenas um único critério – não importa qual 

seja - é útil sob o ponto de vista comportamental. Em outros termos, na atual 

sociedade complexa em que vivemos, é impossível compartimentar grupos sociais de 

interesses absolutamente homogêneos com base em um único critério. Ainda que 

fosse possível, estes grupos seriam compostos por um número tão diminuto de 

pessoas que a formação de um governo proporcional com esta estrutura estaria fadada 

ao fracasso total, se não fosse mesmo absolutamente impossível. Por exemplo, de um 

lado, teríamos um partido representante dos homens brancos com mais de 40 e menos 

de 50 anos, católicos carismáticos, analfabetos, que trabalham na informalidade e que 

têm renda inferior a 2 salários mínimos por mês, casados, com filhos, moradores das 

zonas rurais de cidade com menos de 10 mil habitantes localizada em um Estado da 

região Norte etc. De outro, teríamos um partido de mulheres negras, solteiras, com 

menos de 30 anos, presbiterianas, médicas, moradoras de grandes cidades da Região 
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Sudeste, com renda superior a 20 salários mínimos por mês etc. O número de 

variantes é praticamente infinito. E mesmo a separação de grupos sociais com base 

em critérios como estes não é suficiente para garantir que seus integrantes pensem da 

mesma forma e comunguem dos mesmos ideais e interesses.  

Fácil concluir, portanto, que o quadro partidário não é capaz 

de refletir literalmente a estrutura social que lhe subjaz e, ao mesmo tempo, manter 

sua utilidade para a formação dos governos.  

Outra razão vincula-se ao fato de que esta concepção é 

particularista demais para se coadunar com os ideais da democracia representativa. 

Um sistema baseado na divisão da sociedade em partidos de interesses tão restritos 

transformaria o processo de disputa eleitoral em uma operação simplesmente 

demográfica e, provavelmente, impediria a formação de qualquer consenso sobre 

qualquer assunto possível. 

É claro que não se ignora o fato de que a formação de partido 

obedece a uma lógica de agregação de pessoas com interesses semelhantes – 

conquanto não idênticos - sobre algumas questões fundamentais. Não obstante, a 

conformação de um dado sistema partidário é influenciada por outros fatores mais 

importantes, dentre os quais destacam-se as regras eleitorais, conforme leciona Robert 

A. Dahl: 

“O sistema partidário, então, não é um espelho natural, 

espontâneo ou inevitável das clivagens sociais. Ele 

depende, em certa medida, dos acordos eleitorais. E 

estes podem ser deliberadamente manipulados para 

maximizar ou minimizar a fragmentação” 174. 

 

Na verdade, a definição dos limites toleráveis de pulverização 

do sistema partidário depende simplesmente da escolha do palco preferencial sobre o 

qual deverão ser travadas as disputas e tomadas as decisões políticas: se no governo 

(especialmente no parlamento) ou dentro dos próprios partidos. A conciliação dos 

efeitos do eterno conflito orquestrado pelo binômio representatividade versus 

governabilidade pode dar-se em qualquer destes palcos. 
                                                 
174 Poliarquia… op.cit., p. 207. 
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Assim, se a decisão tender para abrir o parlamento à 

representação especial das minorias, as regras eleitorais devem refletir esta escolha e 

não impor às legendas obstáculos muito severos à eleição de representantes (tal como 

a cláusula de barreira). Neste caso, a formação de consensos dentro do parlamento 

será mais custosa, mas a composição do governo será mais próxima da estrutura 

segmentada da sociedade.  

Se, por outro lado, entender-se que as discussões sobre os 

temas mais caros à sociedade deve dar-se, em um primeiro momento, dentro das 

agremiações antes de chegar ao governo, deve-se limitar o acesso de pequenos 

partidos ao parlamento, fomentando, assim, a condensação da representação política 

em poucas e grandes estruturas partidárias. Em tese, ganha, nesta situação, a 

governabilidade. A existência de poucos partidos eleitoralmente relevantes facilita a 

formação de maiorias destinadas a dar suporte parlamentar aos governos. 

É claro que a escolha do custo aceitável do consenso político 

deve também passar pela análise e definição de outros planos, tais como a magnitude 

das circunscrições aliada à formula eleitoral empregada, além das regras de fidelidade 

e disciplina partidárias.  

No primeiro caso, a despeito das observações pontuadas por 

Giovanni Sartori acerca delas 175, deve-se levar em conta dos efeitos das célebres “leis 

sociológicas” elaboradas por Maurice Duverger, segundo as quais “o escrutínio 

majoritário de um só turno tende ao dualismo de partidos”, enquanto, “pelo contrário, 

o escrutínio majoritário de dois turnos ou a representação proporcional tendem ao 

multipartidarismo” 176. 

No segundo caso, há que se investigar quais são as regras 

aplicáveis ao processo de fechamento de questão dentro de uma bancada, bem como 

quais são as punições para os casos de divergência, defecção ou infidelidade 

parlamentar. 

 

 

 
                                                 
175 Partidos e sistemas partidários... op. cit., p. 118. 
176 Os partidos políticos... op. cit., pp. 253 e 274. 
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2.4. Oligarquização das decisões partidárias  

Um episódio real ocorrido em nossas terras resume com uma 

frieza penetrante um diagnóstico muito repetido por todos os lados acerca do caráter 

ilusório do processo de escolha popular dos representantes políticos e do domínio de 

pequenas oligarquias do cenário no qual são travadas estas disputas pelo poder. 

Durante as eleições (indiretas) de 1978 para presidente da 

República, realizadas pelo Congresso Nacional, o deputado Ulysses Guimarães, à 

época presidente do MDB, subiu à tribuna para afirmar que seu partido ingressara na 

disputa para “denunciá-la e destruí-la”. Logo em seguida, subiu à tribuna o deputado 

mineiro Francelino Pereira para falar pela ARENA e rebater as acusações de Ulysses 

e de outros parlamentares oposicionistas. Em seu discurso, o parlamentar governista 

“negou que a ARENA houvesse subtraído do povo o direito de escolha; ‘este nunca o 

teve’; no máximo, optara entre escolhas feitas nas cúpulas partidárias” 177. 

O processo de oligarquização das decisões políticas passa por 

dois estágios de progressiva concentração do poder.  

O primeiro deles praticamente alija o povo do processo 

decisório. As consultas eleitorais periódicas, conquanto cruciais e indispensáveis no 

regime democrático, na prática, são aptas apenas para legitimar o exercício do poder 

por parte dos representantes políticos.  

Gaetano Mosca, com uma clareza assustadora, descreve o 

papel de domínio exercido nas sociedades pelo que denomina de classe dirigente ou 

classe política: 

“in tutte le società, a cominciare da quelle più 

mediocremente sviluppate e che sono appena arrivate ai 

primordi della civiltà, fino alle più colte e più forti, 

esistono due classi di persone: quella dei governanti e 

l’altra dei governati. La prima, che è sempre la meno 

numerosa, adempie a tutte le funzioni politiche, 

monopolizza il potere e gode i vantaggi che ad esso 

sono uniti; mentre la seconda, più numerosa, è diretta e 

regolata dalla prima in modo più o mono legale, ovvero 
                                                 
177 PORTO, Walter Costa. O voto no Brasil... op. cit., p. 326. 
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più o meno arbitrario e violento, e ad essa fornisce, 

almeno apparentemente, i mezzi materiali di sussistenza 

e queli che alla vitalità dell’organismo politico sono 

necessari” 178. 

 

Esta mesma concepção de sociedade dividida entre dirigentes 

e dirigidos é defendida por Moisei Ostrogorski, um dos pioneiros, junto com o próprio 

Gaetano Mosca, no estudo das classes políticas dirigentes: 

“En efecto, comprobamos que el papel del individuo 

dentro del Estado se reduce a muy poca cosa: no ejerce 

sino un simulacro de soberanía a la que se le rinde 

pleitesía pomposa, hipócritamente. El individuo no 

tiene, en verdad, poder alguno sobre la elección de 

quienes gobiernan en su nombre y por su autoridad. El 

gobierno es un monopolio en manos de una clase que, 

aunque no forma una casta, constituye un grupo aparte 

en la sociedad” 179. 

 

Assim, neste momento inicial, o poder de deliberação é 

transferido dos cidadãos para estes representantes e as instâncias que os congregam: 

os partidos. 

E é neste palco partidário que, num segundo momento, o 

processo de oligarquização se aprofunda para excluir do processo decisório também 

os representantes de menor expressão política ou eleitoral e concentrá-lo nas mãos de 

grupos pequenos e relativamente estáveis de dirigentes partidários. Pois se, 

formalmente, aos partidos é dada a função de organizar a sociedade civil para atuar na 

vida política do Estado, nem todos os militantes que os integram - oficialmente ou não 

– influem verdadeiramente nas decisões partidárias realmente importantes. 

Robert Michels, no início do século XX já dizia de forma 

taxativa que “nem todo membro de um partido político pode praticar a alta política. 
                                                 
178 La classe politica. Seconda edizione. Torino: Universale Laterza, 1972, p. 61. 
179 La democracia y los partidos políticos. Madrid: Editorial Trotta, 2008, p. 24. 
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Por isto existe, no partido político, distância tão grande entre os chefes e os dirigidos” 
180. De fato, ele tinha razão. No Congresso Nacional e nos demais órgãos legislativos 

dos Estados e Municípios brasileiros, por exemplo, estes parlamentares menos 

influentes, que não são chamados a participar das principais decisões partidárias, 

integram o que se convencionou denominar (pejorativamente) de “baixo clero”. Daí 

também Max Weber comparar os parlamentares ingleses de seu tempo “com exceção 

de alguns membros do Gabinete (e de alguns excêntricos)” a um “rebanho de votantes 

bem disciplinados” 181. 

Este processo de inexorável concentração do poder político 

nas mãos de uma pequena oligarquia dominante é o que Michels chamou de “lei de 

ferro da oligarquia”. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, após reconhecer que, de 

fato, a democracia é impossível se se exigir, para sua constatação, que o povo se 

governe diretamente, tomando ele mesmo todas as decisões políticas essenciais, aduz: 

“A democracia que é possível não renega a realidade 

inexorável do governo pelas elites. É a que assegura o 

poder a uma elite democrática, por sua formação, por 

sua origem, por sua seleção, por seu objetivo. É a que 

leva todo o povo a uma participação ativa no processo 

político, por meio de uma cadeia que sirva para 

transmitir a confiança, mas também para efetivar com 

todo o rigor o controle político das bases sobre as 

cúpulas. Assim, sua realização depende de um 

arcabouço institucional” 182. 

 

A idéia de elites governantes é muito ampla. Ninguém nega o 

alcance significativo do poder de fato exercido pelas elites econômicas, religiosas ou 

mesmo intelectuais.  Seus representantes, não raro, influenciam decisivamente as 

escolhas adotadas pelas elites políticas. Entretanto, o estudo do papel que estes 

agentes representam perante a sociedade não cabe nestas linhas. Para os fins deste 
                                                 
180 Os partidos políticos. São Paulo: Senzala, p. 89. 
181 Economia e sociedade... op. cit., Vol. 2, p. 553. 
182 A democracia possível. São Paulo: Saraiva, 1972, pp. 32-33. 
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trabalho, interessam-nos, neste momento, as elites políticas em geral e, as elites 

partidárias em particular. 

Aqui, contudo, já nos deparamos com um problema. Como 

identificar quem faz parte da elite política e quem não faz? Em pouquíssimas 

palavras, copiando as lições de Harold D. Lasswell, é possível dizer uma obviedade: 

“a elite é constituída pelos que são influentes”. Entretanto, esta definição vazia não 

nos leva a muito mais longe. Com o objetivo de esclarecer um pouco mais essa sua 

definição bastante vaga, o citado autor prossegue da seguinte forma: 

“Em qualquer momento, podemos considerar como 

membros da classe da elite do poder de uma estrutura 

política os seguintes: a) todas as pessoas que ocupam 

altos postos durante o período; b) todas as pessoas que 

ocuparam altos postos em períodos anteriores e que se 

consideram, e são por outras consideradas, como 

estando em harmonia com a ordem vigente; c) todas as 

pessoas que, embora não ocupando cargos elevados, ou 

quaisquer cargos, são consideradas como muito 

influentes nas decisões importantes; d) todas as pessoas 

que, embora consideradas como partidárias de uma 

contra-ideologia, são capazes de exercer uma influência 

significativa sobre decisões importantes; e) os membros 

de uma família fechada” 183. 

 

Como bem identificou Michels no começo do século passado, 

também os partidos políticos são comandados por elites oligárquicas que podem ser 

classificadas de acordo com alguns critérios não exaustivos.  

Sob o prisma territorial, as elites partidárias podem ser 

classificadas em locais, regionais ou nacionais, dependendo do âmbito espacial de seu 

poder de influência. Sob o viso orgânico, podem ser classificadas em executivas ou 

parlamentares, dependendo do órgão que integram e sobre o qual exercem influência. 
                                                 
183 O estudo da elite política. IN Curso de introdução à ciência política. Organizado pelo Centro de 
Documentação Política e Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, pp. 26 e 35. 
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Finalmente, sob o ponto de vista da fonte de seu poder, podem ser classificadas como 

eleitorais e burocráticas, se sua força política provier das urnas ou das próprias 

estruturas partidárias de direção. 

Qualquer que seja o rótulo a ele aplicável, o fato é que o 

oligarca não é um político qualquer. É inegável que sua autoridade não é gratuita. 

Salvo nos casos em o poder deste dirigente é devido exclusivamente a fatores 

hereditários, econômicos ou religiosos, ninguém é elevado à posição de boss 

partidário sem ostentar uma série de características especiais, dentre as quais se 

destaca, de acordo com Ostrogorski, como qualidade suprema: 

“skill in the management of men. The organizing genius 

and the coup d’œil of the strategist and of the tactician, 

which takes in vast horizons and foresees eventualities, 

are in the boss only the complement and the 

amplification of this first quality. With an inevitably 

limited stock of good things to be provided for an 

unlimited number of appetites, he performs the miracle 

of the loaves and fishes, discerning exactly the right 

slice and cutting off just the proper quantity to be given 

to each man. To some he offers the solid food of places, 

of money, and of pulls; to pothers the unsubstantial diet 

of promises. He plays with wants and appetites, with 

credulity and vanity, as with so many counters. He is 

admirably equipped for this game by his mind, which his 

profoundly calculating, cool, incapable of yielding to the 

impulse of the moment, but very capable of taking 

sudden and bold resolutions to meet the situation. (…) 

The boss often cannot even speak or write English 

correctly. It is said of a certain boss, who is at the head 

of his profession, that his whole vocabulary does not 

exceed three hundred words. (…) 

Cultivated or without culture, the boss is, in any event, a 

man of superior intelligence, but of an altogether special 
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kind of superiority, which shows itself in a very delicate 

appreciation of particular situations. He is incapable of 

grasping principles; his ideas in politics are hard to 

discover: he has none, and does not need them. This is 

not the compass he uses, it is the wind of circumstances 

and of personal conjectures which steers the course of 

the boss. He is incapable of stating his views on the 

problems of the day. (…) The opportunism of which the 

boss is the living embodiment does not allow him to risk 

taking the initiative; he prefers to walk in the shadows of 

the public opinion. Incapable of contributing to the 

movement of ideas, he finds it difficult to understand 

them, he grasps public opinion only in its crystallized 

state, so to speak; its aspirations and its impulses escape 

him, and its revolts take him by surprise. (…) He never 

credits the citizen in general with virtue and 

intelligence, he is not aware that these qualities exist; 

his skill lies in seizing on the weaknesses of men” 184. 

 

A ambigüidade da personalidade do boss é descrita de forma 

magistral pelo acima transcrito autor russo. Com efeito, para tornar-se um verdadeiro 

chefe partidário um político deve ostentar qualidades que lhe permitam administrar 

interesses distintos e vaidades equivalentes de personagens de importância já 

destacada do resto da sociedade. Entretanto, sua hábil vocação para a conciliação 

arrefece sua capacidade de inspirar terceiros e lhe confere um ar oportunista típico dos 

mais baratos aproveitadores. O boss é, assim, uma figura perdida entre o estadista e a 

“eminência parda”. 

A tendência da ciência política, entretanto, à marginalização 

dos bosses, deve ser vista com alguma reserva. Pois como já destacou Sartori: 

“Não obstante a demolatria, inúmeras democracias têm 

sido destruídas pela insurreição popular, e muitas 
                                                 
184 Democracy and the organization of political parties. Volume II: The United States. New York: 
Anchor Books, 1964, pp. 203-205. 
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ditaduras foram legitimadas por plebiscito. 

Reciprocamente, todas as democracias existentes foram 

fundadas e estabelecidas ad hoc por elites e minorias. 

(...) A questão, portanto, reside em ver claramente que 

espécie de liderança se faz necessária, e em 

conseqüência distinguir as características da liderança 

democrática. No que concerne à afinidade entre o líder e 

o liderado, as decisões se tornam democráticas, quando 

o líder é responsável pelo liderado e é controlado por ele 

de várias formas, ao passo que uma decisão é 

hierárquica quando o detentor do poder exerce um 

controle forte, sem peias, sobre seus subordinados. Isso 

significa que, verticalmente, a democracia pode ser 

definida como um processo deliberativo em que os 

líderes estão atentos às preferências daqueles que são 

liderados” 185. 

 

2.4.1. A personalização do voto e o fortalecimento de elites partidárias: a 

questão das listas e a falta de democracia interna na escolha dos 

dirigentes e candidatos 

Ainda que não seja este o objetivo deste tópico tratar 

exaustivamente das vantagens e desvantagens de cada uma das fórmulas eleitorais já 

imaginadas pelos cientistas e políticos, não podemos nos escusar de enfrentar este 

importante debate que ganha cada vez mais corpo no âmbito das propostas de reforma 

política em trâmite perante o Congresso Nacional, especialmente porque não 

trataremos deste tema em tópico específico do próximo capítulo. 

Para contextualizar melhor os argumentos que a partir daqui 

serão expostos, é importante que sejam feitos alguns cruciais esclarecimentos 

terminológicos prévios. 

Divergências à parte, para os fins deste trabalho, as listas 

partidárias podem ser apresentadas aos eleitores de três formas distintas, conforme 

                                                 
185 Teoria democrática... op. cit., pp. 134-135. 
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classificação utilizada por Luís Virgílio Afonso da Silva, que pela sua simplicidade e 

clareza, será integralmente reproduzida a seguir: 

“(a) Listas bloqueadas: a lista é uma unidade fechada e 

hierarquizada, com todos os candidatos do partido em 

uma ordem previamente definida na convenção 

partidária. Essa ordem é fixa e o eleitor não exerce 

nenhuma influência sobre ela. A ele cabe apenas votar 

em uma das listas como um todo, o que significa que seu 

voto é estritamente partidário. Serão eleitos deputados 

os n primeiros nomes da lista de cada partido, sendo n o 

número de mandatos a que cada partido tem direito, de 

acordo com o seu número de votos. 

(b) Listas fechadas e não-hierarquizadas: A lista não 

contém uma ordem definida de candidatos, o que 

significa que caberá aos eleitores definir não só a 

quantos mandatos cada partido terá direito, mas também 

quais serão os candidatos que exercerão esses mandatos. 

Isso pode ser feito pelo estabelecimento de preferências, 

por parte dos eleitores, que poderão reordenar os 

candidatos, colocando números que indiquem essas 

preferências, ao lado de cada nome, ou, simplesmente, 

por intermédio de um voto categórico em apenas um 

candidato. Assim serão eleitos os n candidatos que 

obtiverem o maior número de preferências, sendo n o 

número de mandatos a que cada partido tem direito. É 

esse o tipo de lista utilizada nas eleições para a Câmara 

dos Deputados brasileira, ainda que muitos costumem 

chamá-las de listas abertas, o que não é o caso, como se 

verá a seguir. 

(c) Listas abertas: no caso das listas abertas, não só é 

permitido ao eleitor reordenar a ordem dos candidatos 

de uma lista partidária, como também a ele é facultado 

escolher entre diversos candidatos de várias listas. É por 
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isso que não se pode falar, no caso brasileiro, de listas 

abertas, já que os eleitores, pelo simples fato de poderem 

estabelecer apenas uma preferência, somente podem 

votar em um partido” 186. 

 

Não se pode negar que o sistema de distritos plurinominais de 

listas abertas – como o nosso atual – favorece fortemente o fenômeno da 

personalização do voto, pois como conclui Fabiano Santos: 

“a adoção de listas abertas, as quais permitem ao eleitor 

escolher os candidatos, e não apenas os partidos, de sua 

preferência produziria forte incentivo para que os 

representantes enfatizem na campanha pelos votos suas 

qualidades individuais, ao invés de chamar a atenção 

para o programa partidário ou de governo” 187.  

 

É muito difícil comprovar empiricamente a desvinculação dos 

eleitores brasileiros com seus partidos políticos. Entretanto, alguns indícios podem ser 

alinhados para indicar que uma conclusão nesta direção não é equivocada. 

O primeiro indício pode ser extraído de pesquisas de opinião 

vez por outra realizadas, que indagam ao eleitor o que é mais importante na definição 

de seu voto: se o candidato ou o partido ao qual ele pertence. Um consulta desta 

natureza realizada pelo Instituto de Pesquisas Universitárias do Rio de Janeiro – 

IUPERJ, em 2002, para avaliar o perfil do voto sufragado para os candidatos a 

deputado federal apontou que, para 92% dos eleitores a figura pessoal do candidato 

foi mais importante na definição de seu voto do que a legenda à qual ele pertencia. 

Apenas 4% responderam que o partido preponderava e outros 4% responderam que 

ambos eram importantes, conforme demonstra a próxima tabela: 

 

                                                 
186 Sistemas eleitorais – tipos, efeitos jurídico-políticos e aplicação ao caso brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 46. 
187 O Poder Legislativo no presidencialismo de coalizão. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de 
Janeiro: IUPERJ, 2003, p. 63. 
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Tabela – Na escolha para deputado federal (2002), o que foi mais importante: o 

candidato ou o partido ao qual ele pertence? 188 

 Candidato 
(%) 

Partido 
(%) 

Os dois 
(%) 

Total 
(%) 

PFL (DEM) 96 2 2 100 
PMDB 86 8 6 100 
PSDB 87 7 6 100 
PT 83 7 10 100 
Outros 91 6 3 100 
Não sabe / não 
respondeu 98 1 1 100 

Total 92 4 4 100 

 

O percentual de votos sufragados nas legendas outro indício 

forte de que os partido já não têm grande peso para os eleitores. 

 Nos termos do descrito no § 1º do art. 59 da Lei nº 9.504/97, 

“a votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária”, 

considerando-se o voto como de legenda “quando o eleitor assinalar o número do 

partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será 

computado” (art. 60). Os arts. 176 e 177 do Código Eleitoral vigente estabelecem as 

regras para a contagem dos votos de legenda quando o sistema eletrônico de votação, 

por qualquer razão, tiver que ser substituído pelo sistema de cédulas. Os votos dados 

para a legenda são importantes porque eles são computados para fins de cálculo do 

quociente partidário e para a distribuição das sobras (Código Eleitoral, arts. 107 e 

109), que são os critérios empregados pela legislação para a divisão dos assentos 

legislativos disputados sob a fórmula proporcional.  

A tabela abaixo demonstra os percentuais de votos de legenda 

sufragados em favor dos principais partidos brasileiros nas eleições para a Câmara dos 

Deputados realizadas entre 1986 e 2002: 

 

 

                                                 
188 NICOLAU, Jairo. O sistema eleitoral de lista aberta no Brasil. IN NICOLAU, Jairo. POWER, 
Thimoty J. (Organizadores). Instituições representativas no Brasil – balanço e reforma. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2007, p. 110. 
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Tabela – Percentual de votos de legenda obtidos pelos principais partidos nas 

eleições para a Câmara dos Deputados – 1986-2002 189 

Partido 1986 1990 1994 1998 2002 Média 
PT 22,8 43,4 33,0 26,3 14,6 28,0 
PCB (PPS) 13,8 23,2 2,9 27,7 11,4 15,8 
PDT  13,5 23,6 5,1 17,5 18,4 15,6 
PDS-PPR-PPB (PP) 17,9 27,6 2,1 9,1 8,1 13,0 
PSDB - 9,7 10,8 19,7 9,4 12,4 
PMDB 14,4 16,0 3,6 8,8 6,1 9,8 
PTB 18,9 11,3 2,3 8,7 7,4 9,7 
PC do B  17,1 18,2 1,8 7,7 3,5 9,7 
PSB 12,0 9,0 2,1 8,4 9,4 6,6 
PL (PR) 3,3 9,6 2,2 9,6 5,7 6,1 
PFL (DEM) 5,7 6,9 2,3 5,7 5,7 5,3 
Brasil 13,8 18,3 8,3 14,1 9,9 12,9 

 

Estes resultados demonstram que, desde 1990, verificou-se 

uma forte retração nos índices de votos sufragados direta e exclusivamente em favor 

das legendas nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados. É 

compreensível, dada a história recente dos partidos brasileiros. Muito embora a 

corrida de 1986 já tenha sido realizada sob o regime de um pluripartidarismo 

moderado, a disputa legislativa de 1990 foi a primeira realizada no país após a 

promulgação da Constituição de 1988, que apagou definitivamente a sombra 

autoritária do período anterior. Era a primeira eleição legislativa de boa parte das 

legendas então em funcionamento. Ainda eram sentidos os efeitos inebriantes da 

abertura democrática, do romantismo dos movimentos populares encarnado nas 

“Diretas Já”. A feroz disputa presidencial realizada no ano anterior tinha demonstrado 

aos cidadãos que sua opinião contava.   

Enfim, os partidos, recém organizados, ainda não tinham tido 

tempo de se desorganizar. O PMDB ainda surfava na onda da resistência contra o 

regime democrático; o PSDB surgia em São Paulo, sob o comando de ex-emedebistas 

ilustres, com um cativante discurso social-democrata; o PT, com suas campanhas de 

arrecadação de recursos para as campanhas nas portas das fábricas, se mostrava como 

o grande partido de massas capaz de oferecer ao eleitorado uma alternativa de 

                                                 
189 NICOLAU, Jairo. Voto personalizado e reforma eleitoral no Brasil. IN SOARES, Gláucio Ary 
Dilon. RENNÓ, Lucio R. (Organizadores). Reforma política – lições da história recente. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 27. 
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transformação social; o PDT, sob o comando de Brizola, o PCB (depois convertido 

em PPS), o PC do B e o PSB (ainda relativamente pouco conhecido pelas massas fora 

de Pernambuco e, especialmente, no eixo sul-sudeste) ainda empolgavam com seus 

discursos socialistas e comunistas os eleitores inconformados com a queda do muro 

de Berlim; o PTB ainda conseguia colar sua imagem ao petebismo de Getúlio e Jango, 

a despeito do racha com o grupo de Leonel Brizola do início da década anterior; PPB 

(depois transformado em PP) e, em menor medida, o PFL (atual DEM) ainda 

dividiam a preferência do eleitorado arenista mais conservador; finalmente, o PL 

(atual PR), ainda conseguia empolgar alguns setores da classe média após a campanha 

de Guilherme Afif Domingos à Presidência da República no ano anterior. 

Embora as legendas em si fossem novas, os principais 

expoentes de cada uma das mais importantes delas ainda eram capazes de trazer 

consigo um recall de sua atuação durante o período anterior de repressão. Ao mesmo 

tempo, ainda conseguiam oferecer ao eleitorado algumas opções programáticas com 

contornos e fronteiras mais nítidas.  

Em contrapartida, hoje, com o soterramento dos ideais 

socialistas e comunistas, os partidos de esquerda que atuaram intensamente no país 

naquele período embolam-se em direção ao centro sem conseguirem – com exceção 

do PT – firmar uma característica programática própria. No outro extremo, os 

herdeiros envergonhados da ARENA ainda procuram se descolar das imagens de seu 

antepassado, do coronelismo nordestino e do malufismo paulista, sem, entretanto, 

conseguir sucesso no intuito de se conectar com a grande – ainda que inconfessa – 

parcela conservadora da sociedade brasileira. Por fim, no centro, os partidos migram 

de um extremo ideológico a outro – mas sempre em favor da participação nos 

governos - à custa da patronagem e do fisiologismo. Mesmo que a distância 

ideológica entre uma e outra ponta da linha do sistema de partidos tenha sido 

sensivelmente encurtada desde o final da década de 1980, esta fluidez programática 

gera – fundamentadamente – muitos desconfortos e desconfianças. 

Esta é uma das explicações possíveis para a diminuição 

sensível dos votos de legenda. Se fosse possível resumir em uma frase as razões deste 

fenômeno, diria que, em 1990, ao contrário do que ocorre hoje, ainda não era possível 

ao eleitorado visualizar com clareza as gravíssimas falhas do então recém estruturado 
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sistema partidário. Nada como a convivência diária para por fim ao período de lua de 

mel do brasileiro com os partidos que emergiram do regime militar. 

É justamente em função deste descolamento entre eleitores e 

partidos que muitos autores de respeito, brasileiros e brasilianistas - tais como Scott 

W. Desposato - defendem a implantação no Brasil da representação proporcional com 

lista fechada (bloqueada, de acordo com a terminologia aqui empregada). Segundo 

seu prognóstico: 

“O resultado seria que os líderes teriam influência 

considerável sobre os parlamentares, porque a posição 

deles na lista determinaria o rumo de suas carreiras 

políticas. Então a migração partidária seria praticamente 

inexistente, haveria disciplina nos partidos, e as legendas 

geralmente seriam mais significativas. Os deputados que 

não obedecessem aos seus líderes ou seriam colocados 

no final da lista do partido (e não seriam reeleitos) ou 

teriam suas nomeações vetadas por completo” 190. 

 

Já foi dito à exaustão no presente trabalho: não existe sistema 

eleitoral ou partidário perfeito. E isso serve também para o caso das listas. 

Sejamos claros. Não se põe reparo algum na constatação de 

que o atual sistema eleitoral brasileiro de listas não-hierarquizadas favorece a 

personalização das candidaturas e a disputa fratricida por votos dentro de uma mesma 

chapa partidária. Nesta linha de raciocínio, em teoria, a lista bloqueada forçaria os 

candidatos a realçarem mais as qualidades de sua legenda do que as suas próprias e, 

no extremo inverso, obrigaria os eleitores a se concentrarem mais nos partidos do que 

nos candidatos. 

Por outro lado, não podemos olvidar que também o modelo de 

lista bloqueada apresenta seus efeitos colaterais.  

                                                 
190 Reforma política - o que precisa ser consertado, o que não precisa e o que fazer. IN NICOLAU, 
Jairo. POWER, Thimoty J. (Organizadores). Instituições representativas no Brasil – balanço e 
reforma... op. cit., p. 145. 
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O primeiro deles corresponde à falta de conexão do candidato 

com o eleitorado. No sistema de listas bloqueadas, o cultivo das lealdades partidárias 

é o que garante a eleição ou reeleição do político, uma vez que são as instâncias 

partidárias as responsáveis pela definição da ordem dos nomes nas listas. Em 

conseqüência, o político tem menos incentivos para procurar estreitar os vínculos de 

confiança com o eleitorado e mantê-lo constantemente informado de sua atuação. Em 

um sistema – como o brasileiro – no qual os políticos em geral já são acusados de 

atuarem de forma absolutamente descolada da opinião pública, um incentivo desta 

natureza pode ter efeitos imprevisíveis. 

O segundo efeito colateral é o que mais interessa a este tópico. 

Vincula-se ao fato de que, fatalmente, a lista bloqueada, se adotada no Brasil, poderá 

fortalecer enormemente a tendência de oligarquização dos partidos. Neste regime, 

cada boss teria o poder de controlar a ordenação da lista de seu partido, priorizando os 

seus aliados nas posições superiores e jogando para a extremidade inferior da lista os 

seus adversários internos. Jairo Nicolau procura desqualificar estas dúvidas afirmando 

que: 

“O risco existe, mas é importante lembrar que alguns 

países utilizam o sistema de lista fechada com relativo 

sucesso. Portugal e Espanha, por exemplo, a adotaram 

ainda na fase de redemocratização e conseguiram 

organizar um sistema partidário consistente. A África do 

Sul e Israel têm utilizado o sistema de lista fechada para 

favorecer determinados grupos étnicos e religiosos, e a 

Argentina para garantir a representação feminina na 

Câmara dos Deputados. A Suécia utilizou com sucesso a 

lista fechada até 1994. Não há nenhuma evidência de 

que os partidos nestes países sejam menos democráticos 

do que os de outras democracias. Poder-se-ia esperar 

que a lista fechada estivesse assciada a uma menor 

renovação parlamentar (uma evidência indireta de 

oligarquização). A pesquisa feita pelos cientistas 

políticos ingleses Richard Matland e David Studlar, 

comparando 25 diferentes países, mostrou que não há 
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nenhuma relação entre o sistema eleitoral e a taxa de 

renovação parlamentar.” 191. 

 

A despeito destas respeitáveis afirmações, esta deve ser sim 

uma preocupação real. Os partidos brasileiros são hoje poderosos instrumentos nas 

mãos das lideranças partidárias. As intervenções das instâncias mais altas nos órgãos 

diretivos inferiores é um dos principais mecanismos atualmente empregados pelos 

chefes partidários para manter um controle absoluto sobre sua agremiação: ao menor 

sinal de divergência interna, os líderes locais e regionais são destituídos de suas 

funções partidárias mediante a dissolução compulsória do diretório local e 

subseqüente nomeação de comissões provisórias mais alinhadas ao chefe. Esta 

prática, no atacado, retira completamente das convenções partidárias o papel de 

discussão e deliberação acerca dos rumos dos partidos. A lógica interna passa a ser a 

do acordo, da composição, da submissão ao chefe em troca de espaços políticos 

reservados. Nesse ambiente, não há qualquer espaço para o estabelecimento de listas 

bloqueadas. Pois se hoje a composição das chapas eleitorais já é controlada com 

punhos de aço pelos líderes, imagine-se neste novo sistema.  

Além disso, o grande argumento contra a instituição do voto 

por lista bloqueada é que, aqui, é subtraído do eleitor o direito de votar em quem ele 

bem preferir. Trata-se de uma razão principiológica que transcende a mera avaliação 

fria das vantagens e desvantagens de um e de outro modelo. Ademais, já foi dito no 

início deste trabalho que as soluções aqui apresentadas para o fortalecimento do 

sistema partidário brasileiro buscariam alterar, sempre que possível, apenas alguns 

aspectos marginais do processo eleitoral ou institucional que, não obstante sua 

marginalidade, teriam o condão de corrigir paulatinamente o rumo do sistema político 

brasileiro para mais longe da degeneração. 

Neste espírito, é possível mitigar fortemente o nível de 

individualidade das disputas com outras medidas laterais menos invasivas. Dentre 

todas as possíveis, destacam-se três, que serão apresentadas com mais detalhes no 

próximo capítulo: a diminuição do número de candidatos por partido, a vedação às 

coligações para as eleições proporcionais e a instituição da cláusula de barreira ou de 
                                                 
191 Lista aberta – lista fechada. IN AVRITZER, Leonardo. ANASTASIA, Fátima (Organizadores). 
Reforma política no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, p. 135. 
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desempenho com a conseqüente limitação do acesso aos recursos do fundo partidário 

e ao horário gratuito de rádio e televisão aos partidos que não a superarem. 

Talvez em um segundo momento, quando os partidos 

brasileiros atingirem um grau mais alto de institucionalização, o estabelecimento de 

listas bloqueadas seja interessante para aprofundar a ligação existente entre eleitores, 

políticos e partidos. Neste estágio prematuro de desenvolvimento de nosso sistema 

partidário, contudo, esta medida se afigura um tanto aguda demais para permitir uma 

acomodação sem rupturas. 

Reforça este entendimento pela necessidade de alterações 

mais amenas no ordenamento os resultados obtidos por outra pesquisa realizada pelo 

Instituto de Pesquisas Universitárias do Rio de Janeiro – IUPERJ, também em 2002, 

dedicada a avaliar o grau de simpatia e de preferência dos eleitores pelos partidos. Os 

números, conquanto não sejam dignos de comemoração, revelam que a desconexão 

do eleitorado com o sistema partidário não é tão absurda quanto se poderia imaginar. 

Segundo os dados coletados, 43% dos entrevistados declararam ter alguma simpatia 

por um determinado partido político, conforme demonstra a próxima tabela: 

 

Tabela – Simpatia pelos partidos políticos - 2002 192 

Grau de simpatia % 
Simpatia forte (tem muita simpatia, vota sempre nos candidatos do partido) 17 
Simpatia fraca (tem simpatia, mas nem sempre vota nos candidatos do 
partido) 

26 

Não tem simpatia 57 
Total 100 

 

É perceptível, portanto, que, embora ainda exista um 

contingente muito grande de eleitores que, de forma preocupante, declararam não ter 

nenhuma simpatia por nenhuma das legendas atualmente existentes (57%), os 43% 

restantes que declararam a opção contrária já oferecem um respaldo suficiente à 

preferência por ajustes mais suaves e progressivos nas regras do jogo que, não 

                                                 
192 NICOLAU, Jairo. Voto personalizado e reforma eleitoral no Brasil. IN SOARES, Gláucio Ary 
Dilon. RENNÓ, Lucio R. (Organizadores). Reforma política – lições da história recente... op. cit., p. 
28. 
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obstante, no médio prazo, sejam capazes de estabelecer vínculos de identificação mais 

sólidos e duradouros entre partidos, eleitores e políticos. 

É claro que não é apenas a questão das listas que interfere na 

personalização do voto no Brasil. Ao analisar a questão da individualização do voto 

como combustível da migração partidária na Câmara dos Deputados, Carlos Ranulfo 

Melo identificou fatores que também contribuíam com o fortalecimento do fenômeno, 

tais como o financiamento individual das campanhas (principalmente nas eleições 

para o Legislativo), a amplitude exagerada nas regras de recrutamento partidário, que 

torna irrelevante o conceito de carreira-político partidária e a possibilidade de 

realização de coligações nas eleições proporcionais. E arremata, coberto de razão, 

expondo um paradoxo interessante que as disputas individualizadas trazem para o 

cenário político-partidário: 

“Dessa forma, embora o sistema eleitoral gire em torno 

da pessoa do candidato e convide o eleitor a personalizar 

sua escolha, o processo funciona de tal forma que não se 

observa, mesmo com a seqüência das eleições, o 

estabelecimento de vínculos estáveis entre esses dois 

atores. Neste ponto, os referidos traços do arcabouço 

institucional vêm somar-se ao comportamento do eleitor 

médio brasileiro. Um comportamento que, ainda que não 

de todo errático, aleatório e politicamente amorfo, 

tampouco prima pela sofisticação política, podendo ser 

caracterizado pelo baixo grau de informação, reduzida 

capacidade de conceituação e pequeno envolvimento, a 

partir do qual são tomadas as decisões políticas” 193. 

 

2.4.2. A falta de democracia interna e a coerência com os programas 

A oligarquização é um dos maiores fatores que contribuem 

com o enfraquecimento programático das legendas. Um sistema que depende 

exclusivamente de homens para garantir a coerência de seus programas com seus 

                                                 
193 Retirando as cadeiras de lugar – migração partidária na Câmara dos Deputados (1985-2002). Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2004, pp. 61-62. 
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discursos e ações é, por si só, um regime institucionalmente frágil. Alie-se a isso o 

fato de que quando estes homens são verdadeiros oligarcas do jogo político, sua 

tendência será sempre voltada à consecução de seu ideal maior: a conquista ou a 

manutenção de seu espaço privativo de poder. Via de regra, não importa ao oligarca 

que esta ou aquela opção contrarie os preceitos mais caros à agremiação: seus 

próprios e pessoais interesses acabam se confundindo com os fins institucionais e 

programáticos do partido que comanda. 

Robert Michels, uma vez mais, identificou com precisão este 

fenômeno tão antigo quanto comum: 

“Não existe, talvez, nenhum chefe de partido que não 

pense e não aja e, se tiver temperamento forte e caráter 

leal, que não se expresse como, digamos, o Rei Sol: ‘Le 

parti, c´est moi’. O burocrata identifica-se 

completamente com a organização e confunde seus 

interesses com os interesses dela. Considera como 

ofensa pessoal toda censura objetiva endereçada ao 

partido por quem quer que seja. De onde a incapacidade 

de todo chefe de partido para examinar de forma serena 

e equânime as críticas dos adversários. E, inversamente, 

todas as vezes em que é atacado pessoalmente, nunca 

deixa de estender esses ataques ao partido como um 

todo. Em ambos os casos, o que pretende é esquivar-se 

do problema, deslocando o terreno da luta” 194. 

 

A única coisa, pois, que garante o equilíbrio coerente entre a 

estabilidade e a necessidade de evolução programática dos partidos é a ampla 

participação de seus membros nos principais processos internos de decisão. São estas 

amplas consultas que asseguram que as oligarquias não tomem decisões ao seu único 

e exclusivo alvedrio. 

É bem verdade que, especialmente nos partidos de esquerda, 

há também os oligarcas ideológicos que, por convicção ou fanatismo, empenham-se 

                                                 
194 Os partidos políticos... op. cit., p. 130. 
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em preservar, com punhos de aço, uma coerência ideológica absoluta de suas 

legendas. Entretanto, mesmo aqui o prejuízo é visível. Uma legenda estruturada sob 

as marcas deste controle rígido e centralizado está fadada à insignificância numérica 

decorrente das deserções produzidas pelos sucessivos conflitos internos que 

fatalmente se instalarão, ou ao anacronismo político oriundo da sua incapacidade de 

evoluir junto com a sociedade que o cerca. 

Assim, nestes ambientes, são muito comuns os conflitos 

internos e freqüentes as deserções, independentemente até da magnitude das 

conseqüências jurídicas, políticas ou eleitorais que este ato possa trazer ao filiado de 

opinião dissonante. Por conseqüência, a tendência destes partidos aponta para retração 

numérica de seus filiados. 

 

2.4.3. A fidelidade partidária e seus impactos sobre as elites partidárias 

Os níveis de vantagens ou desvantagens que um sistema 

estabelece para as trocas de partidos também interferem decisivamente na dinâmica 

do funcionamento das outorgas de poder dentro dos partidos políticos. A razão desta 

assertiva é muito simples e dispensa maiores comentários além dos que serão 

brevemente feitos a seguir. 

Se um sistema não oferece muitos prejuízos ao político infiel, 

que muda de legenda ao menor sinal de divergência com seus pares, então ele permite 

a consolidação menos custosa das oligarquias partidárias, uma vez que as dissidências 

internas são facilmente solucionadas com a deserção do parlamentar que diverge das 

orientações dos órgãos de direção da legenda. Em conseqüência, não raro, o político 

desertor ou cria uma nova legenda para abrigar-se e a seus correligionários ou 

estabelece-se em outra que lhe ofereça maiores vantagens políticas comparativas.  

Na primeira hipótese, ele transforma-se no líder forte da nova 

agremiação. Sob este aspecto, portanto, estes partidos nanicos que se multiplicaram 

no passado e que hoje poluem a cena política nacional podem perfeitamente ser vistos 

como refúgios de pequenas oligarquias dissidentes que preferem entrar na guerra 

pelos votos no comando de um modesto pelotão que, fatalmente, será esmagado pelos 

adversários ignorado pelos eleitores, a fazer parte de uma divisão que certamente se 

sagrará vitoriosa. 
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Na segunda circunstância acima descrita, o dissidente passa a 

integrar a base de apoio da oligarquia lá já estabelecida da agremiação que o recebeu, 

até uma nova rodada de conflitos e abandonos. 

Em contrapartida, se um regime impõe muitos ônus aos 

políticos desertores, conseqüentemente ele força a convivência de grupos divergentes 

sob uma mesma bandeira. Esta convivência pode dar-se de forma harmônica ou 

conflituosa.  

No primeiro caso, os confrontos são menos diretos e mais 

pontuais e o poder de comando dentro do partido é fracionado entre diversas 

oligarquias menores toleradas pelos componentes dos órgãos formais de direção. 

Neste caso, os consensos partidários devem passar também por estes subgrupos, 

dotados de uma quase autonomia deliberativa. 

No segundo caso, a convivência conflituosa gera uma batalha 

constante pelo comando da sigla. Por decorrência, a oligarquia estabelecida é 

freqüentemente contestada – com sucesso ou não – por outros grupos internos que 

desejam tomar seu lugar. 

Encarado o problema por um ângulo diverso, podemos 

concluir que a oligarquização também afeta os índices de migração entre partidos. 

Dizendo de outro modo a mesma coisa, políticos com acesso a recursos estatais de 

poder – os oligarcas partidários, resumidamente - têm menos incentivos para 

abandonar as respectivas legendas do que os que não têm acesso a estas vantagens. 

Carlos Ranulfo Melo, estudando o fenômeno da migração 

partidária na Câmara dos Deputados, avaliou este cenário. Para isso, ele classificou os 

deputados federais em duas categorias: com acesso e sem acesso. Foram considerados 

com acesso aqueles deputados federais titulares que se preencheram, em cada 

legislatura, ao menos um dos seguintes critérios: a) participação na Mesa Diretora da 

Câmara na condição de titular; b) integraram o Colégio de Líderes; c) presidiram 

alguma das 13 Comissões Permanentes da Câmara; d) ocuparam cargo de Ministro de 

Estado; e e) ocuparam cargos de Secretário em seus Estados de origem ou nas 

respectivas capitais. Os resultados estão demonstrados na próxima tabela: 
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Tabela – Mudança de partido por critério de acesso a recursos de poder por 

parte dos deputados titulares – Câmara dos Deputados – 1991-2003 195 

Tipo de 
deputado 

Legislatura 
Total 
(N) 

1991-1995 1995-1999 1999-2003 1991-2003 
Sem 

acesso 
Com 

acesso 
Sem 

acesso
Com 

acesso
Sem 

acesso
Com 

acesso
Sem 

acesso
Com 

acesso 
Não-
migrante 60,9% 85,2% 66,7% 92,6% 66,1% 94,2% 64,6% 90,5% 1.089 

Migrante 39,1% 14,8% 33,3% 7,4% 33,9% 5,8% 35,4% 9,5% 440 

Total (N) 368 135 376 135 392 121 1.138 391 1.529 

 

 

2.4.4. O processo legislativo bicameral e os chefes partidários nas duas 

Casas 

Um derradeiro aspecto do sistema brasileiro deve ser 

analisado sob o viés da oligarquização. 

Como sabido, nosso Congresso Nacional é dividido em duas 

Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No que se refere, principalmente, 

às suas funções legislativa e de fiscalização, tanto uma quanto outra Casa possuem 

atribuições praticamente paralelas. Em comparação com a Câmara, o Senado acumula 

apenas algumas funções adicionais de controle, tais como a competência para aprovar 

a nomeação de autoridades federais ou para suspender leis ou atos normativos 

declarados inconstitucionais pela via difusa pelo Supremo Tribunal Federal. No mais, 

as Casas têm atribuições relativamente simétricas e - mais importante ainda - podem 

exercê-las cada qual de forma autônoma, ainda que a formação válida do ato 

legislativo dependa da aquiescência expressa da outra. 

Do ponto de vista prático, esta simetria e esta autonomia 

implicam a regra segundo a qual quaisquer propostas legislativas – antes de serem 

aprovadas - ou quaisquer medidas de fiscalização – antes de serem obstadas - devem 

ser negociadas com ambas as Casas, mesmo quando as maiorias nos dois ambientes 

são congruentes. 

                                                 
195 Retirando as cadeiras de lugar – migração partidária na Câmara dos Deputados (1985-2002). Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2004, pp. 70-73. 
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Neste sentido, cada Casa congressual ergue-se no processo 

deliberativo estatal como verdadeiro veto player, conforme já foi reconhecido e 

retratado por George Tsebelis: 

“Even if both chambers have the same partisan 

composition, it does not follow that differences between 

them are eliminated. (…) 

Bicameral legislatures may therefore introduce a second 

institutional veto player (if the second chamber has the 

possibility to veto the legislation). (…) 

If the parties are cohesive, the different number of 

chambers may increase the number of veto players, but 

this does not complicate the analysis. (…) 

When parties are weak, the majorities that prevail in 

each chamber are not stable and the majorities of the 

two chambers do not necessarily coincide. As a result, a 

veto player analysis cannot move beyond the 

institutional   level” 196. 

 

O último dos cenários descritos pelo autor é o que se ajusta ao 

modelo político-institucional brasileiro atual: sistema bicameral com competências 

sobrepostas e um sistema de partidos de baixa institucionalização, muito embora 

nossos índices de fidelidade partidária não sejam tão baixos quanto se possa imaginar, 

consoante será visto logo adiante, ainda neste capítulo. 

O bicameralismo, portanto, tem o condão de estabelecer uma 

cisão nos partidos – normalmente pactuada entre seus dirigentes – que implica a 

divisão dos domínios parlamentares entre diferentes oligarquias que se estabelecem 

em cada uma das Casas congressuais. Conseqüentemente, todos os acordos 

institucionais devem ser costurados com todos estes oligarcas, sem importar, que 

Câmara e Senado sejam eventualmente controlados pelo mesmo partido ou coalizão. 

                                                 
196 Veto players – how political institutions work. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 
2002, pp. 144-145. 
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Esta dupla necessidade de negociação favorece, portanto, a um 

só tempo, a fragmentação interna das legendas e a formação de oligarquias em cada 

uma das Casas congressuais. 

 

2.5. A cooptação de partidos e as alianças com o governo 

Para os fins do presente trabalho, entende-se por cooptação de 

partidos o ato de trazer militantes ou mesmo estruturas partidárias inteiras para o 

âmbito de influência de uma legenda, coligação ou bloco parlamentar, seja do 

governo, seja da oposição, sem qualquer vinculação programática mais sólida e sem 

implicar a transferência formal da filiação, com o objetivo de produzir maiorias. Por 

estrutura partidária deve-se entender não apenas a estrutura física de comitês e 

diretórios regionais e locais, como também – e principalmente – a energia e o apoio 

dos funcionários, militantes e parlamentares do partido cooptado, bem como suas 

prerrogativas legais – tais como tempo de rádio e televisão e até mesmo recursos do 

fundo partidário.  

Esta referência à ausência de rompimento do vínculo de 

filiação serve para diferenciar o ato de cooptação da infidelidade. Nesta, a atração se 

dá de forma completa e formal: envolve a troca de legenda. No caso da cooptação, ao 

contrário, quando é exercida sobre militantes (e não sobre as próprias legendas), não 

envolve qualquer migração partidária oficial. Utiliza-se da indisciplina. Em qualquer 

circunstância, contudo, pode dar-se tanto sob a tolerância conivente das elites 

partidárias como também à sua revelia. 

É importante esclarecer que a cooptação não se confunde 

completamente com o conceito de aliança: é, na verdade, uma modalidade degenerada 

dela. Trata-se de uma distinção terminológica importante. Para os fins deste estudo, as 

alianças entre legendas devem ser formadas entre partidos, com caráter mais 

duradouro e sobre bases programáticas ou conjunturais muito sólidas, seja para 

participar das consultas populares com mais força, seja para dar sustentação a 

governos eleitos ou em formação – no caso dos regimes parlamentaristas -, seja para 

organizar uma oposição mais robusta ao governo constituído. Trata-se de prática mais 

que legítima e necessária para o exercício do poder político. 
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A cooptação, em contrapartida, não obedece a esta lógica: 

resume-se a um mero mecanismo de busca indiscriminada por influência política, 

normalmente fundada em práticas (ou promessas) fisiológicas. 

É claro que o julgamento acerca das bases e parâmetros 

programáticos ou ideológicos sobre os quais se dão as alianças é sempre muito 

complexo e subjetivo. Em regimes parlamentaristas, por exemplo, não são raras as 

alianças formadas entre legendas bastante heterogêneas com o objetivo de se alcançar 

a maioria necessária para a formação dos governos. Nos regimes presidenciais a regra 

não é outra. 

É importante que se diga que, conquanto mais comum nesta 

hipótese, a cooptação não é prática exclusiva das legendas que momentaneamente 

estão à frente dos órgãos de poder. Não são raros os casos em que os partidos de 

oposição, com o objetivo de ganhar mais peso político e, conseqüentemente, exercer 

com mais força o papel que os eleitores lhes outorgaram, buscam atrair outras 

legendas para seu raio de influência. Entretanto, em sistemas orientados pela 

patronagem, clientelismo e fisiologismo (pork-oriented systems), os incentivos para 

este movimento gravitacional são mais escassos, salvo diante de um governo 

extremamente desgastado perante a opinião pública e os demais pólos de poder. Foi o 

que aconteceu no Brasil, por exemplo, no final dos governos Sarney e Collor. É bem 

verdade que, nestas circunstâncias, é muito difícil separar o que é cooptação do que é 

desembarque voluntário do governo com o objetivo único e exclusivo de evitar que o 

lodo do desgaste do governo respingue sobre os novos oposicionistas. Isso não 

significa, todavia, que o fenômeno seja inexistente nessa hipótese. 

 

2.5.1. A homogeneização, a cooptação de partidos e as alianças com o 

governo 

A baixa institucionalização partidária, revelada, sob 

determinado aspecto, pela presença no sistema partidário de legendas muito 

homogeneizadas, constrói um ambiente extremamente convidativo ao uso da 

cooptação como ferramenta de construção de maiorias (parlamentares, 

especialmente). Neste sistema, são infinitamente menores os custos da migração de 

um militante ou partido dentro do espectro de nuances programáticas ou ideológicas. 
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Isto porque partidos altamente institucionalizados, com 

programas e plataformas eleitorais bem definidos, e que são capazes de estabelecer 

um vínculo mais profundo e duradouro com o seu eleitorado, têm mais dificuldade 

para se desfazer de todo este lastro para transitar com liberdade e sem prejuízos pelos 

meandros da política e celebrar acordos e alianças de altamente heterogêneas e 

inusitadas. Inversamente, partidos estruturados exclusivamente para sobreviver 

politicamente da maneira mais confortável possível têm mais facilidades para 

mergulhar nestas práticas. Seus vínculos com o eleitorado são fracos e não prospera, 

neste ambiente, o hábito da prestação de contas ao eleitorado por parte dos integrantes 

da legenda.  

Rachel Meneguello, estudando as alianças governamentais 

realizadas entre 1985 e 1997 para dar sustentação parlamentar aos presidentes da 

República que se sucederam no período, observou 

“um alto grau de coerência ideológica em todas as 

coalizões. Considerados os posicionamentos político-

partidários globais, sobre os quais foi baseada a 

classificação agregada dos partidos no espectro 

ideológico esquerda-direita, observa-se que a distância 

ideológica entre as agremiações para a quase totalidade 

das equipes formadas em cada governo é pequena” 197. 

 

A autora, de fato, tinha razão. Os governos formados no 

período por ela analisado, de fato, demonstravam grande identidade ideológica entre 

os partidos que os compunham. Entretanto, a eleição do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT) mudaria esta coerência, a começar pela procedência de seu vice-

presidente, o bem sucedido empresário do setor têxtil, José Alencar, eleito em 1998 

pelo PMDB de Minas Gerais para ocupar uma vaga no Senado e que migrou para o 

conservador PL (atual PR) para compor a chapa presidencial. 

Embora os dados a seguir apresentados sejam insuficientes 

para extrair conclusões definitivas sobre o padrão de conduta dos partidos no que se 

                                                 
197 Partidos e governos no Brasil contemporâneo (1985-1997). Partidos e governos no Brasil 
contemporâneo (1985-1997). São Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 72 
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refere ao fenômeno da cooptação, pelo menos nos permitem identificar que, 

especialmente desde a última troca de comando no Executivo federal, alguma coisa 

vai mal no campo do alinhamento ideológico e programático de alguns deles 

(sobretudo os do centro). De fato, nota-se uma flutuação muito alta na conduta dos 

líderes de alguns partidos nos dois períodos analisados, mormente quando se tem em 

mente que, entre um e outro, o governo federal experimentou uma mudança intensa 

de comando (do PSDB para o PT).  

A tabela abaixo demonstra os percentuais médios das votações 

nas quais os líderes dos partidos representados na Câmara dos Deputados 

encaminharam os votos de suas bancadas no mesmo sentido, entre 1999 e 2004. Vale 

alertar que os percentuais refletem apenas o encaminhamento dos votos realizados 

pelas lideranças. Não retrata os resultados nominais das votações. Não obstante, este 

critério é um excelente indicado do nível de comprometimento das oligarquias 

partidárias com o governo. 
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Tabela – Indicações semelhantes de voto pelas lideranças partidárias na Câmara 

dos Deputados – 1999-2004 (%) 198 

  PPB 
(PP) 

PFL 
(DEM) PTB PL 

(PR) PSDB PMDB PDT PSB

FHC 
II 

(1999-
2002) 

PFL 
(DEM) 93 - - - - - - - 

PTB 82 79 - - - - - - 
PL 

(PR) 39 40 42 - - - - - 

PSDB 95 94 83 39 - - - - 
PMDB 94 92 81 41 97 - - - 
PDT 16 18 32 69 20 21 - - 
PSB 13 16 23 69 17 17 82 - 
PT 21 22 31 65 25 26 82 85 

Lula I 
(2003-
2004) 

PFL 
(DEM) 27 - - - - - - - 

PTB 90 22 - - - - - - 
PL 

(PR) 88 23 95 - - - - - 

PSDB 32 74 25 27 - - - - 
PMDB 88 26 92 92 30 - - - 
PDT 78 27 85 87 28 82 - - 
PSB 86 18 94 92 22 89 87 - 
PT 87 19 94 93 23 90 88 98 

 

 

A base de sustentação do governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998 e 1999-2004) no Congresso Nacional, com algumas ligeiras alterações 

momentâneas, era composta fundamentalmente por PSDB (partido do presidente), 

PFL, hoje DEM (partido do vice-presidente), PMDB, PTB, e PPB, hoje PP 199. Estes 

partidos garantiam ao governo uma maioria folgada nas duas Casas congressuais. 

A tabela demonstra claramente esta aproximação dos partidos 

da base do governo neste período. De fato, 94% dos encaminhamentos realizados pelo 
                                                 
198 SANTOS, Fabiano. Governos de coalizão no sistema presidencial – O caso do Brasil sob a égide 
da Constituição de 1988. IN AVRITZER, Leonardo. ANASTASIA, Fátima (Organizadores). Reforma 
política no Brasil... op. cit., p. 233. 
199 MENEGUELLO, Rachel. Partidos e governos no Brasil contemporâneo (1985-1997)... op. cit., p. 
76. É importante destacar que, muito embora o período analisado pela autora não alcance o segundo 
mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (retratado na tabela que reproduz as indicações dos 
líderes dos partidos na Câmara dos Deputados, a composição de sua base de apoio no Congresso 
manteve-se relativamente estável até o final de seu mandato. Daí ser possível estender para os anos 
compreendidos entre 1999-2002 as mesmas conclusões alcançadas pela autora para os anos de 1997 e 
anteriores acerca da base parlamentar do governo do PSDB. 
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líder do PFL (DEM) foram semelhantes aos feitos pela liderança do PSDB. Os índices 

de semelhança do PPB (PP), PMDB e PTB foram, respectivamente, de 95%, 97% e 

83%.  

Apenas para se ter uma idéia mais precisa desta informação, 

nos mesmo período, os líderes do PT, PDT e PSB – então na oposição – 

encaminharam apenas 25%, 20% e 17%, respectivamente, das votações no mesmo 

sentido do encaminhamento feito pelo líder do PSDB. 

Isto demonstra que, de fato, pelo menos na Câmara dos 

Deputados, PMDB, PTB e PPB (PP) preservavam um alinhamento muito estreito com 

os posicionamentos governamentais de então. 

Em fins de 2002, quando o candidato do PT à Presidência da 

República foi eleito para substituir o então ocupante do cargo, seria de se esperar que 

os três partidos acima nominados também migrassem para a oposição junto com 

PSDB e PFL (DEM), muito embora nenhum dos três tenha lançado candidato à 

presidência ou integrado formalmente qualquer coligação (especialmente não a do 

PSDB/PFL e nem a do PT/PRB/PC do B). Entretanto, não foi o que ocorreu. 

Os números da tabela acima transcrita demonstram que, nos 

dois primeiros anos do governo Lula, 94% dos encaminhamentos realizados pelo líder 

do PTB foram semelhantes aos feitos pela liderança do PT. Os índices de semelhança 

do PMDB e PPB (PP) foram, respectivamente, de 90% e 87%. 

Empregando o mesmo critério de comparação utilizado para 

avaliar a fidelidade das lideranças ao governo no período anterior, a tabela demonstra 

que, após a ida para a oposição, os líderes do PFL (DEM) e PSDB encaminharam 

apenas 19% e 23%, respectivamente, das votações no mesmo sentido do 

encaminhamento feito pelo líder do PT. 

Isto demonstra que, de fato, a despeito da mudança na gestão 

do governo federal, PMDB, PTB e PPB (PP) continuaram integrando a base 

parlamentar de apoio do Executivo. Quando a esta flutuação são acrescidos os dados 

do desempenho destes partidos nas eleições de 2006 para a Câmara dos Deputados, 

alcançamos uma conclusão preocupante. Juntos, estes partidos elegeram 152 

deputados (PMDB – 89; PP – 41 e PTB – 22), o que corresponde a 29,6% do total de 

cadeiras. Em um cálculo grosseiro e incompleto, apesar de bastante indicativo, isto 
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significa que cerca de 1/3 da Câmara dos Deputados está disposta a colocar seu peso 

em qualquer dos pratos da balança política, desde que este prato esteja do lado do 

governo.  

É claro que esta é uma afirmação que apresenta alto teor 

especulativo. Apesar de fundada em um movimento nítido verificado na última 

substituição alternada de poder no governo federal, ela está essencialmente voltada 

para acontecimentos futuros que são incertos por sua própria natureza. Entretanto, 

quem acompanha - pela imprensa que seja – o dia-a-dia do cenário político nacional 

tem poucas dúvidas de que estes três partidos não teriam muitas dificuldades para 

migrar para o bloco formado pelo PSDB/DEM, caso ele saia vencedor das próximas 

eleições presidências de 2010. 

Isto tudo demonstra que alguns dos partidos mais 

significativos do quadro brasileiro parecem estar dispostos a participar de um 

processo de cooptação governamental que corrói as estruturas de nosso sistema 

partidário e, no limite, subverte a vontade do eleitor.  

De fato, a força gravitacional que o governo exerce sobre os 

partidos é brutal e se faz sentir não apenas nos índices de indisciplina – sintoma mais 

evidente da cooptação e da baixa densidade programática das agremiações -, mas 

também sobre a direção do movimento de migração dos parlamentares, conforme é 

possível haurir dos números contidos na próxima tabela: 

  

Tabela – Sentido da migração dos deputados federais – por mandato 

presidencial 200 

Sentido da 
mudança 

Mandato presidencial / Legislatura Total 
(N) Sarney 

1 
Sarney 

2 
Collor 

1 
Collor 

2 Itamar FHC 
1 

FHC 
2 

Governista 84,8% 3,2% 29,7% 36,0% 53,4% 78,9% 57,2% 486 
Não-governista 15,2% 96,8% 70,3% 64,0% 46,6% 21,1% 42,8% 389 
Total (N) 165 124 37 75 133 175 166 875 

 

                                                 
200 MELO, Carlos Ranulfo. Retirando as cadeiras de lugar – migração partidária na Câmara dos 
Deputados... op. cit., p. 81. Vale notar que as referências aos dois governos Sarney e Collor dizem 
respeito às diferentes legislaturas que ambos enfrentaram, uma fez que a coincidência dos mandatos 
dos parlamentares federais e do presidente da República só se iniciou em 1994. 
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Por outro lado, a tabela acima também demonstra que, ao 

primeiro sinal de desgaste mais severo do governo, o movimento migratório se 

inverte. A lógica da sobrevivência política dos parlamentares, nestes momentos, fala 

mais alto.  

A regra constitucional da eleição em dois turnos – aplicável à 

seleção do presidente da República, governadores e prefeitos de municípios com mais 

de 200.000 eleitores – afeta sensivelmente a dinâmica da popularidade dos governos. 

Assim, logo que o chefe do Executivo inicia seu mandato, por imposição 

constitucional, ele goza do apoio de uma maioria maciça do eleitorado. Isso significa 

que ele tem mais força política para atrair para sua base de sustentação parlamentar 

um maior número de partidos e deputados e senadores. Inversamente, logo antes de 

concluir seus mandatos, é normal que os chefes do Executivo acumulem certo nível 

de desgaste com os eleitores. Isso basta para que os parlamentares percebam que 

permanecer ao lado de um governo desgastado pode comprometer a sua própria 

reeleição. Isso é suficiente para que o fluxo de migração se inverta. Este movimento 

pendular é bastante nítido nos governos Sarney e Itamar Franco - Fernando Henrique 

Cardoso. O governo Fernando Collor não pode ser adotado como parâmetro válido de 

comparação desta lógica em função da sua grande dificuldade de relacionamento com 

o Legislativo que, inclusive, culminou na sua condenação política por maio do 

impeachment. 

 

2.5.2. As coligações eleitorais para o executivo e legislativo e a cooptação 

A ampla possibilidade de formação de coligações eleitorais no 

Brasil de hoje é um forte incentivo para o desenvolvimento indiscriminado da 

cooptação de partidos.  

Tudo gravita as eleições majoritárias.  

Um candidato forte à chefia do Executivo é capaz de exercer 

uma influência absurda sobre o eleitorado que, além de apoiá-lo, tende a também 

apoiar a chapa legislativa que lhe dará suporte no parlamento em caso de vitória. Por 

esta razão, partidos que lançam candidatos ao Executivo têm mais facilidade para 

preencher um maior número de cadeiras do que aqueles que optam por lançar-se 
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apenas nas disputas legislativas, seguindo a reboque de uma candidatura majoritária 

encabeçada por outra legenda. 

Para muitos partidos, esta é uma estratégia importante. Para 

outros, nem tanto. Partidos como o PMDB, por exemplo, especializaram-se em não 

lançar candidatos à Presidência da República e, ainda assim, eleger um número 

respeitável de prefeitos, vereadores, governadores, senadores e deputados estaduais, 

distritais e federais. Isso se deve a uma estratégia deliberadamente concebida para 

oferecer aos candidatos nas chapas estaduais e municipais uma ampla liberdade para 

firmarem o maior número possível de alianças, sem qualquer amarra ou restrição 

impostas por alianças ou coligações nacionais. O resultado é a eleição maciça de 

representantes que, durante seus mandatos, consolidam suas bases nos Estados e 

Municípios à custa de influência na máquina administrativa. Esta prática calça o 

caminho de sucesso que passa a ter maiores chances de ser repetido nas eleições 

seguintes. 

Estes grandes partidos, portanto, quando não têm candidatos 

viáveis para apresentar ao eleitorado nas disputas majoritárias, são abertamente 

cobiçados pelas demais legendas não apenas pelo substancial tempo no horário 

gratuito de rádio e televisão do qual dispõem, como também pela sua capilaridade 

territorial e sua base extensa de militantes cuja força pode ser rapidamente canalizada 

em favor do candidato que o partido decidir apoiar. 

Some-se a isso o fato de que, muitas vezes, para as pequenas 

legendas desorganizadas e de baixa densidade representativa, o que conta não são os 

resultados nas urnas, mas o nível de vantagens reais que seus líderes conseguirão 

extrair do processo eleitoral como um todo. 

Está preparado, assim, o solo fértil para a semeadura da 

cooptação eleitoral. 

Como visto, tanto os grandes como os pequenos partidos, de 

acordo com as regras eleitorais ainda hoje vigentes, têm a favor de si uma arma que 

vem ganhando cada vez mais força, especialmente nas disputas pelos cargos mais 

elevados: tempo disponível no horário gratuito de rádio e televisão. E este fator é de 

grande importância no atual modelo de campanha eleitoral que vem se consolidando 

no Brasil. Campanhas curtas - que oficialmente duram cerca de três meses (Lei nº 
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9.504/97, art. 36, caput) - só conseguem alcançar o grande público quando veiculadas 

pelo rádio e pela televisão em horário nobre, especialmente quando tratamos das 

eleições estaduais ou federais ou mesmo as dos grandes municípios. Além disso, as 

agremiações maiores ainda contam com seus exércitos de militantes e apoiadores. 

Por estas razões, as vantagens decorrentes da formação de 

amplos blocos partidários para as disputas pelas vagas eletivas são enormes. Não 

apenas porque o partido soma à sua candidatura o exército de militantes e o tempo de 

rádio e TV dos aliados, como também – e principalmente – porque ele retira de seu 

opositor direto a possibilidade de aliar-se a estes partidos e potencializar sua 

candidatura.  

Neste cenário, a tentação de atrair – quase a qualquer custo –

legendas e militantes para o abrigo das alianças degeneradas, muitas vezes supera a 

barreira das diferenças ideológicas e programáticas. A moeda de troca que substitui as 

concessões programáticas recíprocas passa a ser a patronagem pura e simples, sob 

suas diversas modalidades. 

 

2.5.3. Alguns efeitos malignos da cooptação: a alteração da vontade das 

urnas e a precarização das oposições 

Sem mencionar o significado altamente destrutivo da 

patronagem, do clientelismo e do fisiologismo que geralmente a ela vêm associados, 

em qualquer de suas modalidades, a cooptação apresenta um resultado específico 

muito danoso para a vitalidade do sistema democrático: ela é capaz de subverter a 

vontade do eleitor.  

Decerto, em um ambiente democrático, é o eleitor que define 

o papel de cada ator no cenário político. Este antagonismo, nos moldes atuais é 

insuperável. É unanimemente reconhecido que a democracia só é efetiva se permite a 

ampla participação política, expressada, sob este aspecto, mediante a livre 

concorrência de diversas figuras aos postos estatais. Isso significa que, 

inevitavelmente, das disputas democráticas emergirão vencedores e vencidos, já que 

um mesmo cargo não pode ser ocupado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 

No sistema presidencial, esta dualidade existente entre 

vencedores e vencidos reflete os resultados das disputas pelos cargos executivos. 
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Quem elege o chefe deste Poder é o vencedor – governo – e quem não elege é o 

vencido (ou são os vencidos) – oposição. Ao contrário do que ocorre nos regimes 

parlamentaristas, aqui, o resultado das eleições proporcionais, sob este ponto de vista, 

é um dado acessório que não influi diretamente neste cálculo. 

É bem verdade que, em sistemas bipartidários a divisão dos 

adversários nestas categorias é muito mais nítida do que nos sistemas multipartidários, 

que contam com apenas um vencedor e múltiplos derrotados, como aduz Monica 

Herman Salem Caggiano: 

“O jogo praticado em territórios minados pela adversary 

politis, sustentado pelo bipartidarismo, vem a se 

suavizar na grade multipartidária. O ambiente, na 

realidade, oferece menores oportunidades a um quadro 

de oposição formal e de atuação automática. Instaura, 

contudo, o esquema da negociação para produzir 

coalizões responsáveis pelo governo” 201. 

 

De fato, nos sistemas onde vigora a pluralidade de legendas, a 

divisão dos papéis (governo versus oposição) é mais confusa, especialmente no 

âmbito parlamentar. Daí a afirmação de que este modelo favorece a costura de 

alianças governamentais. Daí, contudo, a afirmar que, uma vez apurados os votos, 

vale tudo para a formação dos governos, é um caminho um tanto longo. 

É claro que, como dizia Gianfranco Pasquino, “em la práctica, 

ninguma oposición democrática lo es de todo” 202. Foi visto logo acima que, tanto 

durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) quanto o do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cerca de 20% das votações na Câmara dos 

Deputados foram encaminhadas no mesmo sentido pelos líderes de governo e da 

oposição. E nem poderia ser diferente. Destarte, mesmo fora do governo, os partidos 

devem ter um compromisso com as instituições e com a população. Daí não fazer 

sentido obstar no parlamento a execução de políticas públicas satisfatórias pela 

simples razão de terem sido propostas pelo adversário. 
                                                 
201 Oposição na política – propostas para uma rearquitetura da democracia. São Paulo: Angelotti, 
1995, p. 79. 
202 La oposición. Madrid: Alianza Editorial, 1998, p. 63. 
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Entretanto, bem ou mal, ainda que nos regimes de múltiplas 

agremiações as fronteiras entre governo e oposição não sejam tão nítidas do ponto de 

vista de cada partido, não é possível negar que as urnas não digam nada. Mesmo que, 

nestes sistemas, o resultado da apuração dos votos não atribua a alguns dos atores 

políticos, taxativa e categoricamente, um papel fixo e determinado, ainda assim a 

distribuição de votos é um grande norte indicativo da vontade popular. 

Daí que a cooptação indiscriminada de partidos para reforçar a 

base de sustentação do governo – mormente no legislativo – é capaz de alterar o 

equilíbrio de forças atribuído pelos eleitores aos partidos.  

O resultado natural deste processo de agregação desregrada de 

aliados às fileiras governistas é a precarização das oposições e, com ela, o 

enfraquecimento dos instrumentos de controle e fiscalização do governo, gerando o 

que Pasquino chamava de existência de “demasiado poca oposición” 203. 

É claro que não é possível a realização de qualquer controle 

jurídico acerca do mérito programático das alianças, sejam elas sinceras ou cooptadas. 

A punição para estes partidos deve vir do eleitorado. Por outro lado, é inegável que, 

na prática, elas têm o condão de alterar os resultados das consultas populares.  

 

2.6. A infidelidade partidária 

A infidelidade pode ser definida como o ato praticado pelo 

ocupante de cargo eletivo, consistente em mudar sua filiação partidária, sem justa 

causa. Na verdade, a idéia de infidelidade pode até ser encarada sob um enfoque mais 

amplo. Não há diferença de conteúdo entre a migração praticada por um parlamentar, 

por exemplo, e aquela praticada por um militante qualquer. Entretanto, não há dúvida 

de que as conseqüências - jurídicas, inclusive - da primeira são muito mais 

contundentes que as da segunda. Por esta razão, limitaremos a análise aqui 

empreendida ao fenômeno localizado nos círculos dos cargos eletivos. 

É importante fazer um esclarecimento terminológico prévio. 

Muitos autores referem-se indiscriminadamente à fidelidade e à disciplina (e, 

conseqüentemente, à infidelidade e à indisciplina) como fenômenos idênticos ou, ao 

                                                 
203 La oposición... op. cit., p. 81. 
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menos, muito semelhantes. É o que parece fazer, por exemplo, Marcos Ramayana, 

quando aduz que: 

“A infidelidade partidária está correlacionada com os 

deveres impostos pelo estatuto do partido político ao seu 

filiado (eleito ou não eleito). A lei faz menção à fidelidade 

e disciplina, o que enseja uma evidente interligação entre as 

expressões, que no fundo resvalam no acatamento das 

diretrizes e dos objetivos partidários” 204. 

 

Tem razão o autor quando diz que ambos os fenômenos estão 

interligados. Entretanto, a Constituição faz referência expressa às duas figuras (art. 

17, § 1º). E como é postulado interpretativo elementar supor que os textos legais (e 

constitucionais, sobretudo) não contêm expressões desnecessárias, faz-se necessário 

encontrar um campo próprio de incidência de cada uma delas. 

Assim, para os fins deste estudo, a idéia de obediência aos 

preceitos estatutários e deliberativos das instâncias decisórias do partido está mais 

ligada ao fenômeno da disciplina, enquanto o conceito de fidelidade está mais ligado à 

noção de permanência formal do filiado na legenda. Assim, é perfeitamente 

concebível a existência de um parlamentar fiel e indisciplinado (que permanece no 

partido, mas não segue suas diretrizes) ou o contrário, disciplinado e infiel (que 

obedece às determinações partidárias, mas que, em um dado momento, para aumentar 

suas chances de reeleição, migra para uma outra legenda). 

É mais ou menos o que afirma Augusto Aras: 

“O índice de evasão de deputados (saída do congressista 

do partido, por desligamento ou ameaça de expulsão) e a 

disciplina em plenário (capacidade dos partidos de 

controlar os votos de seus membros no parlamento) são 

situações distintas a serem observadas” 205. 

 

                                                 
204 Direito eleitoral. 8ª edição. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2008, p. 315. 
205 Fidelidade partidária – a perda do mandato parlamentar. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2006, p. 247. 



 195

Antes de tudo, é importante esclarecer: o fenômeno da 

migração partidária não é fenômeno recente e nem é exclusividade do sistema político 

brasileiro, conforme relata Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

“O Tribunal Eleitoral, criado pela Constituição checa de 

1920, tinha a competência de excluir das câmaras os 

deputados que, por motivos fúteis, desonrosos ou 

mesquinhos, houvessem deixado de pertencer ao partido 

que os elegera, segundo previa o § 3°, “b”, de sua lei 

orgânica. Esse dispositivo foi várias vezes aplicado, 

segundo relata Peska” 206. 

 

Para estudar esta característica degenerada dos sistemas 

partidários é importante ter em mente a premissa assumida como verdadeira pela 

grande maioria – senão a totalidade – dos juristas e cientistas políticos que se dedicam 

ao estudo do tema: o comportamento dos ocupantes de cargos públicos é 

condicionado pelo objetivo de assegurar sua própria reeleição, quando autorizada. É 

claro que isso não significa que os políticos não sejam capazes de adotar medidas 

impopulares ou de se posicionar acerca de temas públicos de acordo com suas 

sinceras convicções. Também não quer dizer que todos eles se renderão à patronagem 

e ao fisiologismo para maximizar suas chances de preservação do mandato. 

Entretanto, é inegável que sua conduta é fortemente influenciada pela avaliação dos 

potenciais impactos de suas decisões sobre suas chances de reeleição. 

Além disso, é importante também considerar que uma série de 

razões desmotiva a permanência dos políticos nos partidos. A principal delas é a falta 

de incentivos gerais para a realização de uma carreira verdadeiramente partidária. Isso 

porque as atuais regras eleitorais oferecem amplos espaços para o sucesso do 

candidato outsider, que desenvolveu uma carreira de sucesso em outros ramos que 

não o político e, de repente, com financiamento próprio, lança-se candidato e elege-se 

para uma vaga anteriormente ocupada por um político de carreira dentro do partido. É 

o caso, por exemplo, da candidatura de artistas de televisão, de radialistas, de 

empresários etc. Normalmente eles são eleitos pela primeira vez com uma votação 

                                                 
206 Fidelidade partidária e voto distrital. Temas Atuais – CED/Convívio – Série Política 1, p. 14. 
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expressiva, baseada na popularidade que acumularam em suas profissões de origem, 

mas têm mais dificuldade para se reelegerem, dada a sua não rara inexperiência no 

desenvolvimento das atividades político-eleitorais. Isso é franqueado aos partidos 

pelos amplos instrumentos de recrutamento de seus filiados, pela ampla possibilidade 

de apresentação de candidaturas e pelos incentivos ao financiamento individual das 

campanhas. Mais ainda, o comportamento muitas vezes errático e volátil dos eleitores 

também favorece este movimento. 

O resultado deste cenário são as altas taxas de renovação 

histórica dos parlamentos. Por exemplo, na Assembléia Legislativa paulista, nos 

períodos de maior abertura e competição democráticas, a taxa de renovação bruta 

(sem considerar quais parlamentares da legislatura anterior foram candidatos à 

reeleição) tem se mantido entre 40% e 50%. Este é um número extremamente alto e, 

com ligeiras oscilações, podem ser reproduzidos para as demais Casas Legislativas de 

todo o país. 

 

Gráfico – Taxa bruta de renovação da Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo – 1950-2002 207 

 

 

                                                 
207 CALIMAN, Auro Augusto (Coordenador). Legislativo paulista: parlamentares – 1835-2005. 3ª 
edição. São Paulo: Assembléia Legislativa, 2005, p. 121. 
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Estas altas taxas de renovação trazem ao detentor de mandato 

eletivo uma grande insegurança quanto ao seu futuro político. Daí as suas tentativas – 

às vezes exageradas – de maximizar as suas possibilidades de reeleição. É com 

fundamento nestes postulados, pois, que deve ser investigada não apenas a 

infidelidade, como também a maior parte dos demais aspectos degenerados dos 

partidos políticos. A tabela abaixo demonstra que o índice de deputados federais que 

migraram de partido entre 1983 e 2003 girou em torno do patamar dos 30%. 

 

Tabela – Número e porcentagem de deputados federais que mudam de partido – 

por legislatura – 1983 – 2003 208 

Tipo de 
deputado 

Legislatura Total 
(N) 1983-1987 1987-1991 1991-1995 1995-1999 1999-2003 

Não-migrante 68,8% 72,5% 67,7% 73,1% 74,2% 2.120 
Migrante 31,3% 27,5% 32,3% 26,9% 25,8% 852 
Total (N) 528 560 620 621 643 2.972 

 

Os índices demonstram que, no período analisado, nada menos 

que 852 deputados federais mudaram de partido. Em alguma medida, estes índices são 

confirmados pelo indicador a seguir transcrito que demonstra o tempo de filiação 

prévio dos deputados federais eleitos em 1998 e 2002.  

 

Tabela – Tempo prévio à eleição de filiação partidária (%) – Câmara dos 

Deputados – 1998-2002 209 

Tempo de filiação 1998 2002
Um ano 19,1 19,6 
Dois anos 13,6 3,0 
Três anos 6,2 8,5 
Quatro anos ou mais 61,1 68,4 

 

                                                 
208 MELO, Carlos Ranulfo. Retirando as cadeiras de lugar – migração partidária na Câmara dos 
Deputados (1985-2002)... op. cit., p. 65. 
 
209 SANTOS, André Marenco dos. Regras eleitorais, deputados e fidelidade partidária. IN SOARES, 
Gláucio Ary Dilon. RENNÓ, Lucio R. (Organizadores). Reforma política – lições da história recente... 
op. cit., p. 187. 
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Nestas duas disputas, cerca de 20% dos candidatos eleitos para 

a Câmara dos Deputados tinham um ano de filiação nos respectivos partidos que lhes 

deram legenda, conforme foi possível extrair da última tabela. 

Estes resultados, por si só já seriam motivo de severa 

preocupação. Entretanto, quando analisados os números de mudanças de partidos o 

problema ganha contornos mais delicados ainda. De fato, conforme será possível 

extrair da próxima tabela, 138 destes 852 deputados mudaram de partido pelo menos 

duas vezes; 30 mudaram pelo menos três vezes e 10 mudaram pelo menos quatro 

vezes de partido durante uma única legislatura.  

Enfocado o problema sob outro ângulo, é possível concluir 

que, em média, cada legislatura observou mais de 208 migrações de parlamentares 

entre os partidos. Considerados que a Câmara dos Deputados tem hoje 513 deputados 

federais, este número é muito significativo. 

 

Tabela – Número total de migrações de partido por legislatura – Câmara dos 

Deputados – 1983-2003 210 

 

Deputados 
que migram 
pelo menos 

uma vez 

Deputados 
que migram 
pelo menos 
duas vezes 

Deputados 
que migram 
pelo menos 
três vezes 

Deputados 
que migram 
pelo menos 

quatro vezes 

Total de 
mudanças 

realizadas por 
legislatura 

1983-1987 165 3 0 0 168 
1987-1991 154 15 4 1 174 
1991-1995 200 44 9 4 261 
1995-1999 167 33 6 1 207 
1999-2003 166 43 11 4 231 

Total 852 138 30 10 1.041 

 

A premissa - mais acima aceita - segundo a qual um político 

orienta suas ações sem nunca perder de vista o objetivo de assegurar sua reeleição 

revela-se na próxima tabela que demonstra, ano a ano, em cada legislatura, em que 

períodos se concentram as migrações. Com exceção das legislaturas de transição entre 

regimes da década de 80, ficará claro que, a partir de então, as mudanças de legenda 

                                                 
210 MELO, Carlos Ranulfo. Retirando as cadeiras de lugar – migração partidária na Câmara dos 
Deputados (1985-2002)... op. cit., p. 66. 
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na Câmara dos Deputados obedeceram a um padrão cíclico muito nítido de tentativa 

de maximização da sobrevivência política. 

Em primeiro lugar, excetuam-se desta regra as legislaturas da 

década de 80 por razões nitidamente conjunturais. Na primeira delas, o percentual 

maior de mudanças verificou-se no terceiro ano (1986), quando uma dissidência 

significativa do PDS transferiu-se para o PFL. Na segunda delas, boa parte das 

mudanças coincidiu com o fim da constituinte, a migração dos deputados do PMDB 

para os recém organizados PC do B, PSB e PSDB e o esvaziamento político 

verificado no final do Governo de José Sarney que acabou se refletindo em sua base 

de sustentação no Congresso Nacional. 

Com exceção, portanto, destas circunstâncias excepcionais, é 

possível extrair da próxima tabela um padrão de comportamento que demonstra que 

as migrações concentram-se notadamente no primeiro e no terceiro anos de cada 

legislatura.  

As migrações do primeiro ano são perfeitamente explicadas 

pelas acomodações políticas oriundas da formação da base de sustentação dos 

governos que tomam posse. Como, no presidencialismo, as eleições para o Executivo 

e Legislativo são independentes, o chefe do Executivo eleito usa todas as armas das 

quais dispõe para assegurar uma maioria folgada no Congresso Nacional Neste 

momento crucial a cooptação de partidos e parlamentares mostra todo o seu apetite. 

Baseadas na patronagem pura e simples ou na concessão programática recíproca, as 

migrações de partidos crescem exponencialmente durante esta fase de acomodações. 

As migrações do terceiro ano, por sua vez, são simplesmente 

explicadas pela regra contida no art. 18 da Lei nº 9.096/95, que dispõe que, “para 

concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado ao respectivo partido pelo 

menos 1 (um) ano antes da data fixada para as eleições, majoritárias ou 

proporcionais”. Esta norma é reproduzida no art. 9º, caput, in fine, da Lei nº 9.504/97.   

Aliás, fazendo um breve parêntese, está aqui mais uma prova 

de que a saúde do sistema político não pode se submeter ao alvedrio exclusivo dos 

partidos políticos e de seus dirigentes. As instituições constitucionais devem auxiliá-

los nesta tarefa. Isso porque o art. 20 da Lei nº 9.096/95, faculta aos partidos 

estabelecer, em seus estatutos, prazos de filiação partidária superiores ao estabelecido 
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no art. 18 acima transcrito. Assim, um simples acordo entre os dirigentes partidários 

permitiria a realização de alterações estatutárias comuns que mitigassem 

sensivelmente o problema da migração entre os partidos, mediante o estabelecimento 

de prazos maiores de filiação partidária para que uma candidatura fosse apresentada 

(quatro anos, por exemplo). 

Em regresso, considerando o prazo mínimo de um ano de 

filiação partidária para o registro válido de candidatura, no terceiro ano de seus 

mandatos (um ano antes das eleições seguintes), boa parte dos parlamentares avalia as 

possibilidades de sucesso de sua candidatura de reeleição na legenda à qual se 

encontra filiado. Se sua impressão (uma vez que é impossível fazer uma avaliação 

precisa do futuro) for a de que suas chances de recondução ao cargo serão maiores em 

outro partido, então a migração se tornará mais vantajosa (ou menos arriscada). 

É o que demonstram os números a seguir reproduzidos: 

 

Tabela – Número e percentual das mudanças de partido em cada legislatura na 

Câmara dos Deputados – por ano – 1983-2003 211 

Ano da 
mudança 

na 
legislatura 

Legislatura 

1983-1987 1987-1991 1991-1995 1995-1999 1999-2003 
N % N % N % N % N % 

Primeiro 0 0,0% 8 4,6% 55 21,1% 83 40,1% 102 44,2% 
Segundo 0 0,0% 71 40,8% 48 18,4% 29 14,0% 33 14,3% 
Terceiro 117 69,6% 58 33,3% 102 39,1% 89 43,0% 96 41,6% 
Quarto 51 30,4% 37 21,3% 56 21,4% 6 2,9% 0 0,0% 
Total 168 100,0% 174 100,0% 261 100,0% 207 100,0% 231 100,0% 

 

 Para concluir a exposição relativa à fidelidade no panorama 

político nacional, cumpre demonstrar quais são os partidos que, na história recente do 

Brasil, têm se mostrado mais e menos capazes de firmar vínculos sólidos com os 

parlamentares que se elegem sobre suas bandeiras. A tabela abaixo retrata a 

porcentagem e o número total de deputados federais que, entre 1985 e 2006, 

                                                 
211 MELO, Carlos Ranulfo. Retirando as cadeiras de lugar – migração partidária na Câmara dos 
Deputados (1985-2002)... op. cit., p. 67. 
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abandonou o partido pelo qual foi eleito. Os números são restritos às dez principais 

legendas do panorama político atual: 

 

Tabela – Número e porcentagem de deputados federais (titulares) que migrou de 

partido – 1985 – 2006 212 

Tipo de 
deputado 

Mandato presidencial / Legislatura 

PT PC 
do B PPS PFL 

(DEM) PSDB PMDB PSB PDT PTB PP * PL 
(PR) 

Migrante 6,6% 8,1% 23,0% 24,6% 24,7% 24,9% 34,3% 35,3% 38,7% 42,6% 56,2%
Não-
migrante 93,4% 91,9% 77,0% 75,4% 75,3% 75,1% 65,7% 64,7% 61,3% 57,4% 43,8%

Total de 
eleitos 
(N) 

258 37 26 479 271 832 67 173 155 472 73 

* É usada aqui a denominação atual da sigla PDS – PPR – PPB – PP. 

 

A tabela demonstra que o campeão disparado de volatilidade 

foi o PL, atual PR, com 56,2% de parlamentares migrantes, seguido pelo PP, com 

42,6%. Na outra ponta, os partidos que mais foram capazes de inspirar fidelidade aos 

deputados federais que elegeram no período foram o PT e o PC do B. 

Respectivamente, apenas 6,6% e 8,1% dos deputados federais eleitos sob estas 

legendas as abandonou durante as legislaturas analisadas. 

 

2.6.1. O tratamento jurídico da infidelidade no Brasil contemporâneo 

Em breve retrospectiva acerca da questão da possibilidade de 

perda do mandato político em função da migração de partido, é possível resgatar o 

contido no art. 35 da Constituição brasileira de 1967, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 01/69: 

“Art. 35. Perderá o mandato o deputado ou senador: 

(...) 

                                                 
212 MELO, Carlos Ranulfo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra – elementos para uma análise do 
sistema partidário brasileiro. IN MELO, Carlos Ranulfo. SÁEZ, Manuel Alcántara (Organizadores). A 
democracia brasileira – balanço e perspectivas para o século 21. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2007, p. 288. 
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V - que praticar atos de infidelidade partidária, segundo 

o previsto no parágrafo único do artigo 152”.  

 

A redação original do citado art. 152 trazia o seguinte 

comando: 

“Art. 152 – (...) 

Parágrafo único - Perderá o mandato no Senado Federal, 

na Câmara dos Deputados, nas Assembléias Legislativas 

e nas Câmara Municipais quem, por atitudes ou pelo 

voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas 

pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido 

sob cuja legenda foi eleito. A perda do mandato será 

decretada pela Justiça Eleitoral, mediante representação 

do partido, assegurado o direito de ampla defesa”. 

 

É interessante notar que a Constituição referia-se apenas à 

possibilidade de perda de mandato parlamentar (federal, estadual ou municipal). Não 

abrangia os chefes dos Executivos. 

Já preparando o terreno do fim do bipartidarismo oficial, a 

Emenda Constitucional nº 11/78, além de reposicionar o conteúdo do antigo parágrafo 

único para o novo § 5º do mesmo art. 152, alterou levemente a sistemática então 

vigente para autorizar a desfiliação de parlamentar que desejasse participar, como 

fundador, da constituição de uma nova legenda, in verbis: 

“Art. 152 – (...) 

§ 5º - Perderá o mandato no senado Federal, na Câmara 

dos Deputados, nas Assembléias Legislativas e nas 

Câmaras Municipais quem, por atitude ou pelo voto, se 

opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos 

órgãos de direção partidária ou deixar o partido sob cuja 

rege for eleito, salvo se para participar, como fundador, 

da constituição de novo partido”. 
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Finalmente, a Emenda Constitucional nº 25/85, que 

consolidou o processo de abertura democrática, revogou expressamente o acima 

transcrito art. 35, V, e ao dar nova redação ao art. 152, deixou de estabelecer regra 

semelhante à contida no seu § 5º então vigente, eliminando, assim, a previsão 

constitucional de possibilidade de perda de mandato parlamentar em função do 

abandono ou troca de legenda. Antes disso, entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral, 

por unanimidade, em decisão histórica relatada pelo Ministro Neri da Silveira, taxou a 

inaplicabilidade das regras de fidelidade então vigentes ao Colégio Eleitoral que 

elegeria o Presidente da República (Resolução TSE nº 12.017, de 27 de novembro de 

1984). Esta decisão permitiu que a dissidência do então PDS, liderada por Aureliano 

Chaves, José Sarney, Jorge Bornhausen e outros abandonassem a candidatura oficial 

de Paulo Maluf e elegessem Tancredo Neves. 

Esta lógica foi mantida pela Constituição de 1988. 

Durante um bom tempo a doutrina especializada vem se 

debruçando sobre a questão da fidelidade partidária no Brasil. São recorrentes os 

acalorados debates acerca da titularidade do mandato político: se dos partidos ou dos 

candidatos eleitos. Especialmente depois de 1988, os estudiosos se perguntavam se 

seria possível exigir destes representantes a permanência na legenda e a disciplina na 

obediência às deliberações das instâncias partidárias, sob pena de perda do mandato e 

convocação do suplente. 

Mônica Herman Salem Caggiano, ao debruçar-se sobre o 

“turismo interpartidário”, reconheceu com aguda clareza a dubiedade do novo 

regramento constitucional brasileiro: 

“Destarte, conquanto no campo das candidaturas avulte, 

com intensidade, a obrigatoriedade de filiação 

partidária, erigida mesmo à condição de elegibilidade, 

ex vi da norma já acima referida, do inc. V, do § 3º do 

art. 14, da Lei Fundamental, demonstrando a intenção de 

fortalecer o sistema partidário, erigindo-o a relevante 

peça da cena eleitoral, ao outorgar ao parlamentar a 

missão de representar o povo, o constituinte o liberou da 
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ligadura com o partido, abrindo a brecha para a 

continuidade do esquema de turismo interpartidário, que 

retira todo o equilíbrio ao quadro de partidos e ao 

sistema que ele mesmo pretendia engendrar” 213. 

 

Já se defendeu, nesta paisagem, que a autorização contida no § 

1º do art. 17 do texto constitucional para que as legendas disciplinassem em seus 

respectivos estatutos normas de disciplina e fidelidade partidária abrangeria a 

possibilidade dos partidos fixarem pena de perda do mandato ao político infiel. 

Todavia, prevaleceu o entendimento de que somente a 

Constituição poderia estabelecer hipóteses de perda de mandato eletivo, não cabendo 

aos partidos fixar regras desta natureza em seus estatutos apenas com suporte em 

delegação constitucional genérica. Foi o que entendeu, por unanimidade, o Tribunal 

Superior Eleitoral, pouco depois da promulgação da Constituição de 1988, ao julgar a 

Consulta nº 9.948 – DF (Resolução TSE nº 15-135, de 21 de março de 1989), relatada 

pelo Ministro Roberto Rosas: “Vereador – Eleição por determinada legenda. Ingresso 

em outro partido. Não há perda de mandato”. 

Esta tese encontrou abrigo também na própria jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, conforme é possível extrair da ementa do julgamento 

de Mandado de Segurança a seguir transcrita: 

“Mandado de Segurança. Fidelidade partidária. Suplente 

de deputado federal. Em que pese o princípio da 

representação proporcional e a representação 

parlamentar federal por intermédio dos partidos 

políticos, não perde a condição de suplente o candidato 

diplomado pela justiça eleitoral que, posteriormente, se 

desvincula do partido ou aliança partidária pelo qual se 

elegeu. A inaplicabilidade do princípio da fidelidade 

partidária aos parlamentares empossados se estende, no 

silencio da constituição e da lei, aos respectivos 

suplentes. Mandado de segurança indeferido.” 

                                                 
213 Direito parlamentar e direito eleitoral... op. cit., pp. 113-114. 
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(Mandado de Segurança nº 20.927 – DF, Rel. Min. 

Moreira Alves, Julgamento em 11-10-1989, Publicado 

no DJ de 15-04-1994, p. 08). 

 

Este entendimento foi confirmado, anos mais, tarde pela 

mesma Corte Suprema: 

“Mandado de Segurança. 2. Eleitoral. Possibilidade de 

perda de mandato parlamentar. 3. Princípio da fidelidade 

partidária. Inaplicabilidade. Hipótese não colocada entre 

as causas de perda de mandado a que alude o art. 55 da 

Constituição. 4. Controvérsia que se refere a Legislatura 

encerrada. Perda de objeto. 5. Mandado de Segurança 

julgado prejudicado”. (Mandado de Segurança nº 23.405 

– GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgamento em 22-03-

2004, Publicado no DJ de 23-04-20044, p. 8061). 

 

Muito embora, neste caso, o Tribunal tenha julgado 

prejudicado o Mandado de Segurança em virtude de que a controvérsia versada nos 

autos referia-se a legislatura já encerrada quando de seu julgamento, seu relator não 

deixou de fazer incursões significativas no mérito da demanda, conforme é possível 

notar do seguinte trecho de seu voto: 

“Embora a troca de partidos por parlamentares eleitos 

sob regime da proporcionalidade revele-se 

extremamente negativa para o desenvolvimento e 

continuidade do sistema eleitoral e do próprio sistema 

democrático, é certo que a Constituição não fornece 

elementos para que se provoque o resultado pretendido 

pelo requerente”. 

 

No caso, o resultado pretendido pelo requerente era a 

declaração de vacância do cargo de três deputados, eleitos pela coligação da qual era 
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terceiro suplente, que haviam mudado de partido no decorrer da legislatura. Com esta 

decisão o Supremo confirmou uma orientação firmada desde a Emenda Constitucional 

nº 25/85 e que foi integralmente transposta para o regime de 1988. 

Em 2007, contudo, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo 

Tribunal Federal alteraram as regras do jogo.  

O então Partido da Frente Liberal – PFL (atual DEM), nos 

termos do disposto no art. 23, XII, do Código Eleitoral, formulou ao Tribunal 

Superior Eleitoral a Consulta nº 1.398 – DF nos seguintes termos: 

“Considerando o teor do art. 108 da Lei nº 4.737 

(Código Eleitoral), que estabelece que a eleição dos 

candidatos a cargos proporcionais é resultado do 

quociente eleitoral apurado entre os diversos partidos e 

coligações envolvidos no certame democrático. 

Considerando que é condição constitucional de 

elegibilidade a filiação partidária, posta para indicar ao 

eleitor o vínculo político e ideológico dos candidatos. 

Considerando ainda que, também o cálculo das médias, 

é decorrente do resultado dos votos válidos atribuídos 

aos partidos e coligações. 

INDAGA-SE: 

Os partidos e coligações têm o direito de preservar a 

vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, quando 

houver pedido de cancelamento de desfiliação ou de 

transferência do candidato eleito por um partido para 

outra legenda?” 

 

Por seis votos a um, vencido apenas o Ministro Marcelo 

Ribeiro, o Tribunal acompanhou o voto do Relator, o Ministro Cesar Asfor Rocha, 

para responder positivamente ao questionamento formulado e concluir que os partidos 

políticos conservam o direito à vaga conquistada pelo sistema eleitoral proporcional 
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quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato 

eleito de um partido para outro. 

Com fundamento nesta decisão, três partidos (PSDB, PPS e 

DEM) apresentaram ao Presidente da Câmara dos Deputados requerimento para que 

este declarasse vagos os cargos exercidos pelos deputados federais eleitos por tais 

legendas e que deles se desfiliaram. Todavia, sob o argumento de que a hipótese de 

mudança de filiação partidária não figura expressamente entre as causas de perda de 

mandato previstas no § 1º do art. 239 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, o presidente da Casa indeferiu tais requerimentos. 

Inconformados, os dirigentes de tais agremiações impetraram 

três Mandados de Segurança perante o Supremo Tribunal Federal (MS nº 26.602 – 

DF, MS nº 26.603 – DF e MS nº 26.604 – DF), relatados, respectivamente, pelos 

Ministros Eros Grau, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Por maioria de votos, o 

Tribunal confirmou a tese sustentada quando do julgamento, pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, da Consulta nº 1.398 – DF, e fixou a regra segundo a qual perderiam seus 

mandatos os parlamentares eleitos pela fórmula proporcional que imotivadamente 

solicitassem o cancelamento de sua filiação ou requeressem a transferência do partido 

pelo qual se elegeram para outro, após 27 de março de 2007 (data em que a Corte 

Eleitoral julgara a aludida Consulta). 

É o que se pode extrair do teor da ementa do julgamento da 

última das ordens mandamentais acima referidas: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO 

PARTIDO DOS DEMOCRATAS - DEM CONTRA 

ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS. NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS 

DA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL - TSE NA CONSULTA N. 1.398/2007. 

NATUREZA E TITULARIDADE DO MANDATO 

LEGISLATIVO. OS PARTIDOS POLÍTICOS E OS 

ELEITOS NO SISTEMA REPRESENTATIVO 

PROPORCIONAL. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. 
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EFEITOS DA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA PELO 

ELEITO: PERDA DO DIREITO DE CONTINUAR A 

EXERCER O MANDATO ELETIVO. DISTINÇÃO 

ENTRE SANÇÃO POR ILÍCITO E SACRIFÍCIO DO 

DIREITO POR PRÁTICA LÍCITA E 

JURIDICAMENTE CONSEQÜENTE. 

IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DO ART. 55 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO DO 

IMPETRANTE DE MANTER O NÚMERO DE 

CADEIRAS OBTIDAS NA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS NAS ELEIÇÕES. DIREITO À AMPLA 

DEFESA DO PARLAMENTAR QUE SE DESFILIE 

DO PARTIDO POLÍTICO. PRINCÍPIO DA 

SEGURANÇA JURÍDICA E MODULAÇÃO DOS 

EFEITOS DA MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL: MARCO TEMPORAL 

FIXADO EM 27.3.2007. MANDADO DE 

SEGURANÇA CONHECIDO E PARCIALMENTE 

CONCEDIDO. 1. Mandado de segurança contra ato do 

Presidente da Câmara dos Deputados. Vacância dos 

cargos de Deputado Federal dos litisconsortes passivos, 

Deputados Federais eleitos pelo partido Impetrante, e 

transferidos, por vontade própria, para outra agremiação 

no curso do mandato. 2. (...) 5. No Brasil, a eleição de 

deputados faz-se pelo sistema da representação 

proporcional, por lista aberta, uninominal. No sistema 

que acolhe - como se dá no Brasil desde a Constituição 

de 1934 - a representação proporcional para a eleição de 

deputados e vereadores, o eleitor exerce a sua liberdade 

de escolha apenas entre os candidatos registrados pelo 

partido político, sendo eles, portanto, seguidores 

necessários do programa partidário de sua opção. O 

destinatário do voto é o partido político viabilizador 

da candidatura por ele oferecida. O eleito vincula-se, 
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necessariamente, a determinado partido político e tem 

em seu programa e ideário o norte de sua atuação, a ele 

se subordinando por força de lei (art. 24, da Lei n. 

9.096/95). Não pode, então, o eleito afastar-se do que 

suposto pelo mandante - o eleitor -, com base na 

legislação vigente que determina ser exclusivamente 

partidária a escolha por ele feita. Injurídico é o 

descompromisso do eleito com o partido - o que se 

estende ao eleitor - pela ruptura da equação político-

jurídica estabelecida. 6. A fidelidade partidária é 

corolário lógico-jurídico necessário do sistema 

constitucional vigente, sem necessidade de sua 

expressão literal. Sem ela não há atenção aos 

princípios obrigatórios que informam o ordenamento 

constitucional. 7. A desfiliação partidária como causa 

do afastamento do parlamentar do cargo no qual se 

investira não configura, expressamente, pela 

Constituição, hipótese de cassação de mandato. O 

desligamento do parlamentar do mandato, em razão 

da ruptura, imotivada e assumida no exercício de sua 

liberdade pessoal, do vínculo partidário que 

assumira, no sistema de representação política 

proporcional, provoca o desprovimento automático 

do cargo. A licitude da desfiliação não é 

juridicamente inconseqüente, importando em 

sacrifício do direito pelo eleito, não sanção por ilícito, 

que não se dá na espécie. 8. É direito do partido 

político manter o número de cadeiras obtidas nas 

eleições proporcionais. 9. É garantido o direito à ampla 

defesa do parlamentar que se desfilie de partido político. 

10. Razões de segurança jurídica, e que se impõem 

também na evolução jurisprudencial, determinam seja o 

cuidado novo sobre tema antigo pela jurisdição 

concebido como forma de certeza e não causa de 
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sobressaltos para os cidadãos. Não tendo havido 

mudanças na legislação sobre o tema, tem-se 

reconhecido o direito de o Impetrante titularizar os 

mandatos por ele obtidos nas eleições de 2006, mas com 

modulação dos efeitos dessa decisão para que se 

produzam eles a partir da data da resposta do Tribunal 

Superior Eleitoral à Consulta n. 1.398/2007. 11. 

Mandado de segurança conhecido e parcialmente 

concedido.” – grifo nosso. 

 

Logo na seqüência, o mesmo Tribunal Superior Eleitoral 

estendeu a necessidade de observância da cláusula de fidelidade aos candidatos eleitos 

sob a égide da fórmula majoritária: prefeitos, governadores, senadores e presidente da 

República. Este entendimento foi veiculado no julgamento da Consulta nº 1.407 – DF, 

formulada pelo Deputado Nilson Mourão (PT-AC) e relatada pelo Ministro Carlos 

Ayres Britto (Resolução TSE nº 22.600, de 16 de outubro de 2007).  

Com base nestas decisões, com fundamento no art. 23, IX e 

XVIII, do Código Eleitoral, a Corte Eleitoral editou a Resolução nº 22.610, de 25 de 

outubro de 2007, posteriormente alterada pela Resolução nº 22.733, de 27 de março 

de 2008, que passou a disciplinar o processo de perda de cargo eletivo, bem como de 

justificação de desfiliação partidária. 

De acordo com o texto elaborado, os partidos políticos, o 

Ministério Público eleitoral e quaisquer outros que tenham interesse jurídico na 

medida (tais como suplentes, por exemplo, conforme dispõe expressamente a 

Resolução TSE nº 22.669, oriunda da Consulta nº 1.482 – DF), podem requerer à 

justiça eleitoral a decretação da perda do cargo eletivo em função da desfiliação 

partidária, sem justa causa, do titular. 

Por outro lado, a norma abriu espaço para que a desfiliação do 

ocupante do cargo eletivo possa ocorrer sem prejuízo da perda do mandato. Assim, 

considera-se justa causa para a desfiliação a incorporação ou fusão do partido; a 

criação de novo partido; a mudança substancial ou desvio reiterado do programa 

partidário; e a grave discriminação pessoal. Nos termos do decidido pela Resolução 
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TSE nº 22.580, de 30 de agosto de 2007, oriunda da Consulta nº 1.439 – DF, estará 

também sujeito à perda do cargo o parlamentar que migrar de partido, ainda que para 

outra legenda integrante da mesma coligação pela qual foi eleito. 

O Partido Social Cristão – PSC e o Procurador Geral da 

República propuseram perante o Supremo Tribunal Federal duas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade dedicadas a contestar a adequação constitucional das aludidas 

resoluções do TSE (ADI nº 3.999 – DF e ADI nº 40.86 – DF), ambas distribuídas à 

relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Por maioria, o Supremo decidiu pela 

constitucionalidade das normas, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Eros Grau. 

Assim, formalmente, a infidelidade no Brasil passou a gerar 

conseqüências severas aos ocupantes de cargos eletivos. 

Ainda é cedo para avaliar os impactos das novas sobre o 

comportamento dos parlamentares e demais ocupantes de cargos eletivos. Certamente, 

o número total de políticos que migram de partido deverá cair sensivelmente nesta 

legislatura iniciada em 2007, se comparado aos índices expostos mais acima. 

Entretanto, far-se-á necessário avaliar, em contrapartida, se os partidos serão capazes 

de gerenciar e dirimir suas divergências internas para que as taxas de indisciplina não 

se elevem a patamares que acabem compensando, por via oblíqua e degenerada, a 

obrigatoriedade de permanência nas legendas. 

De qualquer maneira, muito embora a forma pela qual estas 

inovações tenham sido introduzidas em nosso arcabouço eleitoral possam ainda ser 

objeto de debates acadêmicos (visto que os espaços para discussão jurisprudencial já 

estão praticamente esgotados), não há dúvida de que a medida veio em boa hora. 

Ainda que de imposta pela lei e não pelos eleitores, a 

fidelidade partidária é um instrumento valioso para permitir a formação de vínculos 

mais estreitos entre os políticos e os partidos e entre estes e os eleitores. 

 

2.6.2. Personalização do voto e transfuguismo 

Já foi dito neste trabalho que o atual sistema eleitoral 

brasileiro é extremamente convidativo à apresentação de candidaturas muito mais 

focadas no candidato do que no partido ao qual ele está vinculado e que algumas 
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conseqüências potenciais para este modelo são a oligarquização das estruturas 

partidárias e a indisciplina. 

Resta, portanto, asseverar brevemente que outro dos efeitos 

colaterais deste fenômeno é o aumento potencial da migração interpartidária.  

Isto porque quando as campanhas eleitorais tendem a dar mais 

importância ao indivíduo do que ao partido, o candidato, caso eleito, não guardará um 

vínculo muito estreito com a legenda que o elegeu, ainda que tenha sido favorecido 

pelo vote pooling, ou seja, ainda que, para eleger-se, tenha se valido dos votos dados 

aos demais candidatos da chapa e à própria agremiação. 

 

2.7 A indisciplina partidária 

A fragilidade dos vínculos internos que unem os integrantes 

de um mesmo partido favorece o florescimento de outro fenômeno que também 

interessa a este trabalho: a indisciplina partidária. 

Com efeito, a existência de grupos inteiros - ou mesmo de 

integrantes isolados - “autônomos” dentro de um mesmo partido (que freqüentemente 

encontram fora da legenda outros pares que comungam de seus mesmos propósitos, 

origens ou ideais), favorece enormemente a tendência no sentido de que este grupo 

mais homogêneo tome suas próprias decisões em conjunto, independentemente da 

orientação de seus próprios e respectivos partidos. Esta tendência é especialmente 

nítida em regimes de baixa institucionalização partidária. 

E estas diferenças podem ser verificadas nos mais diferentes 

ambientes e circunstâncias. No campo parlamentar – onde ela é mais comum -, 

interesses partidários são constantemente suplantados por outros particulares 

defendidos por estas bancadas temáticas ou regionais. Muitas vezes, sabedores da 

dificuldade de conciliação destes interesses setoriais, os partidos evitam fechar 

questão sobre determinados pontos mais polêmicos justamente para evitar 

infidelidades ou defecções. 

Mas a fragmentação pode ocorrer, também, em outros 

momentos de decisão político-partidária, tais como as convenções para a escolha de 

candidatos. Freqüentemente, inflamados mediante a adição do combustível da 
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patronagem, do patrimoniaslismo ou do fisiologismo, segmentos relevantes de um 

mesmo partido se rendem aos interesses de outras legendas no momento de definição 

das alianças e coligações eleitorais. 

É corriqueira, também, a divergência entre governadores de 

um mesmo partido com relação a temas tributários. As propostas de reforma 

constitucional, por exemplo, que versam sobre as formas de cobrança do Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - se na 

origem ou no destino – dividem profundamente os líderes dos Estados produtores e 

consumidores de bens manufaturados, em função dos potenciais impactos 

orçamentários que a adoção de mudanças na regulamentação do imposto podem trazer 

para cada Estado. Nestas situações, também estes chefes Executivos buscam 

influenciar suas respectivas bancadas no Congresso Nacional em favor dos interesses 

de suas próprias unidades federadas, fomentando, assim, a divisão intra-partidária. 

É dentro das bancadas parlamentares, pois, que a 

fragmentação das legendas adquire seus contornos mais destacados, principalmente 

por conta de seus principais efeitos: a indisciplina e, no limite, a infidelidade, que já 

foi tratada em apartado neste trabalho sob o signo do turismo interpartidário.  

Se a indisciplina pode ser definida genericamente como a 

atuação em desobediência às estatutárias e das instâncias partidárias competentes, no 

âmbito parlamentar ela é representada pela proporção de votos de parlamentares 

sufragados em desacordo com o encaminhamento promovido do líder de sua bancada. 

A questão da disciplina – especialmente no campo 

parlamentar - envolve um debate muito delicado acerca da definição dos limites entre 

a liberdade do parlamentar para votar de acordo apenas com sua própria consciência e 

o direito do partido de fixar uma orientação que deve ser seguida fielmente por todos 

os integrantes da bancada. Em última instância, trata do renascimento, com outra 

roupagem, do conflito entre os conceitos de mandato livre versus mandato imperativo. 

Só que, agora, ao invés de o eleitor (ou o conjunto de eleitores) ser o imperador, este 

passa a ser o partido.  

O senso comum sugere que, em função do individualismo 

exacerbado que impera em nossa cena política, as organizações partidárias brasileiras 
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não são capazes de manter controle sobre seus parlamentares. Esta conclusão é 

oriunda, em grande medida, a partir de uma análise contaminada pelos efeitos do 

transfuguismo. Pois em um ambiente em que a troca de partido não traz muitos 

contratempos ou prejuízos políticos ou eleitorais, a força dos líderes sobre os 

militantes ficaria extremamente fragilizada. Qualquer pressão exercida de forma 

desmedida sobre os filiados (parlamentares ou não) poderia forçar uma debandada 

geral. E nenhuma legenda quer isso, uma vez que qualquer perda substancial de 

militantes e líderes partidários implica redução do seu peso político. 

Desta forma, neste universo de diversidades internas, os 

consensos dentro das agremiações muitas vezes passam por este processo de delicado 

equilíbrio. 

Ao contrário do que este senso comum possa sugerir, a 

indisciplina não é um fenômeno brasileiro. Ostrogoski, ao analisar a dinâmica do 

funcionamento parlamentar do Congresso norte-americano do final do século XIX, já 

identificava naquele ambiente – tido por muitos como exemplar – movimentos 

pendulares entre os integrantes dos dois grandes partidos americanos de então: 

“Every Congress, beginning with the Forty-third (of the 

years 1873-1875), threw into stronger relief the moral 

decomposition of the parties; very often there was cross 

voting on each side, a good many members called 

Republicans voting with members called Democrats, 

while other Democrats made common cause with 

Republicans in opposition to the firs-named. Between 

the parties qua parties there was no longer any fixed 

line of demarcation, and to recognize them it was 

necessary, as has been remarked, to put labels on their 

members. Parties and members shifted their position 

with regard to the questions of the day according to the 

changing currents of the popular moods in different 

parts of the country, and the greater or less chances of 

inveigling the popular suffrage with this or that attitude. 

Nor did the distinctive criterion which was absent from 

their political principles appear in the moral character 
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of either party; they were equally corrupt, and the 

corruption of each supplied the other wiyh its reason for 

existence” 214. 

 

O § 1º do art. 17 da Constituição de 1988, com a redação que 

lhe deu a Emenda Constitucional nº 56/2006, diz expressamente que a questão da 

disciplina partidária está submetida ao regramento estatutário de cada agremiação: 

“Art. 17 – (...) 

§ 1º - É assegurada aos partidos políticos autonomia 

para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o 

regime de suas coligações eleitorais, sem 

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em 

âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, 

devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina 

e fidelidade partidária” (grifo nosso). 

  

Esmiuçando um pouco mais – mas não muito - o acima 

transcrito comando constitucional, os arts. 23 a 26 da Lei nº 9.096/95 apontam no 

mesmo sentido de atribuir a cada partido a competência para definir suas próprias 

regras disciplinares: 

“Art. 23 - A responsabilidade por violação dos deveres 

partidários deve ser apurada e punida pelo competente 

órgão, na conformidade do que disponha o estatuto de 

cada partido. 

§ 1º - Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou 

punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto 

do partido político. 

§ 2º - Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. 

                                                 
214 Democracy and the organization of polítical parties. Volume II: The United States… op. cit., pp. 
106-107. 
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Art. 24 - Na Casa Legislativa, o integrante da bancada 

de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos 

princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes 

estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na 

forma do estatuto. 

Art. 25 - O estatuto do partido poderá estabelecer, além 

das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, 

normas sobre penalidades, inclusive com desligamento 

temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas 

reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, 

cargos e funções que exerça em decorrência da 

representação e da proporção partidária, na respectiva 

Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela 

atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente 

estabelecidas pelos órgãos partidários. 

Art. 26 - Perde automaticamente a função ou cargo que 

exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da 

proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido 

sob cuja legenda tenha sido eleito.” 

 

Obedecendo a este comando, cada um dos partidos registrados 

perante o Tribunal Superior Eleitoral consignou em seu próprio estatuto as suas regras 

próprias de disciplina e fidelidade partidárias. Augusto Aras fez uma compilação 

abrangente sobre esta questão no Brasil, sob o ponto de vista estatutário 215. É 

possível extrair dos dados por ele reunidos a conclusão de que, ao menos 

formalmente, são bastante rígidas as regras disciplinares às quais são submetidos os 

filiados partidários, ocupantes de cargos públicos ou não. Advertência, suspensão, 

destituição de cargo partidário e expulsão são punições quase unanimemente repetidas 

nos aludidos documentos organizacionais.  

                                                 
215 Fidelidade partidária – a perda do mandato parlamentar. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 
2006, pp. 207-231. 
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Relevante destacar, ainda, que praticamente todas as legendas 

submetem expressamente às regras disciplinares estatutárias, não apenas os seus 

filiados, mas também os próprios órgãos partidários, estabelecendo penalidades – que 

vão da advertência à dissolução, passando pela intervenção - para o caso de 

descumprimento das determinações das instâncias partidárias superiores. 

Portanto, sob o ponto de vista estritamente estatutário, é 

possível perceber que as normas de obediência às deliberações dos órgãos de direção 

das agremiações parecem ser bastante severas. Entretanto, para se ter uma idéia mais 

precisa da dimensão real da indisciplina partidária e de seus impactos sobre a vida nas 

agremiações, faz-se necessário ponderar sobre duas questões específicas. 

A primeira delas se vincula ao juízo acerca da eficácia prática 

daquelas rigorosas normas disciplinares. Em outras palavras, cumpre sabe se elas são 

realmente aplicadas. A despeito da ausência de estatísticas oficiais, tudo leva a crer 

que as sanções disciplinares só são aplicadas aos militantes partidários em casos 

extremos. Isto em função da descrita necessidade de conciliação equilibrada entre a 

coesão interna e o peso político oriundo do tamanho da legenda. É claro que um 

grande partido que se mostra incapaz de se organizar de forma coesa e de votar em 

conjunto não impõe temor ou respeito a ninguém no cenário político. Pelo contrário: 

suas fraturas internas são exploradas até o limite por seus adversários. Por outro lado, 

ninguém também leva em consideração a opinião de um partido extremamente coeso, 

mas de pequena densidade representativa. Daí a necessidade de equilíbrio. 

Por outro lado, as experiências brasileiras mais recentes têm 

demonstrado que, principalmente no patamar municipal, as regras de disciplina têm 

sido utilizadas como pretexto para assegurar o controle absoluto das oligarquias sobre 

as instâncias partidárias inferiores. As intervenções em diretórios locais e as 

comissões provisórias são as principais armas empregadas por estes oligarcas para 

perpetuar seu controle sobre a agremiação. 

A segunda análise demandada concerne àquele senso comum 

que aponta que o sistema partidário brasileiro é composto por legendas de baixa 

institucionalização integradas por parlamentares de comportamento individualista que 

tendem a desrespeitar as determinações das instâncias partidárias decisórias com 

muita freqüência. Que os políticos brasileiros são individualistas, ninguém duvida. O 
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sistema eleitoral os incentiva a serem assim. Todavia, daí a supor que, por esta razão, 

eles não se sentem compelidos à obedecer as lideranças, é um pouco de exagero. 

Seja por razões ligadas à patronagem, ao clientelismo ou à 

fisiologia, seja por razões oriundas da mais pura convicção ideológica ou 

programática, os políticos têm sim muitos incentivos para aderir à orientação de suas 

lideranças, mesmo quando não participam diretamente das decisões. Boa parte desta 

lealdade é devida á lógica do processo pelo qual as decisões das lideranças são 

tomadas. Muito embora as oligarquias sejam capazes de exercer grande influência 

sobre os demais integrantes dos partidos, este comando quase nunca é cego, absoluto. 

Ele normalmente passa por um processo de delegação prévia de competências aos 

líderes, por qualquer dos caminhos acima mencionados (patrimonial ou 

programático). Nos parlamentos, por exemplo, raramente um líder toma uma decisão 

polêmica sem consultar outros correligionários importantes – ainda que 

genericamente sobre determinados assuntos -, pois ele sabe que, se o fizer, poderá ser 

desautorizado por seus pares ou mesmo removido de suas funções de liderança. É da 

regra do jogo. 

Por este motivo, diversos estudos demonstram que os índices 

de disciplina partidária no Congresso Nacional brasileiro são hoje maiores do que 

eram, por exemplo, no período regido pela Constituição de 1946, tido por muitos 

cientistas políticos como o período áureo da organização partidária no Brasil. A tabela 

abaixo, que retrata as legislaturas federais compreendidas entre 1951 e 1962, 

demonstra os índices médios de obediência dos deputados federais dos principais 

partidos de então aos encaminhamentos de votação feitos por seus respectivos líderes: 

 

Tabela – Disciplina média dos principais partidos na Câmara dos Deputados – 

1951-1962 216 

Partidos 1951-1954 1955-1958 1959-1962
PSD 78,08 75,34 82,51 
UDN 73,82 66,74 74,46 
PTB 78,78 80,00 90,00 
PR 67,74 72,00 76,87 
PSP 75,95 78,73 88,67 

Média 74,87 74,56 82,50 
                                                 
216 SANTOS, Fabiano. O Poder Legislativo no presidencialismo de coalizão... op. cit., p. 81. 
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A tabela comprova, sob um prisma específico, o entendimento 

esposado pela unanimidade dos cientistas políticos, que afirmam que o processo de 

fortalecimento e institucionalização dos partidos depende da sucessão de experiências 

eleitorais democráticas. Com efeito, todos os partidos (com exceção da UDN, 

comparados os índices das duas primeiras legislaturas apresentadas) demonstraram 

uma tendência ao fortalecimento das condutas disciplinadas. 

Todavia, a despeito desta tendência positiva, é importante 

notar que estes índices, ao contrário do que nos aponta aquele senso comum ao qual 

nos referimos, são inferiores aos índices de disciplina partidária demonstrados pelos 

principais partidos brasileiros no período posterior ao último processo de 

redemocratização, com exceção especial feita ao PTB de então (e, em menor medida, 

ao PSP e ao PSD), que alcançou, no final do período, índices de fidelidade muito 

semelhantes aos apresentados pelas principais legendas atuais. É o que demonstra 

claramente a próxima tabela, que retrata o período compreendido entre 1986 e 2004, 

dividido pelos mandatos dos governos presidenciais que se sucederam: 

 

Tabela – Disciplina média dos principais partidos na Câmara dos Deputados – 

por governo - 1986-2004 217 

Partido Sarney 
1986-1989 

Collor 
1990-1992 

Itamar 
1993 

FHC I 
1994-1998 

FHC II 
1999-2002 

Lula I 
2003-2004 

PT 98,8 96,7 97,8 97,1 98,9 95,8 
PDT 93,5 92,9 91 91,5 94,3 86,4 

PSDB 86,8 88,3 87 92,9 96,4 84,6 
PFL 

(DEM) 88,2 90,3 87,4 95,1 95 84,3 

PPB (PP) 85,2 90,9 87,4 84,3 91,2 83,7 
PTB 79,5 84,6 83,9 89,7 87 91,3 

PMDB 83,7 87,5 91,2 82,3 86,8 83,1 
Média 88,0 90,2 89,4 90,4 92,8 90,0 

 

                                                 
217 SANTOS, Fabiano. Governos de coalizão no sistema presidencial – o caso do Brasil sob a égide da 
Constituição de 1988. In AVRITZER, Leonardo. ANASTASIA, Fátima (Organizadores). Reforma 
política no Brasil... op. cit., p. 234. 
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Perceba-se que, a despeito da queda substancial e quase 

generalizada verificada no último biênio analisado, os números têm se mostrado 

estáveis em um patamar relativamente alto: a média de disciplina dentro dos partidos 

tem girado em torno de 90% em todo o período. 

Em linhas gerais, PPB (PP) PMDB e PTB, são as legendas 

que menos controle mantém sobre suas bancadas de deputados federais. Não é por 

acaso que sobre eles pesam algumas das acusações mais freqüentes de fisiologismo. 

Com efeito, estas três legendas têm transitado entre as extremidades do espectro 

político, participando diretamente dos últimos governos federais, quaisquer que sejam 

as orientações programáticas ou ideológicas por eles defendidas.  Tanto assim que 

integraram a base de sustentação parlamentar do governo presidencial comandado 

pelo PSDB, entre 1994 e 2002, e hoje dão suporte ao governo petista. Estes partidos, 

em certa medida, cumprem o papel desempenhado pelo PSD durante o período 

imediatamente anterior ao último regime militar, conforme explanado melhor no 

primeiro capítulo. 

Tanto PT quanto PDT, durante todo o período analisado, 

foram os que se mostraram mais capazes de manter grande controle sobre os votos de 

seus deputados federais, seja no governo, seja na oposição. Por outro lado, PSDB e 

PFL (DEM) mostraram-se muito mais coesos durante o período em que estavam no 

comando da máquina federal (FHC I e II) do que quando foram empurrados para a 

oposição pelo eleitorado (Lula I), o que sugere uma maior suscetibilidade de parte dos 

parlamentares destes partidos aos apelos executivos.  

Dos números apresentados, portanto, é possível extrair que ao 

menos os principais partidos com representação na Câmara dos Deputados são 

dotados de considerável coesão interna, ao contrário do que poderia indicar o senso 

comum. Se esta coesão é alcançada a partir de trocas fisiológicas, é outra discussão. 

Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando Limongi já 

enxergaram esta realidade há uma década. Segundo seus estudos, os relevantes 

poderes de agenda conferidos aos líderes partidários lhes permite manter uma base 

relativamente coesa no Congresso Nacional, a despeito da existência de eventuais 

incentivos eleitorais ao florescimento do individualismo: 
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“A legislação partidária pode alimentar estratégias 

individualistas e antipartidárias. Essas estratégias, no 

entanto, não encontram solo fértil para desenvolvimento 

no Congresso Nacional. Projetos e emendas ditados 

exclusivamente por interesses eleitorais, particularistas e 

imediatistas raramente saem das gavetas das comissões. 

Emendas com esse fim são derrubadas em votações 

simbólicas onde o que conta são os líderes. Assim, a 

indisciplina partidária também encontra pequeno espaço 

para se manifestar. O que é passível de votação nominal 

é selecionado previamente de acordo com critérios 

partidários. (...) 

Ou seja, por força regimental, os líderes dispõem de um 

arsenal significativo de recursos por meio dos quais 

controlam e circunscrevem suas a atuação dos 

parlamentares. Eles contam com os recursos necessários 

para atuar em nome de suas bancadas. O campo aberto 

para a estratégia individual e oportunista dos 

parlamentares é bastante restrito. Sobretudo, os líderes 

têm como neutralizar os apelos dos membros de suas 

bancadas nesse sentido. A despeito do que se passa na 

arena eleitoral, os partidos contam e atuam de maneira 

disciplinada no Congresso brasileiro. Assim, os líderes 

partidários no Brasil dispõem de importantes poderes de 

agenda e por meio destes preservam e garantem a 

unidade do partido” 218. 

 

Em síntese derradeira, é importante ressaltar que, no mundo 

do jogo político real, só não segue as orientações emanadas dos órgãos partidários 

competentes (assim como ocorre em qualquer organização social) aquele que sabe 

que os instrumentos oficiais de coerção existentes não são capazes de alcançar sua 

                                                 
218 Executivo e legislativo na nova ordem constitucional... op. cit., p. 31. 
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conduta de forma eficaz. E estes estímulos à indisciplina são oferecidos por dois 

fatores principais: os incentivos institucionais ou práticos para deserção da legenda, 

sem maiores prejuízos políticos ou eleitorais, e a conseqüente falta de interesse das 

elites partidárias em infligir sanções aos correligionários indisciplinados, dependendo 

do primeiro contexto. Em ambos os casos, se as vantagens políticas para permanecer 

na legenda forem inferiores aos benefícios da deserção, então os líderes tendem a não 

exigir muita disciplina de seus liderados sob pena de perderem peso político como 

decorrência de um processo de migração em massa de militantes. 

Perceptível, portanto, que disciplina e fidelidade partidárias 

são dois fenômenos que caminham de mãos dadas, para o bem e para o mal. 

Não podemos olvidar, por fim, que, consoante antes sugerido, a 

indisciplina pode sim ocorrer por razões justificadas. Isto ocorre, normalmente, 

quando é o partido – e não seus filiados - que altera seu modo de agir. Exemplo 

recente pode ser extraído do processo de formação do PSOL, a partir de dissidências 

do PT. 

À época ainda filiados ao PT, estes dissidentes, em 2003, 

divergiram frontalmente da direção nacional, da liderança do partido no Congresso e 

do próprio Palácio do Planalto - na oportunidade já comandado por seu 

correligionário mais notório, Luiz Inácio Lula da Silva -, acerca de aspectos da 

proposta de reforma previdenciária defendida pelo Executivo federal que, de acordo 

com sua versão, contrariava os preceitos defendidos pela agremiação desde sua 

fundação 219. Além deste ponto específico, tais dissidentes acusavam o partido de 

empregar os mesmos métodos clientelistas de cooptação de parlamentares e partidos 

utilizados por seus antecessores para construir uma base sólida de apoio ao governo 

no Congresso.  

Após longo desgaste, tais parlamentares, que defendiam a 

manutenção do que entendiam como fidelidade às bases programáticas históricas do 

partido, foram expulsos da agremiação e fundaram, em 2005, o PSOL.  

Ora, pelo menos no que dizia respeito à posição do partido com 

relação à reforma previdenciária então defendida pelo Executivo e pela maioria do 

                                                 
219 Tratava-se da PEC nº 40/2003, de iniciativa do presidente da República, que deu origem à Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 
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partido no Congresso, os dissidentes estavam corretos, se a considerarmos como um 

aprofundamento daquela promovida em 1998, época na qual a presidência da 

República era ocupada pelo PSDB e a oposição no Congresso era comandada pelo 

mesmo PT.  Dados extraídos do Sistema de Informações do Congresso Nacional – 

SICON, informam que a unanimidade dos então integrantes da bancada petista no 

Senado votaram contra as PECs nº 41/1997 e nº 33/1996, que deram origem, 

respectivamente, às Emendas Constitucionais nº 19, de 4 de junho de 1998, e nº 20, de 

15 de dezembro daquele mesmo ano 220. 

Este é apenas um dos episódios que supostamente marcaram o 

afastamento do PT de suas reivindicações e plataformas históricas. O escândalo do 

“mensalão” que dominou a mídia entre os anos de 2005 e 2006, consistente no 

suposto pagamento de “mensalidades” ao deputados federais em troca de apoio 

parlamentar 221, arranhou profundamente a imagem que o partido cultivava de 

defensor da moralidade na administração pública. Da mesma forma, o partido, desde 

o início de seu governo, vem sendo acusado de manter as bases da política econômica 

do governo anterior, conforme avaliação do próprio ex-presidente da República222. 

Neste cenário de confusão programática, parece que a 

indisciplina cumpre um importante papel social e político. Ela serve para alertar o 

eleitorado de que alguma coisa não anda muito bem. 

 

2.8 Colonização das estruturas do estado 

Entende-se, para os fins deste estudo, como colonização das 

estruturas do Estado, a ocupação exagerada dos postos da organização pública - de 

qualquer dos poderes - por militantes e dirigentes partidários dedicados a influenciar o 

funcionamento da máquina estatal em favor de uma determinada orientação 

partidária. Mais do que isso, o processo de colonização é identificável a partir do 

momento em que as máquinas pública e partidária começam a se confundir a olhos 

nus, com predominância da última sobre a primeira. 

                                                 
220 Fonte: SICON - http://www6.senado.gov.br/sicon - acesso em 11.12.08. 
221 Revista Veja, Editora Abril, Edição 1909, ano 38, nº 14, 15 de junho de 2005, pp. 52 e ss. 
222 Revista Veja, Editora Abril, Edição 1948, ano 39, nº 11, 22 de março de 2006, pp. 88 e ss. 
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A forma mais corriqueira – e combatida - de colonização é 

aquela realizada mediante a ocupação, pelos partidários de uma determinada legenda, 

dos cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração 

(Constituição Federal, art. 37, II). Críticas agudas e veementes são endereçadas aos 

dirigentes políticos sempre que se noticia a criação de cargos desta natureza. 

Nos períodos de transição entre governos estes movimentos 

ficam mais evidentes. A substituição em massa dos ocupantes dos postos de livre 

provimento recheia as edições dos diários oficiais dos meses de janeiro seguintes às 

eleições. Multidões de servidores são substituídas por outros agentes comprometidos 

com os novos dirigentes e com as plataformas eleitorais do grupo vencedor. 

Pontuemos bem esta situação.  

A Constituição Federal, em seu art. 37, II, é clara ao 

estabelecer que a regra geral do preenchimento dos postos de trabalho no âmbito da 

administração pública demanda a prévia aprovação em concurso público, in verbis: 

“a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração.” 

 

Desta forma, a idéia de Administração Pública contida no 

texto constitucional envolve a organização de um corpo estável (art. 41) de servidores 

que sobrevivam aos ciclos quadrienais de poder, de modo a permitir a preservação da 

memória administrativa e a continuidade dos serviços públicos durante estes períodos 

de transição.  

Entretanto, de par com estes nobres objetivos institucionais, o 

constituinte também reconheceu que, em um ambiente democrático, as consultas 

populares têm como grande propósito oferecer aos eleitores uma série de opções para 

que, ao final do processo, após ampla informação, eles possam escolher, dentre os que 

lhes foram apresentados, o projeto político que julgam mais adequado aos seus 
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interesses, sejam eles altruístas e coletivos ou meramente individuais ou classistas. 

Assim, o regime democrático moderno pressupõe a necessidade de execução das 

políticas e projetos públicos escolhidos pelo eleitorado.  

Ora, estas escolhas entre programas e ações públicas devem 

ser submetidas apenas ao eleitorado. Pois é evidente que um representante 

democraticamente eleito não deve ser submetido a um processo de convencimento da 

máquina pública acerca da conveniência da implementação de seu plano de governo. 

Respeitados os postulados legais e morais, a política pública é decidida pelo eleitor e 

não pelo funcionalismo. Daí a Constituição prever que, muito embora o corpo 

principal dos órgãos administrativos seja constituído por servidores concursados e 

estáveis, eles são dirigidos por agentes nomeados pelos representantes 

democraticamente eleitos, aos quais incumbe o dever de canalizar toda a força da 

máquina administrativa para os propósitos escolhidos pelo eleitorado.  

Neste espírito, o art. 37, II, acima transcrito, V, dita que: 

“as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de 

carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento” (grifo nosso). 

 

Ora, é claro que estes postos de chefia, direção e 

assessoramento são preenchidos por agentes comprometidos com as propostas 

apresentadas pelo candidato vitorioso. Não há outra forma para garantir que a escolha 

dos eleitores seja efetivamente posta em prática. 

Daí que, em última instância, a ocupação dos postos 

governamentais por militantes partidários, por si só, não é contrária à liberdade 

democrática e a impessoalidade administrativa. Pelo contrário. Este sistema é 

absolutamente respaldado pelo texto constitucional e, de certa forma, desejada ou, ao 

menos esperada pelos eleitores, na medida em que existe o anseio de que as propostas 

apresentadas durante a campanha eleitoral sejam de fato convertidas em políticas 

públicas. 
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Desta forma, a compreensão das críticas realizadas a pretexto 

da criação de cargos comissionados deve ser vista sempre sob este perfil. 

O problema existe – como sempre – onde há abuso desta 

prerrogativa constitucional. A Constituição é clara ao afirmar que os servidores 

comissionados só podem exercer cargos de direção, chefia e assessoramento. 

Entretanto, tem se tornado muito comum a multiplicação desmedida e indiscriminada 

dos cargos de confiança no setor público. Os órgãos estatais estão apinhados de 

servidores estranhos ao quadro permanente do Estado exercendo funções 

absolutamente corriqueiras, completamente desatreladas daquelas categorias 

constitucionais acima citadas (direção, chefia e assessoramento). Isto tem gerado um 

sensível desconforto perante a sociedade, especialmente quando surgem denúncias de 

nepotismo, de funcionários “fantasmas” ou quando se fala em aumento na 

remuneração dos servidores desta categoria.  

Especialmente no âmbito dos Legislativos este crescimento no 

número de cargos comissionados causa muita espécie, pois a atuação parlamentar é 

predominantemente política. Pouco administrativa, diga-se assim. Desligada da 

prestação de serviços públicos materiais, em outras palavras (saúde, educação, 

transporte, segurança etc.). Portanto, conquanto exerçam um papel importante no 

desenvolvimento dos trabalhos legislativos propriamente ditos, bem como no 

atendimento da comunidade em geral e de interlocução deste público com o poder, 

praticamente toda a ação dos auxiliares comissionados dos parlamentares tem um 

único objetivo: reeleger o titular. E é justamente esta situação que gera desconforto ao 

público, na medida em que enseja o fortalecimento da sensação de que os interesses 

políticos pessoais dos parlamentares são sustentados com recursos públicos. 

Nos Executivo este crescimento dos cargos de confiança tem 

um viés um pouco diferente. Aqui, há uma inegável tendência de substituição dos 

servidores estáveis e concursados das atividades-meio dos órgãos governamentais por 

agentes comissionados. Duas razões fundamentais atuam para fortalecer esta 

tendência.  

A primeira – é importante reconhecer - está vinculada às 

dificuldades de gerenciamento de servidores de carreira estáveis. De fato, o 

gerenciamento de um corpo funcional composto por indivíduos que não podem ser 
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demitidos sem o devido processo disciplinar ou remanejados para outras funções de 

acordo com demandas do serviço público é uma dificuldade brutal. Some-se a isso as 

não raras baixa remuneração e falta de perspectiva de progresso na carreira decorrente 

da ausência de planos de cargos e salários que favoreçam a promoção de funcionários 

diligentes e eficientes, que atuam como fortes fatores desmotivadores. 

Por outro lado, não se pode negar que a criação de novos 

cargos comissionados em um panorama no qual, bem ou mal, a Administração 

Pública já está solidamente estruturada na maior parte das unidades federativas auto-

sustentáveis - ainda que muitas vezes quantitativamente deficiente em sua dimensão 

funcional - também (ou principalmente) obedece à lógica da necessidade de 

acomodação de aliados políticos nos empregos públicos.  

A realização de campanhas cada vez mais caras, complexas e 

competitivas demanda a organização de uma rede de apoiadores proporcionalmente 

gigantesca. Além disso, a progressiva profissionalização das disputas eleitorais 

diminuiu sensivelmente o peso da atuação dos apoiadores que não dependem dos 

empregos públicos para estabelecer seu meio de vida. Com efeito, a estruturação da 

máquina pública a partir destes espaços destinados à ocupação por parte destes 

agentes, ao longo dos anos, criou uma massa enorme de profissionais da política que 

têm por profissão trabalhar em campanhas que, se vitoriosas, asseguram-lhes 

empregos em algum órgão estatal até o próximo ciclo eleitoral, quando eles, mais uma 

vez, mergulham no turbilhão da disputa por votos. 

Por conseqüência, diante do progressivo agigantamento das 

campanhas e da massa de agentes dedicados a realizá-las, os espaços na máquina 

pública destinados a acolhê-los, segundo esta lógica, devem também acompanhar a 

mesma proporção. 

Há de se considerar, ainda, as demandas de acomodação, nos 

postos executivos, dos correligionários dos aliados legislativos. Com efeito, o 

processo de formação de uma base de sustentação parlamentar de um governo 

qualquer passa invariavelmente pela participação direta ou indireta destes aliados no 

próprio governo. E o principal mecanismo através do qual funciona esta participação 

é a divisão dos postos e espaços governamentais entre os aliados, proporcionalmente 

ao seu peso político. 
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Max Weber, ao descrever sobre os objetivos dos partidos 

políticos, já denunciava que “a ocupação dos cargos administrativos pelos seus 

membros costuma ser, freqüentemente, um fim acessório” de tais agremiações 223. 

Distinguia, destarte, o autor, os partidos “representantes de ideologias” daqueles 

movidos pelo desejo de conquistar a máquina pública. Resumir-se-iam estes, ainda 

segundo suas lições, a “organizações de patronagem de cargos” interessadas 

“simplesmente em colocar, mediante as eleições, seu chefe na posição de dirigente, 

para, em seguida, ocupar os cargos estatais com seu séquito” 224. Os partidos 

americanos, segundo seu entendimento, filiar-se-iam a esta espécie. A aceitação desta 

tese conduzir-nos-ia à conclusão de que “as lutas partidárias não são, portanto, apenas 

lutas para consecução de metas objetivas, mas são, a par disso, e sobretudo, 

rivalidades para controlar a distribuição de empregos” 225. Era o que o autor 

denominava “spoils system”, consistente na atribuição de todos os cargos ao “séquito 

do candidato vitorioso” 226. 

Reside exatamente aqui, pois, o limite entre um regime sadio e 

outro fisiológico, corporativo e meramente extrativista da energia da máquina pública 

em favor de uma minoria de favorecidos. 

Foi dito no início que a ocupação dos postos públicos por 

dirigentes partidários é uma das conseqüências constitucionalmente aceitas das 

disputas eleitorais. Os partidos vitoriosos devem possuir a prerrogativa de nomear os 

dirigentes da máquina pública que possam auxiliar o titular do mandato eletivo a 

colocar em prática as propostas que sensibilizaram a maioria dos eleitores. E esta 

concretização de propostas, dentro dos limites da moralidade e da legalidade, como 

adiantado, não pode depender de ulterior convencimento do núcleo estável de 

servidores. Não há absolutamente nada de errado nesta lógica. 

Entretanto, para que esta lógica permaneça coerente e 

aceitável, estes espaços destinados à acomodação destes dirigentes deve se 

circunscrever ao absolutamente necessário ao comando da máquina pública. Nada 

                                                 
223 Economia e sociedade... op. cit., Vol. 1, p. 188. 
224 Economia e sociedade... op. cit., Vol. 2, p. 545/546. O autor reconhece, entretanto, logo na 
passagem seguinte, que “em regra, porém, os partidos são ambas as coisas: têm fins políticos objetivos, 
transmitidos pela tradição e, devido a esta última, apenas lentamente modificáveis, mas aspiram 
também à patronagem de cargos”. 
225 WEBER, Max. Ciência e política – duas vocações. 19ª edição. São Paulo: Cultrix, 2005, p. 68. 
226 Economia e sociedade... op. cit., Vol. 2, p. 554. 
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mais. A lógica constitucionalmente aceita, mais uma vez, envolve a idéia de um corpo 

fixo de funcionários comandados por dirigentes alternantes. A alocação de servidores 

demissíveis ad nutum em funções ordinárias é prática não admitida por nosso 

ordenamento jurídico. Independentemente das dificuldades oriundas do estatuto 

jurídico que os rege, estas funções devem ser exercidas ou por servidores de carreira, 

ou por empregados de empresas particulares prestadoras de serviço contratadas pelo 

poder público. 

É verdade que a constatação prática destes desvios de função é 

sempre muito difícil. Depende de prova que, nestes casos, sempre carrega algum grau 

de subjetividade. Não obstante, a dificuldade na definição prática do que se entende 

por cargo de direção, chefia ou assessoramento não torna legal a subversão. 

Assim, qualquer coisa que escape a esta regra deve ser 

compreendido como abuso e devidamente combatido pelas vias adequadas.  

E este abuso é o sinal indicativo do processo de colonização 

ora cuidado. Aqui, o Estado passa a ser uma extensão do partido.  

Os danos desta forma de reversão da energia da máquina 

pública são nítidos. O principal deles é, sem dúvida alguma, a precarização da 

Administração Pública. As principais funções públicas passam a ser exercidas por 

servidores não necessariamente preparados sob o ponto de vista técnico com prejuízos 

sensíveis para a eficácia das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Outro 

prejuízo é o esmagamento das oposições que desemboca na diminuição das chances 

reais de alternância no poder – preceito caro ao regime democrático. Os partidos 

vitoriosos passam a contar com o gigantismo de uma estrutura de apoio paga com 

recursos públicos e que passa a ser orientada na direção da aniquilação das 

divergências e da perpetuação no poder a partir da cooptação e do fisiologismo. 

Todavia, o aumento numérico dos cargos de livre provimento 

não é a única forma de colonização das estruturas estatais. Ao menos três outras 

podem ser facilmente identificadas. 

A primeira, mais simples e contemporânea, consiste na 

ocupação de postos localizados nas empresas e instituições prestadoras de serviços 

para os órgãos públicos pelos quadros partidários. Por exemplo, o motorista do 

candidato a uma vaga legislativa é contratado para dirigir para o agora parlamentar 
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pela empresa responsável pela locação de veículos com fornecimento de 

combustíveis. Outro exemplo: os técnicos responsáveis pela elaboração do programa 

de governo de um candidato vitorioso são contratados por um instituto de pesquisa 

para desenvolver um trabalho encomendado pelo governo. Isto tudo sem falar nas 

empresas especializadas em terceirização de mão-de-obra que, sem qualquer requinte 

jurídico, são contratadas para suprir o Estado com agentes – muitas vezes 

pessoalmente escolhidos pelos dirigentes – dedicados ao exercício de funções 

administrativas. 

Há, ainda, outro caminho, mais silencioso e preocupante, 

consistente na doutrinação partidário-ideológica dos quadros permanentes dos órgãos 

públicos. Trata-se da colonização pela via inversa. Por meio deste expediente, a 

própria estrutura permanente do Estado passa a ser orientada partidariamente.  

Os partidos de orientação ideológica mais à esquerda, 

conquanto não sejam monopolistas desta prática, são os que dela sabem extrair os 

melhores resultados. O mecanismo preferido pelos artífices deste processo inverso de 

colonização consiste no emprego das organizações associativas que congregam os 

servidores efetivos, especialmente os sindicatos, autorizados no âmbito do serviço 

público civil pelo art. 37, VI, da Constituição Federal. 

É claro que a participação política é um direito assegurado a 

todos os cidadãos brasileiros. À falta de previsão constitucional expressa em sentido 

contrário, aos servidores públicos não se pode negar o gozo deste direito fundamental. 

Tanto assim que o art. 38 da Constituição Federal regula as formas de se 

compatibilizar as prerrogativas decorrentes do mandato eletivo e do cargo público 

anteriormente ocupado. Não obstante, é necessário reconhecer os riscos inerentes a 

esta liberdade.  

Como visto, o exercício da democracia consiste na escolha 

periódica, pela maioria dos eleitores, de plataformas e projetos que devem ser 

convertidos em políticas e ações públicas. O jogo democrático não comporta que as 

escolhas políticas da sociedade sejam submetidas a um juízo posterior realizado por 

um corpo burocrático, normalmente selecionado não diretamente pelos eleitores, mas 

pela via do concurso público de provas ou de provas e títulos.  
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Daí que este tipo de colonização é muito preocupante, uma 

vez que a máquina pública pode resistir muito mais do que de fato deve à implantação 

das políticas escolhidas pelos eleitores nas consultas públicas periodicamente 

realizadas. Conquanto seu impacto na máquina pública seja hoje infinitamente menor 

do que a colonização realizada mediante a ocupação dos cargos de livre provimento e 

exoneração, seus efeitos são infinitamente mais preocupantes.  

Por fim, não é possível deixar de fazer referência a uma 

modalidade de colonização que pode colocar em xeque o equilíbrio do sistema de 

freios e contrapesos cuidadosamente estabelecido pelo texto constitucional. 

Como sabido, o controle do poder pelo poder é a pedra 

angular sobre a qual se apóia toda a estrutura organizacional de divisão de funções 

entre os diversos órgãos e instituições constitucionais. Daí a previsão, no texto da Lei 

Maior, de vários mecanismos de limitação horizontal recíproca da atuação dos 

integrantes dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Desta forma, é muito importante que os órgãos dedicados ao 

exercício de controle institucional, tais como os Tribunais ou Conselhos de Contas e 

os Tribunais Superiores, não sejam colonizados pelos partidos. A prerrogativa de 

indicação dos integrantes destes órgãos deve ser exercitada de forma absolutamente 

responsável e o mais técnica e desinteressadamente possível. 

Entretanto, nem sempre estas indicações estão livres das 

influências exclusivamente políticas. Por exemplo, em conformidade com o que será 

visto com mais detalhes no próximo capítulo, quando tratarmos da importância crucial 

do regular e eficiente funcionamento dos instrumentos de accountability da ação dos 

agentes estatais, pelo menos sete dos nove atuais conselheiros do Tribunal de Contas 

da União são oriundos do palco político. Cinco deles são ex-deputados federais ou ex-

senadores. 

A utilização política destes órgãos fragiliza enormemente a 

saúde do regime democrático. Como se verá mais adiante, o texto constitucional não 

traz muitas amarras capazes de controlar juridicamente o mérito das indicações para 

composição dos aludidos órgãos. Restaria, assim, à sociedade civil acompanhar com 

mais atenção estes procedimentos para assegurar que o ímpeto de colonização 

partidária não atinja também estas instituições. 
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2.8.1. O fisiologismo, a patronagem e a cooptação de 

parlamentares e partidos 

Consoante anteriormente asseverado, a colonização das 

estruturas estatais guarda grande conexão com as alianças e coligações políticas para a 

composição das bases de sustentação dos governos. 

Nos regimes presidenciais – como o brasileiro -, as eleições 

para o preenchimento dos cargos executivos e legislativos são independentes. Em 

função desta característica, não raro, o partido que emerge das urnas como vitorioso 

na disputa pela chefia do Executivo não é aquele que elegeu a maioria no legislativo. 

Em um sistema pluripartidário – como o nacional, mais uma vez -, este quadro se 

agrava. Desde 1989 – ano em que foram realizadas as primeiras eleições presidenciais 

diretas depois do último eclipse democrático – nenhum dos partidos que se mostrou 

capaz de lançar uma candidatura exitosa à presidência da República foi capaz de alçar 

ao Congresso Nacional uma correspondente maioria (simples que fosse) dos 

parlamentares. A formação das maiorias legislativas sempre dependeu, portanto, de 

composições políticas travadas com outros partidos. 

E é aí que reside o perigo. 

É claro que as composições políticas não devem ser execradas 

nem pelos sistemas políticos e nem pelos seus comentaristas. Elas são parte do jogo 

político democrático e são realizadas em todo o mundo. Até mesmo aos regimes 

bipartidários as alianças não são totalmente estranhas, conquanto normalmente 

circunscritas a temas específicos e negociadas caso a caso. Isto porque o exercício da 

função pública exige responsabilidade. Daí que, mesmo nestes sistemas mais rígidos, 

também não são raros os acordos entre governo e oposição, celebrados mediante 

concessões recíprocas, em torno de assuntos de relevância suprapartidária.  

Perceptível, portanto, que estes acordos políticos celebrados 

em favor da governabilidade, mediante concessões recíprocas, refletem, em última 

instância, as concessões realizadas no seio da sociedade entre os diferentes grupos 

sociais para que a convivência em comunidade se torne possível e harmônica. 

Entretanto, uma vez mais, o problema decorre não dá prática 

em si, mas das bases sobre as quais os acordos políticos são realizados. 
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Historicamente não é possível dizer ao certo o que veio antes: 

se a exagerada estrutura funcional do Estado (especialmente aquela destinada a 

acolher os servidores comissionados) ou se o apetite dos partidos por ela. Todavia, o 

que se pode dizer com grande dose de convicção é que, hoje, uma se alimenta da outra 

em um ciclo danoso à sociedade, á máquina adminitrativa e à própria normalidade 

política. 

É claro que as alianças entre partidos em favor da 

governabilidade envolvem o rateio dos espaços existentes na máquina administrativa 

entre os diversos atores que as celebram. No regime parlamentarista esta prática é 

mais que corriqueira. Pois de que outra forma os partidos aliados poderiam 

efetivamente participar dos governos? As alianças no âmbito exclusivamente 

legislativo confeririam um destaque desproporcional ao partido do chefe do 

Executivo.  

Entretanto, o que tem se tornado muito comum são as alianças 

formadas a partir de um vácuo ideológico ou programático, orientadas única e 

exclusivamente em função do desejo de ocupação dos postos públicos para a obtenção 

de vantagens partidárias e pessoais não raro pouco republicanas. É o fisiologismo e a 

patronagem em suas feições mais cruas (pork-oriented systems ou spoils systems). Por 

meio delas, os partidos dividem entre si as estruturas estatais nas quais alojam seus 

correligionários orientados expressamente a favorecer determinado grupo político, 

seja por meio da execução direcionada de políticas públicas, seja por meio da 

corrupção. 

O vício da colonização, neste sentido, adquire tonalidade 

totalmente particular. Quando utilizada como instrumento de patronagem entre os 

partidos e o governo, o potencial de dano se multiplica exponencialmente. Trata-se da 

expressão mais aberta do fisiologismo. 

Na mesma linha defendida por Argelina Cheibub Figueiredo e 

Fernando Limongi, ainda que não seja esta a única e exclusiva motivação de sua 

atuação, não é possível negar que os políticos em geral interessam-se muito por 

“patronagem e sinecuras” 227. O spoils system, identificado por Max Weber – e tratado 

com mais detalhes logo adiante, no tópico relativo à colonização das estruturas do 
                                                 
227 Executivo e legislativo na nova ordem constitucional. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999, 
p. 37. Os autores referem-se aos parlamentares em geral.  
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Estado – constitui-se em grande incentivo à formação de alianças inusitadas a partir 

da cooptação de legendas e políticos por parte dos membros do governo. 

Já foi ressaltada neste trabalho a enorme força gravitacional 

que os governos exercem sobre os partidos brasileiros atuais de estrutura 

programática rarefeita. E a arma de convencimento e atração mais empregada pelos 

chefes governantes é a distribuição de cargos e vantagens da máquina pública. 

A patronagem, entendida como a troca de apoio por diversas 

formas de vantagens e favores da máquina pública (dentre as quais se inserem as 

posições na estrutura administrativa do Estado), é prática quase tão antiga quanto o 

próprio parlamento moderno. As figuras do Whip e do Patronage Secretary do 

parlamento inglês são emblemáticas. Moisei Ostrogorski, Maurice Duverger (baseado 

no citado autor russo) e Max Weber descrevem estas figuras com uma riqueza 

pitoresca de detalhes.  

O Whip, segundo Max Weber, “era a mais importante 

personagem político-profissional da organização do partido” inglês, eis que “em suas 

mãos estava a patronagem dos cargos; a ele tinham que se dirigir os caçadores de 

cargos, conversando ele, a seu respeito, com os deputados dos diversos distritos 

eleitorais” 228. 

Ostrogorski, explica a origem popular da expressão: “In fox-

hunting language ‘Whip’ denotes the huntsman’s assistant who whips in the pack of 

hounds” 229. Trazendo a analogia da caça de raposas para o campo da política, o Whip 

era, no parlamento inglês, o agente a serviço do líder da maioria que assegurava 

sólidas maiorias aos ministros britânicos “mediante a compra dos votos, se não das 

consciências dos Deputados”, como relatou Maurice Duverger 230. Em tradução livre 

do inglês para o português, a expressão whip significa chicote, acoite. Whip in, por 

sua vez, pode ser traduzido como reunir, agregar. Assim, a função do Whip era reunir 

“no chicote” o maior número possível de membros do parlamento em favor da 

maioria governista. 

A prática da compra de votos era, ainda de acordo com 

Ostrogorski, tão aberta, que chegou a ser institucionalizada, com guichê próprio no 
                                                 
228 Economia e sociedade…op. cit., Vol. 2, p. 552.  
229 Democracy and the organization of political parties. Volume I: England… op. cit., p. 71. 
230 Os partidos políticos… op. cit., p. 22. 
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Parlamento para pagamento dos deputados e com a criação de um cargo específico 

para sua operacionalização. O Patronage Secretary dedicava-se a exercer, em nome 

do Gabinete, o controle rigoroso da bancada: 

“Ministers bought their majority by payment o factual 

cash; they had a window in the House itself where the 

members came to be paid for their votes after division. 

The First Lord of the Treasury, having too much to do, 

created, in 1714, the office of political secretary to the 

Treasury to aid him in these financial operations. This 

official was called the Patronage Secretary, because, in 

his capacity of agent of corruption, he disposed of the 

patronage, that is to say, of appointments to 

Government offices” 231. 

 

Nos Estados Unidos, a figura do Whip foi criada ainda no 

século XIX e até hoje subsiste. O Partido Republicano instituiu a figura em 1897 e o 

Democrata em 1899. Entretanto, a sua função hoje não envolve o gerenciamento de 

guichês oficiais para o pagamento de vantagens aos parlamentares. Seu papel é o de 

auxiliar os leaders dos partidos (ou da maioria e minoria) a garantir a disciplina nas 

votações 232. 

Apesar de execrável, percebe-se, em conclusão, que a 

cooptação de partidos e parlamentares para, à custa do oferecimento de vantagens 

diversas e cargos na máquina pública, formarem a base de sustentação do governo no 

legislativo, é prática que não foi inventada no Brasil. Não obstante, encontrou aqui um 

ambiente bastante favorável ao seu desenvolvimento. 

Sua correção, neste cenário, é muito complexa e passa pela 

alteração de diversas regras estruturais e conjunturais.  

A primeira delas demanda a necessidade de respeito ao ditame 

constitucional que estabelece que apenas cargos de direção, chefia e assessoramento 

podem ser ocupados por servidores livremente nomeados. Mais do que isso, demanda 

                                                 
231 Democracy and the organization of political parties. Volume I: England… op. cit., pp. 71-72. 
232 Fonte: House of Majority Whip - http://majoritywhip.house.gov/about/role/ - Acesso em 10.03.09. 



 236

a realização de uma ampla reforma administrativa que torne mais eficiente o serviço 

público e, assim, reduza os espaços e torne mais visível às críticas populares esta 

prática de ocupação indiscriminada dos postos estatais. Entretanto, dados os objetivos 

delimitados deste trabalho, a definição dos contornos desta reforma não cabe nestas 

linhas. 

A segunda pressupõe a existência de um quadro de partidos 

mais estável e concentrado. Regras como a vedação às coligações proporcionais e a 

cláusula de barreira ou desempenho podem, sem esmagar a possibilidade de 

representação das minorias, fazer com que os partidos pequenos e pouco ou nada 

representativos sejam excluídos do cenário político principal (enquanto mantiverem 

esta pequenez), tornando mais visível a aritmética das alianças celebradas. Assim, os 

acordos políticos serão mais transparentes à sociedade e aos órgãos de controle. Isto 

favorecerá o processo de fortalecimento do regime democrático a partir das punições 

eleitorais que os cidadãos poderão impor aos aliados quando tomarem conhecimento 

de forma mais objetiva (e deles discordarem, claro) dos moldes sobre os quais os 

acordos governamentais são forjados. 

A terceira, passa pelo fortalecimento dos instrumentos de 

controle da máquina administrativa e pelo aperfeiçoamento dos mecanismos de 

punição dos agentes públicos e privados responsáveis por malversação de bens 

públicos. Enquanto for relativamente fácil e praticamente livre de punições as práticas 

de atos ímprobos por parte de agentes públicos mal intencionados, o fisiologismo 

continuará sendo uma moeda de troca forte entre muitos players do jogo político. 

Por fim, não podemos deixar de mencionar, ainda que 

brevemente (eis que o tema será mais bem tratado no início do próximo capítulo sob o 

signo do accountability), o principal e definitivo instrumento corretivo da 

patronagem, do fisiologismo, da cooptação e de qualquer outra deficiência do sistema 

político: o  voto popular. Onde falharam todos os demais meios, emerge a soberania 

do povo como corretivo supremo dos desvios dos representantes. Todavia, conforme 

será visto logo adiante, o exercício do poder de punir pelo voto os políticos indignos e 

premiar os valorosos depende estritamente de um juízo de valor que só pode ser feito 

a contento quando o povo ostenta um alto grau de educação para a política. E isso, em 

muitos momentos falta ao brasileiro.  
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2.8.2. A possibilidade de contaminação do resultado das eleições 

seguintes 

Como já anteriormente destacado, a ocupação dos postos 

estatais pelos agentes partidários pode ser analisada sob dois aspectos. Ou bem este 

preenchimento se dá de forma saudável e comedida, nos limites do mínimo necessário 

para comandar o timão da máquina pública para direcionar toda sua energia para o 

caminho difusamente apontado pelos eleitores nas urnas, ou bem esta ocupação é 

impulsionada pelo único e exclusivo propósito de aparelhar, colonizar a estrutura 

estatal com os correligionários partidários para assegurar a fruição das benesses do 

poder por parte destes pequenos grupos, bem como assegurar, tanto quanto possível, a 

reeleição dos titulares. 

Neste último caso, a ocupação transcende as necessidades 

administrativas dos órgãos públicos, seja sob o ponto de vista numérico, seja sob o 

ponto de vista qualitativo, no que se refere à natureza do vínculo que os une ao 

Estado. Também sob o prisma finalístico, a atuação deste grupo de parlamentares não 

se amolda às demandas do Estado, eis que seu interesse principal não é simplesmente 

executar as políticas públicas (preferencialmente da forma mais eficiente possível, 

muito embora este objetivo não possa ser genericamente imputado na prática aos 

demais servidores estáveis), mas também (ou especialmente) dirigir as energias do 

órgão público em favor do fortalecimento da candidatura de um agente ou de um 

grupo deles. 

É claro que a reeleição ou não do titular do cargo público não 

é exclusivamente dependente do aparelhamento da máquina estatal. Salvo em 

municípios muito pequenos onde o setor público local é responsável pela geração de 

parte relevante dos empregos e das riquezas – e que, em verdade, nem deveriam ser 

dotados da ampla autonomia que a Constituição assegura a estas unidades federativas 

-, o aparelhamento do Estado não é capaz de garantir, por si só a perpetuação no poder 

do grupo que momentaneamente o ocupa.  

Entretanto, não se pode negar que, especialmente no âmbito 

das eleições legislativas, o titular de mandato político parte para a campanha eleitoral 

com uma vantagem substancial sobre seus adversários que não gozam desta 
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prerrogativa. Isto porque toda a energia daquele séquito enorme de servidores 

públicos comissionados submetidos à sua influência direta é revertida em busca da 

reeleição do titular. Daí a desigualdade. 

A discussão consiste em saber se esta desigualdade é admitida 

por nosso ordenamento jurídico, ainda que implicitamente. 

Parece-me que a resposta é negativa. Muito embora, na 

prática, no dia-a-dia da administração do Estado (lato sensu), seja muito difícil 

diferenciar a atividade político-partidária da atuação político-institucional dos agentes 

públicos (especialmente daqueles lotados nos gabinetes legislativos), não me parece 

correto admitir que o sistema constitucional brasileiro tolere que vantagens 

comparativas desta natureza sejam asseguradas mediante o emprego de recursos 

públicos. 

Neste campo, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 73, III, traz uma 

vedação muito clara aos agentes políticos. De acordo com sua redação expressa: 

“Art. 73 – São proibidas aos agentes públicos, 

servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 

afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 

pleitos eleitorais: 

(...) 

III – ceder servidor público ou empregado da 

administração direta ou indireta federal, estadual ou 

municipal do Poder Executivo, ou usar de seus 

serviços, para comitês de campanha eleitoral de 

candidato, partido político ou coligação, durante o 

horário de expediente normal, salvo se o servidor ou 

empregado estiver licenciado” (grifo nosso). 

 

Muito embora a redação do dispositivo ora cuidado tenha 

circunscrito a vedação aos servidores do Poder Executivo, parece que disse menos do 

que deveria dizer, pois não há distinção de substância entre os servidores do 

Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Portanto, assim como não é dado aos 
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funcionários, por exemplo, de algum Ministério deixar seus afazeres para participar 

de evento de cunho eleitoral, também é vedado aos servidores do Tribunal de Justiça 

de dado Estado abandonar os cartórios durante o período de trabalho para fazer 

campanha para algum candidato, quem quer que ele seja. Ora, se esta lógica vale para 

os agentes destes dois poderes, porque não valeria para os agentes lotados nos órgãos 

Legislativos? 

Entretanto, conforme já dito, a dificuldade de se diferenciar as 

atividades institucionais e políticas dos assessores e demais agentes públicos 

legislativos milita em seu favor.  

Desta forma, em conclusão, a colonização das estruturas do 

Estado com os agentes partidários, além de todos os revezes mencionados, pode 

também apresentar o indesejável efeito de desequilibrar as disputas eleitorais em 

favor daquele que ocupa maiores espaços nos órgãos públicos. 

 

2.9. A fragmentação dos partidos 

Conquanto intimamente conexos, o fenômeno da 

fragmentação dos partidos é um tanto diferente do da multiplicação ou pulverização 

dos partidos. Enquanto este último diz respeito ao modelo de organização do sistema 

de partidos propriamente dito, aquele remete às regras formais e informais de 

estruturação interna dos partidos que favorecem a fragilização dos laços de coesão 

que unem os integrantes de cada agremiação isoladamente considerada. 

Em outras palavras, para os fins deste trabalho, entende-se por 

fragmentação partidária o fenômeno responsável pela formação de partidos a partir de 

bases altamente heterogêneas que se refletem em uma composição interna que carece 

de qualquer coesão mais sólida. Seus sintomas mais evidentes são a indisciplina e, no 

limite, a infidelidade. Enquanto esta envolve a idéia de migração de uma legenda para 

outra, aquela diz respeito à não obediência, por parte dos militantes, parlamentares, 

executivos e dirigentes, aos comandos e decisões emanadas das instâncias partidárias 

estatutariamente competentes. O campo preferido – não exclusivo, como se verá - da 

indisciplina é o parlamentar. 

Trata-se, em reforço ao asseverado, de uma característica 

essencialmente interna dos partidos e de seus integrantes. 
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É importante que seja feita, desde logo, uma ressalva 

terminológica relevante. A idéia de fracionamento partidário não é empregada neste 

trabalho no mesmo sentido que a emprega Giovanni Sartori. Em seu estudo mais 

popular e abrangente sobre o fenômeno partidário, o aludido autor, trata sobre este 

signo o fenômeno relativo ao número e ao tamanho dos partidos existentes em um 

mesmo sistema 233. O mesmo ocorre com Douglas W. Rae 234. 

Conforme exposto no início, no âmbito deste trabalho 

entende-se por fragmentação o fenômeno responsável pela divisão interna dos 

partidos. A questão relativa ao número e tamanho dos partidos já foi tratada mais 

acima, sob o prisma específico da sua multiplicidade.   

Com relação ao tópico ora estudado, Giovanni Sartori já 

reconhecia que: 

“qualquer que seja a disposição organizacional – formal 

e informal – um partido é um agregado de pessoas que 

formam constelações de grupos rivais. Um partido pode 

mesmo ser, quando observado de dentro, uma 

confederação mal estruturada de subpartidos. (...) A 

questão é, portanto, como a unidade ‘partido’ é 

articulada, ou desarticulada, pelas suas subunidades. 

Como dissemos anteriormente, o próprio partido é – de 

dentro – um sistema” 235.  

 

Com efeito, a heterogeneidade interna das legendas se revela, 

desde logo, a partir da origem dos seus integrantes. Conforme se pode extrair da 

próxima tabela, a formação profissional dos deputados federais eleitos em 2002 

denota que, embora algumas legendas tenham uma forte ligação com alguns setores 

profissionais específicos (por exemplo, o PT e com os professores, ou o PL (PR) com 

os pastores evangélicos), nenhuma delas é composta exclusivamente por segmentos 

sociais específicos. 

                                                 
233 Partidos e sistemas partidários... op. cit., pp. 334 e ss. 
234 The political consequences of electoral law... op. cit., pp. 98-99. 
235 Partidos e sistemas partidários... op. cit., p. 94.  
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Tabela – Composição profissional dos Deputados Federais da 52ª Legislatura 

(2003-2007) – por setor e partido 236 

Profissões / 
ocupações 

PFL 
(DEM) PP PMDB PSDB PT PDT PL 

(PR) PTB PSB PPS PC  
do B Outros

Empresários 
urbanos 28 18 21 15 4 4 8 7 6 6 1 6 

Empresários 
rurais 14 7 10 5 1 - - 6 - 2 - 1 

Empresários 
mistos 5 6 6 2 - - - 1 - - - - 

Profissões 
liberais 

tradicionais 
24 11 24 21 19 9 5 5 9 7 5 6 

Outros 
profissionais - 3 2 3 6 1 - - 1 - 1 2 

Setor público 25 8 21 21 15 5 4 6 5 3 2 6 

Professores 9 5 11 15 30 2 1 3 5 2 2 1 

Comunicadores 3 2 4 2 2 1 6 3 - - 1 4 

Pastores 3 2 3 1 - 1 11 3 2 - - - 
Empregados 

não-manuais em 
serviços 

1 - - 1 6 1 - - - - 1 - 

Técnicos 1 - - - 6 - 2 - - - 1 1 
Metalúrgicos - - - - 5 - 1 - 1 1 - - 
Trabalhadores 

agrícolas - - - - 5 - - - - - - - 

Outras 
profissões - 2 - - - - - - - - - 1 

Políticos 4 - 5 1 3 1 - 1 - 1 - - 

Bancada eleita 84 49 75 70 91 21 26 26 22 15 12 22 

 

Esta diversidade se reflete, também, sob o ponto de vista do 

patrimonial. Analisada uma amostra um pouco mais ampla (todos os políticos eleitos, 

por partido, em 2002), é possível claramente notar que, especialmente os partidos 

mais influentes têm representantes em todos os extratos econômicos da sociedade, 

conforme se depreende da tabela abaixo.  

É interessante notar que, segundo os números abaixo 

compilados, alguns partidos tradicionalmente considerados de esquerda, tais como o 

PT, o PSB e o PDT, contam com políticos milionários alinhados em suas fileiras. É 

                                                 
236 RODRIGUES, Leôncio Martins. Mudanças na classe política brasileira. , p. 66. 
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bem verdade que este número é muito menor do que aquele que representa os 

abastados filiados, por exemplo, ao PMDB, ao DEM e ao PSDB. Entretanto, em 

contrapartida, estas legendas mais conservadoras também contam com uma parcela 

nada desprezível de militantes nos extratos econômicos que reúnem cidadãos com 

patrimônios mais modestos. 

 

Tabela – Faixas de patrimônio declaradas por todos os políticos eleitos em 2002 – 

por partido 237 

Partido Total de 
eleitos 

R$ 
0,00* 

Até R$ 100 
mil 

R$ 100 
mil a R$ 
500 mil 

R$ 500 
mil a R$ 1 

milhão 

R$ 1 
milhão a 

R$ 10 
milhões 

Acima de    
R$ 10 

milhões 

PT 269 39 99 120 8 3 0 
PMDB 249 31 29 92 45 49 3 

PFL 
(DEM) 248 30 23 70 43 78 4 

PSDB 244 38 24 84 49 41 8 
PP 150 24 15 58 26 23 4 

PSB 98 24 16 42 12 4 0 
PTB 97 14 11 37 12 20 3 

PL (PR) 96 27 18 24 11 14 2 
PDT 94 15 17 36 19 7 0 
PPS 62 11 5 26 13 4 3 

PC do B 32 7 11 14 0 0 0 
PSD 32 7 7 11 2 5 0 
PST 17 5 3 7 1 1 0 
PV 16 1 5 7 2 1 0 

PSL 15 4 2 5 2 2 0 
PSC 14 3 5 5 1 0 0 

PRONA 13 3 3 6 1 0 0 
PMN 10 4 2 4 0 0 0 
PSDC 7 0 3 4 0 0 0 

PT do B 7 1 4 1 1 0 0 
PRP 6 1 3 2 0 0 0 

PRTB 4 0 1 2 0 1 0 
PGT 3 1 2 0 0 0 0 
PTN 3 0 1 0 1 1 0 
PHS 2 2 0 0 0 0 0 
PAN 1 0 1 0 0 0 0 
PTC 1 0 0 0 1 0 0 
Total 
geral 1790 292 310 657 250 254 27 

% do nº total de 
eleitos 16,3 17,3 36,7 14,0 14,2 1,5 

                                                 
237 RODRIGUES, Fernando.  Políticos do Brasil – uma investigação sobre o patrimônio declarado e a 
ascensão daqueles que exercem o poder. São Paulo: Publifolha, 2006, p. 122. 
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* dos 292 políticos vencedores nas eleições de 2002 e com R$ 0,00 de patrimônio declarado, 170 não 
revelam os valores de seus bens; 68 dizem não possuir bens; 33 não tiveram suas declarações entregues 
pela Justiça Eleitoral; 2 apresentaram as declarações dos cônjuges que também foram eleitos em 2002 e 
já tiveram seu valor computado; 1 disse que seus bens estão na declaração do cônjuge, que não foi 
entregue; e 18 apresentaram declarações com valores ilegíveis. 

 

Além disso, ainda, a composição regional das bancadas, 

inegavelmente exerce papel preponderante na definição dos rumos dos partidos. Em 

um cenário notabilizado pelas gritantes desigualdades regionais – como o brasileiro –, 

os partidos políticos de caráter necessariamente nacional são forçados a espalhar-se 

pelo território nacional. Conseqüentemente, estas disparidades regionais acabam se 

refletindo na orientação consensual de cada um dos partidos.  

Conforme é possível extrair da tabela abaixo, com algumas 

naturais diferenças de intensidade, os principais partidos estão fortemente 

representados em todas as regiões do Brasil. O DEM, por exemplo, apesar do 

expressivo peso da região nordeste na eleição de seus deputados federais, também 

exerce uma influência nada desprezível no sudeste. O inverso ocorre com o PT. 

Apesar de parcela significativa de sua força eleitoral concentrar-se no sudeste, o 

número de deputados federais eleitos na região nordeste também interfere 

sensivelmente na matemática final da composição de sua bancada congressual. 
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Tabela – Distribuição dos Deputados Federais por região e por partido – 51ª 

Legislatura (2003/2007) 238 

Partido Bancada NO NE CO SE SUL 

PT 91 10 17 8 37 19 
PFL (DEM) 84 11 44 6 18 5 

PMDB 75 9 23 10 17 16 
PSDB 70 8 22 8 26 6 

PPB (PP) 49 6 10 4 15 14 
PTB 26 4 6 1 9 6 

PL (PR) 26 5 7 1 11 2 
PSB 22 1 7 0 13 1 
PDT 21 5 4 0 7 5 
PPS 15 2 3 1 6 3 

PC do B 12 2 5 1 4 0 
PRONA 6 0 0 0 6 0 

PV 5 0 1 0 4 0 
PSD 4 1 1 1 1 0 
PST 3 1 0 0 2 0 
PMN 1 0 1 0 0 0 
PSC 1 0 0 0 1 0 

PSDC 1 0 0 0 1 0 
PSL 1 0 0 0 1 0 

TOTAL 513 65 151 41 179 77 

 

 

Com efeito, conforme demonstram as tabelas acima 

transcritas, cada um dos principais partidos nacionais atuais, com algumas diferenças 

relativas ao grau de predominância de uma ou outra categoria, congrega políticos das 

mais diferentes origens territoriais, sociais e econômicas. 

Perceba-se que, para alcançarmos estas conclusões, 

empregamos como amostra apenas os candidatos eleitoralmente bem sucedidos dos 

partidos. Certamente, se ampliarmos o universo da amostragem para todos os 

militantes ou filiados de cada partido alcançaremos a conclusão de que a 

heterogeneidade de seus integrantes é mais intensa ainda. 

                                                 
238 Fonte: Câmara dos Deputados - http://www2.camara.gov.br/deputados/eleicao.html - Acesso em 
15.03.09. 



 245

É bom que se esclareça desde logo. Por si só, a composição 

heterogênea de um partido não lhe traz quaisquer prejuízos. Pelo contrário. Ela 

favorece o enriquecimento da decisão política partidária a partir da decantação, no 

seio das próprias agremiações, dos mais diversos interesses existentes na sociedade. 

Ademais, esta heterogeneidade é reflexo da própria diversidade que marca a 

sociedade brasileira. Em verdade, o que determina a vitalidade de um sistema 

partidário não é a homogeneidade dos integrantes de cada legenda, mas a forma pela 

qual as divergências internas em cada uma delas são digeridas e harmonizadas: se 

após ampla discussão interna, ou se mediante o mero exercício de mando caudilhista 

dos oligarcas partidários. 

Há uma enormidade de pretextos capazes de fragmentar um 

partido. Na verdade, qualquer decisão mais polêmica é capaz de romper 

irreparavelmente a coesão de uma legenda. Não obstante, as modalidades mais 

freqüentes de fragmentação decorrem da divisão temática ou territorial dos partidos.  

Como exemplos da primeira forma podem ser citados os 

militantes oriundos de movimentos sindicais, ruralistas e religiosos (evangélicos, 

especialmente). Muitas vezes, o vínculo que une estes representantes entre si é mais 

forte do que aquele que os une a seus partidos. 

Por tratar-se de fato auto-explicativo, a segunda modalidade 

dispensa maiores comentários. Os diferentes interesses territoriais dos representantes 

de uma mesma legenda estão fadados a sempre gerar divergências em seu interior, 

que podem ser pontuais e passageiras ou duradoras. 

Desta forma, sob o ponto de vista estático, vertical, individual 

cada partido, estes segmentos representam interesses legítimos dentro de cada legenda 

que, em um ambiente de vitalidade democrática, são conciliados após um processo 

interno e externo (com a sociedade) de discussões e de concessões recíprocas. No 

limite, se estes interesses divergentes não puderem ser devidamente harmonizados, o 

partido acaba se dividindo e se homogeneizando internamente. 

Por outro lado, sob o ponto de vista dinâmico, horizontal, 

sistêmico, estas divisões internas de cada agremiação acabam encontrando eco em 

fraturas semelhantes existentes em outras legendas. O resultado é a percepção de um 

recorte interpartidário composto por integrantes de um mesmo segmento, 
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independentemente da orientação de seus respectivos partidos. E é aqui que os 

problemas mais severos emergem. 

A fragmentação de partidos é um fenômeno muito amplo e 

comum, podendo ser enquadradas nesta rubrica toda e qualquer diferença ideológica, 

programática, territorial, etc., existente entre os integrantes de cada legenda, que tenha 

força para, eventualmente, suplantar os laços de lealdade firmados entre o militante e 

seu partido. Entretanto, consoante logo acima afirmado, conquanto não seja fenômeno 

exclusivo da arena parlamentar, é aqui que ela encontra seu ambiente mais favorável e 

é aqui que seus reflexos são mais visíveis à sociedade. 

Esta fragmentação, no parlamento, dificulta muito o consenso. 

Bancadas regionais, ruralistas, evangélicas, católicas, empresariais, sindicais etc., 

buscam fazer prevalecer sobre os partidos e, conseqüentemente, sobre os próprios 

parlamentos, o seu particular ponto de vista sobre determinados assuntos. Por isto a 

dificuldade em se alcançar os acordos. É claro que esta diversidade é natural do jogo 

político democrático. A representação política é o sistema que privilegia o acesso ao 

poder dos setores mais organizados na sociedade e capazes de mobilizar o maior 

número de apoiadores em defesa de suas causas. Não há nada de errado nisso. Por 

outro lado, também não há dúvidas de que esta busca de apoio entre os integrantes de 

diversos partidos gera fraturas – inconciliáveis, muitas vezes - na coesão partidária e 

que isso, indubitavelmente, é prejudicial ao regime. 

Sob outro prisma, cumpre asseverar que a fragmentação não é 

exclusiva dos sistemas de partidos baixa institucionalização. Ela também é comum 

nos regimes em que são escassos os incentivos à migração interpartidária. Nestes 

modelos, os militantes são praticamente forçados a conviver sob uma mesma legenda, 

a despeito de suas divergências, eis que o abandono das legendas ser-lhes-ia 

infinitamente mais custoso sob o ponto de vista político ou eleitoral. 

 

2.9.1. A fragmentação interna dos partidos, o processo de oligarquização 

e os grupos de interesse e pressão 

É muito difícil definir a ordem de precedência temporal destes 

dois fenômenos que se interligam de forma nítida e necessária. O que é claro é que, 

não raro, divisões verificadas no interior das legendas são diretamente refletidas na 
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formação de oligarquias, cada qual comandando o seu próprio grupo partidário 

setorial. Por outro lado, como não existe oligarca sem comandados, uma vez 

estabilizados no comando de sua fração, estes líderes políticos podem tender a 

fomentar a cisão interna – quando não for possível estender seu comando para o resto 

do partido - para aumentar seu peso nas decisões partidárias. 

Além disso, este fenômeno permite a construção de 

oligarquias interpartidárias, responsáveis pelo comando de militantes de diversas 

legendas que defendem posições semelhantes acerca de determinados temas. O 

fortalecimento destes pólos de aglutinação dificulta a negociação do consenso 

político, uma vez que coloca outros interlocutores no caminho do processo de decisão 

política. 

De qualquer forma, em verdade, fragmentação interna e a 

oligarquização dos partidos formam um circulo vicioso que corrói os fundamentos do 

regime partidário: oligarcas fomentam a divisão interna e divisões internas demandam 

o comando de líderes. 

Além disso, a existência de semelhanças (de qualquer fundo 

ou coloração) entre integrantes de diferentes partidos é extremamente explorada por 

grupos de interesse e de pressão, principalmente no âmbito dos parlamentos. Estes 

segmentos organizados procuram, em qualquer terreno partidário, representantes 

dispostos a defender seus interesses específicos. A lógica destes grupos é 

extremamente pragmática: quanto maior for a sua base de apoio, maior a sua 

capacidade de influir nas decisões que envolvem seus próprios interesses. 

 

2.9.2. A fragmentação interna dos partidos e as sub-legendas 

Cumpre, antes de encerrar este tópico, fazer referência a um 

último aspecto, relativo à fragmentação dos partidos, extraído da história dos partidos 

políticos no Brasil.  

Como já dito no capítulo anterior, o regime militar que assumiu 

o comando do país em 1964, por força do Ato Complementar nº 4, de 20 de novembro 

de 1965, instituiu de forma oficial, artificial e forçada, o bipartidarismo entre nós. 

Duas agremiações se formaram: a Aliança Renovadora Nacional – ARENA, mais 
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conservadora, dedicada a oferecer sustentação parlamentar ao governo, e o 

Movimento Democrático Brasileiro – MDB, oposicionista. 

É importante notar, neste contexto, que o regime brasileiro 

convivera até então, desde o fim do Estado Novo, com um sistema pluripartidário 

moderado. Desta forma, sempre foi muito claro que a acomodação, em apenas dois 

partidos, das lideranças políticas forjadas no pluripartidarismo de 1946 não seria 

simples.  

Com efeito, o sistema partidário pós-Vargas já chegava quase 

à maioridade quando foi dissolvido pelo regime militar. Este período fora mais do que 

suficiente para que diversas oligarquias se estabelecessem nas legendas então em 

funcionamento. Não seria tarefa nada simples extingui-las por ato de força e reunir 

sob a mesma bandeira líderes que, até muito pouco tempo antes, competiam de forma 

aguerrida em trincheiras opostas. A conseqüência clara foi a constituição de duas 

legendas extremamente heterogêneas altamente fragmentadas internamente. 

Vale notar que esta heterogeneidade não se dava apenas na 

legenda oposicionista. Na verdade, o grande entrave para o bom funcionamento do 

regime bipartidário estava no partido situacionista, formado principalmente a partir de 

egressos da UDN, do PSD, PSP, PDC e até mesmo do PTB. Pois se seus integrantes 

estavam dispostos a dar suporte ao governo autocrático, exigiam, em troca, maiores 

possibilidades de participação política. E uma das principais formas de se garantir 

esses espaços de participação política seria a partir da conquista dos poucos postos 

que, à época, poderiam ser disputados pelo voto. E se estas possibilidades de disputa 

fossem sensivelmente reduzidas – como seriam, se os partidos só pudessem lançar um 

candidato para cada vaga majoritária -, o regime repressivo passaria a ser 

desinteressante para seus apoiadores. O resultado natural seria um maior grau de 

desgaste na base de sustentação do governo que poderia até mesmo culminar em uma 

ruptura precipitada do regime. 

Por esta razão, o mesmo Ato Complementar nº 4/65 que 

instituiu o bipartidarismo, abriu a válvula de escape e permitiu, em seu art. 9º, a 

criação de sub-legendas. 

Este mecanismo permitia que um mesmo partido, nos termos 

do definido em seu estatuto, apresentasse até três listas de candidatos nas disputas 
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para alguns cargos – conforme limitou posteriormente o Ato Complementar nº 7/66 e 

a Resolução nº 7.902, de 23 de agosto de 1966, do Tribunal Superior Eleitoral. Este 

sistema foi utilizado nas eleições para prefeitos em 1966, 1970, 1972, 1976 e 1982, e 

para senadores em 1966, 1978, 1982 e 1986, conforme anteriormente exposto. 

Ora, é claro que a existência de um número limitado de 

partidos competitivos gera grandes disputas internas. Trata-se do resultado de cálculo 

aritmético simples, considerando-se que, regra geral, salvo nas eleições proporcionais, 

a maior parte dos sistemas eleitorais só permite que cada partido lance apenas uma 

candidatura majoritária por vaga. Estas disputas se acirram especialmente nos regimes 

nos quais estas agremiações são, por força do direito (como no Brasil) ou por força da 

tradição e organização (como nos Estados Unidos), entrepostos obrigatórios no 

caminho do acesso aos cargos públicos eletivos.  

Nos regimes democráticos, estas disputas internas por espaços 

e oportunidades de disputar eleições são normalmente resolvidas mediante amplos 

processos consulta interna, onde opinam os militantes do partido dos mais diversos 

níveis de importância. Em alguns casos, os próprios eleitores da circunscrição, 

militantes do partido ou não, participam da escolha. Estas consultas são conhecidas 

como prévias ou cáucus. 

No caso brasileiro de então, o regime de prévias não podia ser 

aplicado por razões óbvias. Pois se não era dado aos eleitores sequer escolher com 

toda a liberdade recomendada todos os seus representantes dentre os candidatos 

indicados pelos partidos, como poderia ser-lhes dado opinar mais livremente sobre as 

próprias candidaturas?  

Neste cenário, a saída encontrada pelo regime para acomodar 

estas disputas internas foi a sub-legenda. Com o emprego deste instrumento o regime 

poderia manter uma base de sustentação relativamente coesa permitindo, ao mesmo 

tempo, a convivência mais ou menos pacífica de diferentes grupos políticos no 

interior do partido governista. 

No pluripartidarismo de hoje, a utilização da sub-legenda 

perde qualquer sentido. Sendo amplo o leque de partidos aptos a lançar candidatos a 

qualquer dos cargos eletivos, não faz sentido permitir que uma mesma legenda lance 

mais de um concorrente a uma mesma vaga majoritária. Em verdade, mesmo se o 
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processo de estruturação do sistema brasileiro de partidos caminhar no sentido da 

consolidação de legendas solidamente institucionalizadas, com a concentração da 

representatividade em poucas agremiações, a partir da exclusão do jogo político 

daquelas de menor expressão eleitoral, ainda assim parece que o mecanismo da sub-

legenda não seria adequado. Pois bem mais produtivo seria solucionar as disputas 

internas mediante a realização de prévias que mobilizassem as máquinas partidárias e 

a própria sociedade em torno de um debate político altamente educacional.  

 

2.10. Corporativismo 

O corporativismo não é um fenômeno exclusivo das 

agremiações partidárias. Entretanto, manifesta-se aqui com especial intensidade. 

Conforme ficará mais claro nas próximas linhas, tal qual ocorrido quando do trato da 

fragmentação dos partidos, há que se atentar aqui também para os significados 

terminológicos para evitar confusões.  

 

2.10.1. O corporativismo entre os indivíduos da classe política e entre os 

partidos 

Antes do início do estudo deste sintoma da degeneração dos 

partidos é necessário fazer uma ressalva terminológica crucial. A idéia de 

corporativismo empregada neste trabalho não abrange a noção de organização da 

representação oficial de interesses de classe ou categoria perante o Estado em função 

de critérios de profissão ou de atividade econômica, tal como cristalizado na Carta del 

Lavoro ou na nossa Constituição varguista de 1937. Não envolve, em outros termos, o 

estabelecimento de uma estrutura oficial  

“capaz de viabilizar a solução dos conflitos de classe 

através de um ordenamento hierarquizado dos interesses, 

organizados por categorias profissionais ou classe social, 

com o monopólio da representação legitimamente 

reconhecido e controlado pelo Estado” 239. 

                                                 
239 BOSCHI, Renato Raul. Corporativismo. IN AVRITZER, Leonardo. ANASTASIA, Fátima 
(Organizadores). Reforma política no Brasil… op. cit., p. 117. 
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Na verdade, o significado aqui utilizado é mais amplo 

(popular, até) em relação a seu conteúdo e mais restrito em relação ao destinatário. 

Para os fins aqui pretendidos, entende-se por corporativismo a prática consistente na 

sobreposição dos interesses específicos da classe política organizada aos interesses da 

coletividade representada. 

Este é um fenômeno muito pouco abordado pelos autores que 

se dedicam a estudar as eleições, os partidos e a representação política. Não obstante, 

ainda que implícita ou indiretamente, ou ainda que sob outros rótulos, todos eles 

reconhecem que, em muitas circunstâncias, a atuação dos integrantes da classe 

política é influenciada por uma força protetora de seus próprios interesses. 

A aridez literária relativa a este tema pode ser explicada por 

alguns fatores. Em primeiro lugar, por cuidar-se de fenômeno essencialmente 

sociológico, estranho, portanto, do campo mais evidente de interesse das ciências 

políticas e jurídicas. Em segundo lugar, pela dificuldade de estabelecimento de 

indicadores seguros capazes de medir o grau de corporativismo das decisões tomadas 

no terreno da representação política. 

A idéia de corporativismo engloba um juízo sobre as razões 

que embalaram as decisões tomadas por determinado grupo de pessoas quando estão 

em julgamento seus próprios interesses ou os de um ou de alguns de seus membros 

específicos. Um exemplo típico de decisão corporativista concerne às deliberações 

relativas a aumentos de salários e benefícios pecuniários diretos ou indiretos 

concedidos aos membros do Legislativo. Salvo situações excepcionais, não existe 

aqui governo ou oposição, direita ou esquerda, maioria ou minoria. As decisões 

costumam ser horizontalmente consensuais. 

É bom destacar que esta característica não é exclusiva do 

Poder Legislativo. Vez por outra o corporativismo revela suas feições também entre 

os integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, das polícias, do 

funcionalismo público de um modo geral, etc. Trata-se de um fenômeno próprio de 

qualquer grupo social, como dito. Todavia, dado o objeto ao qual está circunscrito o 

presente estudo, as atenções serão voltadas às manifestações do fenômeno no âmbito 
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dos poderes Executivo e Legislativo, sob o ponto de vista dos partidos políticos, 

especialmente. 

Assim, freqüentemente as notícias jornalísticas apontam como 

exemplo de decisão corporativa a absolvição, pelos seus pares, no âmbito dos 

Conselhos ou Comissões de Ética e Decoro, de determinado parlamentar acusado de 

praticar alguma conduta ilícita de qualquer natureza. 

Por ser notória, está absolutamente dispensada de necessidade 

de prova a constatação de que existe um ressentimento social generalizado muito 

intenso vinculado a uma sensação muito presente de impunidade que estaria a assolar 

as altas esferas do poder político. De acordo com esta sensação, os mecanismos de 

controle interno dos órgãos públicos seriam absolutamente ineficazes. Mais do que 

isso, seriam responsáveis diretos pelo acobertamento deliberado de condutas ilícitas 

praticadas por integrantes do público que se propõe a controlar, na medida em que 

não cuidariam de punir severa e exemplarmente os membros desviados do grupo. 

Nesta medida, a omissão dos órgãos internos de controle em punir seus 

“jurisdicionados” constituir-se-ia, em última instância, em um incentivo ao desvio. 

Entretanto, como medir este corporativismo? Voltando à 

questão original, como produzir um indicador seguro capaz de demonstrar 

cientificamente esta característica do grupo ou de suas decisões? 

Poder-se-ia dizer – como faz a imprensa de um modo geral – 

que basta verificar o número absoluto (ou mesmo proporcional ao número de 

denúncias recebidas) de parlamentares absolvidos no âmbito dos Conselhos ou 

Comissões de Ética e Decoro. Entretanto, este dado é absolutamente falho e 

inconclusivo, seja porque ele esconde uma possível infinidade de casos que sequer 

são levados ao conhecimento dos aludidos colegiados, seja porque o analista externo 

não pode simplesmente afirmar a correção ou incorreção do referido julgamento. 

Seria necessário, para tanto, uma condenação judicial definitiva para que pudéssemos 

analisar o nível de acerto ou desacerto do julgamento do órgão de controle avaliado. 

Não se conhece, entretanto, nenhum estudo neste sentido.  

Fica intocada, contudo, a forte sensação de impunidade a 

alimentar – ainda que sem fundamento metodológico seguro – o juízo depreciativo 

dos cidadãos sobre seus dirigentes. 
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A despeito deste relevante viés das práticas corporativas no 

âmbito dos altos círculos do poder, interessam-nos, sobretudo, as manifestações 

corporativistas verificadas no tocante ao desenvolvimento das relações travadas entre 

os partidos e políticos de governo e oposição.  

A doutrina política tem sido muito objetiva na definição dos 

papéis dos partidos a partir do encerramento das apurações dos resultados das 

consultas populares periódicas. O cálculo é simples: quem alcançou a maioria dos 

votos vai para o governo e os demais são jogados na oposição. Esta conta é válida 

tanto para os sistemas bipartidários quanto para os pluripartidários. Desconsidera, 

entretanto, especialmente nestes, a possibilidade de formação de alianças destinadas a 

oferecer sustentação aos governos depois de encerrada a contagem dos votos e 

constatado que nenhum partido ou coligação foi capaz eleger a maioria dos 

representantes legislativos. 

Ocorre que, cada vez mais, nota-se que a dinâmica das 

relações travadas entre governos e oposições vem paulatinamente adquirindo um viés 

tão sutil quanto interessante.  

Depois da estabilização do regime brasileiro instituído a partir 

da Constituição de 1988 e, especialmente, após a eleição do líder do PT para a 

Presidência da República e a constatação de que esta inversão de papéis não afetou 

em nada os fundamentos de nossa República, a idéia de alternância no poder adquiriu 

ares de absoluta normalidade. Não se teme mais as mudanças de governo. A crença na 

democracia e na força das instituições republicanas passou a superar qualquer temor 

de ruptura normativa. 

E esta certeza não se solidificou apenas entre os eleitores. 

Também nos círculos mais elevados do poder a idéia de alternância já faz parte dos 

cálculos eleitorais. Entretanto, neste mesmo ambiente político, o clima de 

tranqüilidade tem trazido um efeito visível sobre o exercício do papel de oposição.  

Com efeito, a certeza de que o opositor de hoje pode muito 

bem ser o governante de amanhã tornou muito mais amena a temperatura das disputas 

entre governo e oposição. Ademais, a estabilidade que o sistema presidencial assegura 

ao Chefe do Executivo desestimula as investidas oposicionistas mais ferozes. Não são 
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mais freqüentes, portanto, as contestações irracionais ou irresponsáveis às medidas 

governamentais.  

Passou a existir, portanto, certa tolerância corporativa entre os 

membros do governo e da oposição. O conceito gira em torno de uma regra não 

escrita que estabelece que os gestos de tolerância política serão retribuídos quando as 

posições do tabuleiro forem invertidas. 

Conquanto revestidos de uma aparência de maturidade política 

e institucional, estes acordos corporativos têm o condão de afetar a eficácia do 

exercício do poder de fiscalização das oposições. E isto é muito preocupante. Perde o 

sistema democrático como um todo porque os atores do jogo político desrespeitam as 

posições que lhes foram outorgadas pelas urnas. Ademais, a saúde da democracia 

depende da atuação fiscalizadora das oposições, uma vez que não há governo 

democrático que se auto-limite. A vigilância constante sobre a atuação governamental 

é uma das principais garantias da manutenção da ordem institucional. 

 

2.10.2. A legislação em causa própria – a dificuldade de aprovação das 

soluções propostas para o aprimoramento do sistema político-

partidário 

Outra forma de expressão das ações corporativas dos atores 

políticos envolve a resistência à aprovação de medidas que possam implicar limitação 

de suas próprias prerrogativas. Trata-se de reflexo da regra universalmente conhecida 

segundo a qual quem tem poder dele não abre mão voluntariamente. 

No caso dos sistemas políticos esta máxima ganha uma flexão 

peculiar: os parlamentares e chefes dos Executivos tendem a não mudar as regras 

pelas quais foram eleitos. A incerteza quanto aos impactos que as novas regras 

poderão trazer para o seu futuro político – uma vez que, regra geral, eles anseiam pela 

reeleição, quando possível – normalmente os impede de ousar. 

De fato, não se pode contar com o altruísmo dos 

representantes políticos para a formulação de propostas viáveis de reformas 

institucionais. È essencial alguma dose de pragmatismo. E, conforme adiantado na 

introdução ao presente estudo, este norte orienta fortemente a confecção destas linhas, 
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sem prejuízo dos ligeiros descuidos idealistas eventualmente contidos em algumas das 

propostas apresentadas.  

Prova desta impossibilidade de confiança já foi dada neste 

capítulo quando foi relatado que o art. 20 da Lei nº 9.096/95 faculta aos partidos 

estabelecer, em seus estatutos, prazos de filiação partidária superiores àquele 

estabelecido no art. 18 da mesma norma (um ano) para apresentação de candidaturas. 

Assim, um simples acordo entre os dirigentes partidários permitiria a realização de 

alterações estatutárias comuns que mitigassem sensivelmente o problema da migração 

entre os partidos, mediante o estabelecimento de prazos maiores de filiação partidária 

para que uma candidatura fosse apresentada (quatro anos, por exemplo). Seria até 

mesmo desnecessária qualquer mudança legislativa. Não obstante, este acordo nunca 

veio, uma vez que os partidos têm receio de perder espaços políticos para qualquer 

outro que não exija semelhante rigor de seus filiados. 

Outro exemplo: uma regra instituidora de cláusula de barreira 

ou de desempenho só será aprovada em um cenário onde os partidos não afetados por 

ela forem capazes de reunir a maioria de votos necessária para tanto.  

Esta é mais uma das razões que contribui para que os 

processos de evolução institucional, dentro de um processo de continuidade 

democrática, sejam lentos e progressivos. Reformas pontuais nas regras do jogo 

conduzem o sistema político para um degrau um pouco superior que, em tese, passa a 

permitir que outras medidas outrora politicamente inviáveis possam, agora, ser 

acopladas ao regime. 
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CAPÍTULO 3 – OS FATORES NORMATIVOS DE DEGENERAÇÃO DO 

SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO ATUAL  

Já foi dito na introdução ao presente trabalho que o sistema 

partidário não poderia ser analisado isoladamente, uma vez que ele integra um quadro 

muito mais amplo constituído por inúmeros elementos sociais, políticos, econômicos 

e jurídicos que se influenciam mutuamente. 

Dentro do campo jurídico – ao qual esta investigação procura 

circunscrever-se -, há muitos fatores capazes de influir na saúde do sistema partidário.  

Como já exaustivamente dito e reforçado ao longo do presente 

trabalho, o século XX foi marcado pela progressiva racionalização do poder. 

Entretanto, é fundamental aceitar que este trabalho é inexaurível. Não tem fim. Sendo 

a sociedade um organismo vivo e em constante mutação, as estruturas estatais, de 

alguma forma, precisam ajustar-se às novas realidades (ainda que para buscar alterá-

las) para não cair no esquecimento do anacronismo. 

Esta imperatividade de racionalização é especialmente sentida 

no campo do direito político. Os postulados mais caros aos ideais de democracia 

exigem que a legislação que ordena o acesso, o exercício e a perda do poder estatal 

deva ser sempre submetida a novas e periódicas avaliações para que quaisquer desvios 

dos rumos imaginados pela maioria possam ser corrigidos de forma eficiente. 

Mas que rumos seriam estes? É claro que não há um conceito 

predefinido capaz de oferecer uma resposta satisfatória a todos os regimes 

democráticos espalhados pelo mundo. A definição do sistema ideal varia no tempo e 

no espaço. Entretanto, todo o trabalho empreendido neste trabalho no sentido de 

radiografar as patologias partidárias, identificando-lhes as causas estruturais e 

normativas – é claro -, foi orientado por uma idéia de regime ideal. Trata-se de mais 

um dos postulados mencionados na introdução da obra. 

Nesta paisagem, para os fins do diagnóstico até aqui realizado 

sobre o funcionamento das atuais agremiações partidárias brasileiras, bem como das 

propostas legislativas que serão a seguir apresentadas como aptas ao aperfeiçoamento 

do regime político-eleitoral nacional, foi aceito como perfeitamente adequado à nossa 

cultura e às nossas expectativas um conceito geral segundo o qual: 
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“em uma democracia está geralmente presente no 

subconsciente das criaturas uma espécie de sensação 

tanto da necessidade de eficiência no governo como de 

se tornar possível a participação do povo nas decisões 

governamentais. (...) A necessidade de reconciliar essas 

duas necessidades, mesmo quando não formulada em 

termos gerais, representa influência constante sobre o 

desenvolvimento das instituições políticas” 240. 

 

Estes, portanto, são os dois trilhos paralelos que, na concepção 

deste estudo, devem conduzir a evolução das regras ordenadoras do exercício poder 

político brasileiro: a eficiência na gestão pública e a participação popular ampla nas 

decisões políticas. Destes dois grandes troncos é que devem brotar as propostas 

normativas destinadas a aperfeiçoar nosso sistema político-eleitoral.  

Entretanto, consoante já anotou L. Sandy Maisel acerca das 

falhas do sistema representativo norte-americano, “it is much easier to point to flaws 

in a system than to propose solutions that will address those flaws without creating 

new ones” 241. 

Contudo, o enfrentamento das questões a seguir encadeadas 

não pode ser adiado indefinidamente. Assim, longe de configurarem uma receita a ser 

seguida à risca, as propostas contidas neste capítulo representam uma visão muito 

particular do responsável pela sua formulação. Se forem capazes de suscitar debates 

sobre seu conteúdo – ainda que tais debates concluam pela sua absoluta inadequação -

, então terão cumprido seu papel. 

Se a leitura do presente trabalho ainda não tornou esta 

conclusão nítida, não custa esclarecer expressamente que não são apenas as regras 

destinadas a regular diretamente as operações eleitorais e o funcionamento dos 

partidos que são capazes de afetar substancialmente as feições do sistema de 

agremiações. Um imenso rol de regras destinadas a ordenar algum aspecto da 

organização das instituições estatais ou da forma de relacionamento entre os poderes 
                                                 
240 FIELD, G. C. Teoria política. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1959, pp. 158/159. 
241 American political parties and elections – a very short introduction. New York: Oxford University 
Press, 2007, p. 147. 
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ou entre os diversos entes federativos é capaz de interferir no funcionamento do 

sistema partidário. Daí a amplitude da análise que se seguirá. 

Será disposta a partir do próximo item uma primeira – e mais 

enxuta -série de limitações normativas referentes a algumas das estruturas mais 

essenciais do Estado brasileiro que, por diversas razões - acabaram de tal forma se 

consolidando em nossa cultura jurídica e em nossa prática política que sua superação 

absoluta se tornaria muito custosa.  Estes fatores limitantes não são dedicados à 

regulação direta das agremiações partidárias e das operações eleitorais. Não obstante, 

sob diversos ângulos, condicionam sua dinâmica. Daí a importância de sua análise. 

Ademais, não podem ser tecnicamente classificados como 

falhas. São muito mais opções políticas históricas que, como quaisquer outras, 

apresentam vantagens e desvantagens. Não obstante, são capazes de tornar mais 

complexo o processo de torneamento das engrenagens político-eleitorais destinadas a 

permitir o funcionamento suave e natural das instituições estatais de poder. Em 

função de sua importância central no funcionamento da máquina política brasileira e 

pela dificuldade de seu manejo, foram agrupadas para estudo em um primeiro rol. 

Trata-se do modelo representativo de democracia, do presidencialismo, do 

federalismo e do sistema de accountability. 

Imediatamente em seguida será encadeada para estudo uma 

segunda série de aspectos normativos – estes sim falhos – do nosso sistema político 

atual. Alguns deles referem-se diretamente aos partidos. Outros, ao modelar as 

operações eleitorais, o funcionamento das instituições parlamentares e outros 

pormenores da forma com que é exercido o poder, os afetam apenas de forma lateral 

ou mediata. 

 

3.1. Algumas limitações impostas pelas normas de estrutura de poder  

Iniciemos, pois, nossa análise das regras que ordenam a 

dinâmica político-partidária brasileira conforme o método acima proposto. 
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3.1.1. O sistema presidencial brasileiro: a diluição da 

responsabilidade política entre Executivo e Legislativo: a 

dificuldade na identificação dos culpados 

A primeira causa para o processo de degradação dos partidos 

políticos e do regime representativo nacional como um todo advém do regime 

presidencial de governo. Nestes regimes, o encontro entre o dogma da separação dos 

poderes e o sistema de freios e contrapesos cria um sistema intrincado de exercício de 

poder em função da necessidade de intervenção harmônica e recíproca de mais poder 

para o aperfeiçoamento ou controle dos atos de poder. 

Ademais, quando a este sistema de distribuição de forças é 

somado o pluralismo partidário efetivo, a problemática ganha contornos mais 

delicados ainda. Como sabido, nosso presidencialismo foi importado dos Estados 

Unidos em 1891 e, de lá pra cá, só foi substituído pelo parlamentarismo por um breve 

período no início da década de 1960. Entretanto, junto com este sistema, o Brasil não 

importou também a lógica de dois partidos. Salvo o bipartidarismo forçado do último 

regime militar, nosso sistema sempre foi plural. O mesmo pode-se dizer dos demais 

países presidencialistas da América Latina, região onde o modelo de inspiração norte-

americana ganhou maior acolhida, mas que, não obstante, “não apresenta mais 

sistemas bipartidários” 242. 

Finalmente, quando a distribuição de forças entre Executivo e 

Legislativo é muito desigual, o presidente da República passa a ser praticamente “um 

monarca sem coroa, um rei sem trono” 243. A brutal estabilidade que o cargo lhe 

proporciona aliada às demais prerrogativas infladas confere-lhe uma prevalência que 

chega a afetar negativamente o sistema de partidos. 

Quando se diz, entretanto, que o regime presidencial é uma das 

causas do quadro de degeneração dos partidos não se quer dizer que, necessariamente, 

sua simples substituição pelo regime parlamentarista seria capaz de corrigir as 

distorções que o primeiro provoca. Pelo contrário. Consoante já dito, cada um destes 

sistemas apresentam virtudes e vícios que, concretamente, podem se ajustar ou não a 

                                                 
242 ANASTASIA, Fátima. MELO, Carlos Ranulfo. SANTOS, Fabiano. Governabilidade e 
representação política na América do Sul. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer; São Paulo: 
Editora UNESP, 2004, p. 18. 
243 BONAVIDES, Paulo. ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil... op. cit., p. 249. 
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algum regime específico. No caso brasileiro, apesar de todas as suas arestas, o regime 

presidencial parece ter se ajustado à nossa experiência política. Para o bem e para o 

mal, a figura de uma liderança unipessoal forte ainda povoa o imaginário popular 

quase sebastianista do brasileiro. 

No campo das relações entre Executivo e Legislativo, 

entretanto, alguns fatores tumultuam um pouco mais a compreensão exata do 

funcionamento do sistema presidencial, especialmente em um regime pluripartidário 

como o nosso. Isto porque é muito comum que o Executivo tente atribuir ao 

Legislativo – e vice-versa - a responsabilidade sobre determinadas decisões, mesmo 

controlando as ações daquele órgão a partir de uma sólida base parlamentar de 

sustentação. Entretanto, dada a pluralidade de partidos, a definição dos opositores fica 

difusa. O resultado é a contaminação de todo o sistema pelas impressões negativas. 

As causas desta confusão decorrem da própria essência do 

sistema presidencial. Nele, a eleição do governo (executivo), sob o ponto de vista 

estritamente formal, depende única e exclusivamente dos eleitores e não do 

parlamento. Assim, especialmente em um sistema pluripartidário como o nosso que, 

além de tudo, permite a formação de coligações diferentes para as disputas para o 

executivo e legislativo, é mais que comum que as urnas revelem executivos formados 

a partir de alianças que não tiveram o mesmo desempenho nas eleições legislativas. 

Por outro lado, é da própria índole do presidencialismo 

saudável a divisão balanceada das competências constitucionais entre os poderes de 

Estado, bem como o estabelecimento de mecanismos de controle das ações de uns 

pelos outros.  

Assim, no que toca às decisões políticas mais importantes, um 

poder não é capaz de agir sem o outro.  Em contrapartida, no regime presidencial os 

integrantes de cargos eletivos só podem ser compulsoriamente removidos de suas 

funções em função da prática de ilícitos (não necessariamente penais). Daí que a falta 

de apoio parlamentar ao Presidente da República aliada à forte estabilidade de todos 

nos respectivos cargos pode gerar uma série de conflitos institucionais de difícil 

contorno. 

No parlamentarismo estes conflitos se resolvem de outras 

formas: com a dissolução do parlamento ou do gabinete, quando o vínculo de 
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confiança entre eles se rompe. No presidencialismo, ao contrário, dada a dificuldade 

acima assinalada, a conciliação emerge como uma quase necessidade para todos. No 

limite, as alternativas são a ruptura institucional ou o imobilismo governamental. O 

grau de coesão da conciliação e as bases sobre as quais ela será formada dependerão 

das características de cada sistema partidário e de seu nível de institucionalização. E é 

exatamente aqui que surgem os problemas. 

Em regimes pluripartidários de relativa institucionalização -

como o nosso - os incentivos às coalizões vazias ou meramente fisiológicas (pork-

oriented systems 244) são enormes. E o capítulo anterior já demonstrou os riscos 

decorrentes da estruturação de um sistema partidário sobre estas bases.  

Por outro lado, a conseqüência deste jogo de forças é quase 

matemática. Diante da anotada quase impossibilidade prática de ser removido de 

forma legítima do cargo para o qual foi eleito diretamente, assim como diante do fato 

concreto de que seu governo, para prosperar com alguma tranqüilidade, depende de 

um substancial suporte legislativo, o sistema acaba indiretamente incentivando o 

presidente da República a atrair o maior número possível de parlamentares para sua 

base de sustentação. E esta atração, conforme já mencionado, nem sempre se dá sob o 

apelo dos argumentos mais republicanos. Ademais, não raro, esta prospecção por 

apoio se dá entre os parlamentares de outras legendas ou mesmo entre as legendas de 

orientação programática teoricamente destoantes da do chefe do executivo.  

O resultado é a formação de alianças muito heterogêneas ou a 

obtenção de apoio a partir da fragmentação dos partidos independentes ou de 

oposição. Em qualquer hipótese, o sistema partidário sai fragilizado de todo este 

processo de coalizão. 

Outra conseqüência direta desta situação é o enfraquecimento 

dos parlamentos e das oposições frente ao executivo, especialmente em sua função de 

fiscalização, conforme frisado no início do primeiro capítulo. Isto porque o “canto de 

sereia” do executivo, no mais das vezes, é capaz de reunir uma maioria suficiente para 

fazer sua vontade perante o legislativo, em quase todas as circunstâncias.  

 

                                                 
244 DESPOSATO, Scott W. Reforma política brasileira – o que precisa ser consertado, o que não 
precisa e o que fazer. IN Instituições representativas no Brasil: balanço e reforma... op. cit., p. 132. 
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3.1.2. O federalismo tripartido brasileiro, a incerteza da repartição de 

competências, a contaminação recíproca dos resultados das ações 

de governo e a diluição da responsabilidade política entre os entes 

da Federação: a dificuldade na identificação dos responsáveis 

Outro fator que dificulta a boa e fácil compreensão do sistema 

político brasileiro é a nossa complexa estrutura federativa e o intrincado sistema de 

repartição constitucional de competências que dela decorre.  

É bom, entretanto, deixar claro desde logo o real alcance desta 

afirmação: o federalismo, por si só, não prejudica o sistema político-partidário. Pelo 

contrário. O sistema federal tem o poder de aproximar o poder do povo e tornar mais 

transparente o processo eleitoral e administrativo e, por conseqüência, tornar mais 

acessível ao cidadão o juízo sobre a correção ou equívoco de sua decisão eleitoral. 

Estados Unitários fomentam o jogo do tudo ou nada, no qual o cidadão se vê forçado 

a votar contra um candidato na disputa nacional, que teoricamente teria sua simpatia, 

em função do risco representado pela possibilidade de que, se vencedor, possa indicar 

algum aliado para algum órgão de administração local ou regional que lhe desagrade. 

O que pode prejudicar o sistema político-partidário, na medida 

em que dificulta a perfeita compreensão do sistema como um todo, é o federalismo 

erguido sobre uma base de repartição de competências e rendas confusa e sobreposta. 

No Brasil esta questão ganha ares de mais relevo ainda. “O 

federalismo assentado sobre o binômio clássico União-Estado está morto”. Assim já 

afirmava Paulo Bonavides ao defender, antes da restauração democrática de 1988, a 

adoção de um federalismo de regiões, ‘tetradimensional’, composto por União, 

Estados, Regiões e Municípios 245.  

Dissertando acerca das feições do novo esquema de divisão de 

tarefas elaborado na Carta da de 1988, afirma Raul Machado Horta: 

“É no quadro renovador da repartição de competências 

do Estado Federal contemporâneo que deve ser 

localizada a repartição de competências consagrada na 

Constituição Federal de 1988, promulgada pela 

                                                 
245 O caminho para um federalismo das regiões. Revista de informação legislativa. Brasília: Senado 
Federal, a. 17, n. 65, jan/mar, 1980, p. 120. 
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Assembléia Nacional Constituinte. O novo texto 

constitucional brasileiro superou a concepção clássica 

de repartição de competências fundada na distribuição 

de poderes enumerados à União e de poderes reservados 

aos Estados. Abandonou o retraimento dos textos 

federais anteriores, que fizeram da legislação 

concorrente, sob a forma da legislação estadual 

supletiva e da legislação federal fundamental, uma 

simples e acanhada sub-repartição de competências 

dentro do grandioso e esmagador quadro da 

competência dos poderes federais (...) 

Na Constituição Federal de 1988, que realizou a 

reformulação do tema fundamental do Estado Federal, 

introduzindo o federalismo brasileiro, nesta matéria, no 

grupo integrado pelo federalismo canadense, 

federalismo austríaco, federalismo alemão da República 

Federal e federalismo indiano, a repartição de 

competências abrange cinco planos distintos: I – 

competência geral da União (art., 21, I até XXV); II – 

competência de legislação privativa da União (art. 22, I 

a XXIX, parágrafo único); III – competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (art. 23, I a XII, parágrafo único); IV – 

competência de legislação concorrente da União, dos 

Estados e do Distrito Federal (art. 24, I a XVI, §§ 1º, 2º, 

3º e 4º); V – competência dos poderes reservados aos 

Estados (art. 25, § 1º e 125, §§ 1º, 2º, 3º e 4º)” 246. 

 
Com a ressalva do elemento municipal, regra geral, não se 

esquivou a Constituição brasileira de 1988 da fôrma talhada nos Estados Unidos em 

1787. Atribuiu à União, nos arts. 21 e 22, competências privativas e enumeradas. As 

primeiras, referem-se às atribuições materiais do poder federal, voltadas à sua atuação 
                                                 
246 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional... op. cit., pp. 346-348. 
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político-administrativa, enquanto as designadas no último dispositivo citado dizem 

respeito à sua competência legislativa privativa. Noutra volta, reservou aos Estados-

membros todas as competências a eles não vedadas pela Constituição (art. 25, § 1º). 

Mitigando um pouco esta regra geral, a Constituição, em diversos dispositivos 

espalhados por seu texto, enumera expressamente competências materiais e mesmo 

legislativas dos Estados-membros. 

O elemento complicador desta equação político-constitucional 

fica por conta da descrição das competências locais que, tal qual as da União, pode-se 

dizer – como veremos - serem, também, enumeradas. Destarte, o art. 30 da 

Constituição Federal atribui aos Municípios diversas competências; algumas delas 

privativas (incisos I, III, IV, V e VIII), outras compartilhadas (incisos II, VI, VII e 

IX). Dentre elas, pelo relevo, destacamos as previstas nos incisos I e II – 

respectivamente, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação 

federal e estadual, no que couber. 

Não podemos nos esquecer, também, do Distrito Federal, ente 

integrante da federação (arts. 1º e 18), a quem, em função de sua natureza sui generis, 

foram atribuídas as competências legislativas reservadas a Estados e Municípios (art. 

32, § 1º). 

Não se limitou, contudo, o texto de 1988 a repartir as 

competências públicas em compartimentos estanques e incomunicáveis. Com efeito, a 

técnica própria do federalismo dual, que divide em campos distintos as atribuições 

dos entes federativos, foi sendo mitigada ao longo da história constitucional nacional, 

em benefício do estabelecimento de competências comuns ou concorrentes aos entes 

territoriais, típicas do federalismo cooperativo, desde nossa Constituição de 1934 – 

fenômeno perceptível mais nitidamente a partir da sua acentuação pela atividade do 

constituinte restaurador de 1946. 

Neste diapasão, os arts. 23 e 24 da Lei Maior identificam 

atribuições compartilhadas pelos entes federados. O primeiro deles trata das chamadas 

competências materiais comuns que são atividades que, pela sua relevância social ou 

institucional, devem ser executadas por todos os entes federados em conjunto 247. O 

                                                 
247 “A competência comum condensa preceitos e recomendações dirigidas à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, traduzindo intenções programáticas do constituinte, reunidas em 
conjunto de normas não uniformes, muitas com as características de fragmentos que foram reunidos na 
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segundo, por seu turno, indica um rol de competências legislativas da qual participam, 

concorrentemente 248, União, Estados e Distrito Federal. Os parágrafos do art. 24 

disciplinam o mecanismo de convivência das distintas legislações, estabelecendo que 

a União limitar-se-á, em relação às matérias ali enumeradas, a editar normas gerais (§ 

1º), que os Estados editarão as normas suplementares necessárias à adaptação destas 

normas gerais às peculiaridades regionais (§ 2º) e poderão suprir a inércia legislativa 

da União (§ 3º), cujas normas supervenientes tem força de suspender as estaduais 

naquilo que lhe forem contrárias (§ 4º).  

É necessário também mencionar a salutar possibilidade 

instituída – e timidamente utilizada - pelo parágrafo único do art. 22 que autoriza a 

União a delegar aos Estados, por meio de lei complementar, a competência para 

legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas nas alíneas daquele 

artigo. 

Não se pode olvidar, da mesma forma, que por todo o texto 

constitucional federal, espalham-se competências difusas, imprecisas, normalmente 

oriundas de preceitos institutivos ou programáticos (no mais das vezes já inseridos no 

rol dos arts. 23 ou 24) e que indicam “o Estado” (art. 205) ou “o poder público” (art. 

175) como o titular responsável por sua concretização. Estas atribuições, ainda que, 

de modo geral busquem vincular todos os entes federados, devem ser compreendidas 

dentro do esquema e dos limites traçados pela repartição de competências quase 

totalmente desenhada nos arts. 21 a 25 e 30 e complementada por outros preceitos 

também espalhados na Constituição. Desta forma, por exemplo, ainda que seja dever 

do Estado – leia-se União, Estados, Distrito Federal e Municípios – a prestação dos 

serviços de educação (art. 205), compete à União legislar sobre diretrizes e bases da 

educação nacional (art. 22, XXIV), a todos os entes federados proporcionar os meios 

                                                                                                                                            
regra geral por falta de outra localização mais adequada. São regras não exclusivas, não dotadas de 
privatividade e que deverão constituir objeto da preocupação comum dos quatro níveis de Governo, 
dentro dos recursos e das peculiaridades de cada um”. HORTA, Raul Machado. Direito 
constitucional... op. cit., p. 348. 
248 “A nova repartição de competências, sem prejuízo dos poderes soberanos e nacionais da União, que 
foram acrescidos com expressivas atribuições novas, criou o domínio autônomo da legislação 
concorrente, abastecido com matérias próprias, e não com matérias deslocadas da competência 
legislativa exclusiva da União, como no figurino das Constituições de 1934, 1946 e 1967, para que 
sejam elas objeto da legislação federal de normas gerais e da legislação estadual suplementar. A 
legislação federal de normas gerais não é exaustiva. É conceitualmente uma legislação incompleta, de 
forma que a legislação estadual, partindo da legislação federal de normas gerais, possa expedir normas 
autônomas, afeiçoando as normas gerais às exigências variáveis e às peculiaridades locais de cada 
ordem jurídica estadual”. HORTA, Raul Machado. Direito constitucional... op. cit., pp. 346-347. 
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de acesso à educação (art. 23, V), sendo que os Municípios atuarão prioritariamente 

no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, § 2º) e os Estados e Distrito 

Federal no ensino fundamental e médio (§3º).  

Nem se mencione aqui o absoluto caos que representa o sistema 

tributário nacional, com tributos de cada um dos entes federativos, exclusivos, 

compartilhados ou em cascata, instituídos sobre a renda, sobre a propriedade, sobre o 

consumo, sobre o lucro, sobre a transferência de bens, sobre a utilização de serviços 

públicos, sobre a folha de pagamentos de funcionários e por aí vai. Mesmo para 

especialistas é muito difícil conhecer profundamente o sistema tributário nacional e 

todas as suas implicações práticas. 

Perceptível, assim, que o sistema de repartição de competências 

(e de rendas), por si só, é complexo o suficiente para dificultar sobremaneira a 

identificação das responsabilidades do poder público por parte dos cidadãos, 

especialmente no que se vincula à prestação dos serviços públicos mais essenciais. 

Aliás, no caso brasileiro, talvez seja este o ponto crucial. 

Os serviços públicos essenciais são o primeiro ponto de contato 

da população com o Estado. Não é todo dia que a sociedade civil estreita sua conexão 

com o poder público ao, por exemplo, se engajar em um debate sobre alguma questão 

polêmica como a redução da menoridade penal ou ao se mobilizar em favor da 

substituição de um ocupante de cargo público em razão de alguma malversação que 

ele tenha praticado. Todavia, diariamente a comunidade interage com o Estado por 

meio do contato que estabelece com seus braços mais visíveis: a polícia (judiciária, 

ostensiva e administrativa), as escolas e hospitais públicos, os meios de transporte 

coletivo, os serviços de coleta de lixo, de varrição de iluminação e de conservação das 

vias públicas, a justiça, além de tantos outros. Especialmente nos regimes que 

conseguem gozar de algum nível de normalidade democrática, mesmo diante de 

substanciais carências sociais materiais – como o brasileiro atual -, salvo em 

momentos de intensa comoção pública, nos quais algumas limitadas questões ganham 

ares plebiscitários e põem à prova os governantes, são estes aspectos cotidianos que 

mostram aos cidadãos as feições do poder público, bem como daqueles que o 

administram.  
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Sem prejuízo da importância dos serviços públicos para a 

formação do juízo que o eleitorado faz sobre os governos, o mesmo pode-se dizer das 

questões tributárias ou mesmo de algumas legislativas mais polêmicas. Também elas 

têm o poder de afetar sensivelmente o conceito que o cidadão deve fazer dos 

representantes por ele eleitos. Por isso mesmo, também estão na linha de frente do 

relacionamento mantido entre o Estado (e os governantes) e a sociedade. 

Estas perspectivas são suficientes para demonstrar o quão 

importante é para as instituições democráticas permitir que o eleitorado seja capaz de 

formar um conceito cristalino da atuação de seus escolhidos à frente da missão 

representativa que lhes foi outorgada. Em outras palavras, é crucial para o 

funcionamento sadio do processo democrático que o eleitor consiga avaliar 

propriamente e com nitidez o desempenho de cada representante que elegeu. Esta 

necessidade avulta em sistemas como o brasileiro que permitem a reeleição, uma 

única vez consecutiva para o executivo (Constituição Federal, art. 14, § 5º) e 

indefinidamente para o legislativo. 

Desta forma, não se concebe que tanto Estados e Distrito 

Federal quanto os Municípios atuem – e até mesmo concorram -, por exemplo, no 

campo da educação fundamental e média, no campo dos serviços de saúde de baixa 

complexidade e no campo da habitação popular. Mais incompreensível ainda é o fato 

de que esta sobreposição de atuação é realizada, em parte, com recursos federais, 

provenientes, dentre outras fontes, do Sistema Único de Saúde - SUS, regulamentado 

pelo Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, do Fundo  de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, instituído pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, instituído pela Lei nº 

11.124, de 16 de junho de 2005).  

Igualmente, sob o ponto de vista da racionalidade 

administrativa, é de difícil absorção a lógica que impele a União Federal a insistir em 

manter e conservar (mal, normalmente) rodovias que cortam os territórios estaduais, 

ao mesmo tempo em que os Estados conservam quilômetros e mais quilômetros das 

suas próprias. Isto sem mencionar o fato que, muitas vezes, por atravessarem os 

perímetros urbanos de municípios, grandes trechos de rodovias federais 

transformaram-se em verdadeiras avenidas de trânsito local. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.124-2005?OpenDocument�
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Na mesma medida, é absolutamente inconcebível que a União 

Federal e os Estados-membros gastem bilhões de reais por ano com programas sociais 

e assistenciais que, não só seriam muito melhor desenhados e executados 

exclusivamente pelos Municípios, eis que poderiam ser ajustados a cada realidade 

local, como também acabam se sobrepondo a outros programas executados por outros 

entes federativos, vez que, na prática, não há integração das bases de dados de todos 

os seus beneficiários. 

Estes exemplos poderiam ser enumerados à exaustão. Em boa 

medida, eles são oriundos do gritante desequilíbrio federativo administrativo e 

especialmente fiscal que incha desmedidamente a União Federal e que será abordado 

com um pouco mais de detalhes logo adiante. 

O importante neste momento é deixar claro que a poluição 

gerada pela sobreposição pouco transparente da atuação dos entes federativos em um 

mesmo campo material ou legislativo não permite que o eleitor identifique com 

clareza quem são os representantes responsáveis pela gestão administrativa ou pela 

decisão política que aprova ou desaprova. 

Como não poderia deixar de ser, o processo político-eleitoral é 

indireta, mas contundentemente afetado por esta confusão.  

A forma federativa de Estado é caracterizada pela outorga de 

autonomia constitucional aos diversos entes federativos. Esta autonomia é visível sob 

diversos ângulos. Um deles é o autogoverno, revelado na capacidade que os entes 

federativos têm de eleger seu próprio governo. Não há nenhum grande e efetivo 

regime federativo no mundo que vincule no plano vertical a eleição dos representantes 

para todos os diversos entes federativos. No Brasil, na fase final do último regime 

militar, chegou-se a exigir que cada partido apresentasse candidatos para todos os 

cargos da circunscrição. Foi a forma à época imaginada para dificultar o sucesso 

eleitoral dos então ainda regionalmente incipientes partidos oposicionistas. Mas 

mesmo aqui não houve qualquer vinculação do destino de um candidato ao dos 

demais. As eleições eram independentes. Eram eleitos os mais votados, integrassem 

eles a mesma chapa ou não. 

Assim, principalmente nos sistemas pluripartidários – mas não 

exclusivamente neles -, a dificuldade de identificação dos entes federativos – e, 
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conseqüentemente, dos agentes políticos que, por eleição, os dirigem - responsáveis 

pelos atos administrativos e políticos contribui fortemente para a diluição das 

responsabilidades políticas entre todos. Isto constitui um grande incentivo para a 

formação de alianças inusitadas não só no plano horizontal, como também no plano 

vertical. Ainda que a cooperação federativa seja um moderno e eficiente meio 

destinado a potencializar os resultados das ações estatais e, ao mesmo tempo, adaptá-

las às realidades locais, esta cooperação é mais saudável quando promovida com 

objetivos administrativos e sociais - e não meramente eleitorais. 

Em última análise, todo este anuviado cenário prejudica o 

exercício efetivo do controle eleitoral da conduta do representante e a identificação 

dos modelos de políticas públicas defendidas por cada partido ou coligação. Pois se os 

eleitores não são capazes de distinguir qual ente federativo é responsável pelo quê, 

como poderão decidir qual candidato, qual programa partidário é o mais adequado às 

prioridades eleitas pela maioria para aquele ente federativo. 

Os resultados oblíquos desta poluição administrativa e 

legislativa podem também ser medidos a partir dos investimentos maciços em 

publicidade realizados pelos governos. O fantasma do insucesso eleitoral aliado à 

necessidade de se destacar em meio ao caos fazem com que os governos invistam 

cada vez mais em publicidade. Por um lado, esta conduta apresenta um aspecto 

positivo, eis que permite ao eleito prestar contas, de alguma maneira, ao seu 

eleitorado. Por outro, prejudica o funcionamento harmônico do processo democrático 

ao substituir os resultados efetivos da gestão por resultados midiáticos e espetaculosos 

gerados de forma distorcida por campanhas publicitárias caríssimas, contratadas com 

o objetivo específico de potencializar (não raro de forma irreal) as ações de governo. 

Por fim, é fundamental fazer um alerta: o modelo de repartição 

constitucional de competências afeta sensivelmente o perfil de atuação dos 

parlamentares nos diversos níveis federativos. 

Especificamente no caso brasileiro, a fragilidade do rol de 

competências legislativas dos Estados, por exemplo, transforma a maioria dos 

integrantes de suas Assembléias em verdadeiros representantes de interesses regionais 

junto ao governo estadual. Sempre ressalvadas algumas exceções formadas por 

parlamentares intimamente alinhados a interesses corporativos (professores, 
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advogados, policiais, bancários etc), a forma de atuação preferencial destes 

parlamentares estaduais está voltada à obtenção de obras, serviços e recursos 

estaduais para as regiões que integram sua base eleitoral.  

No caso dos municípios, esta falta de atribuições legislativas 

impacta na atuação dos vereadores de forma um pouco diversa. Especialmente nas 

pequenas localidades, o trabalho do edil é substancialmente voltado ao desempenho 

de projetos sociais ou assistencialistas em favor de seu eleitorado. 

 

3.1.3.  O fortalecimento da União e o afastamento do poder do povo 

Foi dito mais acima que o federalismo, por si só, não pode ser 

compreendido como prejudicial ao sistema representativo. O que influi negativamente 

sobre ele, repita-se, é o demasiado desequilíbrio, federativo em qualquer de suas 

possibilidades e facetas, das quais é muito mais comum aquela que mostra um poder 

central mais influente do que, sob o prisma da subsidiariedade, deveria ser.  

Com já dito à exaustão, o papel de intermediador político 

exercido pelos partidos nas democracias modernas depende intimamente da confiança 

neles depositada pela parcela do eleitorado que lhes prefere. E essa confiança só é 

qualitativamente adequada quando é absolutamente livre e consciente. Mais do que 

isso, esta confiança deve ser renovada permanentemente. 

Desta maneira, não basta aos regimes que buscam submeter-se 

ao império de uma genuína democracia que os eleitores renovem seus votos de 

confiança em seus líderes e partidos preferidos apenas durante as consultas ordinárias. 

Para que o regime seja realmente participativo é necessário que o cidadão comum 

possa sentir que sua opinião realmente importa e que pode efetivamente interferir nos 

destinos da comunidade e – até mesmo - no conteúdo das decisões políticas dos 

representantes. Do contrário, estaríamos nos aproximando de um conceito meramente 

formalista de representação política e não é apenas isso que busca o presente trabalho. 

Fernanda Dias Menezes de Almeida compreende o esquema 

federativo, a rigor, como “um grande sistema de repartição de competências” e 

conclui afirmando que “se é certo que toda a estrutura federativa tem que se apoiar 
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nessa partilha de poderes, o arranjo que a propósito se estabelecer é que apontará os 

rumos da Federação” 249 

No Brasil atual, este arranjo de poderes revela um “grandioso e 

esmagador quadro da competência dos poderes federais” 250 em prejuízo do minguado 

rol de atribuições confiadas aos demais entes federativos que, por estarem mais 

próximos dos cidadãos, em tese, poderiam exercê-las com mais fidelidade e sob 

olhares mais atentos da vontade popular. 

Diz-se muito freqüentemente, ainda, que a localização física de 

Brasília, muito distante dos grandes centros urbanos do país, dificulta sobremaneira a 

interação do povo com o poder. Mas isso não corresponde necessariamente à verdade, 

pois se assim fosse, o interesse da sociedade pelos negócios municipais seria muito 

maior do que efetivamente é hoje. Entretanto, na prática, não parece clara esta 

correlação entre proximidade física e atuação política. É claro que, em tese, quanto 

mais próximo dos cidadãos estiverem os pólos e fóruns de discussão e decisão 

políticas, menos custosa será a mobilização popular. Em momentos de crise profunda, 

esta facilidade geográfica e demográfica de mobilização favorece a intervenção 

popular. Entretanto, é só. Em tempos de normalidade, impressiona a capacidade de 

encastelamento dos líderes políticos.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, este divórcio entre a lógica 

do cidadão comum e a dos líderes políticos é representada pela larga e congestionada 

rodovia interestadual 495, que circunda Washington e alguns subúrbios de Maryland e 

de Virgínia, popularmente conhecida como Beltway. De muitos anos para cá se tornou 

comum na mídia americana o uso da expressão “‘inside the Beltway’ as a way to 

show the gap between people in Washington and ordinary americans” 251.  

Entretanto, este encastelamento é muito mais psicológico que 

geográfico. É terminantemente impossível negar que a lógica que rege as relações 

políticas são muito diversas daquela que pauta a vida comum. A conduta dos 

dirigentes políticos é composta por um elemento absolutamente estranho às práticas 

cotidianas do eleitorado: a necessidade de satisfazer seu eleitorado (qualquer que seja 

ele) para que possa ser reconduzido ao cargo nas eleições subseqüentes ou para eleger 

                                                 
249 Competências na Constituição de 1988. op. cit., pp. 29 e 34. 
250 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional... op. cit., pp. 346. 
251 HORN, Geoffrey M. Political parties, interest groups and the media.... op. cit., p. 5. 
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um aliado seu que leve adiante seu trabalho. Daí a repulsa muito comum neste meio 

pelo simples debate acerca de assuntos muito polêmicos que poderiam forçar o 

posicionamento dos líderes políticos em termos potencialmente capazes de desagradar 

um contingente de eleitores maior do que aquele que poderia ser agradado. 

E o federalismo demasiadamente desequilibrado para o centro 

favorece este encastelamento. Pois seja por razões geográficas, seja por razões 

psicológicas, a interferência dos cidadãos nos negócios é sempre mais complicada no 

campo central mais distante do que em um plano local mais próximo. Em outras 

palavras, se a pulverização das competências estatais aos entes federativos mais 

interiores, por si só, não assegura uma atuação cívica efetivamente mais presente nos 

negócios coletivos, o fato é que, ao menos em tese, a facilita de forma potencial. 

 

3.1.4. Accountability, impunidade e educação para a política 

Outro aspecto que dificulta a consolidação de um quadro 

político-partidário no Brasil é a deficiência dos instrumentos de controle das ações do 

poder público e de seus dirigentes. A recalcitrância do sistema em remover do poder 

ou impedir que a ele ascendam dirigentes que já tenham demonstrado inaptidão para o 

exercício da função pública é causa de um enorme incentivo à corrupção e ao abuso 

do poder.  

Ninguém se ergue contra este argumento, especialmente diante 

da presença de estimativas que digam que, anualmente, o mercado do suborno gire em 

torno de US$ 1 trilhão no mundo 252 e que, apesar da dificuldade de realização 

qualquer cálculo mais preciso, não há qualquer dúvida de que o Brasil contribui com 

uma fatia considerável deste montante. A questão que divide os estudiosos envolve a 

definição dos limites à oposição de obstáculos ao acesso dos cidadãos aos aludidos 

postos públicos.  

Sem prejuízo de sua fragilidade conceitual, o princípio da 

soberania popular absoluta ainda seduz alguns comentaristas. Sob a influência deste 

dogma, costuma-se crer que eleições populares livres e competitivas seriam capazes 

de atribuir ao eleito uma áurea política e juridicamente inexpugnável, uma imunidade 

                                                 
252 GILMAN, Stuart. Corrupção: cada “não” conta. In Jornal Folha de São Paulo. Tendências / 
Debates, 09 de dezembro de 2007, p. A3. 
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praticamente absoluta que fosse capaz de apagar toda e qualquer mácula de seu 

passado. Segundo este raciocínio, a correta interpretação do postulado democrático 

impediria que outros órgãos constitucionais subtraíssem qualquer eficácia da decisão 

política tomada durante o processo de consulta popular, ainda mais quando os 

integrantes destes órgãos não tivessem sido escolhidos mediante submissão a 

semelhante processo de eleição popular, tais como os membros do Judiciário, do 

Ministério Público e dos Tribunais de Contas. 

Esta tese desconsidera totalmente o postulado que impõe a 

convivência harmônica de diversas formas constitucionais de acesso aos cargos e de 

exercício de controle do poder político, igualmente legitimadas pela ordem jurídica 

vigente, ainda que sob ângulos ligeiramente diversos. Ela ignora que os textos 

constitucionais inspirados por ideais democráticos, embora estabeleçam como 

premissa básica e fundamental a necessidade de realização de consultas populares 

amplas e livres para a escolha dos ocupantes dos principais cargos políticos, também 

organizam mecanismos paralelos e igualmente legítimos de controle de poder pelo 

poder. Em última instância, trata-se de expressão do sistema de freios e contrapesos 

organizado para estabelecer mecanismos de controle recíproco entre os diversos 

órgãos estatais de poder. 

Sob esta perspectiva, a soberania popular como fonte de 

legitimação do exercício do poder político deve harmonizar-se com outras formas de 

controle que, no mais das vezes, são exercidas sob o viés negativo. Ou seja, ainda que 

o Judiciário, por exemplo, não seja autorizado a escolher, por si só, o representante 

popular, pode impor obstáculos e dizer, com base na legislação vigente, quem não 

pode ser escolhido e quem não pode permanecer ocupando determinado cargo 

público. 

Dentro desta ótica ergue-se como premissa básica deste 

trabalho a crença de que um sistema qualitativamente democrático não pode limitar-se 

a simplesmente garantir que as escolhas populares sejam promovidas em ambiente de 

ampla liberdade e de franca igualdade. Deve, além disso, procurar organizar-se de 

modo a favorecer não apenas a escolha livre de qualquer cidadão do país, mas dos 

melhores dentre eles, quaisquer que sejam as suas origens e inclinações políticas, 

programáticas ou ideológicas. 



 274

É impossível negar tratar-se de um conceito muito vago, 

impreciso – e até mesmo um tanto perigoso se mal compreendido ou aplicado. Pois 

quais seriam os critérios adequados para se definir quem seriam os “melhores” 

cidadãos? Muitas ditaduras do mundo moderno procuraram legitimar sua tirania sob o 

argumento de que o procedimento formal de escolha popular não se mostrava capaz 

de apontar quais seriam os representantes potencialmente capazes de converter a 

energia da máquina pública em benefícios para a coletividade com a maior eficiência 

possível e com a maior fidelidade possível às opções e anseios da maioria da 

população.  

É claro que este conceito qualitativo varia no tempo e no 

espaço. Trata-se de uma moldura muito subjetiva que deve ser preenchida por cada 

povo em cada momento histórico. Entretanto, negar o anseio de busca por 

representantes mais virtuosos seria negar a própria lógica do progresso social e 

coletivo. Conscientemente, ninguém escolhe para cuidar de seus assuntos particulares 

alguém menos preparado que ele mesmo. O mesmo, pois, deve se aplicar para a vida 

pública. 

Dado o caráter altamente subjetivo da definição de quais seriam 

estas virtudes desejáveis, nenhuma pessoa ou órgão constitucional pode arvorar-se no 

direito de defini-las em substituição à maioria eleitoral.  

Entretanto, é necessário reconhecer que a própria Constituição 

deixou ao intérprete algumas pistas bastante sólidas e expressas sobre quais seriam 

algumas das qualidades exigíveis dos agentes públicos elegíveis ou não. Dentre elas 

destacamos – não exaustivamente - a probidade, a eficiência, a moralidade e o decoro, 

todas previstas no art. 37, caput e § 4º, e no art. 55, II e § 1º, da Lei Maior. 

Assim, diante dos parâmetros normativos já traçados, muito 

mais do que a mera possibilidade, os órgãos constitucionais de controle, nos limites 

de suas competências e dentro das balizas legais, têm o dever de zelar pela 

prevalência destes princípios. E se não podem escolher diretamente os representantes 

populares que ostentem estas qualidades constitucionalmente estabelecidas, devem 

obstar, nos confinamentos estritos da lei, o acesso e a permanência nos cargos 

públicos daqueles agentes que não as possuam, ou mais objetivamente, daqueles que 
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já tenham praticado atos incompatíveis com aquelas qualidades constitucionalmente 

desejáveis em um representante. 

Não se trata, assim, de substituição do processo formal de 

consulta popular por qualquer outra forma de seleção dos agentes públicos, 

supostamente mais apta a apontar os melhores administradores, legisladores ou juízes. 

Cuida-se, isso sim, de associar instrumentos ao processo de escolha popular que 

permitam agregar valor à decisão que emergir das urnas, preservados os princípios da 

liberdade e da igualdade na apresentação de candidaturas, na competição eleitoral e na 

escolha popular. 

Não cabe neste trabalho discutir com profundidade o real 

significado daquelas qualidades acima delineadas desejáveis dos representantes 

políticos. Para os objetivos aqui pretendidos, suas acepções populares ou intuitivas 

são suficientes, ainda que não exatamente coincidentes com suas dimensões jurídico-

constitucionais. Contudo, mesmo diante desta simplificação, ainda não ficou clara a 

conexão existente entre o que se está a afirmar e o cenário partidário. Esclareço. 

Um regime democrático efetivo é erguido sobre uma lógica de 

participação política voltada ao bem comum. Não importa se o representante foi eleito 

sobre esta ou aquela plataforma, com apoio deste ou daquele segmento social. Uma 

vez no cargo, a busca pelo bem comum deveria passar a pautar sua atuação. Seria tão 

ingênuo quanto inadequado exigir que os representantes ignorassem as expectativas 

do eleitorado específico responsável pela sua ascensão ao poder. Este público tem o 

direito de acompanhar e avaliar sua atuação. Entretanto, o regime democrático espera 

que esta defesa de anseios particulares não se dê em prejuízo dos legítimos interesses 

da maioria dos cidadãos como um todo. Impõe-se, contudo, a necessidade de 

harmonização entre uns e outros. 

Na prática, isto significa que o viço do regime democrático 

demanda que o exercício do poder político seja reservado àqueles que colocam o 

interesse público acima do particular, qualquer que seja este. 

Seria de todo desejável que estes representantes agissem 

voluntariamente em prol do bem comum e do interesse público. Como sabido, 

entretanto, nem todos os homens e mulheres são tão confiáveis assim. Não raro o 
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palco das disputas políticas é alvo de investidas dos mais diversos interesses que nem 

sempre empregam os meios mais republicanos à disposição.  

E é justamente esta dinâmica deteriorada que tem o poder de 

afetar negativamente o quadro partidário. Neste estado de coisas, a impunidade torna 

vantajosa a utilização degenerada dos instrumentos partidários. Apoios de partidos e 

de militantes partidários são cooptados em troca de vantagens ilícitas, gerando 

fragmentação das legendas e o turismo interpartidário; cargos públicos são criados e 

distribuídos indiscriminadamente, resultando na colonização do Estado; os partidos se 

multiplicam para abrigar agentes interessados em alcançar vantagens pessoais ou para 

seu grupo; a corrupção, enfim, torna-se muito pouco arriscada para corruptores e 

corruptos. 

Daí que os instrumentos de controle dos administradores devem 

ser sempre aperfeiçoados. É nítido que um sistema político democrático saudável 

ainda não pode depender exclusivamente da espontânea boa vontade dos agentes 

públicos e da vigilância permanente dos eleitores. O florescimento da democracia 

depende intimamente da eficácia do sistema de accountability. 

Recentemente, nos autos do Habeas Corpus nº 84.078 – MG, 

relatado pelo Ministro Eros Grau, o Supremo Tribunal Federal, por sete votos a 

quatro, vencidos os Ministros Menezes Direito, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e 

Carmem Lúcia Antunes Rocha, assegurou ao paciente, réu condenado em processo 

penal regularmente conduzido, o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em 

julgado da decisão, mesmo após a confirmação da sentença condenatória pela segunda 

instância, no caso específico, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 253. Este 

julgamento marcou a confirmação da já firme orientação jurisprudencial da Corte 

Maior no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção da inocência 

consagrado no art. 5º, LVII da Constituição Federal, apenas o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória autoriza o início da execução criminal. Antes disso, seria 

admissível apenas a prisão cautelar processual, desde que fundamentada, por 

exemplo, em um dos quatro pressupostos previstos no artigo 312 do Código de 

Processo Penal – garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, 

conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.  

                                                 
253 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=102869  - acesso em 07/02/09. 
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Este julgamento era aguardado com alguma ansiedade pelos 

espectadores especializados. Ventilava-se nos bastidores a possibilidade de mudança 

na orientação do Tribunal como forma de combate da sensação de impunidade que 

domina a sociedade brasileira. Sob o argumento de que a existência prática de quatro 

graus de jurisdição, com um universo amplíssimo de possibilidades recursais, traz 

grandes prejuízos à eficácia do sistema penal brasileiro, esperava-se que o Supremo 

conferisse efeitos imediatos aos julgamentos condenatórios de 2º grau no que se refere 

à possibilidade de início do cumprimento das penas.  

Neste cenário, esperava-se que este efeito poderia irradiar-se 

também para o âmbito da esfera política, especialmente para o campo das 

inelegibilidades previstas nos arts. 1º, d, e e h da Lei Complementar nº 64, de 18 de 

maio de 1990, decorrentes de condenações definitivas proferidas pela justiça comum 

ou eleitoral em função do reconhecimento de prática de ilícitos de diversas naturezas. 

O mesmo pode-se dizer da aplicabilidade das penas de perda dos bens e valores 

ilicitamente acrescidos ao patrimônio, de ressarcimento integral do dano causado, 

quando houver, de perda da função pública, de suspensão dos direitos políticos por até 

10 anos, de multa civil e de proibição de contratar com o poder público ou de receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de interposta pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

até 10 anos, estabelecidas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as 

sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública. 

Conforme adiantado acima, esta expectativa não se confirmou. 

Nem tampouco o sistema processual que autoriza a interposição de inúmeros recursos 

chicaneiros foi alterado de forma efetiva. Menos ainda, não há qualquer previsão para 

que o número de magistrados, de membros do Ministério Público e da polícia 

judiciária da União e dos Estados sofra qualquer acréscimo substancial para que as 

investigações e os processos judiciais possam transcorrer com mais celeridade. 

Da mesma forma, a eficácia do controle exercido pelos 

Tribunais de Contas poderia ser notadamente potencializada se seus membros fossem 

escolhidos com base em critérios preponderantemente técnicos e não políticos, em 

contraposição, pois, ao que hoje permite o § 2º do art. 73 da Constituição Federal. 
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Durante a última composição completa do Tribunal de Contas 

da União verificada em dezembro de 2008 (a vaga aberta em função da recentíssima 

aposentadoria do Ministro Guilherme Palmeira ainda não foi preenchida), dos nove 

Ministros, nada menos que cinco eram ex-deputados federais ou ex-senadores 

(Ubiratan Aguiar, Valmir Campelo, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e o próprio 

Guilherme Palmeira). Outro já foi secretário de Governo e da casa Civil do Governo 

do Estado de Pernambuco (Marcos Vilaça). Outro, ainda, já foi vereador e secretário 

geral da Mesa do Senado Federal. 

Perceptível, portanto, que um órgão constitucionalmente 

dedicado à realização de trabalhos técnicos ganhou um perfil eminentemente político, 

papel este que deveria ser reservado ao órgão legislativo ao qual está vinculado. Sem 

qualquer prejulgamento da conduta funcional de tais Ministros, não há dúvidas de que 

o perfil dos integrantes de um Tribunal composto sob esta lógica política afeta 

diretamente a dinâmica de sua atuação. 

Da mesma forma, o exercício do controle pelos legislativos da 

atuação de seus pares e das ações dos Executivos correspondentes aos seus níveis 

federativos é absolutamente falha. O impeachment, após a remoção do Presidente 

Fernando Collor de Melo retornou à sua prateleira de descanso de onde, 

historicamente, raramente foi retirado. As cassações de parlamentares por falta de 

decoro são raríssimas em todos os patamares federativos, a despeito da profusão de 

denúncias freqüentemente veiculadas pela mídia e investigadas pela polícia, pelo 

Ministério Público, pelos órgãos de controle interno da Administração e pelos 

próprios Tribunais de Contas e Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas 

perante os legislativos. 

Restaria, neste cenário, o mais legítimo e seguro de todos os 

instrumentos de accoutability dos sistemas democráticos: o voto secreto, direto, 

universal e periódico, para empregar a redação do art. 60, § 4º, II, da Constituição 

Federal. Esta é a arma suprema colocada à disposição dos cidadãos para exigir de seus 

representantes uma postura compatível com a dignidade e responsabilidade da posição 

à qual foram elevados.  

Entretanto, a munição desta arma vem sendo secreta, 

progressiva e deliberadamente retirada das mãos dos eleitores. A falta de educação 
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para a política, para o exercício da cidadania retira do eleitor qualquer possibilidade 

de reação mais efetiva. 

Robert Michels guardava uma visão bastante dura do papel das 

massas nas democracias. Dizia ele que “embora reclamando esporadicamente, a 

maioria está, no fundo, muito feliz por encontrar indivíduos dispostos a cuidar de seus 

problemas”. Seu pessimismo não pára por aí. Segundo sua percepção: 

“a massa não tem uma sensibilidade muito fina. 

Acontecimentos verificam-se sob seus olhos, realizam-

se revoluções na vida econômica, sem que seu espírito 

sofra modificações notáveis. Só depois de muito tempo é 

que ela desperta para a influência de novas condições. 

O povo suporta passivamente durante dezenas ou 

centenas de anos, regimes políticos retrógrados que 

entravam no mais alto grau seu progresso político e 

mora. Países bastante avançados do ponto de vista 

econômico, geralmente permanecem durante longos 

períodos sob o regime político e constitucional baseado 

na fase econômica anterior”.  

 

E arremata, citando, a certa altura, o socialista russo 

Alexandre Herzen: 

“Quem diz poder diz dominação e toda dominação 

presume a existência de uma massa dominada. 

A democracia é até mesmo considerada como o pior de 

todos os regimes burgueses. 

(...) 

A evolução histórica seria, portanto, uma sucessão 

ininterrupta de oposições, no sentido quase parlamentar 

do termo que ‘uma após outra alcançariam a posse do 

poder, passando assim, da inveja à avareza’ 

(...) 
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Sentimo-nos tentados a classificar esse processo de 

tragicomédia, visto que as massa, depois de realizar 

esforços titânicos, contentam-se em trocar um patrão por 

outro” 254. 

 

A este mesmo propósito, Moisei Ostrogorski, por seu turno, 

narra, sob sua ótica igualmente aguçada, esta mesma apatia da sociedade política: 

“Moreover, a phenomenon is arising which is at once 

the effect and the stimulant of those which have just 

been described, - the political apathy which is creeping 

over society. ‘Politics is no longer popular’ is the 

unanimous impression of people in business” 255. 

 

Em outra obra, após descrever a fragilidade do papel do 

indivíduo no controle das decisões tomadas pelos seus representantes políticos, o 

mesmo autor russo, na mesma linha do que afirmava Michels, conclui que “la gran 

masa de la sociedad soporta ese yugo con indiferencia o pasividad” 256, submetendo-

se à minoria governante “di buon grado o di malgrado” 257. 

A esta passividade da sociedade civil, some-se o baixo grau de 

institucionalização dos partidos, organizados pelas elites políticas e os líderes estatais, 

de acordo com o brasilianista Scott P. Mainwaring, “para promover seus interesses”. 

Ainda de acordo com o autor, os resultados desta mecânica partidária são evidentes: 

“Os problemas criados pela fraqueza dos partidos 

também contribuíram para corroer a legitimidade 

democrática e dificultaram a accountability, isto é, a 

responsabilização política dos representantes e do 

governo, que se faz por meio dos partidos. A cobrança 

de responsabilidades políticas através das eleições 

depende da capacidade dos eleitores de recompensar ou 
                                                 
254 Partidos políticos... op. cit. pp. 30, 133, 235, 243 e 244 . 
255 Democracy and the organization of political parties. Volume 1: England… op. cit. p. 329. 
256 La democracia y los partidos políticos... op. cit., p. 24. 
257 MOSCA, Gaetano. La classe politica... op. cit., p. 62. 
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punir os políticos individuais e/ou os partidos. Mas nos 

países em que as legendas partidárias mudam com muita 

freqüência, em que partidos importantes desaparecem e 

outros entram em cena, em que políticos trocam de 

partido impunemente, em que a disciplina partidária é 

limitada e as alianças partidárias são usuais, mas de vida 

curta e não tem alcance nacional, obstaculiza-se a 

responsabilização dos políticos por intermédio de 

partidos” 258. 

  

Por todas as razões acima enunciadas, esta dificuldade em se 

atingir um padrão civilizado de punições por desvios das mais diversas naturezas 

paraticados por agentes políticos contribui sensivelmente para a degeneração do atual 

quadro político em geral e partidário, em particular. 

 

3.2. A insuficiência qualitativa das normas eleitorais, partidárias, 

parlamentares e de sucessão no poder 

Superados os obstáculos relativos opostos pelas normas 

estruturais do poder estatal, podemos avançar para iniciar o estudo de algumas regras 

que ordenam as operações eleitorais, a organização e funcionamento dos partidos 

políticos e dos trabalhos parlamentares, além de algumas regras relativas à sucessão 

no poder. 

 

3.2.1. O bicameralismo e a sobreposição de funções: fragmentação das 

bancadas e dupla necessidade de negociação com o Congresso 

O bicameralismo, nos moldes atuais, é uma das principais 

responsáveis pelo quadro de fragmentação interna dos partidos políticos descrito no 

capítulo anterior. 

É claro que a divisão do Congresso Nacional em duas Casas 

diferentes, compostas por representantes escolhidos mediante critérios eleitorais 
                                                 
258 Sistemas partidários em novas democracias – o caso do Brasil... op. cit., p. 34. 
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diversos e com algumas atribuições diferentes, tem suas justificativas e vantagens 

históricas, institucionais, jurídicas e políticas. Tanto assim que metade dos países da 

América Latina (tais como México, República Dominicana, Argentina, Bolívia, Chile, 

Colômbia, Paraguai e Uruguai, além do próprio Brasil) 259, bem como alguns dos 

principais países europeus (tais como Inglaterra, França, Alemanha, Suíça) 260, 

organizados ou não sob a forma federativa, empregam o sistema. “About one-third of 

parliaments in the world are bicameral” 261. De todas as qualidades do 

bicameralismo, uma, talvez, seja suficiente para superar todos os seus defeitos: “um 

Congresso dividido é mais difícil de controlar que um unificado” 262.  

Entretanto, o fato é que esta divisão congressual favorece a 

formação de lideranças partidárias relativamente autônomas em cada uma das Casas 

legislativas. Embora os líderes de um mesmo partido em cada uma das Casas possam 

atuar em conjunto em muitas situações, de acordo com uma mesma orientação, este 

alinhamento não é sempre automático. Não raro, ele precisa ser construído seguindo 

as mesmas regras empregadas para a construção de alianças entre partidos diferentes, 

como se as bancadas na Câmara e no Senado fossem pertencentes a agremiações 

diversas. 

Este diálogo, frise-se, não é ruim, por essência. A própria 

Constituição Federal, ao estabelecer diferenças entre as Casas relativas às condições 

de elegibilidade de seus membros, composição, forma de eleição e competências – 

dentre outras – fomentou a formação de perfis parlamentares muito diferentes em 

cada uma delas. Assim, não seria totalmente inesperado uma bancada de uma mesma 

legenda observar um mesmo assunto sob ângulos divergentes. Faz parte do jogo. Em 

um ambiente de partidos institucionalizados, estas divergências são dissolvidas 

internamente e seus integrantes seguem unidos e coesos para as deliberações 

parlamentares.  

                                                 
259 Llanos, Mariana. Sánchez, Francisco. O bicameralismo em perspectiva comparada. In AVRITZER, 
Leonardo. Anastásia, Fátima (Organizadores). Reforma política no Brasil... op. cit., p. 160. 
260 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral. Barueri: Manole, 
2004, pp. 44-49. 
261 TSEBELIS, George. Veto players – how political institutions work... op. cit. p. 143. LIJPHART, 
Arendt. Modelos de democracia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 231. 
262 LLANOS, Mariana. SÁNCHEZ, Francisco. O bicameralismo em perspectiva comparada. In 
AVRITZER, Leonardo. ANASTÁSIA, Fátima (Organizadores). Reforma política no Brasil... op. cit., 
p. 159 
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Nos regimes em que os partidos não estão solidamente 

institucionalizados, ao contrário, esta divisão constitucional do Congresso é um 

incentivo para a formação de espaços a serem dominados por grupos diferentes de 

uma mesma agremiação. Em outras palavras, fomenta a fragmentação partidária e 

prejudica a formação de consensos intra-partidários.  

Por outro lado, esta divisão também permite a elaboração de 

estratégias (por parte tanto do governo quanto da oposição) dedicadas a 

deliberadamente fragmentar os partidos e, conseqüentemente, diminuir sensivelmente 

os custos da cooptação partidária e parlamentar. Pois é muito mais simples aproveitar-

se de fraturas internas para cooptar parlamentares isolados de uma ou de várias 

legendas do que convencer um ou mais partidos inteiros a apoiarem determinada 

iniciativa. 

Antes de encerrar este tópico, todavia, é necessário fazer um 

alerta. 

Reside aqui um dos grandes paradoxos do fenômeno da 

degeneração dos partidos políticos brasileiros. Se é verdade que, sob o prisma acima 

enfocado, o bicameralismo é capaz de contribuir para o quadro de depreciação dos 

partidos, por outro lado, em um ambiente presidencialista que ostente um sistema de 

partidos sólidos, o unicameralismo pode potencialmente opor muitos e graves 

impasses à governabilidade do país. Basta para tanto que o partido ou coligação que 

elegeu o Executivo não tenha sido capaz de eleger maioria no Legislativo (seja ele 

unicameral ou dividido). No bicameralismo esta dificuldade se faz sentir quando as 

duas câmaras legislativas são simétricas - ainda que eleitas de formas distintas – e 

compostas por maiorias incongruentes – uma governista e outra oposicionista. 

Nestes casos, as chances de consenso diminuem extremamente 

e o risco de ruptura aumenta na proporção inversa. Daí que nestas circunstâncias faz-

se necessária a estruturação de mecanismos constitucionais destinados a solucionar 

impasses institucionais. No limite, a imaginação e adoção destes instrumentos 

conciliatórios pode conferir ao regime brasileiro feições compatíveis com algum grau 

de semi-presidencialismo.  
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3.2.2. O excesso de candidatos e a viabilidade das candidaturas  

Todos os analistas concordam que uma disputa eleitoral só é 

verdadeiramente democrática se as candidaturas puderem ser apresentadas, 

registradas e divulgadas perante o eleitorado da forma mais livre e ampla possível. 

Os regimes fechados, de baixa taxa de competitividade 

eleitoral, que, não obstante, buscam alguma espécie de legitimação constitucional 

através do voto, tem predileção por atuar em duas frentes principais para dificultar o 

acesso das oposições aos cargos públicos. A primeira delas consiste em opor 

obstáculos à inscrição de eleitores para o exercício do direito de sufrágio. A segunda 

consiste em limitar o direito à cidadania passiva e ao exercício da liberdade de 

candidatura. De longe, dos dois apresentados, este é o método mais sutil do qual estes 

regimes dispõem para manter controle do regime e, ao mesmo tempo, apresentar uma 

aparência de disputa eleitoral democrática. 

Fica claro, portanto, que a formação de um juízo seguro sobre a 

competitividade de um sistema eleitoral deve passar pela análise das regras para 

apresentação de candidaturas. 

No Brasil, desde que o último processo de redemocratização 

pôs fim ao regime da sublegenda, os partidos ou coligações só podem apresentar um 

candidato por vaga disputada pelo princípio majoritário (prefeito, governador, 

presidente, senador e respectivos vices e suplentes). Com exceção da consulta 

presidencial de 1989 – já relatada no capítulo anterior -, todas as que se seguiram 

foram extremamente polarizadas, muito embora todas elas apresentassem um número 

elevado de candidatos – chegou a 21 em 1989 e 12 em 1998, por exemplo. Nas quatro 

eleições para presidente da República realizadas desde então - 1994, 1998, 2002 e 

2006 -, a disputa efetiva pelo cargo ficou restrita aos candidatos do PSDB e do PT, 

com duas vitórias para cada lado. 

No campo das eleições proporcionais (para deputado federal, 

estadual e vereador), a regra para apresentação de candidaturas é um tanto distinta 

daquela prevista para as disputas majoritárias. O art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, é o dispositivo legal responsável pela regulação dos limites à 

apresentação de candidaturas pelos partidos. De acordo com este dispositivo: 
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“Art. 10 - Cada partido poderá registrar candidatos para 

a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, 

Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até 

cento e cinqüenta por cento do número de lugares a 

preencher. 

§ 1º - No caso de coligação para as eleições 

proporcionais, independentemente do número de 

partidos que a integrem, poderão ser registrados 

candidatos até o dobro do número de lugares a 

preencher. 

§ 2º - Nas unidades da Federação em que o número de 

lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não 

exceder de vinte, cada partido poderá registrar 

candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual 

ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo 

coligação, estes números poderão ser acrescidos de até 

mais cinqüenta por cento.” 

 

Das regras acima expostas, é fácil perceber que as 

possibilidades numéricas para apresentação de candidaturas legislativas são enormes. 

Talvez, em um sistema bipartidário ou de pluripartidarismo moderado, as aludidas 

regras poderiam se mostrar adequadas. No Brasil atual, contudo, o pluripartidarismo 

potencializa a multiplicação indiscriminada de postulantes aos cargos públicos 

eletivos.  

Na teoria, a existência de um grande número de candidatos 

oferece ao eleitor um leque maior de opções. Portanto, estatisticamente, neste sistema 

são muito maiores as chances de ele encontrar um candidato que defenda uma 

plataforma mais similar às suas crenças pessoais.  

Contudo, o grande problema desta multiplicação 

indiscriminada é que a maioria absoluta destas candidaturas não apresenta qualquer 

potencial de sucesso. Isso faz com que o processo de escolha eleitoral se torne muito 

poluído como um todo. Assim, se por um lado, o número exagerado de candidaturas 
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aumenta o leque de opções do eleitor e, em tese, permite que ele escolha alguém mais 

próximo da maior parte de suas convicções, por outro, dificulta a formação de um 

juízo valorativo consistente sobre os concorrentes. Durante o horário eleitoral gratuito 

de rádio e televisão, por exemplo, os candidatos mal têm tempo de dizer seus nomes e 

números, quanto mais de apresentarem suas plataformas político-eleitorais (quando 

existentes e definidas). O eleitor, portanto, não consegue escolher consciente e 

adequadamente. A profusão de concorrentes anuvia sua visão. 

Concomitantemente, o sistema também perde. Com um número 

sempre elevado de candidatos, cada vez mais estes tentam se diferenciar perante os 

eleitores. Os ataques horizontais são praticamente descartados, uma vez que a 

multiplicidade exagerada de postulantes impede que o atacante tenha alguma certeza 

sobre quem será o favorecido com o decréscimo das intenções de voto de seu 

concorrente. Cresce também o número de candidatos que recorrem a expedientes 

espetaculosos ou ridículos para, artificialmente, atrair a atenção dos eleitores. O 

resultado é um decréscimo qualitativo do resultado que emerge das urnas. 

A tabela abaixo demonstra a evolução do número de 

candidaturas apresentadas para a Câmara dos Deputados entre 1945 e 2006. 

 

Tabela – Câmara dos Deputados - nos totais de cadeiras disponíveis e de 

candidatos por região e % de candidatos por cadeira – 1945 – 2006 263 

 Regiões NO NE SE SUL CO BRASIL 

1945 
Bancada (B) 16 107 111 40 12 286 

Candidatos (C) 74 598 747 221 35 1.675 
C/B 4,6 5,6 6,7 5,5 2,9 5,9 

1950 
Bancada (B) 21 110 119 40 14 304 

Candidatos (C) 57 291 507 161 44 1.060 
C/B 2,7 2,6 4,3 4,0 3,1 3,5 

1954 
Bancada (B) 21 118 124 48 15 326 

Candidatos (C) 62 261 530 172 35 1.060 
C/B 3,0 2,2 4,3 3,6 2,3 3,3 

1958 
Bancada (B) 21 118 124 48 15 326 

Candidatos (C) 53 277 471 145 39 985 
C/B 2,5 2,3 3,8 3,0 2,6 3,0 

1962 Bancada (B) 27 136 157 68 21 409 

                                                 
263 Fonte: SANTOS, Wanderley Guilherme dos (Organizador). Votos e partidos. Almanaque de dados 
eleitorais: Brasil e outros países. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, pp. 85-86, 89-92. Não há dados 
relativos às candidaturas nas eleições de 1990. Os dados de 2002 e 2006 foram extraídos do Tribunal 
Superior Eleitoral: http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/eleicoes_2002.htm - acesso em 28.01.09. 
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Candidatos (C) 74 315 572 187 46 1.194 
C/B 2,7 2,3 3,6 2,8 2,2 2,9 

1966 
Bancada (B) 27 136 157 68 21 409 

Candidatos (C) 65 265 396 145 41 912 
C/B 2,4 1,9 2,5 2,1 2,0 2,2 

1970 
Bancada (B) 18 90 123 62 17 310 

Candidatos (C) 41 172 327 132 33 705 
C/B 2,3 1,9 2,7 2,1 1,9 2,3 

1974 
Bancada (B) 21 107 137 78 21 364 

Candidatos (C) 43 201 339 136 43 762 
C/B 2,0 1,9 2,5 1,7 2,0 2,1 

1978 
Bancada (B) 28 126 156 82 28 420 

Candidatos (C) 86 272 464 223 66 1.111 
C/B 3,1 2,2 3,0 2,7 2,4 2,6 

1982 
Bancada (B) 47 149 169 82 32 479 

Candidatos (C) 160 346 697 275 107 1.585 
C/B 3,4 2,3 4,1 3,4 3,3 3,3 

1986 
Bancada (B) 49 151 169 77 41 487 

Candidatos (C) 163 476 1.429 332 139 2.539 
C/B 3,3 3,2 8,5 4,3 3,4 5,2 

1990 
Bancada (B) 65 151 169 77 41 503 

Candidatos (C) 487 770 1.637 567 366 3.827 
C/B 7,5 5,1 9,7 7,4 8,9 7,6 

1994 
Bancada (B) 65 151 179 77 41 513 

Candidatos (C) 371 694 1.286 414 243 3.008 
C/B 5,7 4,6 7,2 5,4 5,9 5,9 

1998 
Bancada (B) 65 151 179 77 41 513 

Candidatos (C) 411 684 1.547 497 279 3.418 
C/B 6,3 4,5 8,6 6,5 6,8 6,7 

2002 
Bancada (B) 65 151 179 77 41 513 

Candidatos (C) 558 979 1.829 535 397 4.298 
C/B 8,6 6,5 10,2 6,9 9,7 8,4 

2006 
Bancada (B) 65 151 179 77 41 513 

Candidatos (C) 549 1.081 2.270 668 378 4.946 
C/B 8,4 7,1 12,7 8,7 9,2 9,7 

 

Como é possível perceber dos números acima alinhados, as 

eleições realizadas em 1945, logo após o fim do Estado Novo, foram as que 

conviveram com o maior número de candidatos por vaga de todo o período 

democrático e pluripartidário que se seguiu e que se estendeu até as eleições de 1962, 

eis que as de 1966 já foram realizadas sob a égide do bipartidarismo do último regime 

militar: apresentaram-se em todo o território nacional, em média, 5,9 candidatos para 

cada cadeira em disputa na Câmara dos Deputados. Este fenômeno é facilmente 

explicável. O período de exceção getulista reprimiu fortemente as oposições. Assim, é 

natural que a distensão do regime traga consigo uma demanda política reprimida 

expressa em forma de uma ampla corrida pelos postos eletivos. 
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Após a disputa inaugural de 1945, o número de postulantes por 

vaga estabilizou-se em um patamar mais modesto. Entre 1950 e 1982 – passando, 

portanto, por todo o último período de exceção militar -, apresentaram-se de 2 a 3 

candidatos para cada cadeira disponível. Esta última disputa já foi realizada sob a 

égide de um novo pluripartidarismo: dela participaram os cinco partidos formados a 

partir do fim da ARENA e do MDB: PDS, PMDB, PTB, PDT e PT.  

Entretanto, ao contrário do que ocorreu em 1945, aqui o regime 

militar decadente foi capaz de manter um controle maior sobre o processo de abertura: 

ao mesmo tempo em que permitiu a formação de novas legendas, impôs uma série de 

restrições à apresentação de candidaturas, tais como a necessidade de apresentação, 

por cada partido, de candidatos para todos os cargos em disputa na circunscrição ou a 

imposição da votação em um mesmo partido para todos os cargos, conforme relatado 

no primeiro capítulo do trabalho. 

Desta maneira, os efeitos do novo ciclo de abertura democrática 

só se fizeram sentir de fato nas eleições de 1986 quando, em comparação com a 

corrida de quatro anos antes, o número médio de candidatos por cadeira na Câmara 

dos Deputados saltou de 3,3 para 5,2 em todo o país. 

A partir de então, com algumas leves variações, o número de 

candidatos por vaga manteve-se em um patamar bastante elevado até que, em 2006, 

alcançou a impressionante taxa de 9,7. 

Outro dado muito interessante a ser extraído da tabela 

demonstra que as diferentes regiões do país foram sempre marcadas por padrões de 

competição muito diversos. Uma rápida passada de olhos nos índices revela que a 

região sudeste – com especial ênfase para o Estado de São Paulo, embora os números 

acima compilados não alcancem este nível de desagregação das informações extraídas 

das fontes indicadas -, seguida pelas regiões sul e centro oeste, sempre apresentou um 

padrão de competitividade mais elevado que as demais, especialmente as norte e 

nordeste.  

Igualmente, no mesmo período, a disputa pelos cargos 

legislativos estaduais repetiu os mesmos padrões de competição, com a mesma forte 

tendência de crescimento no número de candidaturas apresentadas a partir das 

eleições de 1986. Mais uma vez, a região sudeste destacou-se entre as mais 
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competitivas. Aqui, entretanto, os efeitos da abertura democrática após o período 

getulista só foram refletidos sobre o número de candidatos às vagas legislativas 

estaduais entre 1954 e 1958. De 1966 a 1982, durante a nova fase de recrudescimento 

do regime, os números voltaram a decrescer. A partir e 1986, contudo, explodiram 

com intensidade maior do que a sentida pelos números das disputas federais. Nas 

eleições de 2006, por exemplo, enquanto a média nacional de candidatos a cada 

cadeira na Câmara dos Deputados foi de 9,7, cada vaga nas Assembléias Legislativas 

e na Câmara Distrital foi disputada, em média, por 11,5 concorrentes. Na região 

sudeste foi registrado o pico impressionante de 15,2 postulantes por cadeira. 

Estes dados estão dissecados na tabela abaixo reproduzida: 

  

Tabela – Assembléias Legislativas - nos totais de cadeiras disponíveis e de 

candidatos por região e % de candidatos por cadeira – 1945 – 2006 264 

 Regiões NO NE SE SUL CO BRASIL

1947 
Bancada (B) 66 364 233 129 62 854 
Candidatos (C)  110 568 383 214 98 1.373 
C/B 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 

1950 
Bancada (B) 67 379 233 139 62 880 
Candidatos (C)  107 593 393 229 96 1.418 
C/B 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 

1954 
Bancada (B) 67 383 235 139 62 886 
Candidatos (C)  283 904 515 327 142 2.171 
C/B 4,2 2,4 2,2 2,4 2,3 2,5 

1958 
Bancada (B) 67 392 252 141 62 914 
Candidatos (C)  388 1.507 1.765 784 174 4.618 
C/B 5,8 3,8 7,0 5,6 2,8 5,1 

1962 
Bancada (B) 82 419 357 145 69 1.072 
Candidatos (C)  426 1.668 2.706 775 208 5.783 
C/B 5,2 4,0 7,6 5,3 3,0 5,4 

1966 
Bancada (B) 86 419 357 145 69 1.076 
Candidatos (C)  244 1.036 1.191 382 162 3.015 
C/B 2,8 2,5 3,3 2,6 2,3 2,8 

1970 
Bancada (B) 45 238 233 134 51 701 
Candidatos (C)  165 581 990 359 124 2.219 
C/B 3,7 2,4 4,2 2,7 2,4 3,2 

                                                 
264 Fonte: SANTOS, Wanderley Guilherme dos (Organizador). Votos e partidos. Almanaque de dados 
eleitorais: Brasil e outros países. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, pp. 87-93. Não há dados relativos 
às candidaturas nas eleições de 1990. Os dados de 2002 e 2006 foram extraídos do Tribunal Superior 
Eleitoral: http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes - acesso em 28.01.09. 
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1974 
Bancada (B) 54 273 249 150 61 787 
Candidatos (C)  172 674 861 406 142 2.255 
C/B 3,2 2,5 3,5 2,7 2,3 2,9 

1978 
Bancada (B) 66 302 244 154 80 846 
Candidatos (C)  252 877 898 503 278 2.808 
C/B 3,8 2,9 3,7 3,3 3,5 3,3 

1982 
Bancada (B) 111 335 259 154 88 947 
Candidatos (C)  409 927 1.338 604 287 3.565 
C/B 3,7 2,8 5,2 3,9 3,3 3,8 

1986 
Bancada (B) 113 341 261 149 89 953 
Candidatos (C)  587 1.726 3.165 748 392 6.618 
C/B 5,2 5,1 12,1 5,0 4,4 6,9 

1990 
Bancada (B) 185 341 261 149 113 1.049 
Candidatos (C)  0 0 0 0 0 0 
C/B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1994 
Bancada (B) 171 341 271 149 113 1.045 
Candidatos (C)  1.332 2.114 2.780 902 834 7.962 
C/B 7,8 6,2 10,3 6,1 7,4 7,6 

1998 
Bancada (B) 185 341 271 149 113 1.059 
Candidatos (C)  1.901 2.540 3.717 1.112 1.398 10.668 
C/B 10,3 7,4 13,7 7,5 12,4 10,1 

2002 
Bancada (B) 185 341 271 149 113 1.059 
Candidatos (C)  2.501 2.854 3.808 1.205 1.607 11.975 
C/B 13,5 8,4 14,1 8,1 14,2 11,3 

2006 
Bancada (B) 185 341 271 149 113 1.059 
Candidatos (C)  2.406 2.844 4.113 1.305 1.468 12.136 
C/B 13,0 8,3 15,2 8,8 13,0 11,5 

 

 

Foi dito mais acima que, em tese, a existência de um grande 

número de candidatos pode conduzir o processo decisório a uma decisão mais 

madura, mais apurada. Entretanto, para que esta tese encontre a realidade é necessária 

a conjunção de três fatores. Primeiro, é necessário que o sistema favoreça a 

apresentação de candidaturas realmente representativas de segmentos sociais. 

Segundo, é essencial que estes candidatos tenham liberdade e espaço real para a 

apresentação efetiva de suas propostas e plataformas eleitorais. Terceiro, é também 

imprescindível que os eleitores tenham interesse em perscrutar as diversas alternativas 

e conhecer efetivamente os candidatos e suas propostas. Ausentes estes requisitos, a 

pluralidade exagerada de concorrentes simplesmente polui a disputa política. 
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No Brasil, à questão das regras para definição do número de 

candidaturas a ser apresentadas por cada legenda somam-se as normas extremamente 

favoráveis à constituição e perpetuação de pequenos partidos. Por si só, o amplo 

pluripartidarismo brasileiro já é capaz de formalmente oferecer aos eleitores um 

número elevado de concorrentes aos cargos públicos. Desta forma, o debate acerca da 

adequação do número de candidatos por vaga em disputa a ser apresentado por cada 

partido ou coligação deve considerar os dois pontos em conjunto. 

Os índices de candidatos por vaga nas eleições legislativas 

nacionais e estaduais devem ser considerados altíssimos, ainda mais quando 

percebemos que, em regra, nenhum daqueles três fatores qualitativos antes 

mencionados apresenta-se de forma solida e visível em nossas competições eleitorais. 

Desta forma, para tornar agregar valor às consultas populares nacionais faz-se 

necessário tanto reduzir o espectro de partidos em combate, como também limitar o 

número de concorrentes que cada um pode suportar. 

O viés concernente à redução do número de partidos em disputa 

será avaliado logo adiante, no tópico que cuida da imposição do restabelecimento da 

cláusula de desempenho ou de barreira no cenário político brasileiro. Cabe discorrer 

aqui sobre a limitação do número de candidatos por partido. 

Antes, é bom adiantar – se já não restou clara o bastante 

durante o capítulo anterior – que a posição defendida neste trabalho contraria 

frontalmente a possibilidade de formação de coligações para as eleições 

proporcionais, uma vez que o modelo de presidencialismo adotado pelo Brasil não 

prevê conseqüências jurídicas para a dissolução, durante a legislatura, das alianças 

formadas durante as eleições. Por esta razão, o tema dos limites numéricos para a 

apresentação de candidaturas por coligações partidárias será solenemente ignorado. 

É absolutamente incompreensível a regra contida no antes 

transcrito art. 10 da Lei nº 9.504/97, que outorga a cada legenda a possibilidade de 

registro de candidatos até o limite de 150 % do número de lugares a preencher nas 

disputas proporcionais.  Sob a ótica do postulado do pluralismo político defendido 

pelo art. 1º, V, da Constituição Federal, vislumbra-se até mesmo a 

inconstitucionalidade de disposição desta natureza. Isto porque a faculdade de 

apresentação de mais candidatos do que as vagas em disputa permite, em tese, a 
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formação de governos dominantes capazes de subjugar completa e absolutamente as 

minorias oposicionistas. E esta situação não é tolerada no seio de um Estado 

politicamente plural.  

Ademais, uma vez que desde o início da disputa está 

assegurada a inexistência matemática de vagas para todos os concorrentes de uma 

mesma legenda, o número exagerado de candidatos registrados por um mesmo partido 

passa a favorecer a luta fratricida, o que enfraquece os vínculos que os unem 

internamente. 

Desta forma, imagina-se como mais adequada a redução da 

possibilidade de registros de candidatos por partido para o patamar de um por cada 

vaga em disputa. Isto porque se a multiplicidade indiscriminada de concorrentes 

anuvia a visão do eleitor, do lado inverso da moeda imagina-se que a redução 

exagerada de candidaturas possa transformar o atual pluralismo de efetivo para 

meramente formal e, em essência, polarizado. Ademais, a redução exagerada do 

número de candidaturas também é capaz de fomentar o fortalecimento das oligarquias 

já constituídas e, conseqüentemente, a renovação dos quadros partidários e 

parlamentares. É fundamental, portanto, a busca pelo equilíbrio. 

Consoante se verá mais adiante, o Brasil caminha para um 

sistema no qual não mais do que cinco ou seis partidos poderão ser considerados 

realmente competitivos no palco nacional e que terão de conviver com mais três ou 

quatro de média para baixa competitividade. Este número é entendido como 

perfeitamente condizente com a realidade nacional e, por si só, é capaz de oferecer um 

número adequadamente variado de opções eleitorais aos cidadãos, mesmo se reduzido 

o patamar atual de 1,5 candidatos por vaga. 

Imagine-se a situação em que estas poucas legendas disputem 

as vagas disponíveis em alguma eleição proporcional. Esta nova regra corresponderia 

à faculdade de apresentação de, no máximo, cinco ou seis concorrentes por vaga. Este 

número mais reduzido forçaria os partidos a escolher candidatos eleitoralmente mais 

representativos, inclusive sob o aspecto regional - nos casos das circunscrições 

maiores (Estados ou grandes Municípios). Eventuais dissidências ou novas lideranças 

que não pudessem ser acomodadas nas grandes legendas nacionais poderiam 
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encontrar abrigo em partidos regionais ou locais ou mesmo apresentar-se ao 

eleitorado diretamente, consoante mais abaixo defendido em tópico específico. 

Para comprovar que a redução proposta do número de 

concorrentes por partido não irá prejudicar a qualidade da competição eleitoral, foi 

elaborada a tabela seguinte que demonstra o desempenho dos candidatos a ocupar 

uma vaga na Câmara dos Deputados em 2006. Para efeito de comparação, em cada 

Estado eles foram inicialmente classificados segundo o critério de votação nominal, 

de forma decrescente e desprezados os critérios partidários. Logo em seguida, o 

desempenho do terço de cima da tabela (dos 33,3% dos candidatos mais votados 

nominalmente) foi comparado com o do terço de baixo (dos 33,3% que receberam 

menos votos). 
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Tabela – Desempenho dos 33,3 % dos candidatos à Câmara dos Deputados com 

melhor e pior votação – 2006 (votos nominais válidos) 265 

UF 

Totais Gerais Último terço dos 
candidatos 1º terço dos candidatos 

Nº de 
candidatos 

Candidatos 
por vaga 

Nº de 
votos 

Média 
de 

votos  

Nº de 
votos 

Média 
de 

votos 

% 
do 

total 

Nº de 
votos 

Média 
de 

votos 

% do 
total 

AC 50 6,2 290.832 5.817 2.980 186 0,9 246.471 15.404 77,1 

AL 82 9,1 1.243.969 15.170 9.833 364 0,7 1.158.401 42.904 83,4 

AM 78 9,7 1.290.000 16.538 8.550 328 0,6 1.247.405 47.977 89,5 

AP 63 7,8 266.951 4.237 4.633 220 1,6 222.388 10.590 77,8 

BA 216 5,5 5.855.439 27.109 44.228 614 0,7 5.555.653 77.162 84,5 

CE 145 6,5 3.748.385 25.851 25.638 534 0,6 3.604.112 75.086 87,3 

DF 106 13,2 1.231.578 11.619 8.732 249 0,7 1.183.065 33.802 89,8 

ES 83 8,3 1.606.151 19.351 22.113 819 1,3 1.359.240 50.342 78,0 

GO 110 6,4 2.603.574 23.669 21.694 602 0,8 2.395.797 66.550 84,3 

MA 154 8,5 2.597.122 16.864 26.137 512 0,9 2.469.868 48.429 85,1 

MG 528 9,9 8.887.909 16.833 81.759 464 0,8 8.452.020 48.023 86,3 

MS 70 8,7 1.093.031 15.615 12.960 563 1,1 988.469 42.977 82,4 

MT 92 11,5 1.322.450 14.374 14.503 483 1,0 1.192.101 39.737 83,0 

PA 137 8,0 2.838.249 20.717 27.372 608 0,9 2.661.851 59.152 85,3 

PB 87 7,2 1.746.367 20.073 13.365 460 0,7 1.678.177 57.868 86,6 

PE 198 7,9 3.758.775 18.984 19.764 299 0,5 3.650.574 55.312 87,1 

PI 83 8,3 1.439.532 17.344 9.017 333 0,6 1.373.720 50.879 85,0 

PR 258 8,6 4.960.712 19.228 46.026 535 0,9 4.711.585 54.786 87,8 

RJ 707 15,3 7.419.055 10.494 110.743 471 1,4 6.910.169 29.405 85,7 

RN 68 8,5 1.483.021 21.809 12.459 566 0,8 1.422.299 64.650 87,5 

RO 70 8,7 658.068 9.401 15.653 680 2,1 534.979 23.260 73,1 

RR 81 10,1 179.215 2.212 3.595 133 1,9 152.710 5.656 79,9 

RS 279 9,0 5.510.604 19.751 67.140 721 1,1 5.062.274 54.433 84,9 

SC 131 8,1 3.001.049 22.909 24.954 580 0,8 2.741.839 63.764 85,1 

SE 48 6,0 906.838 18.892 6.415 400 0,6 848.434 53.027 84,1 

SP 952 13,6 18.015.340 18.924 156.821 494 0,8 17.066.627 53.838 82,0 

TO 70 8,7 632.579 9.037 3.794 164 0,6 578.553 25.154 83,8 

Brasil 4.946 9,7 84.586.795 17.102 800.878 460 0,9 79.468.781 48.568 93,9 

 

O que se percebeu é que foi absolutamente pífio e 

insignificante o desempenho do terço dos candidatos menos votados em cada Estado. 

Os votos nominais por eles recebidos não alcançaram, em média, 1% dos votos 

nominais totais para deputados federais sufragados em todo o país. 

                                                 
265 Fonte: http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes – Acesso em 28.01.09. 
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No oposto superior da tabela fica demonstrado que, em 

números absolutos, os votos nominais recebidos pelos 33,3% dos candidatos mais 

bem sucedidos em todo o território nacional (desprezadas as barreiras estaduais e 

partidárias) alcançaram o patamar de quase 94,% de todos os votos nominais 

sufragados em todo o país. Em média, os votos recebidos por cada um destes 

candidatos mais fracos não seriam suficientes para elegê-los vereadores em 

municípios médios ou mesmo pequenos. 

Desagregados os números para cada Estado, o desempenho do 

terço dos concorrentes mais bem colocados na disputa freqüentemente ultrapassa a 

casa dos 82% e não fica nunca abaixo dos 73,1% dos votos nominais totais sufragados 

em cada uma das circunscrições. 

Estes números demonstram uma brutal concentração de votos 

no terço superior da tabela. Isto significa que se o terço de candidatos com pior 

desempenho não participasse da competição, os resultados gerais não seriam afetados. 

Em contrapartida, a qualidade da disputa seria apurada, eis que um número grande de 

fatores de distração do eleitor seria removido do cenário. A rigor, a análise dos dados 

acima expostos demonstra que o corte poderia ser até mesmo mais drástico. 

Entretanto, do lado dos analistas, o risco ainda não avaliado de oligarquização ainda 

maior na definição das candidaturas ergue-se como fator desestimulante da medida. 

Do lado do mundo político real, a opção pela realização de cortes mais drásticos pode 

gerar mais resistências nos pólos de decisão legislativa. Isto porque um dos 

instrumentos mais utilizados pelos candidatos aos parlamentos federal e estaduais 

consiste na denominada “dobradinha”. Por meio deste expediente, candidatos a 

deputado federal e estadual (nem sempre do mesmo partido) buscam otimizar e 

potencializar suas campanhas promovendo conjuntamente suas candidaturas em 

alguns nichos sociais ou territoriais, uma vez que as eleições para as Casas 

Legislativas nestes dois níveis federativos são realizadas simultaneamente.  

Da mesma maneira, os candidatos a cargos executivos têm 

muito interesse em manter um número grande de candidatos em disputa pelas vagas 

legislativas correspondentes ao seu nível federativo. Isto porque ainda que o 

concorrente ao cargo proporcional não consiga se eleger, ele estará fazendo campanha 

não apenas para si próprio, mas também para o candidato ao Executivo. Seu material 

publicitário de campanha (quase nunca pago pelo partido ou pelo candidato ao 
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Executivo), regra geral, não traz apenas a sua foto e número, mas também as dos 

candidatos a presidente, governador ou prefeito que apóia. 

Assim, a redução muito mais drástica deste número – apesar de 

desejável - poderia afetar mais sensivelmente os interesses destes concorrentes que 

buscam aumentar suas chances de sucesso nas disputas apoiando-se em candidatos a 

outros cargos, ainda que inviáveis eleitoralmente. 

Por outro lado, para que esta redução na possibilidade de 

apresentação de candidaturas não fortaleça mais ainda o comando dos oligarcas 

partidários, é necessário também tornar mais transparentes e democráticas as regras 

que ordenam a escolha dos candidatos pelos partidos. 

O art. 17, § 1º, da Constituição Federal outorga às próprias 

legendas a competência para “definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento”. Por sua vez, o art. 7º da Lei nº 9.504/97 afirma que, observadas as 

disposições da Lei, “as normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a 

formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido”.  

Em linhas gerais, o procedimento estabelecido nos estatutos 

dos partidos brasileiros prevê a realização, durante o período destinado ao registro das 

candidaturas perante a justiça eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 8º), de convenções nas 

quais os delegados do partido definem os nomes dos concorrentes que representarão a 

legenda (ou coligação) na disputa pelos cargos disponíveis. O que os estatutos não 

demonstram expressamente, entretanto, é que estas convenções, no mais das vezes, 

têm caráter meramente homologatório das decisões das cúpulas partidárias. O período 

que antecede a realização destes encontros é fortemente marcado pela celebração de 

acordos e conchavos entre delegados e dirigentes que buscam acomodar todos os 

interesses em jogo. Quando tudo dá certo, a convenção, realizada sob clima festivo, é 

utilizada como ato oficial de lançamento das campanhas dos candidatos (embora 

ainda pendentes de registro). Quando os acordos não são alcançados, a convenção é 

realizada sob clima de disputa entre grupos e líderes partidários, que empregam seus 

exércitos particulares de delegados na disputa pelo comando do processo eleitoral que 

se aproxima. 

O problema deste sistema é que, em qualquer das hipóteses, a 

definição das candidaturas é realizada nas cúpulas partidárias. Não há qualquer 
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participação popular na escolha dos candidatos. Nem os eleitores e simpatizantes dos 

partidos e, muitas vezes, nem mesmo os seus membros filiados e demais militantes, 

participam deste processo decisório. Entretanto, todos os movimentos da máquina 

eleitoral na qual se converte o partido durante os meses de disputa por votos 

dependem desta decisão fundamental. 

O resultado desta desconexão pode ser sentido a partir daí: os 

laços que unem militantes, simpatizantes, eleitores e as próprias legendas já se 

formam rotos. Na medida em que estas engrenagens humanas só são adicionadas à 

máquina eleitoral após a tomada das decisões mais cruciais, sua participação mais 

efetiva e voluntária no processo eleitoral e político como um todo fica parcialmente 

tolhida. 

Assim, além da despoluição do cenário da disputa com a 

retirada de parte substancial (1/3) dos concorrentes absoluta e completamente 

inviáveis eleitoralmente, é essencial que os partidos permitam que, no mínimo, todos 

os seus filiados participem efetivamente do processo de escolha dos candidatos. Este 

procedimento tem o condão de favorecer a escolha de candidatos realmente 

representativos e, conseqüentemente, de fortalecer os vínculos que os unem às suas 

legendas, agregando, assim, valor às consultas populares. Os partidos, desta forma, 

devem ser transformados em verdadeiros palcos paralelos de debates e disputas entre 

tendências e opiniões políticas. Só assim sua interlocução real com a sociedade estará 

garantida. 

 

3.2.3. O malapportionment da Câmara dos Deputados, o desequilíbrio 

federativo no Congresso Nacional e a estrutura federativa 

exagerada 

Como se sabe, as eleições para a Câmara dos Deputados são 

realizadas sob a influência de uma fórmula proporcional, de acordo com uma divisão 

do território nacional em 27 circunscrições eleitorais plurinominais coincidentes com 

os territórios dos Estados e do Distrito Federal.  

Ensina a doutrina clássica do bicameralismo federativo que a 

câmara baixa representa, proporcionalmente, os interesses de toda a população da 

nação enquanto a câmara alta deve ser o vínculo de influência dos Estados federados 
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no governo central, “like a congress of sovereigns or ambassadors, or like an 

assembly of peers” 266. Esta concepção foi bastante propagada pelos federalistas: 

“Se é verdade que, em um povo integralmente 

incorporado em uma nação, cada distrito deve ter uma 

participação proporcional no governo e que, tratando-se 

de estados-membros independentes e soberanos, unidos 

em uma mesma liga, deve existir uma participação igual 

nos conselhos comuns, por mais desiguais que sejam as 

partes – não parece desarrazoado que em uma república 

complexa, com características tanto de natureza 

nacional como federal, o governo deva apoiar-se em 

uma combinação dos princípios de representação 

proporcional e igual.” 267. 

 

Perceptível, portanto, que, em sua origem, estas duas formas 

de compor o legislativo federal andavam ombro a ombro. Na verdade, a formação da 

segunda câmara federal obedeceu a um critério de criação meramente prático. 

Conforme podemos extrair das lições de Maurice Duverger, “tal compromiso resulto 

práctico em su empleo, y fue imitado por todos los demás Estados federales. La 

justificación lógica y doctrinal vino después” 268.  

Quando da elaboração da Constituição americana, dividiram-

se os convencionais em duas facções bem distintas: de um lado ficaram aqueles que 

desejavam a instituição de uma verdadeira Confederação de Estados independentes, 

                                                 
266 STORY, Joseph. Commentaries on the Constitution of the United States. Fifth edition. Boston: 
Little, Brown, and Company, 1905, v. 1, p. 515. Trata-se de reprodução (proposital, certamente) às 
avessas do célebre discurso de Edmond Burke proferido aos cidadãos de Bristol, no qual, atrelado à 
idéia de soberania nacional tão em voga à época, combatia a imperatividade do mandato parlamentar na 
Inglaterra: “El Parlamento no es un congresso de embajadores que defienden intereses distintos y 
hostiles, intereses que cada uno de sus miembros debe sostener, como agente y abogado, contra otros 
agentes y abogados, sino una asamblea deliberante de una nación, con un iterés: el de la totalidad; 
donde deben guiar no, los intereses y prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón 
general del todo. Elegís um diputado; pero cuando le hábeis escogido, no es el diputado por Bristol, 
sino un miembro del Parlamento”. Discurso a los electores de Bristol. In Textos políticos. 1ª edición. 
México: Fondo de Cultura Economica, 1942, pp. 312/313. A idéia do comentarista da Constituição 
americana foi justamente marcar as diferenças qualitativas entre os representantes da Câmara dos 
Deputados e do Senado.  
267 HAMILTON, Alexander. JAY, John. Madison, James. O federalista. Nº 62. 2ª edição. Campinas, 
SP: Russel Editores, 2005, p. 382. 
268 DUVERGER, Maurice. Instituciones políticas y derecho constitucional... op. cit., p. 145. 
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composta pelas ex-colônias, dedicada exclusivamente à solução de assuntos a eles 

comuns; de outro ficaram aqueles que desejavam a formação de um único Estado, sob 

um governo nacional forte que unisse toda a nação. As causas para esta divergência 

eram simples: em uma Confederação, de acordo com suas feições clássicas, cada 

Estado integrante, independentemente de seu tamanho, riqueza ou – principalmente – 

número de habitantes, por ter direito a um único voto, possui o mesmo poder de 

decisão de qualquer outro; num Estado único, moldado a partir das formas então 

conhecidas, dotado de um Poder Legislativo central composto, proporcionalmente, 

por representantes de todo o povo distribuído pelas 13 colônias, os Estados maiores 

em população ver-se-iam favorecidos na representação nacional em detrimento dos 

menores.  

Conforme anota Story, a luta por uma representação paritária 

em uma das casas congressuais: 

“constituted one of the great struggles between the large 

and the small States, which was constantly renewed in 

the convention, and impeded it in every step of its 

progress in the formation of the Constitution (…) A 

compromise was, therefore, indispensable, or the 

convention must be dissolved” 269. 

 

Resumindo a instituição do governo federal americano, da 

forma como o conhecemos ainda hoje e da forma como foi transplantado para o Brasil 

logo após a proclamação da República, anota Tocqueville que, 

“nesse estado de coisas, sucedeu o que quase sempre 

sucede quando os interesses se encontram em oposição 

ao raciocínio: dobram-se as regras da lógica. Os 

legisladores adotaram um meio termo que conciliava à 

força dois sistemas teoricamente inconciliáveis. 

O princípio da independência dos Estados triunfou na 

formação do Senado; o dogma da soberania nacional, na 

composição da Câmara dos Representantes. 
                                                 
269 STORY, Joseph. Commentaries on the Constitution of the United States... op. cit. p. 146. 
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Cada Estado devia mandar dois senadores ao Congresso 

e um número de representantes proporcional à sua 

população” 270. 

 

Inegável, portanto, que até mesmo historicamente, a lógica da 

formação do sistema governamental brasileiro federal aponta para a existência de um 

Senado Federal, composto paritariamente por representantes escolhidos em cada 

circunscrição estadual, e de uma Câmara dos Deputados, composta da forma mais 

proporcional possível ao número de habitantes de cada uma destas circunscrições. 

.Não foi este raciocínio, entretanto, que pautou integralmente 

as decisões do constituinte de 1988.  

No que se refere ao Senado, a regra foi obedecida à risca: cada 

Estado tem igual direito a 3 cadeiras na Casa, na forma do que determina o art. 46, § 

1º da Constituição Federal de 1988.  A composição da Câmara dos Deputados, 

entretanto, foi regulada pelo constituinte em um artigo um tanto esquizofrênico que, 

em seus parágrafos, mitiga sensivelmente os efeitos do caput, in verbis: 

“Art. 45 - A Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes do povo, eleitos, pelo sistema 

proporcional, em cada Estado, em cada Território e no 

Distrito Federal. 

§ 1º - O número total de Deputados, bem como a 

representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 

estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no 

ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas 

                                                 
270 Tocqueville, Alexis de. A democracia na América. 1ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998, vol. 
1, pp. 133-134. No mesmo sentido: “Os pequenos Estados – Connecticut, Delaware e Nova Jersey – 
não se mostravam inclinados a abrir mão da igualdade de votos no Congresso. Os grandes Estados, 
como Virginia e Massachusetts, estavam decididos a não conceder igualdade de votos aos pequenos 
Estados. E assim se chegou a um impasse. Parecia não haver solução para as divergências, mas 
finalmente foi resolvido que todos os Estados teriam igualdade de votos na Câmara Alta do Congresso 
– o Senado, enquanto na Câmara dos Deputados todos os Estados seriam representados 
proporcionalmente à população”. NICHOLS, Roy F. BAGLEY, William C. BEARD, Charles A. Os 
Estados Unidos ontem e hoje. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1941, p. 66. 
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unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 

setenta Deputados. 

§ 2º - Cada Território elegerá quatro Deputados.” 

 

Diante deste cenário, tornou-se muito comum, desde então, a 

afirmação de que a definição da magnitude das circunscrições eleitorais para 

composição da Câmara dos Deputados brasileira pode ser tida como um o caso típico 

de malapportionment, fenômeno consistente na “disparidade de peso entre as diversas 

circunscrições de um determinado país” 271. 

Basta checar, todavia, o histórico de nossas Constituições 

anteriores para verificar que estas distorções não são nada recentes. 

De partida, a Constituição de 1891 já estabelecia, em seu art. 

28, que a distribuição das cadeiras da Câmara dos Deputados entre os Estados e o 

Distrito Federal, “garantida a representação da minoria”, seria fixada em lei, em 

proporção que não excedesse 1 deputado para cada conjunto de 70 mil habitantes, 

respeitado o limite mínimo de 4 parlamentares por Estado. 

A Constituição de 1934, apesar de prever que, além dos 

“representantes do povo”, a Câmara dos Deputados seria também composta por 

representantes das organizações profissionais (art. 23) - inovação esta que seria 

consagrada com total força no Conselho da Economia Nacional da Carta de 1937 -, 

estabeleceu, pela primeira vez, a competência do então Tribunal Superior de Justiça 

Eleitoral para fixar o número de “deputados do povo” que deveriam ser eleitos em 

cada um dos Estados e no Distrito Federal.  O número total de parlamentares, 

contudo, continuou sendo fixado por lei: “os do povo, proporcionalmente à população 

de cada Estado e do Distrito Federal, não podendo exceder de um por 150 mil 

habitantes até o máximo de vinte, e deste limite para cima, de um por 250 mil 

habitantes; os das profissões, em total equivalente a um quinto da representação 

popular”. Os Territórios, à época, poderiam eleger dois Deputados. 

A Carta de 1937 desfigurou completamente o legislativo 

federal, assim como praticamente todas as instituições democráticas imaginadas pelos 
                                                 
271 AFONSO DA SILVA, Luis Virgílio. Sistemas eleitorais – tipos, efeitos jurídico políticos e 
aplicação ao caso brasileiro... op. cit., p. 45. 
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constituintes de 1934. De qualquer forma, apenas para não permitir uma quebra no 

relato ora empreendido sobre o tratamento dispensado pelos textos constitucionais à 

composição da nossa câmara baixa, a Carta getulista instituiu a eleição indireta para a 

escolha de seus integrantes (art. 46), sendo eleitores “os Vereadores às Câmaras 

Municipais e, em cada Município, dez cidadãos eleitos por sufrágio direto no mesmo 

ato da eleição da Câmara Municipal” (art. 47). Cada Estado constituía uma 

circunscrição eleitoral que, conforme fixado em lei, elegia entre 3 e 10 deputados, 

proporcionalmente à sua população (art. 48).  

Restaurada a normalidade democrática com a Constituição de 

1946, a Câmara dos Deputados voltou a ser composta por representantes escolhidos 

diretamente pelo povo, em proporção que não excedesse “um para cada 150 mil 

habitantes até vinte deputados e, além desse limite, um para cada 250 mil habitantes”, 

em termos semelhantes aos fixados pelo texto de 1934. Entretanto, a esta regra foi 

acrescentada a garantia de reserva de, no mínimo, 7 vagas para os representantes de 

cada Estado ou do Distrito Federal. Cada Território elegia, ainda, um deputado (art. 

58).  

A Constituição de 1967, por sua vez, regulava a composição 

da Câmara dos Deputados de forma um tanto distinta, segundo o entendimento do seu 

art. 41. De acordo com este dispositivo, o número de deputados deveria ser fixado em 

lei, em proporção que não excedesse de um para cada 300 mil habitantes, até 25 

deputados, e, além desse limite, um para cada milhão de habitantes. Ademais, fixava 

em 7 e 1, respectivamente, o número mínimo de vagas por Estado e Território. 

Este artigo sofreu várias alterações a partir do advento da 

Emenda Constitucional nº 1/69, cuja redação original determinava que o número de 

deputados por Estado seria estabelecido em lei, na proporção dos eleitores nele 

inscritos, conforme os seguintes critérios: a) até 100 mil eleitores, três deputados; b) 

de 100 mil e um a 3 milhões de eleitores, mais 1 deputado para cada grupo de 100 mil 

ou fração superior a 50 mil; c) de 3 milhões e um a 6 milhões de eleitores, mais 1 

deputado para cada grupo de 300 mil ou fração superior a 150 mil; e d) além de 6 

milhões de eleitores, mais 1 deputado para cada grupo de 500 mil ou fração superior a 

250 mil. Foram mantidas as vagas de 1 deputado por Território, com exceção do de 

Fernando de Noronha. 
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Alguns anos depois, a Emenda Constitucional nº 8/77 outorgou 

à Justiça Eleitoral o papel de definir, para cada legislatura, a distribuição das cadeiras 

na Câmara dos Deputados. Esta distribuição deveria ser proporcional à população de 

cada Estado, obedecidos os limites máximo e mínimo de 55 e 6 deputados por Estado. 

Na mesma oportunidade, aumentou de 1 para 2 o número de assentos reservados a 

cada Território, com exceção de Fernando de Noronha e determinou que no cálculo 

das proporções em relação à população, não se deveria computar a do Distrito Federal 

nem a dos Territórios. 

Mais alguns anos se passaram desde a última alteração até que 

a Emenda Constitucional nº 22/82 modificasse mais uma vez as regras do jogo para 

preestabelecer em 479 o número de deputados federais, mantendo, entretanto, a 

competência da Justiça Eleitoral para distribuir entre os Estados estas vagas 

proporcionalmente às suas populações, com o reajuste necessário para que nenhum 

deles tivesse mais de 60 ou menos de 8 deputados. Uma vez mais, o número de 

deputados por Território foi elevado de 2 para 4, com a tradicional exceção de 

Fernando de Noronha. 

Finalmente, às portas da abertura democrática, a Emenda 

Constitucional nº 25/85 elevou para 487 o número de vagas em disputa, distribuídas 

pela Justiça Eleitoral entre os Estados e o Distrito Federal de forma proporcional às 

suas populações (excluídas as dos Territórios), desde que observados os mesmos 

limites mínimo de 8 e máximo de 60 estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 

22/82. Também foi mantido a regra anterior relativa aos Territórios. 

Interessante notar que nenhuma destas emendas alterou o 

período de 4 anos da legislatura ou a fórmula genérica que definia a Câmara dos 

Deputados como composta de “representantes do povo”. 

Esta breve retrospectiva demonstrou que todas as nossas 

Constituições republicanas estabeleceram limites ou mecanismos destinados a 

amenizar os efeitos da concentração populacional em alguns Estados sobre a 

composição da Câmara dos Deputados. Ao que parece, por estas terras nunca se 

entendeu suficiente a fórmula bicameral clássica de representação paritária na câmara 

alta como forma suficiente de amenizar o desequilíbrio populacional existente entre 

os Estados e que, segundo esta mesma máxima, deve ser representado da forma mais 
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fiel possível na câmara baixa. Portanto, ao menos no que diz respeito à eleição dos 

deputados federais no período republicano, podemos dizer que, no Brasil, nunca 

vigorou a máxima democrática do one man, one vote.  

A tabela abaixo retrata parcialmente, em números, os 

resultados das regras descritas neste breve retrospecto sobre as bancadas dos Estados 

e Territórios na Câmara dos Deputados.  

 

Tabela – Distribuição das Cadeiras da Câmara dos Deputados por região – 1945 

– 1962 / 1982 – 2006 272 

  NO NE CO SE SUL Territórios Total 
Geral População** 

Habitantes 
por 

deputado** 
1945/47* 18 111 14 119 40 3 305 41.236,3 135,2 

1950 21 110 14 119 40 - 304 51.944,3 170,8 
1954 21 118 15 124 48 - 326 51.944,3 159,5 
1958 21 119 15 124 48 - 327 70.191,3 214,6 
1962 27 136 21 157 68 - 409 70.191,3 171,6 
1982 41 149 32 169 82 8 479 124.250,8 259,4 
1986 41 151 41 169 77 8 487 135.814,2 278,9 
1990 65 151 41 169 77  - 503 146.592,6 291,4 
1994 65 151 41 179 77  - 513 156.430,9 304,9 
1998 65 151 41 179 77  - 513 166.252,1 324,1 
2002 65 151 41 179 77  - 513 176.303,9 343,7 
2006 65 151 41 179 77  - 513 185.564,2 361,7 

* As eleições de 1947 foram destinadas a preencher as vagas criadas nas bancadas estaduais e dos 
territórios em função da superveniência das regras estabelecidas pelo art. 58 da Constituição de 1946 e 
pelo art. 11, § 2º, I, a e b, das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo texto. 

** em mil pessoas. Os dados a partir de 1982 correspondem à projeção da população brasileira revisada 
em 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE. 

 

 

A próxima tabela, por sua vez, estratifica por Estado e Região, 

a distribuição das cadeiras da Câmara dos Deputados, entre 1982 e 2006. 

 

                                                 
272 Fontes: http://jaironicolau.iuperj.br/banco2004.html - acesso em 02.12.08; IBGE: www.ibge.gov.br 
– acesso em 14 de dezembro de 2008. Os dados relativos aos anos de 1950 e 1954 são relativos ao 
recenseamento de 1950, enquanto os dos anos de 1958 e 1952 são referentes à contagem realizada em 
1960. Não foram encontrados dados confiáveis, decompostos no formato contido na tabela, relativos 
aos anos compreendidos entre 1966 e 1978. 
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Tabela – Distribuição das cadeiras da Câmara dos Deputados por Estado e 

Região – 1982/2006 

Região UF 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 

NO 

AC 8 8 8 8 8 8 8 
AM 8 8 8 8 8 8 8 
AP 4 4 8 8 8 8 8 
PA 15 17 17 17 17 17 17 
RO 8 8 8 8 8 8 8 
RR 4 4 8 8 8 8 8 
TO - - 8 8 8 8 8 

Total NO 47 49 65 65 65 65 65 

NE 

AL 8 9 9 9 9 9 9 
BA 39 39 39 39 39 39 39 
CE 22 22 22 22 22 22 22 
MA 17 18 18 18 18 18 18 
PB 12 12 12 12 12 12 12 
PE 26 25 25 25 25 25 25 
PI 9 10 10 10 10 10 10 

RN  8 8 8 8 8 8 8 
SE 8 8 8 8 8 8 8 

Total NE 149 151 151 151 151 151 151 

CO 

DF   8 8 8 8 8 8 
GO 16 17 17 17 17 17 17 
MS 8 8 8 8 8 8 8 
MT 8 8 8 8 8 8 8 

Total CO 32 41 41 41 41 41 41 

SE 

ES 9 10 10 10 10 10 10 
MG 54 53 53 53 53 53 53 
RJ 46 46 46 46 46 46 46 
SP 60 60 60 70 70 70 70 

Total SE 169 169 169 179 179 179 179 

SUL 
PR  34 30 30 30 30 30 30 
RS 32 31 31 31 31 31 31 
SC 16 16 16 16 16 16 16 

Total SUL 82 77 77 77 77 77 77 
TOTAL GERAL 479 487 503 513 513 513 513 

Fonte: http://jaironicolau.iuperj.br/banco2004.html - acesso em 02.12.08 

 

É possível perceber da tabela acima que, desde o advento da 

Constituição Federal de 1988, as duas únicas alterações na composição da Câmara 

dos Deputados foram fruto: a) da transformação dos Territórios Federais de Roraima e 

do Amapá em Estados (art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 

ADCT da Constituição de 1988), que lhes acrescentou 4 cadeiras na Câmara para 

cada, além das 4 já conquistadas por cada um deles nas eleições de 1982 e 1986 em 

função do disposto no art. 41 da Constituição de 1967/69, com a redação final dada 



 306

pela Emenda Constitucional nº 25/85; b) da criação do Estado do Tocantins (art. 13 do 

ADCT); e c) do crescimento da bancada paulista, nas eleições de 1994. Com efeito, a 

Resolução nº 16.336, de 22 de março de 1990, do Tribunal Superior Eleitoral, que 

fixou em 503 o número de membros da Câmara dos Deputados para a disputa eleitoral 

daquele ano, atribuiu ao Estado de São Paulo as mesmas 60 vagas que a Resolução nº 

12.855/86 que reservara.  

A sobrevinda Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 

1993, usando a prerrogativa deferida pelo constituinte, aumentou para 513 o número 

de cadeiras em disputa na Câmara dos Deputados. Logo em seguida, a Resolução nº 

14.235, de 14 de abril de 1994, atribuiu as 10 novas vagas ao Estado de São Paulo, em 

função de sua maciça concentração populacional. A partir de então, a mesma 

distribuição de cadeiras foi mantida pelas subseqüentes resoluções do Tribunal 

Superior Eleitoral para as eleições de 1998 (Resolução nº 20.060, de 16 de dezembro 

de 1997), 2002 (Resolução nº 20.986, de 21 de fevereiro de 2002) e 2006 (Resolução 

nº 22.144, de 14 de fevereiro de 2006). 

Ocorre que mesmo com o incremento da bancada paulista 

promovida pelo TSE nas eleições de 1994, a representação deste Estado na Câmara 

dos Deputados permanece deprimida. 

A tabela abaixo contém dados atualizados que são capazes de 

nos indicar com mais precisão onde estão localizadas as distorções das regras 

constitucionais acima transcritas, empregadas para distribuir as cadeiras da Câmara 

dos Deputados: 
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Tabela – Distribuição dos Deputados Federais por Estado 273 

Região UF Eleitores * 
nº de 

Deputados 
Federais** 

% do nº 
total de 
eleitores 
(aprox.) 

% do nº 
total de 

Deputados 
(aprox.)  

nº de 
eleitores por 
Deputado*** 

nº ideal de 
Deputados 

(aprox.)**** 

Saldo de 
Deputados 

(aprox.) 

NO 

AC 443.148 8 0,3 1,6 55.394 1 7 
AM 1.907.842 8 1,5 1,6 238.480 8 0 
AP 384.825 8 0,3 1,6 48.103 1 7 
PA 4.515.590 17 3,5 3,2 265.623 18 -1 
RO 1.028.624 8 0,8 1,6 128.578 4 4 
RR 247.790 8 0,2 1,6 30.974 1 7 
TO 926.716 8 0,7 1,6 115.840 4 4 

Total NO 9.454.535 65 7,3 12,8 145.454 37 28 

NE 

AL 1.976.836 9 1,5 1,7 219.648 8 1 
BA 9.153.629 39 7,0 7,5 234.708 37 2 
CE 5.631.555 22 4,3 4,1 255.980 22 0 
MA 4.159.519 18 3,2 3,6 231.084 16 2 
PB 2.655.369 12 2,0 2,4 221.281 10 2 
PE 6.067.589 25 4,7 4,9 242.704 24 1 
PI 2.186.383 10 1,7 1,9 218.638 9 1 

RN  2.172.629 8 1,7 1,6 271.579 8 0 
SE 1.369.639 8 1,0 1,6 171.205 5 3 

Total NE 35.373.148 151 27,1 29,3 234.259 139 13 

CO 

DF 1.663.718 8 1,4 1,6 207.965 7 1 
GO 3.873.536 17 2,9 3,1 227.855 15 2 
MS 1.618.383 8 1,2 1,6 202.298 6 2 
MT 1.993.130 8 1,5 1,6 249.141 8 0 

Total CO 9.148.767 41 7 7,9 223.141 36 5 

SE 

ES 2.441.069 10 1,9 1,9 244.107 10 0 
MG 14.072.285 53 10,8 10,3 265.515 56 -3 
RJ 11.259.334 46 8,6 9,0 244.768 44 2 
SP 29.143.285 70 22,3 13,7 416.333 115 -45 

Total SE 56.915.973 179 43,6 34,9 317.966 225 -46 

SUL 
PR  7.299.999 30 5,6 5,9 243,333 29 1 
RS 7.925.459 31 6,1 6,1 255,660 31 0 
SC 4.354.195 16 3,3 3,1 272,137 16 0 

Total SUL 19.579.653 77 15 15,1 254.281 76 1 

TOTAL 
GERAL 130.472.076 513 100 100 254.332 513 0 

 
* Em setembro de 2008.  
** De acordo com a Resolução nº 22.144, de 14 de fevereiro de 2006, do Tribunal Superior Eleitoral. 
*** Desprezadas as frações. Os subtotais indicam as médias por região. 
**** Caso simplesmente suprimidos os limites mínimo e máximo do art. 45, § 1º, da Constituição 
Federal. 

                                                 
273 Fonte: www.tse.gov.br – acesso em 08.09.08. Não se ignora que o critério constitucional para 
distribuição de cadeiras entre os Estados é vinculado ao número de habitantes e não de eleitores. 
Entretanto, optou-se por incluir o número de eleitores para fins de cálculo do número médio de votos 
necessários ao preenchimento de uma vaga na Câmara dos Deputados em cada um dos Estados.  
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Sob a égide da Constituição de 1988 já foram realizadas 5 

eleições parlamentares federais: em 1990, 1994, 1998, 2002 e 2006. O Estado de São 

Paulo saiu perdendo de todas elas. 

A tabela demonstra o que o senso comum é capaz de intuir: 

especialmente os Estados das regiões Norte desequilibram, em prejuízo 

particularmente de São Paulo – a distribuição das cadeiras entre as bancadas estaduais 

na Câmara. Não obstante, é necessário dizer que esta sobre-representação está 

sensivelmente concentrada em alguns pequenos Estados daquelas regiões: Acre, 

Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins. Se fosse suprimido hoje o piso de 8 

deputados por Estado estabelecido pela Constituição, estas 5 unidades da federação 

perderiam nada menos que 29 representantes na Câmara dos Deputados. Em 

contrapartida, deve-se reconhecer que os números de cadeiras destinadas aos Estados 

do Amazonas e do Pará são estatisticamente adequados, segundo as normas vigentes. 

Fácil concluir, portanto, que a criação dos Estados de Roraima, Amapá e Tocantins 

pela Constituição Federal de 1988 foi crucial para o agravamento da situação de 

desequilíbrio entre o valor do voto nos mais diversos Estados da federação. 

Por outro lado, os números acima alinhados desmistificam a 

tese muito alardeada segundo a qual os Estados das Regiões Nordeste e Centro Oeste 

também são favorecidos com a regra participam deste movimento, é necessário 

reconhecer que, com exceção do Estado de Sergipe, as demais representações dos 

Estados na Câmara dos Deputados estão adequadas. Os desvios demonstrados por elas 

são mais devidos às necessidades de arredondamento dos valores originários da 

divisão do número de habitantes dos Estados por 513 cadeiras do que por qualquer 

outra coisa. Ademais, há que se considerar ainda que, o grande número de Estados na 

Região (9) contribui para que quaisquer desvios individuais repetidos tomem 

proporções maiores. Finalmente, há que se levar em conta também um leve desvio 

decorrente do método utilizado para o cálculo: enquanto o TSE utiliza (corretamente) 

o número de habitantes de cada Estado para distribuir proporcionalmente as cadeiras 

da câmara baixa, a tabela utiliza o número de eleitores de cada Estado. Desta forma, 

conquanto este método traga a vantagem de demonstrar a discrepância na quantidade 

de votos, em média, necessários para se eleger, em cada Estado, um deputado federal, 
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traz o revés de alterar ligeiramente as frações dos cálculos e, conseqüentemente, 

influir moderadamente nos arredondamentos. 

De qualquer modo, qualquer que seja o método empregado 

para o cálculo, a desproporcionalidade existe e é considerável.  

Tanto assim que chegou a ser contestada perante o Supremo 

Tribunal Federal pelo então Governador do Rio Grande do Sul. 

Invocando a célebre tese de Otto Bachoff, defendeu o Estado 

gaúcho a inconstitucionalidade da parte final do § 1º do art. 45 da Constituição 

Federal de 1988, sob a alegação de que esta regra feriria os princípios republicanos e 

da isonomia contidos expressamente no texto constitucional, na medida em que 

implicava diferenciação de peso dos votos de cada cidadão, a depender do Estado 

adotado como domicílio eleitoral.  

Em decisão que se tornou célebre, o Ministro Moreira Alves, 

escorado no princípio da unidade do texto constitucional e no preceito que impõe a 

necessidade de interpretação harmônica da obra do poder constituinte originário, não 

conheceu da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta, nos termos da seguinte 

ementa: 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafos 1. e 2. 

do artigo 45 da Constituição Federal. - A tese de que há 

hierarquia entre normas constitucionais originarias 

dando azo a declaração de inconstitucionalidade de 

umas em face de outras e incompossível com o sistema 

de Constituição rígida.  

Na atual Carta Magna "compete ao Supremo Tribunal 

Federal, precipuamente, a guarda da Constituição" 

(artigo 102, "caput"), o que implica dizer que essa 

jurisdição lhe e atribuída para impedir que se 

desrespeite a Constituição como um todo, e não para, 

com relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder 

Constituinte originário, a fim de verificar se este teria, 

ou não, violado os princípios de direito suprapositivo 



 310

que ele próprio havia incluído no texto da mesma 

Constituição.  

Por outro lado, as clausulas pétreas não podem ser 

invocadas para sustentação da tese da 

inconstitucionalidade de normas constitucionais 

inferiores em face de normas constitucionais superiores, 

porquanto a Constituição as prevê apenas como limites 

ao Poder Constituinte derivado ao rever ou ao emendar 

a Constituição elaborada pelo Poder Constituinte 

originário, e não como abarcando normas cuja 

observância se impôs ao próprio Poder Constituinte 

originário com relação as outras que não sejam 

consideradas como clausulas pétreas, e, portanto, 

possam ser emendadas. Ação não conhecida por 

impossibilidade jurídica do pedido”. (ADI nº 815 – DF 

– Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 28-3-96, 

publicado no DJ de 10-5-96). 

 

Os reflexos destas disparidades de peso das bancadas na 

Câmara dos Deputados sobre a organização partidária são facilmente percebidos.  

Em primeiro lugar, esta incongruência altera o equilíbrio de 

forças no interior de uma mesma legenda ao criar outros pólos regionais de decisão 

que, em função de seu peso desmedido no quadro total de forças, acabam tendo que 

ser levados em conta quando da decisão acerca dos rumos do partido, a despeito de 

sua representatividade eleitoral ser mais limitada.  

Ademais, a criação de pequenas circunscrições eleitorais 

sempre é fator de capaz de gerar oligarquização regional das legendas. 

Finalmente, em razão destes fatores, a multiplicação de focos 

autônomos de força dificulta o consenso, aumenta o nível de concessões a serem 

feitas pelo governo central – seja ele do próprio partido, seja ele de outro - para 

formar coalizões e favorece a fragmentação interna da legenda. 



 311

A correção deste fator de degeneração do sistema partidário 

passa por uma indagação muito objetiva, mas de resposta dotada de alta carga 

subjetiva: é adequada a fixação de números mínimo e máximo de representantes de 

cada Estado e Território na Câmara dos Deputados? 

Se a resposta for negativa, a solução é simples: basta eliminar, 

por emenda constitucional, os limites contidos nos §§ 1º e 2º do art. 45 da 

Constituição Federal e proceder à divisão das 513 cadeiras entre os Estados e o 

Distrito Federal, proporcionalmente ao número de habitantes de cada um deles. 

Renovadas as ressalvas metodológicas já feitas, as duas colunas da direita da tabela 

“Distribuição dos Deputados Federais por Estado”, mais acima desenhada, mostra os 

resultados deste cálculo. 

No entanto, sejamos práticos. As chances de uma emenda 

constitucional com este conteúdo ser aprovada pelo Congresso Nacional são mínimas. 

Seria muito difícil alcançar a necessária maioria de 3/5 (308 deputados e 49 

senadores) dos votos nas duas Casas, não só em razão dos obstáculos opostos por esta 

minoria de parlamentares oriunda destes Estados menores que se favorece da regra 

atual (contabilizam-se nada menos que 56 deputados e 24 senadores oriundos dos 

Estados mais prejudicados com esta nova regra: Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, 

Tocantins, Mato Grosso do Sul e Sergipe), como também porque é muito provável a 

relutância das demais unidades da federação em aceitar um aumento tão significativo 

do peso do Estado de São Paulo na Câmara. 

Com o tempo, se a atual tendência de fortalecimento do 

quadro brasileiro de partidos se confirmar, talvez a compreensão de que este sistema 

desequilibrado prejudica o balanço de forças dentro das próprias legendas faça com 

que a reforma da composição territorial da Câmara entre na pauta de discussões. 

Quando isso ocorrer, poder-se-ia pensar em, simplesmente, cortar pela metade o piso 

mínimo de representantes por Estado, com a redução equivalente do número de 

deputados federais (cerca de 26 vagas a menos, estima-se). Isso permitirá uma 

proporcionalidade mínima nas eleições destes Estados e, ao mesmo, tempo, permitirá 

uma distribuição mais proporcional das cadeiras entre as unidades federais. 

Para mais bem avaliarmos o regime de distribuição estadual 

de vagas na nossa Câmara dos Deputados, vejamos como funciona a composição e a 
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distribuição das cadeiras das Câmaras Baixas em outros regimes federativos 

equivalentes ao nosso. 

Em primeiro lugar, vejamos como foram distribuídas as vagas 

entre os representatives da House of Representatives no último Congress, encerrado 

em dezembro de 2008: 

 

Tabela – Distribuição das cadeiras da House of Representatives – 2008 274 

Estado Vagas Estado Vagas 
California 53 Connecticut 5 
Texas 32 Iowa 5 
New York 29 Oklahoma 5 
Florida 25 Oregon 5 
Illinois 19 Arkansas 4 
Pennsylvania 19 Kansas 4 
Ohio 18 Mississippi 4 
Michigan 15 Nebraska 3 
Georgia 13 Nevada 3 
New Jersey 13 New Mexico 3 
North Carolina 13 Utah 3 
Virginia 11 West Virginia 3 
Massachusetts 10 Hawai 2 
Indiana 9 Idaho 2 
Missouri 9 Maine 2 
Tennessee 9 New Hampshire 2 
Washington 9 Rhode Island 2 
Arizona 8 Alaska 1 
Maryland 8 Delaware 1 
Minnesota 8 Montana 1 
Wisconsin 8 North Dakota 1 
Alabama 7 South Dakota 1 
Colorado 7 Vermont 1 
Louisiana 7 Wyoming 1 
Kentucky 6 TOTAL 435 South Carolina 6 

 

Conforme demonstram os dados, os 435 congressmen norte-

americanos estão distribuídos pelos 50 Estados da forma mais proporcional possível à 

                                                 
274 Números extraídos da Official list of members of the House of Representatives of the United States 
and their places of residence – 110th Congress, elaborada pelo Office of the Clerk da Casa, em 24 de 
novembro de 2008. A lista não contempla os delegados do District of Columbia, de American Samoa, 
de Guam, de Puerto Rico e das Virgin Islands. Fonte: http://clerk.house.gov. Acesso em 03.01.09. 
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sua população de mais de 300 milhões de habitantes. Assim, enquanto a Califórnia 

tem 53 deputados, nada menos que sete Estados têm apenas um representante.  

A próxima tabela retrata a composição regional da Cámara de 

Diputados mexicana em 2008: 

 

Tabela – Distribuição das cadeiras da Cámara de Diputados mexicana – 2008 275 

Circunscrição 
Vagas 

Circunscrição 
Vagas 

MR* RP** TOTAL MR* RP** TOTAL 
México 40 24 64 Baja California 8 3 11 

Distrito Federal 27 24 51 San Luis Potosí 7 3 10 
Veracruz 21 13 34 Hidalgo 7 3 10 
Jalisco 19 11 30 Morelos 5 5 10 

Michoacán 12 10 22 Aguascalientes 3 6 9 
Guanajuato 14 7 21 Durango 4 5 9 

Puebla 16 4 20 Nayarit 3 6 9 
Oaxaca 11 8 19 Querétaro 4 5 9 
Chiapas 12 6 18 Zacatecas 4 5 9 

Nuevo León 12 5 17 Yucatán 5 3 8 
Chihuahua 9 4 13 Tlaxcala 3 3 6 
Guerrero 9 4 13 Campeche 2 3 5 
Sonora 7 6 13 Colima 2 3 5 

Coahuila 7 5 12 Quintana Roo 3 1 4 

Tabasco 6 6 12 Baja California 
Sur 2 1 3 

Tamaulipas 8 4 12 
TOTAL 300 200 500 Sinaloa 8 4 12 

 
* Eleitos segundo regra de maioria relativa, em distritos uninominais; 
** Eleitos pela fórmula proporcional; 

 

Aqui também é possível verificar uma grande disparidade 

entre o número de deputados das 32 circunscrições eleitorais mexicanas. Enquanto a 

maior delas conta com 64 parlamentares (40 dos quais eleitos em distritos 

uninominais), a menor elege apenas três, dois em competições majoritárias em 

distritos uninominais e um pela via proporcional. 

Finalmente, trazemos à colação a distribuição das cadeiras 

legislativas da Câmara Baixa federal argentina, outro país presidencialista e federal, 

como o nosso: 

 
                                                 
275 Fonte: http://sitl.diputados.gob.mx/composicion_politicanp.php. Acesso em 23.03.09.  
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 Tabela – Distribuição das cadeiras da Cámara de Diputados argentina – 2008 276 

Província  Vagas Província  Vagas 
Buenos Aires 69 San Juan 6 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25 Catamarca 5 
Santa Fe 19 Chubut 5 
Cordoba 18 Formosa 5 
Mendoza 10 La Pampa 5 
Entre Rios 9 La Rioja 5 
Tucuman 9 Neuquen 5 
Chaco 7 Rio Negro 5 
Corrientes 7 San Luis 5 
Misiones 7 Santa Cruz 5 
Salta 7 Tierra del Fuego 5 
Santiago del Estero 7 Total 256 Jujuy 6 

 

Na argentina, por fim, a representação favorece amplamente 

as províncias mais povoadas. De fato, os habitantes de Buenos Aires e da Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires elegem, respectivamente, 69 e 25 deputados para as 256 

vagas disponíveis para todo o país. 

Estes números demonstram que, em todos os grandes países 

presidencialistas e federativos, a representação na Câmara Baixa é bastante 

desproporcional. No Brasil, o Estado que tem direito a mais cadeiras (70) têm 8,75 

vezes mais vagas que o que menos (8). No México, o índice é de 21,3 vezes. Na 

Argentina, é de 13,8. Nos Estados Unidos, finalmente, é 53. Fácil perceber, portanto, 

que, no Brasil, o aumento da bancada dos Estados mais povoados e a diminuição das 

vagas dos que abrigam menos habitantes poderia crescer bastante antes de alcançar os 

paradigmas estrangeiros. 

Os cálculos feitos logo acima retratam a proporcionalidade da 

distribuição dos deputados pelos Estados. Restaria, assim, para avaliarmos a de forma 

mais completa a composição da Câmara Baixa brasileira e os possíveis efeitos da 

redução de seu contingente de representantes, compararmos o número de habitantes 

por deputado em cada um dos cenários acima escolhidos. É o que propõe-se a fazer a 

próxima tabela:  

 

                                                 
276 Fonte: http://www1.hcdn.gov.ar/diputados - acesso em 03.01.09. 
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Tabela – Número de habitantes por deputado 277 

País Nº de 
deputados População Habitantes 

por deputado 
EUA 435       308.798.281         709.881  
México 500       106.534.878         213.070  
Argentina 256         39.531.118         154.418  
Brasil 513       183.987.291         358.650  

 

Estes números demonstram que, comparativamente, o Brasil 

até que não tem muitos deputados por habitante. As proporções são muito menores na 

Argentina e no México. Entretanto, há que se atentar para o fato de que, em 

comparação com os Estados Unidos, ainda haveria muito espaço para crescimento na 

proporção habitante/deputado. Mesmo porque o número de deputados não pode 

crescer indefinidamente, na mesma proporção em que crescer a população. Daí que, 

uma leve redução no número de deputados federais (a partir da diminuição do piso da 

representação dos pequenos Estados) não quaisquer traria prejuízos ao nosso sistema 

político. 

 

3.2.4. O caráter nacional dos partidos e o seu monopólio para a 

apresentação das candidaturas 

De acordo com o art. 17, I, da Constituição Federal, o caráter 

nacional é um dos preceitos que devem nortear a criação dos partidos políticos. Não, 

todavia, seu funcionamento. Não há qualquer espécie de tutela oficial sobre a vida 

partidária desde que inicialmente atendido o requisito previsto pelo § 1º do art. 7º da 

Lei nº 9.096/95, que exige do partido político, para a admissão do registro do seu 

estatuto, “caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o 

apoiamento de eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos 

dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos 

em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um 

mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles”. 

                                                 
277 Informações relativas ao número de deputados de cada país extraídos das fontes acima informadas. 
Dados populacionais de EUA (2008), Argentina (2007) e México (2007) extraídos do IBGE: 
www.ibge.gov.br/paisesat/print.php.  Dados populacionais do Brasil: população recenseada e estimada 
- IBGE (2007): http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final - 
acesso em 03.01.09.  
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 A existência de legendas regionais, entretanto, não é 

completamente estranha à experiência política brasileira. De fato, a reação ao 

centralismo do regime imperial tomou a forma de uma grande autonomia (para os 

padrões da época e, possivelmente, mesmo para os nossos atuais) assegurada aos 

Estados pela Constituição de 1891.  Esta característica, aliada à existência de 

oligarquias rurais provinciais muito fortes permitiu o florescimento de partidos 

políticos estaduais destinados a abrigá-las, em detrimento da formação de partidos 

políticos verdadeiramente nacionais. Foram criados Partidos Republicanos em 

praticamente todos os Estados que, com especial destaque para o paulista (PRP) e o 

mineiro (PRM), dominaram o cenário político da República Velha. Frustradas ou 

tímidas foram as tentativas de se criar partidos de caráter verdadeiramente nacional. 

Em verdade, neste limitado rol podemos inserir apenas o Partido Republicano 

Federal, comandado pelo político paulista Francisco Glicério, que, sem ter uma 

presença significante na vida política nacional, minguou até se desfazer por completo 

no final da década de 1890, e o Partido Comunista Brasileiro, que, apesar de criado 

em 1822, só foi encontrar algum eco na sociedade brasileira a partir da década de 

1930, época em que a massa de trabalhadores urbanos (operários ou proletários, para 

empregar o jargão comunista) começou a crescer em razão do incremento do processo 

de industrialização nacional que passou a progressivamente substituir a economia 

rural predominante até então 278. 

Conforme já exposto quando da apresentação do breve 

histórico dos partidos políticos brasileiros, a “Lei Agamemnon” (Decreto-Lei nº 

7.586, de 28 de maio de 1945) foi, ao um só tempo, o primeiro diploma normativo 

nacional a estabelecer critérios para a organização dos partidos políticos e também o 

primeiro a determinar que só poderiam ser admitidos a registro os “partidos políticos 

de âmbito nacional”, conforme previa expressamente seu art. 110, § 1º. 

Até então – leia-se, até a edição do Decreto-Lei nº 37, de 2 de 

dezembro de 1937, que dissolveu todos os partidos políticos então em funcionamento 

-, ainda imperavam as regras que permitiram o regionalismo que tantas marcas deixou 

na vida político-eleitoral da Primeira República.  

                                                 
278 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros... op. cit., pp. 
42/44 e 55/56. 
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Tratava-se, à época, de uma transformação muito grande se 

comparado ao regime estabelecido pelo Código Eleitoral de 1932 (Decreto nº 21.076, 

de 24 de fevereiro de 1932), que dispunha em seu art. 99: 

“Art. 99 - Consideram-se partidos políticos para os 

efeitos deste decreto:  

1) os que adquirirem personalidade jurídica, mediante 

inscrição no registo a que se refere o art. 18 do Código 

Civil;  

2) os que, não a tendo adquirido, se apresentarem para 

as mesmos fins, em carater provisório, com um mínimo 

de 500 eleitores;  

3) as associações de classe legalmente constituídas.  

Parágrafo único - Uns e outros deverão comunicar por 

escrito ao Tribunal Superior e aos Tribunais Regionais 

das regiões em que atuarem a sua constituição, 

denominação, orientação política, seus órgãos 

representativos, o endereço de sua sede principal, e o de 

um representante legal pelo menos”. 

 

A partir de então, estavam criados os partidos nacionais. De lá 

pra cá, eles se enraizaram em nossa cultura política e adquiriram o monopólio da 

apresentação das candidaturas aos cargos eletivos em todos os patamares federativos. 

Costuma ser apontado pela doutrina como grande problema da 

permissão de estabelecimento de partidos regionais a provável dificuldade de 

formação de maiorias estáveis a difícil governabilidade decorrente de uma câmara 

legislativa federal dividida entre representantes de muitas legendas estaduais. Afirma-

se que o custo do consenso político cresceria proporcionalmente ao número de 

partidos que lograssem alcançar cadeiras no parlamento. Cita-se como exemplo deste 
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risco de pulverização o parlamento constituinte de 1934 que teve como maior bancada 

a do Partido Republicano Mineiro, com apenas 31 deputados - ou 15% do total 279. 

Tais críticos provavelmente têm razão. Entretanto, resta saber 

se estas razões não podem ser contrapostas por outras que demonstrem que o sistema 

de partidos locais ou regionais apresenta virtudes capazes de superar seus 

inconvenientes. 

Em primeiro lugar, é importante não confundir situações muito 

distintas. Quando se fala em partidos regionais, logo vem à mente dos comentaristas 

as eleições nacionais. Daí a resistência da maioria deles à aceitação da existência 

destas figuras, sob o argumento de que um parlamento nacional formado por tais 

agremiações teria muitas dificuldades para formar maiorias estáveis. Ademais, dizem, 

de acordo com a doutrina clássica da representação política, os integrantes do 

Congresso Nacional devem ser representantes de toda nação, e não de uma facção 

regional. 

Ora, se formos invocar a doutrina clássica, tanto os partidos 

nacionais, no eixo horizontal, quanto a divisão do território em circunscrições 

eleitorais, no vertical, mitigam, cada qual à sua forma, a rigidez do caráter nacional da 

representatividade dos parlamentares federais. Assim, é muito frágil a rejeição 

dogmática absoluta dos partidos estaduais e locais com base exclusivamente nestes 

argumentos.  

É muito mais consistente outro argumento logo acima alinhado, 

vinculado à tendência que o método apresenta de pulverização das cadeiras entre 

muitas legendas. O risco, de fato, é real.  

Entretanto, é aqui que entra a distinção antes destacada. Com 

algumas restrições logo adiante expostas, em tese, é perfeitamente viável a 

convivência pacífica entre partidos locais, regionais e nacionais.  

Uma crítica recorrente neste trabalho é motivada pela visível 

tendência uniformizadora do federalismo brasileiro. Esta tendência é revelada em 

muitos campos do direito pelo hábito de se estabelecer regras idênticas para a conduta 

dos entes públicos e de seus agentes, tanto no sentido vertical quanto no horizontal da 

federação. Por exemplo, desde a União Federal até o menor Município da federação 
                                                 
279 NICOLAU, Jairo. História do voto no Brasil... op. cit., p. 41. 
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só podem dispensar licitação em função do pequeno valor da obra, bem ou serviço a 

ser executado ou adquirido quando o montante total da contratação não exceder R$ 

8.000,00, conforme estabelecem o art. 24, I, c/c art. 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. Ora, pode ser que este valor seja adequado a algum ente federativo de porte 

médio. Mas é muito provável que seja alto demais para um pequeno Município e, ao 

mesmo tempo, baixo demais para um grande município, Estado ou mesmo para a 

União.  

Em pequenos municípios este valor pode ser suficiente para 

adquirir determinado bem ou serviço que será utilizado pela administração por um 

ano inteiro. Neste caso, a instituição de uma forma simplificada de licitação poderia, a 

um só tempo, limitar o subjetivismo do administrador, evitar que ele abuse das 

dispensas e permitir que um maior número de fornecedores participasse das disputas 

concorrenciais, o que, em tese, poderia trazer economia ao erário público.  

Por outro lado, dependendo-se de uma série de variáveis, em 

um ente federativo de porte médio ou grande, onde o volume de contratações é 

sempre maior, o custo operacional e administrativo de realização de uma licitação na 

modalidade pregão, estabelecida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (definida 

como de emprego obrigatório por muitos entes federativos para a aquisição de bens 

ou serviços comuns) é quase tão alto quanto o próprio valor da contratação, quando 

ela não supera muito os anotados R$ 8.000,00. Em outras palavras, se gasta quase 

tanto com o percurso burocrático do procedimento do que com o valor do bem em si. 

Lógica semelhante pode ser transportada para a seara do direito 

político. 

Não é admissível se supor que as regras destinadas a regular as 

eleições para presidente da república e para a Câmara dos Deputados devam ser 

reproduzidas, ipsis literis, para as eleições do menor município da federação. O poder 

municipal, nos dizeres célebres de Pimenta Bueno, é “aquele cuja necessidade se faz 

primeiro sentir que nenhum outro, é a primeira idéia de ordem, de polícia, de 

autoridade que se manifesta. (...) É a primeira pátria em que o cidadão toma parte nos 

negócios públicos, o seu primeiro amor” 280. Se o processo de consulta popular nesta 

primeira pátria não for extremamente significativo para o eleitor, então nenhum 
                                                 
280 BUENO, José Antonio Pimenta. Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. 
Rio de Janeiro: José Bushatsky Editor, 1958, p. 313. 
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sistema eleitoral será capaz de estabelecer vínculos entre os cidadãos e seus 

representantes. 

Dos 5.565 municípios brasileiros, apenas 164, ou pouco menos 

de 3% deles, têm mais de 100.000 eleitores. No outro extremo da tabela demográfica, 

4.457 cidades, ou pouco mais de 80% do total, têm até 20.000 eleitores. Nos 

municípios maiores acima estratificados vivem quase 46% do total nacional de 

eleitores, enquanto nas pequenas localidades também acima delineadas vivem cerca 

de 25% deles. Evidente, pois, o abismo demográfico criado por nossa federação. Em 

outras palavras, os números revelam que, por um lado, a maior parte dos eleitores 

concentra-se em municípios médios e grandes, enquanto que, por outro, em números 

absolutos, a maioria esmagadora das unidades federativas é constituída por um 

número muito reduzido de votantes. 

O quadro abaixo mostra com mais detalhes a distribuição dos 

eleitores brasileiros por municípios e a realidade acima exposta: 

 

Tabela – nº de eleitores por Município - Brasil 281 

nº de eleitores nº de 
municípios 

% do total 
de 

municípios 

% do total 
de eleitores 

Mais de 200 mil 78 1,4 36,5 
Mais de 100 mil 164 2,9 45,9 
De 100 a 200 mil 86 1,5 9,4 
Até 100 mil 5.401 97 53,8 
De 20 a 100 mil  944 17 28,3 
Até 20 mil 4.457 80,1 25,5 
Até 10 mil 3.271 58,8 13 
Até 5 mil 1.833 32,9 5 

 

 

Parece muito óbvio supor que a dinâmica que move o processo 

político-eleitoral nos pequenos municípios seja muito diversa da que ordena o ritual 

de escolha dos representantes nacionais. Nestas pequenas localidades, o critério 

partidário perde grande parte de sua significação. O personalismo do voto é quase 

                                                 
281 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral - http://www.tse.jus.br/internet/eleicoes/muni_zona_blank.htm. 
Acesso em 06/10/2008. Dados relativos ao mês de setembro de 2008. 



 321

inevitável, pois as chances estatísticas de o eleitor conhecer pessoalmente o candidato 

são brutalmente altas. 

Da mesma forma, pelas mesmas razões, nestas pequenas 

localidades, a lógica das alianças e composições entre executivo e legislativo e da 

conduta dos vereadores, na maior parte das hipóteses, também não respeita a estrutura 

partidária. 

Estas afirmações podem ser perfeitamente reproduzidas 

também para o patamar estadual. Aqui também as diferenças entre as dinâmicas 

político-eleitorais nacional e estaduais são enormes. Apenas para se ter idéia do que 

ora se afirma, basta cotejar as tabelas que integram as Resoluções do Tribunal 

Superior Eleitoral nº 21.702 e nº 22.144 que, respectivamente, fixam o número de 

vereadores das Câmaras Municipais e o de deputados federais e estaduais por Estado. 

Esta comparação demonstra que mais da metade das Assembléias Legislativas 

brasileiras (para ser exato, 14 das 27, contando a Câmara Distrital) têm menos 

deputados estaduais do que tem de vereadores uma Câmara Municipal de um 

município com entre 1.000.001 e 1.121.952 habitantes (33 edis). Com o emprego de 

outro critério de comparação, é possível concluir, ainda, que a Câmara de Vereadores 

de São Paulo tem mais cadeiras do que todas as Assembléias Legislativas brasileiras, 

com exceção das dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio 

Grande do Sul. 

Esta gritante diversidade demográfica (para dizer o menos), por 

si só já é capaz de revelar a absoluta inadequação de tratamento normativo idêntico 

para todas as unidades federativas. Desta forma, não parece razoável recalcitrar na 

uniformização rígida e obtusa das regras e procedimentos democráticos em todos os 

níveis federativos.  

Preservada a atual estrutura divisão constitucional de poderes 

municipais, algumas providências poderiam ser estudadas para simplificar o processo 

de escolha local.  

A primeira delas consiste na supressão, por Emenda 

Constitucional, do art. 17, I, da Constituição Federal, que exige que os partidos 

tenham, necessariamente, caráter nacional. Conseqüentemente, seria necessário 

reformular as regras contidas na Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que, 
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ecoando o aludido preceito constitucional, organizam os partidos políticos sob a ótica 

nacional.  

Por outro lado, para se evitar o risco de pulverização para o 

qual alertam os críticos dos partidos regionais, seria necessário traçar os limites 

geográficos à atuação das agremiações. Para tanto, faze-se necessário deixar claro que 

os partidos locais só podem participar das eleições para formação dos governos locais. 

Os partidos estaduais, por sua vez, poderiam disputar as eleições dos governos 

estaduais e municipais de seu Estado. Finalmente, os partidos nacionais poderiam 

participar de todas as disputas nacionais e, mais do que isso, apenas eles poderiam 

disputar as eleições para os órgãos representativos federais. 

É claro que esta possibilidade de formação de partidos locais e 

regionais também deve se submeter a regras preestabelecidas relativas à necessidade 

de apresentação de um número específico de assinaturas de eleitores apoiadores da 

sua fundação. Da mesma forma, seria de todo adequado que também estes partidos 

locais e regionais se submetessem aos limites de alguma cláusula de desempenho, até 

mesmo para evitar que a formação destas legendas culminasse por dificultar mais do 

que favorecer o sistema como um todo.  

Esta medida tem a grande vantagem de minar parte substancial 

do controle exercido pelas oligarquias nacionais e estaduais sobre os níveis inferiores 

de organização partidária. Pois as lideranças locais ou estaduais realmente 

representativas, sempre que descontentes com a direção estadual ou nacional da 

legenda, terão menos prejuízos se deixarem o partido.  

Todavia, como não há modelo perfeito, o revés desse sistema é 

revelado pelo seu potencial para tornar mais complexa a formação da rede de alianças 

para as eleições estaduais e nacionais. Não obstante, esta dificuldade é meramente 

relativa à denominação dos partidos que apoiarão esta ou aquela candidatura mais 

geral. Isso porque especialmente após o advento da Emenda Constitucional nº 52, de 8 

de março de 2006, os partidos nacionais foram blindados contra a “verticalização” das 

alianças. Assim, já hoje, esta rede de apoios é bastante confusa. 

Esta proposta pode parecer um tanto contraditória com a linha 

geral do trabalho. Pois se o atual sistema altamente permissivo no que se refere à 

possibilidade de formação de alianças e coligações, tanto no nível horizontal quanto 
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no vertical, é, inegavelmente, uma das causas do presente quadro de baixa 

institucionalização das legendas, como é que se pode defender uma pulverização 

ainda maior do sistema? 

A resposta para este questionamento é simples: a possibilidade 

de formação de legendas locais e regionais é mais coerente em um cenário em que a 

verticalização de alianças e coligações é obrigatória. Assim, ao mesmo tempo em que 

se permite a formação de um quadro partidário nacional rígido e coerente 

programaticamente em todos os níveis federativos, é aberta uma válvula de escape 

para acomodar as dissidências infra-nacionais.  

Não se nega que, especialmente, no âmbito estadual, nas 

capitais e nos municípios com mais de 200.000 eleitores, esta proposta de 

reformulação pode gerar muitas resistências para ser implantada. Por esta razão, 

certamente seria mais conveniente iniciar o processo de flexibilização partidária pelos 

pequenos municípios e, a partir de criteriosa análise dos impactos destas mudanças 

sobre o cenário político geral, avaliar se o processo de abertura deverá progredir ou 

não. 

Vale notar que este movimento no sentido do estabelecimento 

de regras distintas para diferentes níveis federativos não implica, necessariamente, a 

supressão da competência federal para legislar sobre direito eleitoral, conforme traz o 

art. 22, I, da Constituição Federal. Norma federal poderia estabelecer um tratamento 

uniforme para entidades federativas de tamanhos e características equivalentes, porém 

diverso daquele dispensado a outros entes federativos não assemelhados. 

Desta forma, os munícipes poderiam organizar-se em legendas 

exclusivamente locais e, assim, fugir ao jugo das grandes oligarquias partidárias. 

A segunda das providências, complementar à primeira, consiste 

na derrocada do monopólio dos partidos na apresentação das candidaturas a cargos 

eletivos. E aqui cabe o alerta: a possibilidade de apresentação de candidaturas 

independentes deve valer para qualquer cargo eletivo, mas com algumas ressalvas.  

A filiação partidária é erguida pela Constituição Federal 

vigente ao status de condição de elegibilidade, nos termos do que fixa seu art. 14, § 

3º, V. Este comando é ecoado no art. 87 do Código Eleitoral de 1965, que afirma só 

poderem concorrer às eleições os candidatos registrados por partidos. Estes preceitos 
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são reforçados, ainda, pelo art. 18 da Lei nº 9.096/95, que exige do candidato o 

período mínimo de filiação partidária de um ano antes da data de realização das 

eleições.  

Aqui reside uma das grandes fontes do processo de 

oligarquização dos partidos e de multiplicação das legendas nanicas. Pois o crescente 

forte domínio das oligarquias sobre suas legendas incentiva os dissidentes a 

constituírem as suas próprias, menores, sobre as quais também passam a exercer forte 

controle. 

É importante destacar que a possibilidade de apresentação de 

candidaturas avulsas não pode incentivar o jogo do “cada um por si”. Nenhum 

governo estável pode ser eleito ou atuar sob o império desta regra. Ademais, é 

princípio elementar defendido neste trabalho que as agremiações exercem um papel 

relevante no processo de consolidação democrática. Por estas razões, a possibilidade 

de apresentação desta modalidade de candidatura não pode minar completamente a 

lógica do governo através de maiorias partidárias. 

Por outro lado, outro dos postulados deste trabalho é a 

necessidade de estabelecimento de um conjunto de regras que procure evitar a 

degeneração do quadro partidário. E um destes aspectos degenerados é justamente a 

oligarquização das estruturas partidárias. É crível, assim, que a facilidade não 

incentivada de apresentação de candidaturas independentes seja capaz de mitigar o 

domínio dos dirigentes partidários sobre a estrutura e, ao mesmo tempo, impedir a 

formação de órgãos representativos colegiados compostos por representantes 

dificilmente conciliáveis. 

E de onde viria este incentivo à preservação das disputas entre 

partidos e não entre candidatos avulsos? Das regras de acesso ao fundo partidário e ao 

tempo de rádio e televisão. Apenas os candidatos suportados por partidos teriam 

acesso a estes meios. Na prática, nas eleições para o preenchimento de cargos 

estaduais ou federais (ou mesmo municipais, nos grandes municípios), esta regra 

praticamente limitaria as disputas independentes aos cargos legislativos.  

Ademais, nas eleições legislativas, o candidato independente 

deve atingir o coeficiente partidário para ter acesso à vaga. Isto também 

desencorajaria a apresentação de candidaturas avulsas inviáveis. 
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Poder-se-ia alegar que a possibilidade de candidaturas avulsas 

dificultaria demais a formação de maiorias estáveis. Entretanto, a tabela abaixo 

demonstra que, nas três últimas eleições legislativas realizadas, apenas uma pequena 

fração dos deputados federais e estaduais conseguiu se eleger sem o uso do vote-

pooling, ou seja, com seus próprios votos, atingindo sozinho o coeficiente eleitoral, 

sem depender dos votos de sua legenda ou coligação. 

 

Tabela - Deputados Federais e Estaduais eleitos sem vote-pooling –  

1998 – 2006 282 

Deputados 
Federais 

Cadeiras em 
disputa 

% do 
total  Deputados 

Estaduais 
Cadeiras em 

disputa 
% do 
total 

1998 29 513 5,7  1998 16 1059 1,5 
2002 33 513 6,4  2002 17 1059 1,6 
2006 31 513 6,0  2006 16 1059 1,5 

Média 31 513 6,0  Média 16,3 1059 1,5 

 

O baixíssimo número de deputados federais e estaduais que 

conseguiram se eleger sem o apoio dos votos da legenda é o indicativo de que, no pior 

cenário, não passaria destes limites (6% para deputado federal e 1,5 para estadual) 

proporção do número de deputados independentes eleitos. É crível que este número 

não chegaria nem perto desta barreira, vez que boa parte dos candidatos que 

ultrapassaram o quociente eleitoral é formada por oligarcas partidários que não 

planejam abandonar seus domínios para se aventurar em candidaturas avulsas. 

É claro, ainda, que também para a apresentação de candidaturas 

independentes pode (e deve) ser exigida pela legislação infra-constitucional uma 

quantidade definida de assinatura de eleitores, proporcional ao cargo que se pretende 

disputar de forma autônoma. Além disso, uma vez mais, seria de todo recomendável 

que estas mudanças fossem feitas de maneira paulatina, a começar dos menores 

municípios, para só depois serem incorporadas às disputas mais elevadas. 

Em resumo, se bem manejados, os institutos da candidatura 

avulsa e dos partidos regionais e locais podem trazer contribuições muito positivas 

                                                 
282 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral - http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/index.htm - acesso em 
24.01.09. Os números totais de cadeiras em disputa foram extraídos das Resoluções do mesmo 
Tribunal Superior Eleitoral nº 20.060, nº 20.186, nº 20.986 e nº 22.144. 
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para o estabelecimento do delicado equilíbrio entre a utilidade da organização da vida 

política do país sobre a base de partidos e a necessidade de imposição de alguns freios 

à conduta desviada das legendas e de seus dirigentes. 

 

3.2.5. Os vices e a regra de suplência no Senado Federal 

Foram unidas aqui as análises de duas figuras muito 

controversas do nosso sistema constitucional: os suplentes de senadores e os vices dos 

chefes dos Executivos.  

Sob o ângulo partidário, conforme restará adiante demonstrado, 

não há dúvidas de que a mera existência destas figuras altera a dinâmica do 

funcionamento do jogo político, seja em função das possibilidades de formação de 

coligações e alianças eleitorais que a mera existência do cargo assessório propicia, 

seja em razão das eventuais alterações do equilíbrio das forças partidárias que a 

ausência definitiva e superveniente dos titulares dos referidos cargos pode trazer para 

o cenário político real, quando titular e suplentes ou vice são oriundos de legendas 

diferentes. Isso sem mencionar a crítica mais comumente dirigida a estas figuras. 

Sempre que os noticiários dão conta de que algum suplente de senador ou algum vice-

prefeito, vice-governador ou vice-presidente assumiu definitivamente o cargo no lugar 

do titular – por qualquer das razões constitucionais -, logo emergem as críticas e 

acusações no sentido de que esta ascensão ao poder é absurda, porque não escorada na 

vontade popular expressa. Segundo este entendimento – absolutamente irreparável, 

sob o ponto de vista estritamente prático -, ninguém escolhe os suplentes ou os vices. 

Vota-se, isso sim, nos candidatos ao posto principal. Durante as campanhas, estas 

figuras suplementares não recebem o menor destaque efetivo, salvo diante da 

explosão de algum escândalo inesperado. São alvo de menções esporádicas nos 

noticiários e de referências discretas nos materiais de campanha. Daí que, conforme 

este prisma, a substituição definitiva de um por outro, especialmente quando ainda 

resta um bom período para que expire o mandato outorgado à dupla (ou trio, no caso 

atual dos senadores), é visto como “fraude” à vontade dos eleitores. Conforme Assis 
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Brasil destacava acerca do vice-presidente, nesta circunstância, “terá então a nação 

um governo que não escolheria, se fosse chamada a pronunciar-se” 283. 

A questão da substituição dos chefes dos Executivos é um 

pouco mais delicada, porque envolve a administração direta da máquina pública. 

Comecemos por eles. 

A figura do vice-presidente da República surgiu nos Estados 

Unidos, junto com o próprio presidencialismo. Joseph Story justifica historicamente a 

existência desta figura a partir de uma suposta preocupação acerca da necessidade de 

se manter a igualdade na representação dos Estados americanos no Senado, na aurora 

da formação daquela nação. Segundo seu relato, logo se constatou a necessidade 

elementar de se dirigir os trabalhos senatoriais. Por outro lado, também se concluiu 

que esta tarefa não podia ser atribuída a nenhum dos representantes de qualquer dos 

Estados, seja porque nenhum deles poderia ter maiores atribuições do que os demais, 

seja porque nenhum dos Estados poderia ser privado de um de seus votos (o que, 

corriqueiramente ocorre com os presidentes dos colegiados, que na maior parte dos 

casos, só tem direito ao voto de desempate). Daí a criação do cargo de vice-presidente 

ao qual, no caso dos Estados Unidos, foi incumbido da função de presidir o Senado, 

conforme dispõem o Article II, section 1 e o Article I, section 3, da Constituição 

daquele país. 

Sobre a vice-presidência, já são clássicas as afirmações de John 

Adams, primeiro a ocupar o posto nos Estados Unidos, e de Assis Brasil. Aquele 

definiu o cargo como “the most insignificant office that ever the invention of man 

contrived or his imagination conceived” 284. Este, por seu turno, afirma ser o vice, 

“por sua própria natureza, figura subalterna” 285. 

A Constituição brasileira de 1891, sabidamente inspirada no 

modelo continental do norte, reproduziu aqui, em moldes muito semelhantes 

(inclusive no que se refere às suas atribuições), a figura do vice-presidente.  

Com exceção dos textos de 1934 e 1937, todas as demais 

Constituições brasileiras que sucederam a de 1891 previram expressamente a 
                                                 
283 Do governo presidencial na República brasileira. 2ª edição. Rio de janeiro: Calvino Filho Editor, 
1934, p. 208. 
284 KOENIG, Louis W. The chief executive. New York / Chicago / Burlingame: Harcourt, Brace & 
World, 1964, p. 164-165. 
285 Do governo presidencial na República brasileira... op. cit., p. 206. 



 328

existência do vice-presidente. Dada a tendência centrífuga e simétrica que nosso 

federalismo adquiriu desde então, esta figura espalhou-se para os dois degraus mais 

interiores da federação.  

Assim, hoje, nos termos do que determina o art. 77, § 1º, da 

Constituição Federal de 1988, “a eleição do presidente da República importará a do 

vice-presidente com ele registrado”. Seguindo esta diretriz, o art. 91 do Código 

Eleitoral estabelece que “o registro de candidatos a presidente e vice-presidente, 

governador e vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa 

única e indivisível, ainda que resulte a indicação de alianças de partidos”. 

Nos tempos atuais, todos os argumentos que defendem a 

conveniência da existência de um agente eleito junto com o chefe do Executivo, que 

possa substituí-lo em caso de impedimento e sucedê-lo no de vaga (para empregar a 

dicção do art. 79, caput, do texto constitucional vigente) partem de dois principais 

pressupostos. O primeiro deles vincula-se à necessidade de preservação da 

continuidade administrativa. O segundo decorre da alegação de que a organização de 

eleições gerais é muito complexa e custosa e que, por isso, convém eleger, junto com 

o titular, alguém que já ficasse, desde logo, investido do dever de substituí-lo ou 

sucedê-lo. 

O argumento da continuidade administrativa é completamente 

frágil. De acordo com as lições de Alexandre de Moraes, o cargo de vice-presidente, 

por não apresentar grande importância política momentânea, a figura do candidato a 

vice “nunca despertou grande interesse do eleitorado, servindo para conciliar facções 

partidárias minoritárias, ou mesmo acertar coligações políticas” 286. Nos Estados 

Unidos a história não é diferente. Lá, não raro, as definições acerca da vice-

presidência acabam definindo o jogo em favor de um ou outro candidato nas 

convenções dos partidos, consoante relata, exemplificando, Louis W. Konig: 

“A race´s outcome is often determined by ´deals´ 

arranged by the candidates´ convention representatives. 

Franklin Roosevelt was eventually put across in 1932 by 

a bargain for the Vice Presidency, which not a few times 

                                                 
286 Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004, p. 170. 



 329

in the nation´s history has determined the choice of the 

Presidential nominee” 287. 

 

Ora, desde a última redemocratização, quando o citado art. 91 

do Código Eleitoral passou a ter eficácia efetiva em eleições populares livres, o único 

vice-presidente eleito pelo mesmo partido do titular foi Itamar Franco, substituto 

constitucional de Fernando Collor. Ambos foram eleitos em 1989 pelo nanico Partido 

da Reconstrução Nacional – PRN. Não obstante, cerca de dois anos depois da posse, o 

vice citado desfiliou-se da legenda e, poucos meses depois, acabou sucedendo o titular 

que renunciou ao cargo em meio a um processo de impeachment então conduzido 

pelo Congresso Nacional. A partir de então, nenhuma das chapas vitoriosas nas quatro 

eleições presidenciais seguintes foi “pura”. Sempre presidente e vice foram de 

partidos distintos. E esta se tornou a regra geral em todos os patamares federativos 

desde então. Mas isto não é tecnicamente relevante.  

Isto porque, mesmo se titular e vice forem integrantes de uma 

mesma legenda, não há quaisquer garantias jurídicas ou institucionais de que o 

substituto manterá a mesma linha de governo de seu antecessor. Pois se não há 

amarras jurídicas que obriguem o próprio titular do cargo a cumprir os compromissos 

programáticos ou ideológicos assumidos com o eleitorado, nada impede que também 

o vice se afaste diametralmente das diretrizes traçadas por seu antecessor. Desta 

forma, o argumento da continuidade administrativa perde parte considerável de sua 

força persuasiva. 

Hoje, a interpretação conjunta dos arts. 79 e 81 da Constituição 

Federal nos mostra que os vices (presidente, governador e prefeito) substituem o 

titular, no caso de impedimento, e o sucede em caso de vaga. Faltando ambos, far-se-á 

nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Se a vacância ocorrer nos dois 

primeiros anos do mandato, as eleições serão populares; nos dois últimos anos, é o 

Congresso Nacional o responsável pela escolha do substituto. Em qualquer desses 

casos, o novo titular cumprirá mandato tampão.  

Poder-se-ia pensar em um modelo político que não tolerasse a 

figura dos vices. Neste cenário, as substituições temporárias seriam feitas 

                                                 
287 The chief executive. New York / Chicago / Burlingame: Harcourt, Brace & World, 1964, p. 46. 
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normalmente, na forma da ordem sucessória atual: o chefe do legislativo – da Câmara, 

primeiro, e do Senado, depois, no caso federal – e o chefe do Judiciário, conforme 

dispõe o art. 80 da Constituição Federal. Em caso de falta, o eleitorado seria 

convocado para escolher um novo chefe executivo que governaria por quatro anos. 

Sob o ponto de vista prático, esta alternativa tem dois pontos negativos. Primeiro, ela 

descalibra a regularidade das eleições. Em um cenário como o imaginado para os fins 

deste trabalho, com eleições programadas para ocorrer todos os anos, esta 

possibilidade traz muitas dificuldades. Segundo, ela é radical demais. Os vices, como 

dito, são peças chave na definição das alianças políticas. Suprimi-lo dificultaria 

sobremaneira os acordos pela governabilidade, especialmente no palco pluripartidário. 

Daí a idéia de se encontrar uma solução intermediária. 

Neste panorama, o vice seria mantido e assumiria o cargo caso 

a vaga do titular se desse nos dois últimos anos do mandato (para manter a lógica 

constitucional atual). Entretanto, se a vaga ocorresse nos dois primeiros anos, o vice 

só assumiria pelo período necessário à eleição do novo chefe que completaria o 

mandato do anterior.  

Vencida a questão dos vices, passemos à análise dos suplentes 

de senadores, inseridos no âmbito deste mesmo tópico, dada a identidade existente 

entre estas duas figuras. Destarte, o que são os suplentes de senadores senão 

verdadeiros vice-senadores? 

O art. 46, § 3º, da Constituição vigente determina que cada 

senador seja eleito com dois suplentes. Trata-se de reprodução literal do art. 41, § 3º 

da Emenda Constitucional nº 01/69, com a redação que lhe deu a Emenda 

Constitucional nº 08/77. A redação original do § 2º do art. 40 da EC nº 01/69 

(posteriormente renumerado nos termos acima indicados) mantivera intacto o 

comando existente no art. 43, § 2º da Constituição de 1967 que determinava a eleição 

de cada senador com o seu respectivo suplente. A extensão do sistema de sublegendas 

para as eleições dos senadores (originalmente, nos termos do art. 1º da Lei nº 5.453, 

de 14 de junho de 1968, a sublegenda foi instituída para as eleições de prefeitos e 

governadores) trouxe algumas particularidades ao regime então vigente. De acordo 

com as novas regras trazidas pelo Decreto-Lei nº 1.541, de 14 de abril de 1977 (que, 

dentre outras providências, revogou a citada Lei nº 5.453/68), os candidatos a senador 

em sublegenda do partido, não eleitos, seriam considerados suplentes do senador 
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eleito, de acordo com a ordem decrescente de votação (art. 6º). Ademais, quando o 

partido apresentasse apenas um candidato a senador, os candidatos a suplente, em 

número de dois, seriam votados na Convenção, cabendo o primeiro lugar na chapa 

àquele que obtivesse maior votação (art. 7º, caput). 

Necessário apontar que as regras ora tratadas contidas na Carta 

de 1967 foram inspiradas no sistema instituído pela Constituição de 1946 que, ao 

restabelecer o Senado Federal dissolvido pela Carta de 1937 (art. 178) e substituído 

em algumas de suas funções pelo Conselho Federal varguista, foi a primeira a 

constitucionalizar a regra de eleição de senadores com seu respectivo suplente (art. 

60, § 4º) – à época era apenas um suplente. Entretanto, a Constituição de 1946 não 

excluíra completamente as eleições para preenchimento de vagas abertas durante a 

legislatura senatorial. Dispunha o parágrafo único do seu art. 52 que não havendo 

suplente para preencher a vaga, o Presidente da “Câmara interessada” deveria 

comunicar o fato ao Tribunal Superior Eleitoral para providenciar a eleição, salvo se 

faltassem menos de nove meses para o termo do período. Na hipótese de nova eleição, 

o deputado ou senador eleito para a vaga apenas completaria o mandato de seu 

antecessor. 

A Constituição de 1934, conquanto tenha silenciado com 

relação ao Senado Federal, instituiu a suplência como instrumento destinado ao 

preenchimento de vagas deixadas pelos membros da Câmara dos Deputados 

nomeados Ministros de Estado ou integrantes de representação diplomática 

devidamente autorizada pela Casa, enquanto exercessem estes cargos ou missões (art 

35 c/c arts. 33, § 2º e 62), bem como daquelas abertas nas Assembléias Legislativas 

estaduais e nas Câmaras Municipais (art. 181).  

Mas nem sempre foi assim. O parágrafo único do art. 31 da 

Constituição de 1891, de forma didática e exemplar, determinava que “o Senador 

eleito em substituição de outro” exerceria “o mandato pelo tempo que restava ao 

substituído”. O art. 43 da Lei nº 3.208, de 27 de dezembro de 1916, que regulou o 

processo eleitoral federal durante boa parte da República Velha, estabelecia o prazo 

máximo de 3 meses para a realização de novas eleições destinadas a preencher as 

vagas abertas por “renúncia ou fallecimento” do deputado ou senador. Mesmo antes 

desde, desde o início da 1ª República, outros diplomas normativos já dispunham de 

forma semelhante sobre esta regra que determina a eletividade do parlamentar 
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responsável por ocupar vaga deixada aberta por outro durante o exercício da 

legislatura. Exemplo disso pode ser extraído do art. 2º do das Instruções contidas no 

Decreto nº 1.542, de 1º de setembro de 1893, destinadas a regular as eleições federais 

que deveriam ocorrer em 30 de outubro daquele ano, editado nos termos do parágrafo 

único do art. 35 da Lei nº 35, de 26 de janeiro de 1892. Outros exemplos são trazidos 

pelo art. 13 do Decreto nº 1.668, de 7 de fevereiro de 1894, e pelo art. 2º das 

Instruções aprovadas pelo Decreto nº 3.459, de 28 de outubro de 1899. 

De certa forma, este modelo adotado pelo constituinte de 1891 

era mais ousado que seu próprio paradigma norte-americano. A redação original do 

article 1, section 3 da Constituição Americana previa que os membros do Senado 

Federal daquele país seriam escolhidos pelos respectivos Legislativos estaduais. O 

mesmo procedimento seria adotado nos casos de vacância dos aludidos cargos, 

permitindo-se, excepcionalmente, que os respectivos Executivos estaduais fizessem 

indicações temporárias para o preenchimento das vagas ocorridas quando o 

Legislativo local estivesse em recesso, até a sua primeira reunião subseqüente, 

oportunidade na qual este indicaria um novo representante para preencher o espaço 

aberto pelo antecessor.  

A mudança neste sistema só ocorreu em 1913, com a aprovação 

pelo Congresso e a ratificação pelos legislativos estaduais da 17ª Emenda. A partir de 

então, os senadores americanos (nacionais) passaram a ser eleitos diretamente pelos 

cidadãos de seus respectivos Estados, seja para iniciar um novo mandato, seja para 

preencher um assento vacante. Verificando-se esta última circunstância, o Executivo 

do Estado ao qual pertencer a vaga deverá convocar novas eleições populares para seu 

preenchimento podendo, apenas após esta providência, solicitar ao seu Legislativo 

autorização para indicar um substituto temporário que deverá ocupar a vaga em aberto 

até que o novo senador eleito seja definitivamente empossado 288. 

Assim como o regulamento americano original, o sistema 

alemão erguido em 1949 também não nos serve de parâmetro seguro, vez que os 

membros do Conselho Federal (Bundesrat). Lá a figura do suplente é expressamente 

prevista no art. 51 da Lei Fundamental. Entretanto, as características da Câmara Alta 

                                                 
288 Recentemente, o Governador do Estado americano de Illinois foi preso sob acusações de corrupção 
que envolviam a suposta exigência de vantagens ilícitas, para si e para sua esposa, para aceitação de 
indicações para o preenchimento da vaga deixada em aberto pelo senador daquele Estado, Barack 
Obama, recém eleito presidente do país. Jornal Folha de São Paulo, 10 de dezembro de 2008, p. A18. 
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daquele país são um tanto diversas das nossas. Suas feições conferem-lhe a nota típica 

de órgão federativo de representação dos Länder, não só em função do fato de que 

seus membros (e suplentes) são apontados diretamente pelos governos estaduais, 

como também pela regra traçada pelo mesmo art. 51 segundo a qual “os votos de um 

Estado poderão ser expressos apenas unitariamente e somente por membros presentes 

ou seus suplentes”. 

A Constituição argentina, reformada em 1994, por outro lado, é 

expressa ao afirmar a eletividade dos seus senadores (art. 54) e de seus substitutos nos 

casos de vacância (art. 62). O art. 25 da Constituição francesa de 1958, outorga a uma 

lei orgânica a competência para regulamentar a suplência no Parlamento francês, 

composto pela Assembléia Nacional e pelo Senado 

A despeito do precedente da primeira fase da nossa República, 

é perceptível que a história da suplência no Senado Federal não é recente. É 

necessário apontar que, a despeito de vetusto, quase inútil em função da presença de 

dois suplentes, o art. 56, § 2º, da Constituição Federal, já prevê a realização de 

eleições complementares se a vacância para o cargo de senador ocorrer quando 

faltarem mais de quinze meses para o término de seu mandato e se não houver 

suplentes. O silêncio da Constituição com relação a esta hipótese nos força a concluir 

que, se a vacância sobrevier nos últimos quinze meses do mandato do titular, a vaga 

não será preenchida até as próximas eleições que renovarão, alternadamente, um e 

dois terços da representação dos Estados na Casa. 

Hoje há em exercício no Senado Federal nada menos que 16 

suplentes. Isto corresponde a quase 20% do total de 81 senadores com cadeiras na 

Casa. O quadro abaixo demonstra com mais detalhes esta preocupante situação: 
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Tabela – Suplentes em exercício no Senado Federal (mar/09) 289 

Senador Sigla Mandato Situação 
do titular Suplente Sigla Assumiu 

em 
Duciomar Costa PSDB 2003-2011 Renunciou Flexa Ribeiro PSDB 2004 1 

João Capiberibe PSB 2003-2011 Cassado  Gilvan Borges PMDB 2005 2 

Ana Julia PT 2003-2011 Renunciou José Nery PSOL 2006 3 

Teotonio Vilela Filho PSDB 2003-2011 Renunciou João Tenório PSDB 2006 4 

Sérgio Cabral PMDB 2003-2011 Renunciou Paulo Duque PMDB 2006 5 

Leonel Pavan PSDB 2003-2011 Renunciou Neuto de Conto PMDB 2006 6 

Ramez Tebet PMDB 2003-2011 Faleceu Valter Pereira PMDB 2006 
Antonio Carlos 
Magalhães DEM 2003-2011 Faleceu Antonio Carlos 

Magalhães Jr. DEM 2007 7 

Jefferson Peres PDT 2003-2011 Faleceu Jefferson Praia PDT 2008 

Jonas Pinheiro DEM 2003-2011 Faleceu Gilberto Goellner DEM 2008 

Paulo Octávio DEM 2003-2011 Renunciou Adelmir Santana DEM 2006 8 

Joaquim Roriz PMDB 2006-2015 Renunciou Gim Argelo PTB 2007 9 

Hélio Costa PMDB 2003-2011 Afastado Wellington Salgado PMDB 2005 10 

Alfredo Nascimento PL (PR)  2006-2015 Afastado João Pedro  PT 2007 11 

Edison Lobão PMDB 2003-2011 Afastado Lobão Filho PMDB 2008 12 

José Maranhão PMDB 2003-2011 Renunciou Roberto Cavalcanti PRB 2009 13 
 
1 - Titular foi eleito Prefeito de Belém/PA; 
2 – Não se trata de suplência. O titular teve seu diploma cassado pelo TSE pela prática de conduta vedada pelo art. 
41-A da Lei nº 9.540/97, acrescentado pela Lei nº 9.840/99 (compra de votos). O atual ocupante do posto foi o 2º 
colocado nas eleições de 2004 (TSE – Recurso Especial Eleitoral nº 21.264 – AP, Rel. Min. Carlos Veloso, 
Julgamento em 27-4-04, Publicado no DJ de 11-6-04); 
3 - Titular foi eleita Governadora do Pará; 
4 - Cunhado do titular, que foi eleito governador de Alagoas; 
5 – Titular foi eleito governador do Rio de Janeiro. O 1º suplente, Regis Fichtner, se licenciou para ocupar a 
Secretaria da Casa Civil do Governo do mesmo Estado; 
6 - Titular foi eleito vice-governador de Santa Catarina; 
7 - Filho do titular; 
8 - Titular foi eleito Vice-Governador do Distrito Federal; 
9 - Titular renunciou para evitar processo de cassação; 
10 - Titular se licenciou para ocupar o Ministério das Comunicações; 
11 – Titular se licenciou para ocupar o Ministério dos Transportes; 
12 - Filho do titular, que se licenciou para ocupar o Ministério de Minas e Energia. O titular foi eleito pelo DEM 
mas migrou para o PMDB no curso do mandato; 
13 – Titular, segundo colocado nas eleições para Governador da Paraíba em 2006, renunciou para assumir o 
governo daquele Estado após o Tribunal Superior Eleitoral ter confirmado a cassação o então Governador Cássio 
Cunha Lima (TSE – Recurso Ordinário nº 1497 – PB, Rel. Min. Eros Grau); 

 

Sob o ponto de vista da distribuição de forças entre os partidos, 

avaliadas apenas as substituições definitivas decorrentes de falecimento ou renúncia 

do titular, não houve mudança significativa: PSB 290, PL (PR) e PSDB perderam, 

                                                 
289 Fontes: http://www.senado.gov.br/sf/senadores/senadores_atual.asp?o=3&u=*&p=* e 
http://www.senado.gov.br/sf/senadores/senadores_legislaturas_afastados_atual.asp?. Acesso em 
28.03.09. Também, http://agencia.tse.gov.br/sadAdmAgencia/noticiaSearch.do?acao=get&id=1156462. 
Acesso em 28.03.09. 
290 É necessário destacar que os impactos da substituição do senador João Capiberibe (PSB) pelo 
senador Gilvan Borges (PMDB) não devem ser vistos com o mesmo rigor que dedicamos aos demais 
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definitivamente, uma cadeira cada. PRB, PSOL e PTB foram, na mesma proporção, 

os favorecidos com estas mudanças.  

Ainda que seu estrago isolado não seja o mais significativo para 

o sistema partidário como um todo, este é mais um fator prejudicial que se soma aos 

demais para produzir um quadro de adoecimento. Seus impactos sobre o regime de 

partidos são indiretos e fazem-se sentir na utilização da suplência como moeda de 

troca pelas legendas, não apenas para garantir apoio ao candidato que concorre 

efetivamente à vaga no Senado naquela oportunidade, como também para estender 

este apoio a ele nas subseqüentes eleições para chefia dos Executivos estaduais 

(principalmente), de modo que a herança de tal apoio possa ser colhida pelo suplente 

e pelos líderes que articularam a aliança a partir da renúncia do titular sagrado 

novamente vitorioso. 

Um dado interessante e preocupante trazido pela tabela mais 

acima transcrita mostra que os suplentes que assumiram definitivamente os cargos de 

seus titulares em função de renúncia ou morte permanecerão em exercício por quase 5 

anos, em média. Há casos, como os dos senadores Gim Argelo e Flexa Ribeiro, 

sucessores, respectivamente, de Duciomar Costa e Joaquim Roriz, em que o suplente 

permanecerá no exercício do cargo por cerca de 7 dos 8 anos do mandato. São 

exemplos de distorção nítida do sistema. 

De qualquer forma, por uma razão muito óbvia, não é fácil 

produzir algum indicador capaz de apontar com segurança se a simples presença de 

suplentes é capaz de alterar a qualidade das decisões tomadas pelo órgão do qual 

passaram a fazer parte, comparando-se este cenário com aquele marcado pela 

presença dos respectivos titulares: a presença de uns necessariamente exclui a dos 

outros, de modo que se pode apenas especular como teria votado A ou B se lá 

estivesse. Apenas em casos muito pontuais, em votações muito apertadas é possível 

fazer este paralelo.  

No regime atual, a suplência senatorial é marcada, regra geral, 

pela insignificância eleitoral e estrita vinculação do suplente ao titular. São muito 

comuns, inclusive, indicações de parentes dos titulares e de financiadores de 

campanhas para figurarem na chapa senatorial como suplentes. Até acordos para 
                                                                                                                                            
casos. Nesta situação, não se trata tecnicamente de suplência. Vide nota nº 2 do quadro que acompanha 
a indicação da substituição. 
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divisão do mandato são feitos entre titular e suplentes 291. Ainda que isto não ocorra, 

parece certo que, ressalvados acertos pontuais muito localizados, adversários políticos 

não integram a mesma para concorrerem juntos, como titular e suplentes, a uma vaga 

no Senado. Desta forma, havendo, em tese, uma identidade e aproximação muito 

íntimas entre titular e suplente, é de se supor que, em linhas gerais, as opiniões de um 

e outro não sejam muito diferentes sobre a maioria dos temas mais importantes. 

Ademais, em razão da existência, no mais das vezes, de um estreito vínculo de 

lealdade política (ou mesmo familiar) entre titular e substituto, é possível também 

supor que, especialmente nos casos de afastamento temporário e voluntário do 

daquele, o voto do substituto corresponda ao do próprio titular que, nestes casos, é 

capaz de exercer forte influência sobre a conduta do seu suplente, vez que, a qualquer 

momento pode interromper o seu afastamento e retomar seu posto. 

Entretanto, sob o ponto de vista estritamente constitucional, 

nada disso importa de fato. Não é possível questionar-se a validade da decisão tomada 

pelo suplente, qualquer que seja ela. Pois se o mandato é livre e o suplente foi eleito e 

está no exercício do mandato de forma regular, conforme prevê a Constituição – ainda 

que possamos criticar o mecanismo e propor alternativas -, não há que se especular se 

seu voto é diferente do que teria proferido o titular do cargo. São as regras do jogo: 

devem ser cumpridas até que sejam alteradas. 

Nestes casos, o que se deve discutir de fato não é a validade da 

decisão política tomada pelo órgão ou as inconveniências de uma possível influência 

nos resultados das votações oriunda de uma eventual divergência de opiniões entre 

titular e suplente. O foco da discussão é muito mais superficial. Envolve o debate 

sobre a conexão entre eleitor e representante em um regime democrático.  

Há um dado muito objetivo neste cenário: apenas sob um 

enfoque estritamente formal é possível dizer que os suplentes de senadores são eleitos 

pela população. O que ocorre na prática é sempre o embate entre os candidatos 

titulares e, quando muito, entre suas propostas e plataformas. Os suplentes quase 

nunca entram na linha de frente do combate. Conseqüentemente, não disputam os 

                                                 
291 PESSANHA, Charles. BACKES, Ana Luiza. Suplentes de parlamentares. In AVRITZER, 
Leonardo. ANASTASIA, Fátima (Organizadores). Reforma política no Brasil. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2007, p. 166. 
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votos do eleitorado e não estabelecem com ele o vínculo de preferência e confiança 

que deve existir entre os representantes e os eleitores. 

Atento aos inconvenientes que esta situação representa para a 

saúde do sistema democrático, o Tribunal Superior Eleitoral, quando da 

regulamentação das eleições gerais de 2002, editou a Resolução nº 20.988 que, em 

seu art. 5º, § 2º, obrigava os candidatos e partidos a fazer constar da propaganda dos 

candidatos a presidente da República, a governador de Estado ou do Distrito Federal e 

a senador, também o nome do candidato a vice-presidente, a vice-governador e dos 

candidatos a suplente de senador. Esta determinação foi mantida pelo art. 4º, § 2º, da 

Resolução nº. 22.261, da mesma Corte Eleitoral, que regulou as eleições gerais de 

2006 que se seguiram.  

No entanto, como se sabe, conquanto louvável, esta medida não 

foi suficiente para trazer os suplentes de senadores para a luz e para diante do 

eleitorado durante a operação eleitoral, especialmente depois da edição da Lei nº 

11.300, de 10 de maio de 2006, que limitou sobremaneira a propaganda dos 

candidatos a cargos eletivos. Pois se os brasileiros são conhecidos por não se 

recordarem dos candidatos nos quais votaram nas eleições anteriores, o que se dirá 

dos suplentes de senadores? 

Nítido, portanto, que esta é mais uma atenção que merece, 

como, de fato, tem merecido, a atenção dos analistas. 

Não é possível esconder que a elaboração de propostas 

destinadas a solucionar este problema deveria necessariamente passar pelo debate 

acerca da definição das feições que se quer imprimir ao Senado Federal e do papel 

que se lhe quer atribuir: de uma casa verdadeiramente federativa, representativa dos 

interesses dos Estados, ou se de mais uma Câmara legislativa federal com poderes e 

competências mais ou menos simétricos aos da Câmara Baixa, destinada basicamente 

a agregar valor e tornar mais complexo o processo de elaboração legislativa, 

preservando, ao lado deste mister e com o mesmo valor institucional, a função de 

representação federativa dos Estados e tantas outras associadas ao mecanismo 

democrático de pesos e contrapesos. 

Isto porque se deve reconhecer que a dinâmica da disputa 

partidária tomou conta também da ação parlamentar dos representantes no Senado. Há 
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muito já não se pode defini-los como representantes exclusivos dos interesses de seus 

respectivos Estados. Ainda que por razões de sobrevivência eleitoral sejam forçados 

a, de vez em quando, marcar posição em defesa de suas regiões, cada vez mais são 

eles integrantes das suas respectivas bancadas partidárias. É claro que os padrões de 

conduta e de decisão nas duas Casas não são idênticos. Em linhas gerais, na maioria 

dos Estados são necessários, no mínimo, algumas centenas de milhares – quando não 

milhões - de votos a mais do que os obtidos por um deputado para um candidato 

eleger-se senador. Ademais, a fórmula eleitoral empregada para sua escolha 

(majoritária), o número reduzido de vagas em disputa, faz com que as eleições se 

tornem mais duras e elitizadas e, por conseguinte, reservadas aos líderes partidários 

com mais prestígio e influência no cenário político estadual. A conseqüência disso é a 

presença maciça de caciques políticos na Casa: a atual composição do Senado, da 

forma moldada pelas eleições de 2002 e 2006, contava com nada menos de 25 ex-

governadores, 3 ex-prefeitos de Capitais, além de outros 4 senadores que, durante a 

atual legislatura, foram eleitos governadores de seus respectivos Estados e, ainda, um 

outro que foi eleito prefeito de Capital. Além de tudo isso, ainda podem influir na 

seleção e no comportamento dos senadores a duração mais longa dos seus mandatos, a 

renovação apenas parcial a cada legislatura e o tamanho reduzido da Casa, capaz de 

facilitar os acordos políticos. Assim, ainda que estes fatores não sejam suficientes, por 

si sós e a priori, para imprimir à conduta parlamentar dos senadores características 

qualitativas muito próprias e diametralmente distintas das dos deputados, sua 

influência não pode ser descartada. Vez por outra estas diferenças emergem e tomam 

a forma de divergências e desarranjos pontuais entre as bancadas de um mesmo 

partido das duas Casas 292. Não obstante, também é impossível negar que, guardadas 

estas devidas proporções e, especialmente, na presença de maiorias parlamentares 

congruentes, tanto no campo da defesa dos ideais federativos quando na seara da 

relação travada com o Executivo, são cada vez mais semelhantes os padrões de 

conduta e decisão dos representantes de um mesmo partido na Câmara e no Senado.  

                                                 
292 Em sentido semelhante, mas em outros termos: “Apesar das maiorias políticas serem, em geral, um 
bom preditor do comportamento legislativo, maiorias políticas similares não necessariamente implicam 
que a atuação das câmaras será semelhante e coordenada. De fato, as opiniões podem variar dentro de 
um mesmo partido, ou o mesmo partido pode representar diferentes constituencies em ambas as 
câmaras, ou ambas as câmaras podem diferir quanto às suas regras de decisão interna”. LLANOS, 
Mariana. SÁNCHEZ, Francisco. In AVRITZER, Leonardo. ANASTASIA, Fátima (Organizadores). 
Reforma política no Brasil... op. cit., p. 162. 
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No Brasil esta característica ganha contornos mais nítidos a 

partir do monopólio da apresentação de candidaturas conferido aos partidos pelo art. 

14, § 3º, V, da Constituição Federal.  

Neste cenário, se a idéia for resgatar a sua função precípua de 

defensor da Federação, o Senado deve ser reestruturado profundamente no campo de 

suas competências (por exemplo, para permitir-lhe revisar apenas os projetos de lei 

que tenham impacto sobre questões federativas ou, excepcionalmente, outros 

escolhidos por uma maioria qualificada, além, claro, das propostas de emendas 

constitucionais, sem prejuízo de sua interferência na nomeação dos altos cargos 

federais), no de seu funcionamento (por exemplo, para obrigar os representantes de 

um mesmo Estado a votarem sempre da mesma forma, como o modelo alemão), de 

modo que sua função), e, eventualmente, na própria composição (poder-se-ia pensar 

em diminuir de três para dois o número de senadores por Estado, ou em fortalecer a 

representação dos Estados mais populosos na Casa, como também prevê o regime 

alemão), forma de escolha dos seus membros (quem sabe, por exemplo, eles 

pudessem ser escolhidos dentre uma lista apresentada junto com a chapa dos 

candidatos a governador de preferência do eleitor, ou escolhidos e ordenados dentre 

uma lista independente apresentada por cada partido) e duração de seus mandatos 

(com alguma redução substancial do período atual de 8 anos, para 6, 5 ou mesmo 4 

anos, de modo a permitir renovações mais freqüentes na composição da Casa 

mediante a oferta ao eleitorado de maiores oportunidades para reavaliação de sua 

decisão anterior).  

Todavia, a discussão sobre este tema não cabe nestas linhas. Já 

foi dito na introdução ao presente trabalho que as propostas de ajustes no regime 

eleitoral e partidário nacional apresentadas em seu interior seriam elaboradas sob 

influência de um forte pragmatismo, até porque uma análise fria e objetiva demonstra 

que nossas instituições, regras e ambiente político não são, em sua essência e 

estrutura, muito piores do que aquelas encontradas na maior parte do mundo 

civilizado. Apresentam, isso sim, algumas virtudes que as destacam e algumas falhas 

que as denigrem perante seus semelhantes estrangeiros. Desta forma, não se 

ambiciona aqui reformar utópica e completamente as bases e instituições do Estado 

nacional, mas, quando possível e necessário, oferecer algumas alternativas para a 

realização de ajustes pontuais e factíveis no sistema eleitoral destinadas a aperfeiçoar 
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permanentemente o regime democrático. A temperatura capaz de nos indicar os 

limites políticos da viabilidade das propostas de alteração no regime vigente é tirada 

daquelas já apresentadas pelo parlamentares ao longo das últimas legislaturas. 

Conforme ficará fácil perceber ao longo dos próximos parágrafos, conquanto se 

disponham a alterar as regras relativas à suplência no senado, nenhuma delas se 

propõe a alterar de forma mais profunda a estrutura do Senado. 

Já foram apresentadas diversas propostas no Congresso 

Nacional destinadas a solucionar, das mais diferentes maneiras, a questão da 

suplência no Senado Federal. Logo adiante elas serão expostas e analisadas. Para tecer 

estes comentários sobre seus aspectos positivos e negativos, contudo, é necessário 

esclarecer que, segundo a interpretação adotada neste trabalho acerca do disposto no 

art. 56 da Constituição Federal, o suplente de senador só deve assumir o exercício do 

cargo de seu titular em duas circunstâncias: a) no caso de investidura destes no cargo 

de ministro de Estado, governador de Território, secretário de Estado, do Distrito 

Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática 

temporária; e b) no caso de licença por motivo de doença superior a cento e vinte dias. 

Contrario sensu, o suplente não deveria assumir o exercício do mandato quando o 

titular licenciar-se para tratar, sem remuneração, de interesse particular, pelo prazo 

máximo de cento e vinte dias por sessão legislativa. O § 1º do art. 56 da Lei Maior é 

claro, conquanto a prática atual do Senado mostre uma realidade diferente, conforme 

comprova o caso descrito na tabela antes transcrita, que indica que a suplente do 

Senador Fernando Collor, Ada Mello, foi convocada para assumir o exercício de seu 

mandato durante seu afastamento para tratar de interesse particular. Ainda, de acordo 

com § 2º do mesmo art. 56, se a vaga ocorrer nos últimos quinze meses do mandato 

do titular e se não houver suplentes, não haverá preenchimento da vaga até as 

próximas eleições. Finalmente, quando se fizer necessária, tem-se como adequada a 

substituição de um senador por um suplente do mesmo partido do titular, salvo na 

hipótese de novas eleições para o preenchimento da vaga, como adiante restará mais 

claro. 

Fixadas estas premissas, voltemos à análise das propostas 

apresentadas perante o Congresso Nacional. 

Anota-se, em primeiro lugar, a existência da Propostas de 

Emenda Constitucional (PEC) nº 408/2001, do Deputado Bispo Rodrigues, que, sem 
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oferecer maiores detalhes ou alternativas para os casos de substituição temporária nos 

casos de afastamento do titular, propõe a revogação dos §§ 2º e 3º do art. 46 da 

Constituição Federal e a conseqüente extinção da figura do suplente de senador.  

Na mesma linha, o Senador Eduardo Suplicy apresentou o 

Projeto de Lei do Senado nº 29/1995, que institui eleições diretas para escolha dos 

suplentes dos senadores eleitos. 

Algumas outras propõem que seja diplomado suplente o 

candidato não eleito mais bem votado para a vaga de senador em disputa. É o caso – 

respeitadas algumas particularidades de algumas delas - das PECs nº 142/1995, do 

Deputado Domingos Dutra, nº 541/1997, do Deputado André Gomes, nº 362/2001, do 

Deputado Ricardo Ferraço, nº 149/2003 e nº 312/2004, ambas do Deputado Benedito 

Dias, a nº 273/2004, do Deputado Roberto Jefferson, a nº 51/2007, da Deputada 

Elcione Barbalho, e a nº 147/2007, do Deputado Pastor Manoel Ferreira. 

Esta regra apresenta um viés muito positivo: impede que o 

suplente assuma o exercício do cargo sem ter disputado diretamente os votos. 

Entretanto, esta traz como revés o fato de significar alçar ao poder, em substituição ao 

vencedor licenciado, um candidato derrotado em uma disputa direta (majoritária) pelo 

cargo e que pode ter sido amplamente rejeitado pelo eleitorado. Especialmente 

quando forem renovadas apenas 1/3 das cadeiras do Senado – quando, 

conseqüentemente, a disputa por uma única vaga na Casa por Estado tende a polarizar 

a operação eleitoral -, admitir que o candidato derrotado ascendesse ao cargo 

implicaria aceitar a substituição da plataforma e do partido vencedores pelos 

derrotados, rompendo com a escolha partidária e programática sufragada nas urnas. 

Outra proposta de emenda (PEC nº 228/2007, do Deputado 

Ciro Pedrosa) sugere que os deputados federais mais votados eleitos pelo mesmo 

partido ou coligação do senador sejam considerados seus suplentes. Mais uma vez, 

conquanto traga a vantagem de obstar que o suplente de senador seja empossado sem 

disputar diretamente uma eleição, esta proposta também traz o inconveniente de 

potencialmente tumultuar o funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados. 

Isto porque um deputado atuante – e presume-se que o deputado mais eleito de 

qualquer partido o seja – pode ter inúmeras atribuições na Casa que integra, seja 

perante a Mesa Diretora (onde pode ocupar um cargo), seja perante comissões 



 342

permanentes ou temporárias. Daí que encarregar-lhe de mais este mister pode 

atrapalhar o desempenho de suas funções na sua Casa de origem. Ademais, é 

necessário considerar que as duas Casas do Congresso têm funções, formas diferentes 

de composição e de preenchimento de suas vagas por razões objetivas e conscientes 

do constituinte. Desta forma, confundir seus integrantes pode, inclusive, comprometer 

a função de revisão legislativa que uma Casa exerce sobre o trabalho da outra. 

Outras proposições procuram reinstituir – expressa ou 

veladamente – a sublegenda para a disputa pelas vagas no Senado. Em linhas gerais, 

sugerem que cada partido ou coligação possa (ou deva, conforme o caso) lançar mais 

de um candidato por vaga em disputa no Senado. Seriam considerados: a) eleito, o 

candidato mais votado do partido que obtiver o maior número de votos; e b) 

suplentes, os demais integrantes da lista vencedora. São os casos das PECs nº 

42/2004, do Senador Valdir Raup, e nº 25/2007, do Deputado Domingos Dutra, bem 

como do Projeto de Lei nº 2.876/2004, do Deputado Costa Ferreira.  

Como uma pequena variante deste modelo, podemos apontar a 

PEC nº 67/2003, do Deputado Maurício Rands, que sugere que além de votar no 

candidato a senador, o eleitor escolha um suplente dentre dois que integrem a 

respectiva chapa. 

Finalmente, foram também apresentadas algumas proposições 

que, a despeito de manter a figura do suplente de senador e a sua forma de escolha nos 

moldes atuais (junto com o senador), determinam, em largas linhas, que eles só 

poderiam assumir o cargo para substituir o titular em caso de licença, ou para sucedê-

lo, em caso de morte ou renúncia, até a realização de novas eleições e desde que não 

faltasse um número determinado de meses (variável em cada uma delas) para o 

encerramento do mandato. Nesta hipótese, seriam confirmados no cargo para 

completar o período do titular. É o caso das PECs nº 5/2001, do Senador Tião Viana, 

e nº 24, do Senador Paulo Hartung.  

Respeitando a mesma linha geral destas proposições, as PECs 

nº 11/2003, do Senador Sibá Machado, e nº 8/2004, do Senador Jefferson Peres, 

sugerem que os suplentes eleitos segundo a forma atual, em caso de vacância do 

cargo, assumam até a realização de novas eleições específicas para preenchimento da 

vaga ou até a realização das primeiras eleições gerais federais, estaduais ou 
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municipais subseqüentes, caso a vacância ocorra quando falte um número 

determinado de meses (também variável) para a realização das eleições regulares. 

Com alguns ajustes, parece-nos que o mecanismo mais 

adequado ao funcionamento da democracia surge da fusão dos últimos modelos acima 

pormenorizados. 

A eletividade do substituto do senador deve ser o norte. 

Entretanto, uma proposta racionalmente adequada deve levar em conta as hipóteses 

constitucionais de afastamento do titular de suas funções (para ocupar alguns cargos 

no Executivo e para tratar da saúde por prazo superior a cento e vinte dias). Além 

disso, deve também considerar a hipótese de a vacância ocorrer a poucos meses das 

eleições gerais subseqüentes (sejam elas destinadas ao preenchimento dos cargos 

estaduais e federais ou municipais e coincidam elas ou não com o termo final do 

mandato do titular).  

Para estas situações, a convocação de novas eleições para o 

preenchimento de vaga aberta no decorrer da legislatura é inviável – no caso de 

afastamento temporário – ou inconveniente – no caso da vacância às portas de 

eleições já marcadas. Ademais, ainda que se entendesse adequado convocar novas 

eleições em qualquer destas circunstancias, há que se atentar para o prazo 

minimamente necessário para a realização de novas eleições, durante o qual a cadeira 

de senador ficaria vazia. Daí surge a conclusão de que não basta extinguir 

simplesmente a figura do suplente eleito com o senador para aprimorar o processo 

democrático, a não ser que se entenda que a manutenção de uma vaga aberta até a 

realização de novas eleições (ordinárias ou extraordinárias) não prejudica o próprio 

Senado ou o Estado e os eleitores representados pelo titular da cadeira vacante. 

Diante deste quadro, o que vemos como ideal seria a alteração 

do art. 56, § 2º, da Constituição Federal 293, para que este passe a prever a 

obrigatoriedade de realização de novas eleições se a vacância do cargo de senador 
                                                 
293 “Art. 56 - Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: I - investido no cargo de Ministro de 
Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura 
de Capital ou chefe de missão diplomática temporária; II - licenciado pela respectiva Casa por motivo 
de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o 
afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. § 1º - O suplente será convocado 
nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e 
vinte dias. § 2º - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se 
faltarem mais de quinze meses para o término do mandato. § 3º - Na hipótese do inciso I, o 
Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do mandato.” – grifo nosso. 
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ocorrer até oito meses antes da data marcada para a realização das próximas eleições 

ordinárias federais e estaduais ou das municipais, independentemente da existência de 

suplentes à disposição do cargo. Entende-se que este prazo seria suficiente para a 

realização de uma disputa relâmpago antes do início da campanha eleitoral 

regulamentar daquele ano – geralmente iniciada no mês de julho. Nesta situação, o 

novo senador concluiria o mandato de seu antecessor.  

Paralelamente, deveriam ser alterados os arts. 91, § 1º, e 178 do 

Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), que dispõem expressa e 

respectivamente que “o registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente 

partidário” e que “o voto dado ao candidato a presidente da República entender-se-á 

dado também ao candidato a vice-presidente, assim como o dado aos candidatos a 

governador, senador, deputado federal nos territórios, prefeito e juiz de paz entender-

se-á dado ao respectivo vice ou suplente”. O objetivo desta alteração seria permitir, na 

esteira de algumas das propostas acima descritas, que os partidos apresentassem no 

mínimo dois e no máximo quatro candidatos para cada vaga em disputa no Senado. 

Seria considerado eleito o candidato mais votado da chapa que recebesse o maior 

número de votos e seu suplente o segundo candidato mais votado. Quando forem 

disputadas duas vagas por Estado, seriam considerados eleitos os dois primeiros 

colocados da chapa mais votada e 1º e 2º suplentes os dois seguintes, em ordem 

decrescente de votos, ficando certo que a suplência seria comum. Na derradeira 

hipótese de inexistência de suplentes se a vacância ocorrer dentro daqueles oito meses 

anteriores à realização de quaisquer eleições regulares, o Estado ficaria com sua 

representação desfalcada até a posse do novo senador eleito nos moldes logo acima 

descritos. 

A definição do número máximo e candidatos por vaga é crucial 

para se atingir um bom nível de disputa entre os candidatos da mesma chapa. Não se 

deseja que o embate entre correligionários e adversários se torne fratricida e, 

conseqüentemente, eleve tanto o nível da disputa entre os partidos e dentro deles que 

o objetivo de eleger um senador os obrigue a desfalcar dos melhores nomes suas 

respectivas chapas para a disputa da Câmara para dar peso à de senador. 

Especialmente no que se refere às disputas internas, deve-se ter em mente que “a 

competição intrapartidária pode fazer com que as legendas se tornem fracas e com 
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menos significância, dificultando assim as escolhas dos eleitores” 294. Por outro lado, 

não se pode permitir que a disputa entre candidatos de uma mesma legenda seja 

meramente fictícia, destinada simplesmente a legitimar o sistema atual. Seria o caso, 

por exemplo, de uma chapa apresentar um candidato ao senado extremamente popular 

e um segundo absolutamente anônimo, inexpressivo eleitoralmente, esperando atingir 

apenas com os votos do primeiro o piso necessário para arrebanhar a cadeira em 

disputa.  

Necessário destacar, por fim, que uma interpretação sistemática 

do texto constitucional vigente nos indica que a simples alteração na forma de eleição 

dos suplentes de senadores não depende de alteração constitucional, caso decida-se 

manter o atual regime do § 2º do art. 56 da Constituição Federal. Com efeito, há uma 

diferença significativa entre a redação do art. 77, § 1º, que dispõe que “a eleição do 

presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado” e a do art. 

46, § 3º, que nos informa que “cada senador será eleito com dois suplentes”. É bem 

verdade que, possivelmente, a forma com a qual foi redigido o transcrito § 3º do art. 

77 seja reveladora da intenção do constituinte de afastar de maneira expressa e cabal 

qualquer interpretação que autorizasse o retorno ao regime eleitoral que permitiu, em 

1960, a eleição de Jânio Quadros, pela UDN, para ocupar a Presidência da República, 

e de João Goulart, pelo PTB, para ocupar o cargo de vice e que, em última instância, 

após a renúncia do primeiro, foi o estopim para a deflagração do golpe de 1964 que 

inaugurou o regime militar que a constituinte de 1988 tratou de definitivamente 

encerrar.  

De qualquer maneira, contudo, parece claro que a 

obrigatoriedade de registro de uma chapa única para senadores e seus suplentes é 

oriunda não do texto constitucional, mas do Código Eleitoral. 

 

3.2.6. O sistema eleitoral e a delimitação das circunscrições eleitorais 

Muito se tem debatido nos campos da ciência política e do 

direito eleitoral acerca da conveniência ou inconveniência da alteração dos atuais 

limites das circunscrições eleitorais brasileiras. 
                                                 
294 DESPOSATO, Scott W. Reforma política brasileira – o que precisa ser concertado, o que não 
precisa e o que fazer. In NICOLAU, Jairo. POWER, Timothy J (Organizadores). Instituições 
representativas no Brasil – balanço e reforma. Belo Horizonte: UFMG, 2007, p. 128. 
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Como se sabe, o art. 86 do Código Eleitoral vigente (Lei nº 

4.737/65) é o responsável pela fixação das circunscrições eleitorais. De acordo com 

sua dicção literal, “nas eleições presidenciais, a circunscrição será o País; nas eleições 

federais e estaduais, o Estado; e nas municipais, o respectivo município.” 

Já há algum tempo está muito em voga o debate acerca da 

definição da magnitude da circunscrição eleitoral, tato para as eleições parlamentares 

estaduais, quanto para as federais. Muito tem se falado, neste diapasão, acerca do voto 

distrital uninominal apurado segundo o princípio majoritário. 

A este propósito, para evitar confusões conceituais, é 

importante deixar claro, desde logo, que “magnitude da circunscrição significa não o 

tamanho físico de cada uma delas, mas o número de deputados nelas eleitos” 295. 

Desta forma, no caso brasileiro, os limites da circunscrição eleitoral são definidos a 

partir de critérios territoriais, no sentido segundo o qual são os votos sufragados pelos 

eleitores registrados naquela zona física definida que devem ser contabilizados para 

fins de atribuição de mandatos. Entretanto, tecnicamente, a magnitude destas 

circunscrições não é medida de acordo com estes critérios físicos, mas sim conforme 

o número de vagas em disputa. Daí, portanto, a divisão das circunscrições (ou 

distritos, como são jornalisticamente tratadas no Brasil) uninominais e plurinominais. 

A fórmula distrital majoritária já foi utilizada no Brasil, 

especialmente no período Imperial. Conquanto antes delas o sistema majoritário 

simples já fosse utilizado para escolher os Deputados Gerais, o modelo ficou famoso 

com as chamadas “Leis dos Círculos” (de um e de três representantes). Também na 

Primeira República, para eleger os integrantes da Câmara dos Deputados, os Estados 

foram novamente divididos em distritos de três e cinco representantes 296.  

Desde a Constituição de 1946, o sistema proporcional é 

utilizado no Brasil com resultados bastante satisfatórios. Ultimamente, todavia, vêm 

se fortalecendo os clamores que defendem a adoção da fórmula majoritária em 

distritos uninominais de menor dimensão territorial: a eleição distrital, seja nos 

moldes inglês e norte-americano do the-first-pass-the-post, ou seja, do sistema de 

maioria simples em turno único de votação, seja em alguma das formas baseadas no 

                                                 
295 AFONSO DA SILVA, Luis Virgílio. Sistemas eleitorais: tipos, efeitos jurídico-políticos e 
aplicação ao caso brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 42. 
296 NICOLAU, Jairo. História do voto no Brasil... op. cit., pp. 19, 23 e 31. 
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sistema francês de dois turnos - “scrutin de ballottage” (maioria simples ou absoluta, 

de acordo com as mais variadas regras de classificação para o segundo turno) 297. 

Alguns defendem ainda, algumas fórmulas mistas, com parte dos representantes 

eleitos em disputas territoriais diretas e parte eleita por listas, conforme anota Jairo 

Nicolau 298. Estas propostas são normalmente inspiradas no modelo alemão. Autores 

do peso de Carlos Mário da Silva Velloso, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Oscar 

Dias Corrêa e Murilo Badaró, por exemplo, incluem-se entre os que entendem o 

sistema distrital como o ideal para o país 299. Do outro lado, da aurora de nossa 

República, Assis Brasil já defendia a adoção do sistema proporcional para a escolha 

dos membros da Câmara dos Deputados 300. O mesmo fazia Hans Kelsen, ao rejeitar o 

que denominava “princípio antinatural da territorialidade” 301. 

De qualquer maneira, parte-se do pressuposto segundo o qual 

não existe sistema livre de reparos. Tanto as fórmulas majoritárias quanto as 

proporcionais apresentam vantagens e desvantagens já identificadas e debatidas 

exaustivamente pela doutrina. Por exemplo, uma grande dificuldade a ser enfrentada 

quando se fala em eleições realizadas em circunscrições uninominais vincula-se à 

delimitação territorial dos distritos. Especialmente no Brasil, onde os partidos ainda 

não estão completamente institucionalizados, os riscos de gerrymandering ou de 

malapportionment devem ser encarados seriamente. 

Ademais, a escolha a ser apresentada neste trabalho já está feita 

desde o seu início, quando propusemos a tentar não sugerir a alteração significativa de 

nenhuma regra mais estrutural de nosso sistema político. Por esta razão não se trarão 

aqui todos os argumentos a favor e contra os sistemas antes de optarmos por um deles.  

É claro que a regra proporcional em distritos de grande 

magnitude empregada no Brasil traz inúmeros problemas. Favorece a multiplicação 

dos pequenos partidos, dificulta a formação de vínculos entre candidato e eleitor, 

enfraquece os mecanismos de cobrança e prestação de contas aos eleitores, etc. 

                                                 
297 TAVARES, José Antonio Giusti. Sistemas eleitorais nas democracias contemporâneas – teoria, 
instituições estratégias. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, pp. 70 e ss. e 77 e ss. 
298 A reforma da representação proporcional no Brasil. IN BENEVIDES, Maria Victoria. 
VANNUCHI, Paulo. KERCHE, Fábio (Organizadores). Reforma política e cidadania. 1ª ediaçõ. São 
Paulo: Editora Perseu Abramo, 2003, p. 222. 
299 Direito eleitoral. VELLOSO, Carlos Mário da Silva. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes 
(Coordenadores). Belo Horizonte: Del Rey, 1996, pp. 17, 102-103, 113-114 e 121-122. 
300 Do governo presidencial na república brasileira... op. cit., p. 135. 
301 A democracia.... op. cit., p. 71. 
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Entretanto, defende-se nesta obra a correção destas falhas por outros meios menos 

agressivos e incertos. Por exemplo, a instituição da cláusula de barreira e o fim das 

coligações proporcionais podem evitar boa parte dos exageros oriundos da 

multiplicação dos partidos. Além disso, a redução substancial do número de 

candidatos nas disputas proporcionais, o estabelecimento de um calendário eleitoral 

anual e a instituição do recall podem fortalecer os vínculos entre representantes e 

eleitores. E tudo isso sem alterar a fórmula eleitoral e a delimitação das circunscrições 

vigentes. 

 

3.2.7. As coligações 

Na esteira do que leciona José Nepomuceno da Silva,  

“coligação é denominação dada, na legislação brasileira, 

às alianças eleitorais entre partidos buscando alcançar o 

maior número de postos na eleição proporcional ou o 

melhor resultado em escrutínio majoritário” 302. 

 

Há poucos instrumentos mais danosos para o sistema 

partidário e para a compreensão do regime político como um todo do que a 

possibilidade de coligações para a disputa de eleições proporcionais da forma como 

ela é permitida hoje. A maioria esmagadora das alianças e coligações firmadas no 

Brasil pode ser classificada naquela categoria descrita por Maurice Duverger como de 

natureza efêmera e desorganizada: “simples coligações provisórias, para se 

beneficiarem de vantagens eleitorais, para derrubarem um governo ou, 

ocasionalmente, sustentá-lo” 303. 

É importante frisar que, ao contrário do que muito se propala, 

a coligação de partidos para a disputa das cadeiras parlamentares não é um mal por si 

só. É bem possível que, em um dado regime, existam dois ou mais partidos que, em 

função de interesses circunstanciais – tais como a necessidade de se opor e suplantar 

em votos determinado partido adversário, resolvam unir-se para disputar aquelas 

eleições e para dividir o governo que se seguir.  
                                                 
302 As alianças e coligações partidárias. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 108. 
303 Os partidos políticos... op. cit., p. 358. 
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Note-se que esta aliança não precisa ser necessariamente 

formada por partidos com aproximações ideológicas, programáticas, de origem, ou de 

quaisquer outras naturezas lícitas. É claro que este é o cenário preferencial. Mas do 

ponto de vista prático, a diferença entre aliança de partidos mais próximos ou mais 

distantes é apenas de grau. Pois se os partidos mais identificados entre si fossem 

assim tão próximos, seriam um só. De qualquer forma, a principal diferença é que 

para formarem-se alianças entre estes, o nível de concessões recíprocas é 

normalmente menor do que quando se aliam partidos mais heterogêneos. 

Em um sistema de partidos sólidos e estáveis, alianças 

eleitorais inusitadas podem ser mais facilmente reconhecidas e rejeitadas pelo eleitor. 

Por outro lado, a não rejeição pelas urnas destas coligações heterogêneas pode ser 

vista como sinal indicativo de que as alternativas colocadas à disposição durante a 

operação eleitoral eram ainda piores. 

Ademais, a possibilidade de alianças já foi reconhecida como 

elemento altamente favorável às minorias - seja sob regras proporcionais, seja sob 

majoritárias -, na medida em que potencializa a possibilidade de conversão dos votos 

de diversos pequenos setores em cadeiras parlamentares que, de outra forma, não 

seriam obtidas. Empregando os dados da eleição de 1998, Maria do Socorro Braga 

informa que: 

“38 partidos com votações abaixo do quociente eleitoral 

de determinados estados conseguiram acesso à Câmara 

dos Deputados aliand-se a partidos maiores. Esse foi o 

caso, por exemplo, do PDT no AC; do PTB no AP, PA, 

RO, AL, PB, PE, MS e MT; do PPB na PB, RN, SE, ES, 

GO, MS; do PFL em AL, CE, RS; e do PSDB em TO, 

PI. Já nove partidos (PC do B, PSL, PSD, PTB, PPB, 

PFL, PMDB, PSDB e PT), em estados como AM, RR, 

AL, PA, ES, RJ e DF, coligaram-se com parceiros do 

mesmo tamanho e conseguiram ultrapassar a barreira 

estabelecida pelo quociente eleitoral” 304. 

                                                 
304 Dinâmica de coordenação eleitoral em regime presidencialista e federativo: determinantes e 
conseqüências das coligações partidárias no Brasil. IN SOARES, Gláucio Ary Dilon. RENNÓ, Lucio 
R. (Organizadores). Reforma política – lições da história recente... op. cit., p. 231. 
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Em qualquer circunstância, entretanto, atendidas as demais 

exigências de um pleito livre e equilibrado, não se poderia qualificar estas eleições 

como não democráticas. 

O grande problema nestes casos, pois, não reside na 

apresentação em si das coligações, mas: a) na base sobre a qual são construídas estas 

alianças; e b) na forma com que estas coligações serão transformadas em coalizões 

governamentais no sistema presidencial.  

No primeiro caso, haveria que se atentar para que as alianças 

não sejam constituídas exclusivamente à base da patronagem e do fisiologismo. No 

segundo, haveria que se cuidar para qua a aliança se estendesse por todo o período 

legislativo para que a vontade do eleitor não fosse adulterada no decorrer da 

legislatura. Mais do que isso, seria crucial para a manutenção da coerência do sistema 

político-partidário, que as eventuais coligações para o legislativo fossem reproduzidas 

para a disputa dos cargos executivos, conforme determinava, por exemplo, o art. 8º, § 

1º, da Lei nº 7.664, de 29 de junho de 1988, que regulou as eleições municipais 

realizadas naquele ano. 

Entretanto, ainda que, em tese, seja possível crer na formação 

de alianças eleitorais baseadas em concessões programáticas recíprocas e que se 

mantenham estáveis durante todo o governo que se seguir à competição na qual a 

aliança foi constituída, não existe qualquer instrumento de controle jurídico capaz de 

assegurar a preservação destes resultados. 

Decerto, é perfeitamente possível que dois partidos – 

próximos ou não no espectro ideológico ou programático – decidam aliar-se em uma 

dada eleição com um único e exclusivo propósito: dividir os espaços na máquina 

pública para o próprio benefício de seus integrantes e aliados. Com base nisso, antes 

mesmo do registro das candidaturas coligadas, cada partido já conhece a parte que lhe 

caberá na máquina pública em caso de vitória. Diga-se de passagem, esta prática é 

mais comum do que possa parecer. Conquanto altamente imoral, não há, em tese, 

nenhuma ilegalidade nesse arranjo. Não há espaço, portanto, para qualquer controle 

estatal sobre o mérito desta aliança.  
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No segundo caso, é mais evidente ainda a falta de 

instrumentos jurídicos capazes de controlar a atuação dos partidos depois de definidos 

os resultados da eleição. Sendo cada um deles completamente livre para definir 

democraticamente seus próprios objetivos e programas, como seria possível obrigá-

los a permanecerem rigidamente aliados a quaisquer outros. Os interesses e 

plataformas partidários podem evoluir de maneira legítima e transparente e ao Estado, 

excetuadas as hipóteses constitucionais (art. 17), não é dado intervir nestas 

particularidades. 

É o que concluem Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de 

Moura Agra, ao destacarem que “a coligação regulamentada pela legislação eleitoral é 

apenas referente aos períodos eleitorais. Após as eleições, havendo vitória de seus 

candidatos, ela pode ou não ser mantida” 305. 

Caberia ao eleitor, neste cenário, avaliar as razões e 

fundamentos destas alianças e rejeitá-las nas urnas, caso se mostrassem desprovidas 

de qualquer interesse público mais visível. 

Contudo, em um sistema político-partidário de baixa 

institucionalização – como o brasileiro – onde a falta de informação e de interesse 

pontua a conduta dos eleitores, seria arriscado demais deixar a seu único e exclusivo 

cuidado o dever de preservar a vitalidade dos instrumentos de representação política. 

É essencial o estabelecimento de controles institucionais que assegurem um mínimo 

de coerência programática dos partidos. 

A possibilidade de formação de coligações para as eleições 

proporcionais distorce os resultados das urnas - embora não afete sensivelmente o 

número total de partidos efetivos -, conforme é possível extrair da próxima tabela, que 

simula a composição da Câmara dos Deputados, entre 1990 e 2002, na hipótese de 

inexistência de formação de alianças e demonstra quantas cadeiras os partidos 

ganharam ou perderam em função da atual regra que permite coligações: 

 

                                                 
305 Elementos de direito eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 96. 
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Tabela – Índice de sobre-representação e sub-representação na Câmara dos 

Deputados em função das regras de coligação – 1990-2002 306 

Partidos 1990 1994 1998 2002 
PTB 12 11 12 6 
PPB (PP) 7 -1 7 10 
PL (PR) 3 4 3 12 
PC do B 6 10 6 5 
PPS 2 2 2 7 
PDT 2 9 2 -4 
PSB 5 8 5 -6 
PT -4 -1 -4 -16 
PFL (DEM) -14 13 -14 -6 
PMDB -23 -22 -23 -11 
PSDB -4 -1 -4 -8 
PSL 1 0 1 1 
PST 1 0 1 2 
PSC 2 3 2 0 
PSDC 0 0 0 1 
PRN 0 1 0 0 
PSD 2 2 2 4 
PV 1 1 1 2 
PRP 0 1 0 0 
PT do B -1 0 -1 0 
PCO 0 -2 0 0 
PMN 2 4 2 1 
Outros 0 0 0 0 

 

No direito brasileiro, o reconhecimento – ainda que tácito – da 

possibilidade de formação de “alianças” entre partidos surgiu junto com a própria 

regulamentação legislativa inaugural do fenômeno partidário no país: o Código 

Eleitoral de 1932 (Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932). Desde então o 

instituto da aliança é reconhecido de forma quase ininterrupta por nossa legislação 

eleitoral. 

Exceção deve ser feita ao último período de eclipse 

democrático. Com o objetivo de limitar o avanço abrupto das oposições durante o 

regime militar instaurado em 1964 (uma vez que, embora limitadas, não foi suprimida 

completamente a realização de eleições legislativas no período), a redação original da 

                                                 
306 BRAGA, Maria do Socorro. Dinâmica de coordenação eleitoral em regime presidencialista e 
federativo: determinantes e conseqüências das coligações partidárias no Brasil. IN SOARES, Gláucio 
Ary Dilon. RENNÓ, Lucio R. (Organizadores). Reforma política – lições da história recente... op. cit., 
p. 238. 
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então vigente Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nº 5.682, de 21 de julho de 

1971) proibia as coligações partidárias (art. 6º). Esta regra foi posteriormente 

confirmada pela Lei nº 6.767, de 20 de dezembro de 1979, que alterou a referida Lei 

Orgânica e, mais uma vez, proibiu expressamente os partidos políticos de fazerem 

“coligações com outros partidos para as eleições à Câmara dos Deputados, às 

Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais”. Antes delas, entretanto, a redação 

original do art. 105 do Código Eleitoral de 1965 (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 

1965) já dispunha que nas eleições pelo sistema de representação proporcional não 

seria permitida aliança de partidos. 

Esta proibição vigorou até que a Lei nº 7.454, de 30 de 

dezembro de 1985, alterasse a redação então vigente do Código Eleitoral de 1965, que 

passou a assim dispor sobre a matéria: 

“Art. 105 - Fica facultado a 2 (dois) ou mais Partidos 

coligarem-se para o registro de candidatos comuns a 

deputado federal, deputado estadual e vereador.  

§ 1º - A deliberação sobre coligação caberá à Convenção 

Regional de cada Partido, quando se tratar de eleição 

para a Câmara dos Deputados e Assembléias 

Legislativas, e à Convenção Municipal, quando se tratar 

de eleição para a Câmara de Vereadores, e será aprovada 

mediante a votação favorável da maioria, presentes 2/3 

(dois terços) dos convencionais, estabelecendo-se, na 

mesma oportunidade, o número de candidatos que 

caberá a cada Partido.  

§ 2º - Cada Partido indicará em Convenção os seus 

candidatos e o registro será promovido em conjunto pela 

Coligação.” 

 

A já citada Lei nº 7.664, de 29 de junho de 1988, que regulou 

as eleições municipais realizadas naquele ano, confirmou expressamente a abolição da 

vedação anteriormente instituída, conforme determinava seu art. 8º: 
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“Art. 8º - Dois ou mais Partidos Políticos poderão 

coligar-se para registro de candidatos comuns à eleição 

majoritária, à eleição proporcional, ou a ambas.  

§ 1º - É vedado ao Partido Político celebrar coligações 

diferentes para a eleição majoritária e para a eleição 

proporcional.  

§ 2º - A coligação terá denominação própria, que poderá 

ser a junção de todas as siglas que a integram, sendo a 

ela assegurados os direitos conferidos aos Partidos 

Políticos no que se refere ao processo eleitoral.  

§ 3º - Cada Partido deverá usar sua própria legenda, sob 

a denominação da coligação.” 

 

Esta regra foi confirmada, ainda, pelo art. 5º da Lei nº 7.773, 

de 12 de março de 1989, que regulou as eleições presidenciais realizadas naquele ano 

Hoje, o art. 6º da Lei nº 9.504/97, reconhece a ampla 

possibilidade de formação de coligações entre os partidos para as eleições majoritárias 

e proporcionais: 

“Art. 6º - É facultado aos partidos políticos, dentro da 

mesma circunscrição, celebrar 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.”  

 

Entretanto, apesar de sua presença mais ou menos constante em 

nosso sistema eleitoral, a possibilidade de coligação nunca foi “um ponto de 

convicção geral. Nunca houve unanimidade, seja no mundo acadêmico, seja entre os 
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agentes políticos, a respeito da sua manutenção ou não. Os seus benefícios e prejuízos 

sempre foram tema de debates” 307. 

Mais recentemente, o tema que envolve as coligações ganhou 

destaque a partir da resposta do Tribunal Superior Eleitoral à Consulta nº 715 - DF, 

formulada pelos Deputados Federais Miro Teixeira, José Roberto Batochio, Fernando 

Coruja e Pompeo de Mattos, no seguinte sentido: 

“Pode um determinado partido político (partido A) 

celebrar coligação, para eleição de Presidente da 

República, com alguns outros partidos (partido B, C e 

D) e, ao mesmo tempo, celebrar coligação com terceiros 

partidos (E, F e G, que também possuem candidato à 

Presidência da República) visando à eleição de 

Governador de estado da Federação?” 

 

A resposta, relatada pelo Ministro Garcia Vieira, consta da 

Resolução TSE nº 21.002, de 26 de fevereiro de 2002, editada por maioria de votos, 

vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence e Sálvio de Figueiredo Teixeira, com o 

seguinte teor: 

“Consulta. Coligações. 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 federal e deputado estadual ou distrital com 

outros partidos políticos que tenham, isoladamente ou 

em aliança diversa, lançado candidato à eleição 

presidencial. Consulta respondida negativamente.” 
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eleitorais no Brasil. Rio de janeiro: Fundação Konrad Adenauer; São Paulo: Fundação Editora Unesp, 
2005, p. 89. 
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Estava instituída a “verticalização das coligações partidárias”, 

como ficou conhecida. A partir desta decisão, a própria Corte Eleitoral, quando da 

edição da Instrução nº 55 – DF (Resolução nº 20.993, de 26 de fevereiro de 2002), 

que regulou sobre a escolha e registro dos candidatos nas eleições de 2002, em seu 

art. 4º estabeleceu as regras para garantia da cláusula de aliança vertical. 

Tal dispositivo foi contestado perante o Supremo Tribunal 

Federal, por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.626 – DF e nº 

2.628 – DF, ambas relatadas pelo Ministro Sidney Sanches, tendo sido a Ministra 

Ellen Gracie designada como Relatora para os respectivos acórdãos. O Tribunal, 

entretanto, por maioria - vencidos os Ministros Sydney Sanches, relator, Ilmar 

Galvão, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio -, não conheceu do pedido formulado na 

inicial da ação por não vislumbrar no texto impugnado a natureza de ato normativo 

primário, capaz de ensejar a afronta direta ao texto constitucional e, por conseqüência, 

de legitimar o exercício do controle abstrato de constitucionalidade. 

Diante desta decisão, o Congresso Nacional aprovou a 

Emenda Constitucional nº 52, de 8 de março de 2006, que resolveu de vez a questão: 

“Art. 17 – (...) 

§ 1º - É assegurada aos partidos políticos autonomia 

para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o 

regime de suas coligações eleitorais, sem 

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas 

em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, 

devendo seus estatutos estabelecer normas de 

disciplina e fidelidade partidária.” (grifo nosso). 

 

É fácil crer que a questão da verticalização das coligações – 

pelo menos por enquanto - é página virada na nossa história político-constitucional. 

Conquanto, sob o ponto de vista estritamente ideológico ou programático, a 

verticalização faça muito sentido, não parece haver qualquer disposição política para 

sua restauração. 
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De qualquer forma, na nova sistemática proposta neste 

trabalho de desvinculação das eleições estaduais das federais, a verticalização não 

teria tanto impacto sobre a composição das alianças. 

Por esta razão, sob o prisma do conjunto das propostas aqui 

defendidas, afigura-se muito mais adequada a eliminação da possibilidade de 

realização de coligações para as eleições proporcionais. Os cálculos realizados por 

Maria do Socorro Braga acima transcritos demonstram que, por si só, a fórmula 

proporcional é capaz de assegurar às pequenas legendas uma via facilitada de acesso 

ao legislativo – aliás, como demonstra a doutrina clássica que trata do tema, a 

começar por Maurice Duverger. Daí que a retirada da possibilidade de coligação nas 

eleições proporcionais reduzirá os pequenos partidos aos respectivos tamanhos que 

lhes der o eleitorado, sem, contudo, eliminá-los completamente da cena político 

eleitoral.  

Esta medida permitirá, a um só tempo, racionalizar o processo 

de formação dos governos, a partir da redução do poder de chantagem destas 

pequenas legendas, desestimular as migrações interpartidárias, reduzir o peso destas 

pequenas oligarquias partidárias sobre o processo político-eleitoral como um todo, 

sem, em contrapartida, prejudicar o direito das minorias acessarem, por seus 

representantes, os parlamentos. 

Uma observação final. O fim das coligações consta do pacote 

de propostas ligadas à reforma política que o governo encaminhou ao Congresso 

recentemente Trata-se do PL nº 4637/2009, que ainda tramita pela Câmara dos 

Deputados.  

 

3.2.8. As convenções como fórum para escolha de candidatos: a distorção 

das comissões provisórias 

O debate travado neste tópico certamente revelará uma das 

principais falhas do ordenamento jurídico nacional vigente com relação aos partidos 

políticos. Este defeito - adiante pormenorizado - é um dos principais responsáveis 

pelo atual cenário de fragilidade programática e institucional do quadro partidário e, 

por conseqüência, da dinâmica política nacional. Paradoxalmente, é uma das mais 

esquecidas pela doutrina. 
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O art. 17 da Constituição Federal afirma ser livre a criação, 

fusão, incorporação e extinção de partidos, resguardados os preceitos que indica 

(caput), e assegura-lhes autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento, bem como as normas de disciplina e fidelidade (§ 1º). Este princípio é 

repetido pelos arts. 3º e 14 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.  

Porém, é só. 

Esta lacuna (se é que podemos chamá-la assim) é a janela 

escancarada utilizadas pelas oligarquias partidárias para tomar de assalto suas 

legendas. 

Embora, nos citados termos constitucionais, caiba a cada 

agremiação a definição de sua própria estrutura interna, a lógica contida na legislação 

eleitoral estabelece algumas balizas postas para orientar esta liberdade de 

organização. O art. 15, da Lei nº 9.096/95, é um exemplo. Ele estabelece os conteúdos 

normativos mínimos que devem constar de um estatuto partidário levado a registro. 

Muito embora este dispositivo não o diga expressamente, um 

dos pilares sobre o qual se baseia a constituição de partidos de caráter nacional em um 

país federativo como o Brasil é a sua estruturação condizente com o próprio caráter 

federal do Estado. Neste sentido, a organização interna das agremiações é baseada na 

formação de diretórios nacionais, estaduais e municipais, destinados a exercer as 

atividades de direção do partido na respectiva circunscrição na qual operar. Esta é a 

pedra angular que permite ao partido capilarizar sua presença em todo o território 

nacional sem perder, em contrapartida, seu caráter nacional. 

Ciente da relevância destes órgãos descentralizados de 

comando, o Código Eleitoral, em seu art. 90, dispõe expressamente que “somente 

poderão inscrever candidatos os partidos que possuam diretório devidamente 

registrado na circunscrição em que se realizar a eleição”.  

Como já foi explicitado no tópico relativo à indisciplina, 

contido capítulo anterior, muitos partidos (para não dizer todos) estabelecem em seus 

estatutos mecanismos e instrumentos punitivos destinados a assegurar a observância 

não apenas de seus filiados com os programas e deliberações das instâncias partidárias 

superiores, mas também destes órgãos diretivos inferiores. Em teoria, trata-se de 

medida mais que natural, tendo-se em vista que o caráter nacional dos partidos exige 
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certa identidade de propósitos e práticas por parte de todos os seus órgãos 

deliberativos, inclusive os descentralizados. 

Entretanto, tem se verificado ultimamente um verdadeiro abuso 

no exercício deste poder de controle hierárquico. A vontade particular dos chefes 

estaduais ou nacionais freqüentemente se confunde com a vontade do partido. Isto 

significa que os acordos políticos destinados a assegurar o controle sobre o partido e a 

própria sobrevivência internamente incontestável das oligarquias partidárias têm dado 

o tom da organização descentralizada das legendas no Brasil contemporâneo. 

Ao menor sinal de discordância com as ordens superiores, os 

diretórios estaduais (e municipais, notadamente) são dissolvidos, após um 

simplificado procedimento administrativo no qual, apenas formalmente se garante a 

ampla defesa ao dirigente regional ou municipal, vez que a decisão política de 

intervenção já está tomada antes mesmo da notificação da instauração do 

procedimento ser expedida. 

Esta medida é de crucial importância para a manutenção do 

poder partidário nas mãos das oligarquias, vez que estas comissões provisórias 

(qualquer que seja a denominação que lhes confere o respectivo estatuto partidário) 

têm todas as competências dos órgãos executivos regulares. Não raro, são estes órgãos 

os responsáveis pela definição prática das candidaturas do partido, no âmbito local e 

estadual. Por eles acabam passando os acordos relativos à composição das chapas que 

disputarão as eleições e à formação das alianças e coligações. Também é freqüente 

que os presidentes das comissões provisórias municipais tenham voto nas convenções 

estaduais. Daí o interesse dos oligarcas em mantê-los à frente das representações 

locais dos partidos. 

No campo estadual as intervenções são menos comuns. 

Normalmente, os dirigentes partidários estaduais são políticos de grande envergadura 

ou aliados muito próximos deles. Assim, neste ambiente, a intervenção é muito mais 

traumática e, regra geral, implica uma forte cisão interna. Por esta razão é vista pelos 

líderes como medida mais excepcional. 

De qualquer forma, não parece haver solução jurídica para este 

problema. Ainda que, em tese, a justiça eleitoral possa conhecer de demandas 

relativas a conflitos surgidos no interior dos partidos que culminem na dissolução de 



 360

diretórios nacionais, estaduais e municipais (art. 22, I, a, e art. 29, I, a, do Código 

Eleitoral), não parece razoável supor que o Judiciário possa ser o responsável pela 

coerência da ação dos dirigentes partidários com os respectivos estatutos. Há um 

universo de situações pontuais e nebulosas que impedirá a correção efetiva – e 

tempestiva, o que é tão importante quanto – da justiça eleitoral. 

Neste quadro, apenas um sistema de partidos altamente 

institucionalizados, com grande capilaridade local e efetiva participação dos filiados 

no dia-a-dia das decisões coletivas é capaz de evitar as investidas arbitrárias dos 

líderes oligárquicos contra as estruturas diretivas partidárias. Enquanto as convenções, 

realizadas com ampla participação dos militantes, não forem o grande locus de 

decisão partidária, as legendas brasileiras estarão fadadas ao jugo centralizador e 

individualista dos grupos minoritários que as controlam com punhos de aço. 

 

3.2.9. O colégio de líderes nos parlamentos e a oligarquização: uma 

realidade insuperável? 

Especialmente nos últimos anos vem ganhando notoriedade 

uma instância parlamentar muito comumente associada ao processo de oligarquização 

das decisões partidárias e parlamentares: o colégio de líderes. 

Apesar de seu imenso poder, o Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados, por exemplo, o trata formalmente de maneira muito singela, nos 

seguintes termos: 

“Art. 20 - Os Líderes da Maioria, da Minoria, dos 

Partidos, dos Blocos Parlamentares e do Governo 

constituem o Colégio de Líderes. 

§ 1º Os Líderes de Partidos que participem de Bloco 

Parlamentar e o Líder do Governo terão direito a voz, no 

Colégio de Líderes, mas não a voto. 

§ 2º Sempre que possível, as deliberações do Colégio de 

Líderes serão tomadas mediante consenso entre seus 

integrantes; quando isto não for possível, prevalecerá o 

critério da maioria absoluta, ponderados os votos dos 
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Líderes em função da expressão numérica de cada 

bancada.” 

 

Entretanto, por todo o Regimento espalham-se relevantes 

competências e prerrogativas do aludido colegiado. Por exemplo, ele deve ser ouvido 

antes de a Mesa fixar o número de deputados por partido ou bloco parlamentar em 

cada Comissão Permanente (art. 15, X), ou de elaborar o Regulamento Interno das 

Comissões (art. 15, XI), antes de o Presidente da Casa nomear Comissão Especial 

(art. 17, I, m) ou organizar a agenda com a previsão das proposições a serem 

apreciadas no mês subseqüente, para distribuição entre os deputados (art. 17, I, s). O 

Colégio de Líderes pode, ainda, requerer ao Presidente da Câmara que convoque 

períodos de sessões extraordinárias exclusivamente destinadas à discussão e votação 

das matérias constantes do ato de convocação (art. 66, § 4º); pode convocar sessões 

extraordinárias (art. 67, § 1º); pode requerer ao Presidente a prorrogação do prazo de 

duração da sessão (art. 72, caput); pode prorrogar o tempo reservado à Ordem do Dia 

(art. 84); pode convocar sessões secretas (art. 92, I). Além disso, a matéria que tenha 

preferência solicitada pelo Colégio de Líderes será apreciada logo após as proposições 

em regime especial (art. 160, § 4º). 

O Regimento Interno do Senado Federal, muito embora trate 

com riqueza de detalhes das atribuições dos líderes das bancadas com representação 

na Casa, não prevê, expressamente, a existência do Colégio. 

O Regimento da Assembléia Legislativa paulista é o que mais 

insinua o verdadeiro poder deste órgão. Além de dedicar-lhe atribuições e 

prerrogativas por todo o seu texto, o aludido Regimento estadual, em seu art. 83, 

caput, revela o papel de destaque que este colegiado na condução dos trabalhos em 

cada Casa legislativa: 

“Artigo 83 – O Colégio de Líderes, presidido pelo 

Presidente da Assembléia e composto pelos Líderes dos 

Partidos, do Governo, da Minoria e dos Blocos 

Parlamentares, é instância de organização de Ordem do 

Dia de sessão ordinária e consultiva para outros temas 

de interesse da Assembléia Legislativa. 
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 § 1º – Por iniciativa do Presidente da Assembléia ou de 

Líderes que representem maioria absoluta dos membros 

da Assembléia, o Colégio de Líderes reunir-se-á e 

decidirá suas posições mediante consenso entre seus 

integrantes. 

 § 2º – Quando não for possível o consenso, prevalecerá 

o critério da maioria absoluta, ponderados os votos dos 

Líderes de cada Partido em função da expressão 

numérica de sua Bancada. 

§ 3º – Os Líderes de Bloco Parlamentar e da Minoria 

terão assento no Colégio de Líderes com direito a voz, 

mas não a voto.”  

 

A principal prerrogativa do Colégio de Líderes é, pois, em 

primeiro lugar, pautar os assuntos que serão discutidos nas Comissões e, 

principalmente, no Plenário das Casas Legislativas. Apesar de esta ser, no mais das 

vezes, uma competência regimental do presidente da Casa, os líderes são, via de 

regra, ouvidos.  

Muito mais do que isso, compete a esta instância boa parte das 

decisões políticas que serão posteriormente chanceladas pelos demais parlamentares. 

É aqui que nascem os consensos sobre os assuntos deliberados pelo parlamento, sejam 

de mérito, sejam de procedimento. Nada ou muito pouco vai à Plenário sem que o 

Colégio de Líderes assim decida. Mesmo nos casos em que não é alcançado um 

consenso neste órgão quanto ao mérito da matéria a ser submetida aos demais 

parlamentares, o próprio encaminhamento ao plenário em si já foi alvo de discussões 

e decisão por parte das lideranças.  

Tem se tornado cada vez mais comuns as votações simbólicas 

nos parlamentos brasileiros, onde os Presidentes das Casas, diante de um plenário 

praticamente vazio, repetem de um só fôlego, com algumas leves mudanças de estilo, 

a seguinte oração: “Sobre a mesa encontra-se o Projeto de Lei nº tal. Em discussão. 

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Em votação. Os 

senhores deputados (ou vereadores) e senhoras deputadas (ou vereadoras) que 
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estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado”. Este tipo de 

procedimento só é possível porque todos os acordos acerca das matérias submetidas a 

este regime relâmpago de deliberação já foram alvo de consenso no Colégio de 

Líderes. 

Dada esta sua enorme tendência para subtrair do Plenário (ou, 

ao menos antecipar) os debates e as decisões mais importantes a serem tomadas pelo 

Legislativo, esta instância de lideranças tem sido alvo de duras críticas. 

Ocorre que o colégio de líderes não é um mal por si só. Os 

órgãos colegiados – especialmente os compostos por muitos integrantes – demandam 

ordenação de seus trabalhos. Nos sistemas pluripartidários, sobretudo, esta 

necessidade de organização dos trabalhos legislativos ganha especial importância. 

Nada mais natural, portanto, que um ou alguns representantes 

dos principais interessados – no caso, todos os partidos com representação na Casa e 

dotados pela legislação de funcionamento parlamentar – reúnam-se para discutir sobre 

a forma de condução dos trabalhos e busquem consensos sobre os temas a serem 

deliberados pelo plenário. Daí o destaque quase natural que o Colégio de Líderes 

ganhou no cenário parlamentar. 

O problema verdadeiro reside na espécie de relação que os 

líderes mantêm com suas bancadas. 

Em um sistema de legendas altamente institucionalizadas, as 

bancadas partidárias são um palco verdadeiro de debates das questões que são 

submetidas ao parlamento. Estes temas são previamente debatidos no interior das 

bancadas que, após deliberarem, são capazes de seguir em blocos mais coesos para as 

discussões plenárias. Aqui, o Colégio de Líderes não é capaz de imprimir qualquer 

dano ao sistema. Pelo contrário, torna mais ágil o processo decisório. Os líderes, neste 

modelo, são quase embaixadores de suas bancadas. 

Em regimes de baixa institucionalização partidária, contudo, o 

Colégio de Líderes é mais um instrumento de oligarquização das decisões políticas. 

Aqui, os consensos políticos nascem de cima para baixo, alijando quase 

completamente os demais parlamentares do processo decisório e que passam a 

constituir quase que uma segunda classe de parlamentares (“baixo clero”). Neste 

modelo, as bancadas não discutem prévia e programaticamente os temas a serem 
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deliberados pelo plenário. Os consensos alcançados no Colégio são fabricados nas 

bases a partir de trocas de favores, espaços na máquina pública e liberação de 

emendas ao orçamento. A fragmentação dos votos dentro das bancadas é maior. A 

coesão partidária se esfacela. 

Não obstante, esta instância de decisão é uma realidade 

incontestável nas médias e grandes assembléias. Cabe aos juristas, com base nas 

experiências empíricas recolhidas principalmente pelos cientistas políticos, propor 

alternativas regulamentares capazes de tornar mais transparentes e representativas as 

decisões parlamentares tomadas no âmbito deste órgão. 

O primeiro passo a ser adotado consiste na regulamentação 

mais clara e precisa das atribuições e forma de deliberação deste colegiado, bem como 

das formas possíveis de decisão no interior das bancadas. 

Outra medida que pode se mostrar eficiente consiste na 

publicação prévia da pauta da reunião do colegiado. Assim, as bancadas com 

representação na Casa poderiam se organizar para debater previamente os temas que 

seriam submetidos à deliberação das lideranças. Em seguida, também as decisões 

poderiam ser enviadas para publicação para que as bancadas pudessem repercuti-las, 

inclusive desaprovando-as.  

Esta publicação, não necessariamente deve ser no órgão de 

imprensa oficial, uma vez que, não raro, os líderes se reúnem algumas horas antes do 

início das sessões plenárias. A publicação poderia se dar imediatamente após o 

encerramento da reunião na internet, no site oficial da Casa. Certamente seriam 

necessários alguns ajustes regimentais paralelos para prever um interstício mínimo 

para submeter ao Plenário as decisões do Colégio de Líderes, de modo a permitir às 

bancadas e aos demais interessados um prazo mínimo para uma nova rodada de 

avaliação. 

Ademais, esta publicidade serviria não só para orientar os 

demais integrantes das bancadas representadas no colégio, como também para 

permitir o envolvimento no debate das demais instâncias partidárias e, principalmente, 

de toda a sociedade civil que deseje influir na decisão de seus representantes.  

Seria de todo desejável que as reuniões do Colégio de Líderes 

fossem públicas. Entretanto, uma medida desta natureza seria absolutamente inócua. 
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Os acordos políticos são sempre fechados a portas cerradas, ainda que despidos de 

qualquer interesse escuso ou ilegítimo. Assim, se o regimento da Casa determinar que 

as reuniões do Colégio devam se realizar a portas abertas, a prática cuidará de 

organizar reuniões oficiosas anteriores com os mesmos atores, designadas por outros 

nomes e realizadas sem a presença de quaisquer elementos estranhos ao colegiado, 

onde os verdadeiros acordos serão alcançados e reproduzidos na reunião oficial de 

líderes. 

Todas estas propostas partem do postulado implícito, um tanto 

oculto, segundo o qual as bancadas partidárias não são necessariamente homogêneas. 

Esta premissa pode parecer um tanto estranha eis que inserida no contexto de um 

trabalho que busca corrigir alguns dos principais desvios dos sistemas partidários, 

dentre os quais se destacam a fragmentação interna, a indisciplina e a infidelidade. 

Entretanto, mesmo um sistema de partidos altamente 

institucionalizados convive regularmente com as diferenças internas. Esta necessidade 

de convivência é ressaltada quando se admite como verdadeira a tese segundo a qual, 

até em um país de alta diversidade social, um número exagerado de legendas contribui 

negativamente com a saúde do regime representativo. A grande diferença entre estes 

modelos politicamente evoluídos e aqueles que apresentam déficits institucionais 

reside na forma com a qual uns e outros tratam as diferenças internas. 

Adotado qualquer critério que se entenda adequado (social, 

regional, racial, educacional, econômico, religioso etc.) somos forçados a reconhecer 

a imponente heterogeneidade da sociedade brasileira. Presumir, neste cenário, que os 

representantes das bancadas de um mesmo partido eleitos por 27 diferentes realidades 

tenham as mesmas exatas opiniões sobre todos os assuntos que lhes serão submetidos 

à avaliação e decisão é absolutamente pueril. É claro que é desejável que eles tenham 

opiniões em comum sobre alguns assuntos fundamentais. É o que os deve unir sob 

uma mesma bandeira. No mais, o debate intrapartidário se impõe. 

 

3.2.10. O sufrágio obrigatório e a participação política 

A democracia funciona melhor quando o maior número 

possível de cidadãos participa do processo político em geral e das escolhas eleitorais 

em particular. “The higher the percentage of eligible voters who vote, the more 
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reflective the election is of public opinion” 308. No mundo ideal, esta participação 

popular é espontânea e informada. No mundo real, especialmente nos regimes que 

ainda buscam enraizar os métodos democráticos em sua cultura política, esta 

interferência do cidadão nos momentos de escolha dos representantes, não raro, é 

compulsória: sem perder sua natureza de direito fundamental, adquire contornos de 

um verdadeiro dever cívico. 

Entretanto, já foi dito à exaustão pela doutrina que ao lado de 

todas as vantagens atribuíveis ao voto obrigatório, uma grande falha a elas se alinha: o 

voto sufragado de forma obrigatória pode vir desprovido de grande parte de sua carga 

de convicção. É claro que isto não deve ser visto como verdade absoluta. Para grande 

parte da população, apesar de obrigatório, o direito/dever cívico que ele representa é 

exercido/cumprido de forma consciente e convicta. Por outro lado, é também inegável 

que, para parcela nada desprezível da população, a obrigatoriedade do voto é fator 

preponderante para sua decisão de comparecer às urnas nos domingos de outubro de 

anos alternados. 

A tabela abaixo discriminada demonstra alguns países (ou 

Estados e Cantão, como nos casos da Áustria e Suíça) nos quais o voto é obrigatório, 

bem como indica os tipos de sanção aplicáveis aos cidadãos que descumprirem suas 

obrigações eleitorais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308 SABATO, Larry J. ERNST, Howard R. Encyclopedia of American political parties and elections. 
New York: Checkmark Books, 2007, p. 475. 
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Tabela: Obrigatoriedade do voto e sanções aplicáveis em diversos países 309 

País Tipo de 
sanção * 

Nível de 
coerção 

 
País Tipo de 

sanção * 
Nível de 
coerção 

Argentina 1, 2, 4 Fraco  Honduras Nenhum Inexistente 

Austrália 1, 2 Forte  Itália 5 Fraco / 
Inexistente 

Áustria 
(Tyrol) 1, 2 Fraco  Liechtenstein 1, 2 Fraco 

Áustria 
(Vorarlberg) 2, 3 Fraco  Luxemburgo 1, 2 Forte 

Bélgica 1, 2, 4, 5 Forte  México Nenhum / 5 Fraco 
Bolívia Nenhum / 4 -  Nauru 1, 2 Forte 
Chile 1, 2, 3 Fraco  Holanda - Inexistente 

Costa Rica Nenhum Inexistente  Paraguai 2 - 
Chipre 1, 2 Forte  Peru 2, 4 Fraco 

República 
Dominicana Nenhum Inexistente 

 
Filipinas Nenhum Inexistente 

Equador 2 Fraco 
 

Sigapura 4 Forte 

Egito 1, 2, 3 - 
 Suiça 

(Schaffhausen) 2 Forte 

Fiji 1, 2, 3 Forte  Tailandia Nenhum Inexistente 

Gabão - - 
 

Turquia 1, 2 Fraco 

Grécia 1, 5 Fraco  Uruguai 2, 4 Forte 
Guatemala Nenhum Inexistente     

* Tipos de sanções: 1 – Justificativa: o eleitor precisa apresentar às autoridades uma justificativa de sua 
ausência nas eleições para evitar a aplicação de outras penalidades, se existentes; 2 – Multa; 3 – 
Possibilidade de prisão, seja em função do não comparecimento às urnas, seja pelo não pagamento da 
multa imposta. A fonte ressalta, entretanto, o desconhecimento de casos documentados de prisão por 
estas razões nos países assinalados na tabela que adotam esta modalidade de sanção; 4 – Limitações de 
acesso a serviços e vantagens e/ou cancelamento do registro eleitoral; 5 – Outros. 

 

Com algumas exceções, é possível extrair da listagem acima 

que a maior parte dos países destacados encontra-se em fase de estruturação ou 

fortalecimento do regime democrático. 

A Constituição de 1988 é clara ao formal e expressamente 

obrigar os cidadãos maiores de dezoito anos ao alistamento e ao voto (art, 14, § 1º, I). 

A dúvida que se coloca no quadro brasileiro atual, contudo, é a seguinte: na prática, 

seria o voto hoje tão obrigatório assim em nossas terras? 

                                                 
309 Fonte: International Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA: 
http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm - Acesso em 22.02.09. 
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Os arts. 6º e 7º, 71, V, e 231 do Código Eleitoral, além dos 

arts. 80 e 81 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e do art. 7º da Lei nº 6.091, de 15 de 

agosto de 1974, regulam a questão do alistamento e do voto obrigatórios previstos no 

art. 14 da Constituição Federal, da justificativa em caso de não comparecimento às 

urnas e das conseqüências decorrentes de sua falta. 

O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia da 

eleição (em cada turno) terá de justificar sua ausência mediante a apresentação de 

justificativa eleitoral, no dia da eleição ou nos 60 dias posteriores ao pleito. Este prazo 

é reduzido para 30 dias contados a partir do seu retorno ao país, caso o eleitor esteja 

no exterior na data marcada para a eleição.  

Em linhas gerais, no dia da votação, basta que o eleitor, 

portando o título eleitoral e um documento oficial de identificação com foto, dirija-se 

a qualquer local destinado ao recebimento de justificativa eleitoral (normalmente os 

próprios locais de votação ou os cartórios eleitorais) e entregue o respectivo 

formulário devidamente preenchido. A despeito de sua denominação, a justificativa 

eleitoral não demanda a apresentação de qualquer explicação de mérito para a falta. O 

formulário que deve ser preenchido pelo eleitor contém apenas campos destinados ao 

oferecimento de informações muito simples e objetivas relativas à sua qualificação, 

tais como nome, data de nascimento e número do título de eleitor. Nada mais, 

conforme se pode notar do modelo abaixo reproduzido: 

 

 

 

O não comparecimento à votação e a ausência de apresentação 

tempestiva de justificativa enseja a aplicação de multa ao eleitor, consoante estabelece 

o citado art. 7º, caput, do Código Eleitoral. Utilizados os critérios definidos nos §§ 3º 
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e 4º do art. 80 c/c art. 85 da aludida Resolução TSE nº 21.538/2003, em valores 

atuais, a multa referida gira em torno de R$ 3,00. 

O eleitor, enquanto não regularizar sua situação com a Justiça 

Eleitoral, não poderá (Código Eleitoral, art. 7º, § 1º): inscrever-se em concurso ou 

prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles; receber 

vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, 

autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos 

e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que 

exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subseqüente ao 

da eleição; participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos 

Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas 

autarquias; obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas 

econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem 

como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja 

administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos; obter 

passaporte ou carteira de identidade; renovar matrícula em estabelecimento de ensino 

oficial ou fiscalizado pelo governo; praticar qualquer ato para o qual se exija quitação 

do serviço militar ou imposto de renda; obter Certidão de Quitação Eleitoral.  

O eleitor que não votar em três eleições consecutivas, não 

justificar sua ausência e não quitar a multa devida terá sua inscrição cancelada e 

excluída do cadastro de eleitores (Código Eleitoral, art. 7º, § 3º e art. 71, V).  

A regra não se aplica aos eleitores cujo voto seja facultativo, 

conforme dispõe o art. 14, § 1º, II, da Constituição (analfabetos, maiores de setenta 

anos e maiores de dezesseis e menores de dezoito anos), e aos portadores de 

deficiência física ou mental que torne impossível ou demasiadamente oneroso o 

cumprimento das obrigações eleitorais, que requererem, na forma das Resoluções 

TSE nº 20.717/2000 e nº 21.920/2004, sua justificação pelo não-cumprimento 

daquelas obrigações. 

É perceptível, portanto, que para o cidadão nacional, salvo, 

principalmente, se for servidor público, o descumprimento de suas obrigações perante 

a Justiça Eleitoral não gera conseqüências muito severas. As penalidades previstas no 

Código Eleitoral não têm potencial para afetar o cotidiano da grande maioria dos 
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cidadãos brasileiros. Mesmo o óbice à expedição de documento de identidade ou 

passaporte apresenta limitados efeitos sobre a população. O primeiro deles é expedido 

em favor do cidadão, normalmente, uma única vez, antes ou logo em seguida ao 

momento em que ele atinge a idade de registro eleitoral compulsório. Quanto ao 

passaporte, não é mistério tratar-se de documento absolutamente desconhecido da 

maioria absoluta dos cidadãos. A multa, por sua vez, além de irrisória, nunca é 

cobrada, dada a gritante desproporção existente entre o valor ínfimo da penalidade 

imposta e o elevado custo que envolve a adoção das medidas (judiciais, inclusive) 

constritivas necessárias ao adimplemento forçado. 

Mas o importante é que, mesmo que as penalidades pelo não 

comparecimento às urnas não sejam, de fato, tão rigorosas, existe uma sensação 

bastante consolidada em nossa sociedade no sentido de que o voto é obrigatório. E 

não há dúvidas de que esta crença leva às urnas milhões de brasileiros que, pelas mais 

diversas razões, não tiveram oportunidade ou desejo de formar uma opinião política 

sólida – qualquer que ela seja – acerca da decisão política sufragada. E é claro que 

esta falta de convicção do eleitor afeta sensivelmente a qualidade do resultado da 

consulta eleitoral. 

A tabela abaixo reproduzida, relativa às eleições presidenciais 

(1º turno) realizadas no Brasil entre 1989 e 2006, demonstra os percentuais de 

comparecimento e abstenção dos eleitores devidamente inscritos perante a justiça 

eleitoral, bem como dos votos válidos, em branco e nulos efetivamente sufragados 

(obviamente, considerado apenas o número total de eleitores presentes): 
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Tabela – Comparecimento, abstenção, votos válidos, nulos e em branco - Eleições 

presidenciais - 1º turno – 1989 – 2006 310 

Eleição Região Comparecimento 
(%) 

Abstenção 
(%) 

Votos em 
branco (%) 

Votos 
nulos (%) 

Votos 
válidos (%)

1989 

NO 74,1 25,9 1,7 4,7 93,5 
NE 81,3 18,7 2,9 8,6 88,4 
SE 92,6 7,4 1,2 3,6 95,2 

SUL 92,1 7,9 1,1 3,0 95,9 
CO 85,2 14,8 1,5 4,2 94,3 

BRASIL 88,1 11,9 1,6 4,8 93,5 

1994 

NO 69,9 30,1 9,8 8,0 82,2 
NE 76,8 23,2 13,9 12,5 73,6 
SE 85,7 13,7 7,3 9,5 84,0 

SUL 85,7 14,3 8,3 6,2 85,4 
CO 80,3 19,7 7,5 8,6 83,9 

BRASIL 82,0 17,7 9,3 9,6 81,5 

1998 

NO 70,5 29,5 6,6 9,8 83,6 
NE 73,0 27,0 12,1 13,5 74,4 
SE 81,6 18,4 6,5 10,6 82,9 

SUL 82,4 17,6 7,0 7,8 85,2 
CO 78,5 21,5 7,3 8,6 84,1 

BRASIL 78,5 21,5 8,0 10,6 81,4 

2002 

NO 78,6 21,4 1,7 7,4 90,9 
NE 78,5 21,5 3,7 12,4 83,9 
SE 84,0 16,0 3,0 5,4 91,5 

SUL 85,7 14,3 2,9 5,5 91,5 
CO 82,0 18,0 2,0 5,6 92,3 

BRASIL 82,3 17,7 3,0 7,4 89,6 

2006 

NO 81,1 18,9 1,4 4,6 94,0 
NE 81,7 18,3 2,8 7,9 89,3 
SE 84,1 15,9 3,1 5,2 91,7 

SUL 84,0 16,0 3,1 5,0 91,9 
CO 84,2 15,8 3,0 4,9 92,1 

BRASIL 83,2 16,8 2,7 5,7 91,6 

 

De todas as conclusões que podem ser extraídas dos números 

acima alinhados, algumas nos interessam particularmente.  

                                                 
310 Dados das eleições de 1989 e 1994 extraídos de: NICOLAU, Jairo. Dados eleitorais do Brasil 
(1982-1996)... op. cit., pp. 24 e 28. Dados das eleições de 1998 e 2002 extraídos de: 
http://jaironicolau.iuperj.br/banco2004.html - acesso em 22.02.09. Dados da eleição de 2006 extraídos 
do site oficial do Tribunal Superior Eleitoral: 
http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/2006/quad_geral_blank.htm - acesso em 22.02.09. 
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A primeira delas diz respeito à diminuição das disparidades 

regionais retratadas em alguns dos índices. Com efeito, entre 1989 e 1998, as regiões 

Norte e Nordeste apresentaram índices de comparecimento às urnas muito inferiores à 

média nacional. Sem prejuízo de outros, dificuldades de informação e locomoção 

podem ser alinhados como alguns dos fatores que mais contribuíram para a formação 

deste desequilíbrio. A partir de 2002, entretanto, seus números começaram a evoluir 

positivamente: hoje, conquanto um pouco mais baixos que a média nacional, os 

percentuais de comparecimento dos eleitores destas regiões está muito próximo dos 

do resto do país. 

Também é interessante notar que a região Nordeste, a partir de 

1994, tem apresentado um percentual de votos válidos inferior à média nacional. Este 

padrão começou a se reverter na disputa de 2006, o que também reforça a conclusão 

pela tendência de homogeneização regional dos números absolutos de 

comparecimento, abstenção e votos válidos. 

Outra conclusão relevante – e que interessa mais 

especificamente ao estudo ora empreendido - diz respeito à própria questão da 

obrigatoriedade do voto. Apesar da fragilidade das punições decorrentes do 

descumprimento dos direitos/deveres eleitoras, conforme antes asseverado, os índices 

nacionais de comparecimento às urnas, no período analisado, sempre se mantiveram 

em patamar muito elevado: acima de 80%, salvo nas eleições de 2002 (quando não 

ficou muito abaixo disso). Da mesma forma, o percentual nacional de votos válidos 

tem se mantido em níveis bastante razoáveis (entre 93,5% em 1989 e 89,6% em 

2002), salvo nas eleições presidenciais de 1994 e 1998, quando o número de votos em 

branco e nulos chegou à impressionante casa dos 18% do total sufragado. Esta marca, 

de tão substancial, é capaz de ofuscar o brilho da alta participação nacional nas 

eleições. 

Para se ter uma idéia da significância deste patamar de cerca de 

80% de comparecimento, basta compará-lo com o padrão decrescente de participação 

popular (turnout) nas eleições presidenciais norte-americanas. Lá, como se sabe, tanto 

o registro quanto o voto não são obrigatórios: 
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Tabela: Turnout nas eleições presidenciais norte-americanas – por gênero – 

1968-2000 311 

Eleição
Homens Mulheres 

Registrados 
(%) 

Votaram 
(%) 

Registrados 
(%) 

Votaram 
(%) 

1968 76,0 69,8 72,8 66,0 
1972 73,1 64,1 71,6 62,0 
1976 67,1 59,6 66,4 58,8 
1980 66,6 59,1 67,1 59,4 
1984 67,3 59,0 69,3 60,8 
1988 65,2 56,4 67,8 58,3 
1992 66,9 60,2 69,3 62,3 
1996 64,4 52,8 67,3 55,5 
2000 62,2 53,1 65,6 56,2 

 

Um esclarecimento prévio. Os números apresentados na tabela 

referem-se aos percentuais sobre os totais de homens e mulheres americanos com 

idade para votar e que, portanto, poderiam requerer seu registro e comparecer às 

urnas. Em outras palavras, o percentual de comparecimento ás eleições presidenciais 

(colunas “votaram”) não foi calculado com base no número de eleitores registrados, 

mas sim, levando-se em conta o total de eleitores em potencial, separados por gênero.  

De acordo com a mesma fonte de onde foram extraídos os 

dados americanos, as midterm elections têm apresentado, no mesmo período, índices 

de turnout cerca de 10 pontos percentuais menores do que aqueles verificados nas 

eleições realizadas em anos nos quais se escolhe o presidente da República. 

Os números mostram que mesmo nos anos de maior 

participação popular (anos das eleições presidenciais), os patamares de 

comparecimento às urnas são relativamente baixos (nunca superiores a 70%), se 

comparados aos números brasileiros. Esta baixa participação foi acentuada nos 

últimos anos do período analisado. De outra banda, apesar das severas críticas que se 

possa alinhar a diversos aspectos e métodos do modelo norte-americano de 

democracia, ninguém duvida da ampla possibilidade de participação popular que ele 

franqueia. 

                                                 
311 SABATO, Larry J. ERNST, Howard R. Encyclopedia of American political parties and elections… 
op. cit., p. 480. 
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É justamente no âmago desta contraposição que surge um dos 

grandes dilemas do processo eleitoral brasileiro: seria a obrigatoriedade do voto 

inimiga da qualidade do resultado eleitoral? Por outro lado, a eliminação da 

obrigatoriedade não aumentaria demais os índices de abstenção nas eleições e, 

conseqüentemente, seria responsável pela formação de governos mais instáveis, eis 

que detentores de frágil apoio popular expresso? 

A primeira pergunta é bastante polêmica.  

Ninguém duvida que a democracia só é aprimorada com a 

participação ampla e contínua do maior número de cidadãos possível. E o voto 

obrigatório, ainda que de forma artificial e forçada, traz este efeito numérico para o 

processo democrático. Já foi dito no início deste tópico.  

Entretanto, também é fato que boa parte dos cidadãos 

brasileiros não se recorda em que candidato (especialmente aqueles que disputam 

cadeiras legislativas) votou nas últimas eleições. Isso é um sinal claro de baixo 

interesse na operação eleitoral e no acompanhamento dos trabalhos de seu 

representante, caso eleito. Não obstante, deste único elemento não se pode extrair a 

conclusão de que, necessariamente, este critério de medição de sua falta de interesse 

pelo processo político como um todo é suficiente para diminuir o valor qualitativo do 

resultado eleitoral. Conquanto a sensação geral nos indique que a obrigação de 

comparecer às urnas faça com que muitos eleitores exerçam seu direito/dever de voto 

de forma leviana, alienada ou clientelística, sem muito cuidado na escolha do seu 

candidato, a comprovação estatística desta mera impressão é sempre muito 

complicada.  

Para a segunda pergunta, não há uma resposta correta. Não há 

dúvida de que um governo formado a partir de uma aprovação popular 

significativamente majoritária (ainda que construída de forma induzida pelo voto 

obrigatório) tem um cacife político proporcionalmente sólido, especialmente para a 

adoção de medidas polêmicas. Presume-se que sua estabilidade política seja também 

medida com a mesma régua. 

Entretanto, muito embora esta deva ser uma preocupação real 

dos analistas, qualquer avaliação acerca do impacto da superação da cláusula de 

obrigatoriedade do voto sobre os índices de abstenção às urnas não passa de mera 
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especulação. É claro que seria de se esperar uma redução no número de 

comparecimento de eleitores às urnas. Todavia, o tamanho desta abstenção e os 

impactos desta diminuição da participação sobre a estabilidade dos governos também 

é muito difícil de se antever. 

O Instituto Datafolha já realizou algumas pesquisas com os 

eleitores acerca do tema. No questionário apresentado, indaga-se do eleitor se ele 

compareceria às urnas, mesmo se não fosse obrigado a isso. Os resultados percentuais 

dos que responderam sim à questão estão demonstrados na próxima tabela: 

 

Tabela: Percentual de eleitores brasileiros que declararam que compareceriam 

às urnas mesmo se não fossem obrigados – 1989 – 2006 312 

Ano % 
1989 54 
1994 49 
1998 50 
2006 49 

 

Em 2007, o Instituto Sensus divulgou os resultados de uma 

pesquisa formulada em termos muito semelhantes. Desta vez, 58,1% dos eleitores 

entrevistados declararam que compareceriam às urnas mesmo se não fossem 

obrigados a isso. Por outro lado, 58,9% dos entrevistados afirmaram ser favoráveis ao 

voto facultativo 313.  

Mais recentemente ainda (2009), o mesmo Instituto Datafolha 

identificou uma reversão deste índice encontrado dois anos antes pelo Sensus. Com 

efeito, na nova avaliação, 53% dos eleitores pesquisados declararam ser favoráveis ao 

voto obrigatório, contra 42% de 1994, ano em que o Datafolha pesquisou o tema pela 

primeira vez 314. 

Divergências estatísticas à parte, o fato é que, com ligeiras 

oscilações, todas as pesquisas demonstram que cerca de metade dos brasileiros divide-

                                                 
312 Fonte: Instituto Datafolha: http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=277 – acesso 
em 22.02.09. 
313 Fonte: Folha de São Paulo Online: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u336787.shtml - 
acesso em 22.02.09. 
314 Fonte: Folha de São Paulo, 25 de janeiro de 2009, p. A2. 
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se entre a preferência entre o voto obrigatório e o facultativo e entre o 

comparecimento às urnas ou não, caso não fossem obrigados a isso. Tratam-se de 

índices muito próximos dos norte-americanos atuais acima descritos. 

De qualquer forma, não parece haver disposição política no 

Brasil para aprovação de uma emenda constitucional que implante o voto facultativo 

no Brasil. Ademais, é defendida neste trabalho a necessidade de se buscar o delicado 

equilíbrio existente entre participação maciça (quantitativa) e a informada 

(qualitativa) da população no processo eleitoral, sempre privilegiando os instrumentos 

de maximização de ambas as dimensões. Além disso, não se pode perder de vista que 

o pleito geral de 2006 foi apenas o 5º realizado desde a última redemocratização. 

Ainda que o brasileiro seja afeito ao hábito de votar, esta cultura ainda precisa se 

afirmar mais em nossa sociedade, mesmo que, inicialmente, de forma artificial e 

forçada. O Brasil atual, a despeito de já apresentar traços profundos de estabilidade 

democrática, ainda tem que caminhar muito. 

Sob o prisma da democracia inclusiva, a adoção do voto 

facultativo apresenta um grande problema. Há praticamente um consenso entre os 

analistas políticos acerca da seguinte máxima: quem participa menos do processo 

político, recebe menos atenção dos representantes. Em outras palavras: 

“a maior ou menor extensão e variedade dessa 

participação tem seus reflexos no comportamento dos 

representantes. Quanto mais um determinado grupo 

social é alijado do voto, menor a chance de encontrar 

agências políticas dispostas a fazer ecoar duas queixas 

ou defender seus interesses. Já o simples fato de um 

representante saber que essa participação existe, altera 

seu modo de proceder na arena pública” 315. 

 

Nos Estados Unidos, já foi identificado que “higher-educated, 

higher income people tend to vote more than those with lower incomes and education 

                                                 
315 ARAÚJO, Cícero. Voto obrigatório. In AVRITZER, Leonardo. ANASTASIA, Fátima 
(Organizadores). Reforma Política no Brasil... op. cit., p. 88. 
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levels” 316. No Brasil as estatísticas obedeceriam à lógica semelhante. Grupos 

marginalizados da sociedade (seja em função de baixa escolaridade e renda média, 

seja em função de questões relacionadas a preconceito racial) tenderiam a se afastar 

do processo eleitoral. Conseqüentemente, passariam a receber menos atenção por 

parte dos representantes, dando início a uma espiral viciosa de baixa participação e 

aprofundamento de sua exclusão social e política. E este é o grande perigo do voto 

facultativo em uma sociedade muito desigual como a brasileira. 

Por todas estas razões, a proposta de implantação imediata do 

voto facultativo no Brasil, conquanto desejável no futuro, ainda não parece estar 

madura o bastante para ser bem digerida tanto pela nossa população eleitora, quanto 

pela nossa elite política.  

O alistamento eleitoral, por derradeiro, parece caminhar 

inexoravelmente na direção da informatização completa. A difusão exitosa das urnas 

eletrônicas já nos permite antever o dia em que, com o auxílio das ferramentas 

disponibilizadas pela tecnologia da informação, ele poderá ser feito no dia e no 

próprio local de votação. 

 

3.2.11. A ausência de limitação de mandatos legislativos 

A ausência de limitação dos mandatos legislativos é também 

um dos principais fatores responsáveis pelo enraizamento das estruturas oligárquicas 

nos partidos políticos brasileiros. Ela é responsável pela perenização dos bosses 

partidários. Conseqüentemente, seu efeito mais perverso consiste em asfixiar o 

surgimento de novas lideranças e impedir a constante renovação dos quadros 

partidários. 

Já foi dito no capítulo anterior que a taxa média de renovação 

das principais Casas legislativas brasileiras têm oscilado em torno dos 40% ou 50%. 

Este é considerado um patamar bastante elevado pela maioria dos cientistas políticos 

brasileiros.  

Segundo alguns deles, esta alta volatilidade eleitoral seria 

responsável pela instituição de um clima de insegurança relativa ao futuro político do 
                                                 
316 316 SABATO, Larry J. ERNST, Howard R. Encyclopedia of American political parties and 
elections… op. cit., p. 475. 
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parlamentar. Daí que, segundo este raciocínio, diante de tal quadro de alta 

instabilidade, os parlamentares tenderiam a acessar mecanismos que lhes permitam 

maximizar suas chances de reeleição. A migração partidária, o fisiologismo e a 

patronagem seriam três ferramentas cruciais neste jogo de sobrevivência. Enfocado no 

sentido inverso a argumentação acima exposta, portanto, seriamos forçados a concluir 

que, por um lado, a renovação dos quadros partidários atua contra a oligarquização 

das legendas e permite a oxigenação das estruturas e plataformas internas. Por outro, 

favoreceria a degeneração da legenda mediante o exercício indiscriminado daquelas 

práticas. 

De qualquer forma, os problemas gerados pela perenização dos 

quadros representativos tem sido enfrentado por diversos sistemas de partidos. Por 

exemplo, 17 dos 50 Estados norte-americanos já instituíram limites máximos ao 

número de mandatos que cada parlamentar pode cumprir nos legislativos estaduais, 

conforme demonstra a próxima tabela: 

 
Tabela – Limitação dos mandatos legislativos nos Estados norte-americanos 317 

Estado Ano de 
aprovação 

Câmara Senado % de 
aprovaçãoLimite 

(anos) 
Ano de 
impacto

Limite 
(anos) 

Ano de 
impacto 

Arizona 1992 8 2000 8 2000 74,2 
Arkansas 1992 6 1998 8 2000 59,9 
Califórnia 1990 6 1996 8 1998 52,2 
Colorado 1990 8 1998 8 1998 71 
Florida 1992 8 2000 8 2000 76,8 
Louisiana 1995 12 2007 12 2007 76 
Maine 1993 8 1996 8 1996 67,6 
Michigan 1992 6 1998 8 2002 58,8 
Missouri 1992 8 2002 8 2002 75 
Montana 1992 8 2000 8 2000 67 
Nevada 1996 12 2008 12 2008 70,4 
Ohio 1992 8 2000 8 2000 68,4 
Oklahoma 1990 12 2004 12 2004 67,3 
South 
Dakota 1992 8 2000 8 2000 63,5 

Utah 1994 12 2006 12 2006 67,8 * 
Wyoming 1992 12 2006 12 2006 77,2 
Nebraska 2000 8 2008 8 2008 56 

* Índice com o qual a proposta legislativa que instituiu a limitação foi referendada pela população 
daquele Estado. 

                                                 
317 ROCHA, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. Limitação dos mandatos legislativos – uma nova 
visão do contrato social. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 399. 
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Entretanto, esta tendência de limitação dos mandatos 

legislativos ainda não chegou ao Congresso americano. Lá, os índices de reeleição são 

absurdamente altos. A próxima tabela expõe a composição da House of 

Representatives dos Estados Unidos no 111º Congress (legislatura), iniciado em 2009 

(2009-2011), sob o ponto de vista do número de mandatos cumpridos, consecutivos 

ou não, por cada um dos deputados: 

 

Tabela – nº de mandatos dos congressmen norte-americanos – House of 

Representatives - 111º Congress – 2009-2001 318 

Nº de 
mandatos 

Nº de 
deputados  Nº de 

mandatos
Nº de 

deputados 
28 1  11 15 
23 1  10 12 
21 1  9 42 
20 2  8 26 
19 3  7 38 
18 4  6 24 
17 4  5 36 
16 3  4 41 
15 7  3 35 
14 10  2 57 
13 5  1 54 
12 11  Total 432 

 

O primeiro dado que avulta da tabela transcrita é o reduzido 

número de deputados de primeiro mandato. Com efeito, apenas 12,5% dos 432 

deputados empossados em 2009 nunca haviam ocupado o cargo antes. Isso significa, 

na mão inversa, que nada menos que 87,5% dos deputados federais norte-americanos 

vem de reeleição. A média desta composição congressual é de 6,2 mandatos por 

deputado.  

É bem verdade que, nos termos do article 1, section 2, o 

mandato dos congressmen é de dois anos, enquanto o dos nossos deputados (federais, 

estaduais e distritais) e vereadores é de quatro. Entretanto, mesmo levando esta 

                                                 
318 Dados extraídos de http://clerk.house.gov/member_info/111_seniority.pdf - acesso em 20.03.09. 



 380

realidade em conta, temos que a média de tempo no exercício do cargo supera os 12 

anos por parlamentar. Há, por exemplo, o caso do congressman John D. Dingell, do 

15º distrito de Michigan, que ocupa o cargo de deputado desde dezembro de 1955 (28 

mandatos). 

Não foram encontradas as informações necessárias para a 

realização de uma compilação semelhante relativa à Câmara dos Deputados brasileira. 

Entretanto, em função do prazo dobrado de nosso mandato, é de se esperar que os 

números médios não sejam tão inferiores aos verificados no Congresso americano, 

apesar das taxas de renovação mais elevadas. 

A limitação do número mandatos, neste cenário, é 

extremamente válida. Conquanto existam inúmeros exemplos de parlamentares 

altamente dedicados à defesa da causa pública, não é possível pensar um sistema 

político que não suponha, por princípio elementar, que esse parlamentar não possa ser 

substituído por algum outro que seja portador de virtudes equivalentes. 

A proposta seria no sentido de limitar a três o número de 

mandatos que poderiam ser cumpridos por um mesmo político, consecutivos ou não, 

em cada uma das Casas Legislativas federais, estaduais, distrital e municipais, com 

exceção do Senado Federal, para o qual o limite seria de dois mandatos. Some-se a 

isso a possibilidade de reeleição para o mesmo cargo executivo apenas por uma única 

vez, conforme será proposto no próximo tópico. 

Esta parece ser uma boa medida para permitir a constante 

oxigenação dos quadros partidários, a partir de um afunilamento das possibilidades de 

se permanecer na vida pública. Os políticos seriam incentivados a iniciar suas 

carreiras nos legislativos municipais e, a partir daí, irem galgando seus espaços. 

Candidatos outsiders, que sem qualquer experiência pretérita lançam-se na disputa 

por uma vaga na Câmara dos Deputados, teriam menos incentivos para agir assim, eis 

que, em caso de sucesso de sua campanha inaugural, suas carreiras políticas teriam 

possibilidade de se manter no auge por apenas alguns anos mais antes de começar a 

declinar (visto que as limitadas vagas para o Senado não estão abertas a qualquer um). 

Os políticos medianos e os outsiders não teriam muito espaço 

para permanecerem na vida pública, neste sistema. Ao mesmo tempo, estas limitações 
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não impedirão que os grandes líderes políticos construam carreiras longas e bem 

sucedidas, degrau por degrau. 

É claro que a impossibilidade de renovação infinita de 

mandatos legislativos não está imune a críticas. A principal delas vincula-se ao 

argumento segundo o qual a sua instituição significaria a criação de mais um 

obstáculo à formação de vínculos mais duradouros entre os representantes políticos e 

seus eleitores.  

A crítica procede em parte. Decerto, este sistema não permitiria 

a ocorrência de casos como o daquele deputado norte-americano de Michigan que 

ocupa assento na Câmara Baixa daquele país há mais de 50 anos. Entretanto, vínculos 

duradouros e estáveis entre o eleitor e o representante preferido poderiam sim ser 

estabelecidos. A única diferença é que a preferência do eleitor teria de acompanhar 

seu representante para qualquer que fosse o cargo por ele disputado. 

 

3.2.12. A possibilidade de reeleição no executivo e a desnecessidade de 

desincompatibilização para concorrer ao mesmo cargo 

No Brasil, a reeleição imediata para os cargos de chefia do 

Executivo foi instituída pela Emenda Constitucional nº 16/96. Trata-se de novidade 

em nossa história politico-constitucional. Com exceção da Constituição de 1937, 

todos os demais textos constitucionais republicanos brasileiros impediam 

expressamente a renovação do mandato do presidente para o período imediatamente 

subseqüente: 

A Constituição de 1891 tratava do tema da seguinte forma: 

“Art. 43 - O Presidente exercerá o cargo por quatro 

anos, não podendo ser reeleito para o período 

presidencial imediato.  

§ 1º - O Vice-Presidente que exercer a Presidência no 

último ano do período presidencial não poderá ser eleito 

Presidente para o período seguinte.”  

  

A Constituição de 1934 trazia regra semelhante: 
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“Art. 52 - O período presidencial durará um quadriênio, 

não podendo o Presidente da República ser reeleito 

senão quatro anos depois de cessada a sua função, 

qualquer que tenha sido a duração desta.” 

 

A Constituição de 1946, por sua vez, cuidava do assunto no 

campo das causas de inelegibilidade: 

“Art. 139 - São também inelegíveis:  

I - para Presidente e Vice-Presidente da República:  

a) o Presidente que tenha exercido o cargo, por qualquer 

tempo, no período imediatamente anterior, e bem assim 

o Vice-Presidente que lhe tenha sucedido ou quem, 

dentro dos seis meses anteriores ao pleito, o haja 

substituído;”  

 

Este foi também o método empregado pela Constituição de 

1967: 

“Art 146 - São também inelegíveis:  

I - para Presidente e Vice-Presidente da República:  

a) o Presidente que tenha exercido o cargo, por qualquer 

tempo, no período imediatamente anterior, ou quem, 

dentro dos seis meses anteriores ao pleito, lhe haja 

sucedido ou o tenha substituído;” 

 

A redação original do art. 14, § 5º da Constituição Federal 

vigente – objeto de alteração pela aludida emenda –, mantendo a tradição de nosso 

constitucionalismo republicano, tinha o seguinte teor: 

“§ 5º - São inelegíveis para os mesmos cargos, no 

período subseqüente, o Presidente da República, os 

Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 
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Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído nos 

seis meses anteriores ao pleito.” 

 

Nos Estados Unidos, ao contrário, no cenário federal, a 

reeleição sempre foi a regra. George Washington, primeiro presidente daquela então 

nova nação, ocupou o posto de 1789 a 1797, enfrentando, de forma vitoriosa, uma 

campanha pela reeleição em 1792. 

Até o advento da Emenda Constitucional nº 22, aprovada pelo 

Congresso norte-americano em 21 de março de 1947 e ratificada pelos necessários 

três quartos dos legislativos estaduais daquele país em 27 de fevereiro de 1951, não 

havia limite constitucional à possibilidade de reeleição indefinida do presidente 

americano. Não obstante, após George Washington ter declinado da proposta de 

concorrer para um terceiro mandato nas eleições de 1796 sob o argumento de que a 

alternância no poder era necessária à consolidação do Estado democrático americano, 

a reeleição por um único período tornou-se um costume constitucional daquele país. 

Esta prática só seria rompida em 1940, quando Franklin D. 

Roosevelt, no calor da 2ª Guerra Mundial, foi lançado pelo Partido Democrata para 

um terceiro e um quarto períodos, em 1940 e 1944, que entendeu que uma mudança 

no comando da nação durante este período sombrio poderia ser prejudicial ao país. 

Aparentemente o argumento foi bem recebido pela população e, embora os Estados 

Unidos ainda não tivessem entrado oficialmente na guerra em 1940, Roosevelt venceu 

as eleições daquele ano e as que se seguiram. Conquanto tenha morrido alguns meses 

depois do início de seu quarto mandato, Roosevelt foi o único presidente americano 

eleito para servir por mais de dois mandatos. 

Logo em seguida, entretanto, com o objetivo de evitar situações 

semelhantes, o Congresso aprovou e os legislativos estaduais ratificaram a já citada 

Emenda Constitucional nº 22, que limitou para apenas um mandato adicional a 

possibilidade de reeleição presidencial, nos seguintes termos: 

“No person shall be elected to the office of the President 

more than twice, and no person who has held the office 

of President, or acted as President, for more than two 

years of a term to which some other person was elected 
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President shall be elected to the office of the President 

more than once”. 

 

Pode-se dizer que nos Estados Unidos, a reeleição já faz parte 

de sua cultura política nacional. Nada menos que 30 das 56 eleições presidenciais 

americanas realizadas desde 1789 (incluindo a mais recente, realizada em 2008), 

foram disputadas por presidentes em busca da reeleição imediata ou de um novo 

mandato não consecutivo (em dois casos a candidatura não foi subseqüente ao 

mandato, conforme se verá). Apenas 9 destes presidentes não conseguiram se manter 

ou votar para o cargo (John Quincy Adams perdeu a eleição de 1828 para Andrew 

Jackson; Martin Van Buren perdeu a eleição de 1840 para William H. Harrison; 

Grover Cleveland perdeu a eleição de 1888 para Benjamim Harrison que, na eleição 

seguinte, foi derrotado pelo mesmo Grover Cleveland; William H. Taft perdeu a 

eleição de 1912 para Woodrow Wilson que, na mesma oportunidade, derrotou o ex-

presidente Theodore Roosevelt; Herbert Hoover perdeu a eleição de 1932 para 

Franklin D. Roosevelt; Gerald R. Ford, que sucedeu Richard M. Nixon após a 

renúncia deste, perdeu a eleição de 1976 para Jimmy Carter que, a seu turno, perdeu a 

eleição seguinte para Ronald Reagan; finalmente, em 1992, George H. Bush perdeu a 

eleição para Bill Clinton). 

Nada menos que 20 dos 43 presidentes americanos eleitos até 

hoje serviram por mais de um mandato. Foram reeleitos, além do próprio George 

Washington, Thomas Jefferson (eleito em 1800 e reeleito em 1804), James Madison 

(eleito em 1808 e reeleito em 1812), James Monroe (eleito em 1816 e reeleito em 

1820), Andrew Jackson (eleito em 1828 e reeleito em 1832), Abraham Lincoln (eleito 

em 1860 e reeleito em 1864), Ulysses Grant (eleito em 1868 e reeleito em 1872), 

Grover Cleveland (eleito em 1884 e depois, novamente, em 1892, depois de perder a 

eleição de 1888 para Benjamin Harrison), William McKinley (eleito em 1896 e 

reeleito em 1900), Theodore Roosevelt (vice-presidente eleito em 1900, que assumiu 

a presidência após a morte do titular, William McKinley, em 1901, e foi reeleito em 

1904), Woodrow  Wilson (eleito em 1912 e reeleito em 1916), Calvin Coolidge (vice-

presidente eleito em 1920, que assumiu a presidência após a morte do titular, Warren 

G. Harding, em 1923, e foi reeleito em 1924), Franklin D. Roosevelt (eleito em 1932 

e reeleito em 1936, 1940 e 1944), Harry S. Truman (vice-presidente eleito em 1944, 
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que assumiu a presidência após a morte do titular, Franklin D. Roosevelt, em 1945, e 

foi reeleito em 1948), Dwight D. Eisenhower (eleito em 1952 e reeleito em 1956), 

Lyndon Johnson (vice-presidente eleito em 1960, que assumiu a presidência após a 

morte do titular, John F. Kennedy, em 1963, e foi reeleito em 1964), Richard M. 

Nixon (eleito em 1968 e reeleito em 1972),  Ronald Reagan (eleito em 1980 e reeleito 

em 1984), Bill Clinton (eleito em 1992 e reeleito em 1996) e George W. Bush (eleito 

em 2000 e reeleito em 2004). 

Um número mais impressionante ainda, decorrente da 

compilação destas informações acima alinhadas, mostra que 40 dos 55 períodos 

presidenciais americanos (de 1789 a 2008) foram exercidos por presidentes que 

alcançaram um novo mandato, consecutivo ou não (em apenas um caso).  

 Para evitar acusações de pretender extrair conclusões para o 

tempo presente de fatos do passado longínquo, basta dizer que, no século XX, desde 

1901, ano em que Theodore Roosevelt assumiu a presidência após a morte do titular 

eleito em 1900, William McKinley, apenas quatro presidentes que tentaram a 

reeleição imediata ao fim de seus respectivos mandatos não foram bem sucedidos: 

Herbert Hoover, eleito em 1928, perdeu as eleições de 1932 para Franklin D. 

Roosevelt; Gerald Ford, vice-presidente eleito em 1972, que assumiu a presidência 

após a renúncia do titular, Richard Nixon, em 1974, e que perdeu a reeleição de 1976 

para Jimmy Carter; o próprio Carter, eleito em 1976, perdeu a eleição de 1980 para 

George H. Bush; e, finalmente, o próprio George Bush, eleito em 1988, perdeu a 

eleição de 1992 para Bill Clinton 319.  

Interessante notar que, em cada um destes casos, algum fato 

histórico muito relevante, que marcou indelevelmente o povo americano, contribuiu 

decisivamente para que a derrota do candidato da situação fosse decretada nas urnas.  

Com efeito, o mandato de Herbert Hoover (1929-1933) foi 

marcado pelo crash da bolsa de Nova York, de 1929, e por todas as graves 

conseqüências econômicas que dele decorreram, especialmente o desemprego.  

A reeleição de Gerald Ford (vice-presidente 1972-1974 e 

presidente de 1974-1976) foi sensivelmente prejudicada pela crise do petróleo, de 

1973, que fez disparar o preço dos combustíveis por todo o mundo, pelo escândalo de 

                                                 
319 Fonte: http://www.whitehouse.gov/history/presidents/chronological.html - acesso em 15.12.08. 
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Watergate, que precipitou a renúncia do titular do posto, Richard Nixon, e pelo 

descontentamento generalizado dos cidadãos com a guerra do Vietnã, encerrada 

formalmente para os americanos a partir do Acordo de Paris, firmado em 1973, que 

previa a retirada gradual das tropas americanas daquele país, retirada esta concluída 

definitivamente de forma quase cinematográfica em abril de 1975, com a queda de 

Saigon.  

Jimmy Carter, por sua vez, foi claramente prejudicado em sua 

tentativa de reeleição pelo seqüestro dos funcionários da embaixada americana no Irã, 

em 1979, que se prolongou pelos meses cruciais que antecederam as eleições 

presidenciais de 1980.  

Finalmente, a reeleição de George H. Bush foi dificultada pela 

grave crise econômica do final da década de 1980, que afetou pesadamente o mundo e 

os Estados Unidos durante quase todo seu mandato, bem como pelas contestações 

internas em função dos efeitos da 1ª Guerra do Iraque. Ademais, influiu também sobre 

sua derrota o relativo sucesso da candidatura do independente Ross Perot, que 

alcançou a impressionante marca de quase 19% dos votos populares 320 nas eleições 

de 1992, desempenho raramente visto para um candidato independente em disputas 

presidenciais americanas. 

No cenário estadual ocorre o mesmo. Ainda que algumas 

Constituições estaduais imponham alguma espécie de limite à possibilidade de 

reeleição para o cargo de governador (34 o fazem), todas permitem a reeleição, de 

forma consecutiva ou não, com exceção dos Estados da Pensilvânia, de Ohio, do 

Kansas e do Havaí, que limitam a reeleição ao segundo mandato, sem entretanto 

esclarecer se é permitida nova candidatura de ex-governador após um ou mais 

mandatos de intervalo 321. 

Toda esta extensa exposição acerca da história presidencial 

americana destinou-se a demonstrar, por um lado, o enraizamento da prática de 

renovação dos mandatos presidenciais na vida norte-americana e, por outro e em 

conseqüência do primeiro, rejeitar a tese segundo a qual o instituto da reeleição, por si 

só, é prejudicial ao regime democrático. Pois, mesmo com todos os seus defeitos, 

                                                 
320 VILE, M. J. C. Politics in the USA. 5th edition. London: New York: Routledge, 1999, p. 40. 
321 TELLES, Olívia Raposo da Silva. Direito eleitoral comparado – Brasil, Estados Unidos, França. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 192. 
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quem poderia dizer que o regime político norte-americano não é de competição e 

alternância? 

Vejamos como os principais países presidencialistas tratam de 

tão polêmica matéria. 

A Constituição Argentina, em seu art. 90, fixa em 4 anos o 

mandato presidencial e afirma que o presidente e seu vice poderão ser reeleitos ou 

sucedidos, um pelo outro, para um único período consecutivo. Entretanto, se tiverem 

sido reeleitos ou sucedidos reciprocamente, não poderão se candidatar a nenhum 

destes cargos, salvo se observado o intervalo de um mandato. Perceptível, portanto, 

que desde que observado este intervalo de um período entre uma série de mandatos e 

outra, os presidentes argentinos podem servir indefinidamente. 

O art. 83 da Constituição Mexicana, ao contrário, fixa em 6 

anos o mandato presidencial e impede que qualquer cidadão que tenha exercido o 

cargo de presidente da República, eleito popularmente ou em caráter interino, 

provisório ou de substituição, possa voltar a exercê-lo. 

O mandato presidencial uruguaio, por seu turno, tem duração 

de 5 anos e, para ser renovado legitimamente, deve ser intercalado por igual período. 

Esta restrição também é aplicável para impedir o presidente em exercício de concorrer 

nas eleições subseqüentes para o cargo de vice. O contrário, entretanto, é permitido, 

salvo se o vice (ou qualquer outra autoridade da linha sucessória) houver assumido a 

presidência por “vacância definitiva” por mais de um ano ou se estiver no exercício 

do cargo nos três meses que antecedem as eleições. É o que diz o art. 152 da 

Constituição daquele país.  

O art. 25 da Constituição chilena fixa em 4 anos a duração do 

mandato do presidente da República e veda a sua reeleição para o período seguinte. 

Não traz, contudo, qualquer vedação expressa à possibilidade de eleição de ex-

presidentes para outros mandatos, desde que não subseqüentes. 

Consoante já adiantado, a reeleição imediata para os cargos de 

chefia do Executivo foi instituída no Brasil, sob fortes contestações, pela Emenda 

Constitucional nº 16/96, que alterou a redação do § 5º do art. 14 da Lei Maior para os 

seguintes termos: 
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“§ 5º - O Presidente da República, os Governadores de 

Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os 

houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos 

poderão ser reeleitos para um único período 

subseqüente”. 

 

Vale notar que, ao contrário do que passou a funcionar nos 

Estados Unidos a partir da metade do século XX para as eleições presidenciais, a 

reeleição não subseqüente para os aludidos cargos executivos não era vedada no 

Brasil pela redação original do dispositivo. 

Por sua vez, o § 6º do mesmo art. 14 manteve sua redação 

original, in verbis: 

“§ 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente 

da República, os Governadores de Estado e do Distrito 

Federal, os Prefeitos devem renunciar aos respectivos 

mandatos até seis meses antes do pleito”. 

 

O § 6º é claro ao exigir a desincompatibilização dos chefes dos 

Executivos dos cargos que ocupam apenas para concorrerem a outros cargos. Durante 

a vigência da redação original do § 5º antes transcrito – que vedava a reeleição das 

referidas autoridades para o período subseqüente – este dispositivo fazia todo sentido, 

eis que umbilicalmente conectado aos princípios da isonomia e da vedação ao 

desequilíbrio nas competições eleitorais. Segundo as regras de então, era vedada a 

reeleição subseqüente e, para candidatar-se a outros cargos, os chefes dos Executivos 

de todos os níveis federativos deveriam desincompatibilizar-se dos mandatos seis 

meses antes das eleições. Esta regra objetiva, por um lado, preservar a continuidade 

da administração, uma vez que as exigências de uma campanha eleitoral tendem a 

subtrair uma parcela significativa do tempo do executivo/candidato. Por outro lado, 

busca também assegurar o equilíbrio da competição pois, inegavelmente, alguém que 

já ocupa um cargo eletivo – ainda mais um tão importante – não compete de igual 

para igual com outro candidato que não ostenta a mesma prerrogativa. Por exemplo, 
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além do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, o ocupante do cargo executivo 

ainda dispõe de toda a atenção da mídia que cobre diariamente as notícias de governo. 

A alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 16/96 

reverteu a lógica do sistema. Agora, para se candidatar a outro cargo, o chefe do 

Executivo precisa se afastar de suas funções. Não, entretanto, para se candidatar a um 

novo termo na mesma função. Empregando exemplos práticos, o Presidente da 

República pode permanecer no exercício do mandato para se candidatar ä reeleição, 

mas deve abandoná-lo se quiser, por exemplo, candidatar-se ao Senado, à Câmara dos 

Deputados ou ao Governo de um Estado. Um Governador, da mesma forma, pode 

permanecer à frente da máquina estadual se quiser ser reeleito, mas tem que renunciar 

se pretender disputar uma vaga de deputado estadual, por exemplo. Exemplos da 

mesma natureza podem ser reproduzidos no nível local. 

Este novo sistema é de difícil compreensão. Não se concebe 

alguma razão científica ou lógica pela qual a diferenciação acima apontada possa ser 

justificável. Não obstante, o fato é que o constituinte reformador não quis alterar 

expressamente a regra do § 6º do art. 14 da Constituição para exigir a 

desincompatibilização também nos casos de reeleição. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar pedido liminar 

formulado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por diversos 

partidos políticos, entendeu, por unanimidade, pela constitucionalidade da 

possibilidade de reeleição e pela inaplicabilidade da regra do § 6º do art. 14 aos 

candidatos ao segundo mandato executivo consecutivo: 

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 14, § 5º, 

da Constituição, na redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 16/1997. 3. Reeleição do Presidente 

da República, dos Governadores de Estado e do Distrito 

Federal e dos Prefeitos, bem como dos que os hajam 

sucedido ou substituído no curso dos mandatos, para um 

único período subseqüente. 4. Alegação de 

inconstitucionalidade a) da interpretação dada ao 

parágrafo 5º do art. 14 da Constituição, na redação da 

Emenda Constitucional nº 16/1997, ao não exigir a 
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renúncia aos respectivos mandatos até seis meses antes 

do pleito, para o titular concorrer à reeleição; b) do § 2º 

do art. 73 e do art. 76, ambos da Lei nº 9.504, de 

30.7.1997; c) das Resoluções do Tribunal Superior 

Eleitoral nºs 19.952, 19.953, 19.954 e 19.955, todas de 

2.9.1997, que responderam, negativamente, a consultas 

sobre a necessidade de desincompatibilização dos 

titulares do Poder Executivo para concorrer à reeleição. 

5. Não conhecimento da ação direta de 

inconstitucionalidade, no que concerne às Resoluções 

referidas do TSE, em respostas a consultas, porque não 

possuem a natureza de atos normativos, nem caráter 

vinculativo. 6. Na redação original, o § 5º do art. 14 da 

Constituição era regra de inelegibilidade absoluta. Com 

a redação resultante da Emenda Constitucional nº 

16/1997, o § 5º do art. 14 da Constituição passou a ter a 

natureza de norma de elegibilidade. 7. Distinção entre 

condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade. 

8. Correlação entre inelegibilidade e 

desincompatibilização, atendendo-se esta pelo 

afastamento do cargo ou função, em caráter definitivo 

ou por licenciamento, conforme o caso, no tempo 

previsto na Constituição ou na Lei de Inelegibilidades. 

9. Não se tratando, no § 5º do art. 14 da 

Constituição, na redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 16/1997, de caso de inelegibilidade, 

mas, sim, de hipótese em que se estipula ser possível 

a elegibilidade dos Chefes dos Poderes Executivos, 

federal, estadual, distrital, municipal e dos que os 

hajam sucedido ou substituído no curso dos 

mandatos, para o mesmo cargo, para um período 

subseqüente, não cabe exigir-lhes 

desincompatibilização para concorrer ao segundo 

mandato, assim constitucionalmente autorizado. 10. 
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Somente a Constituição poderia, de expresso, 

estabelecer o afastamento do cargo, no prazo por ela 

definido, como condição para concorrer à reeleição 

prevista no § 5º do art. 14, da Lei Magna, na redação 

atual. 11. Diversa é a natureza da regra do § 6º do art. 

14 da Constituição, que disciplina caso de 

inelegibilidade, prevendo-se, aí, prazo de 

desincompatibilização. A Emenda Constitucional nº 

16/1997 não alterou a norma do § 6º do art. 14 da 

Constituição. Na aplicação do § 5º do art. 14 da Lei 

Maior, na redação atual, não cabe, entretanto, estender o 

disposto no § 6º do mesmo artigo, que cuida de hipótese 

distinta. 12. A exegese conferida ao § 5º do art. 14 da 

Constituição, na redação da Emenda Constitucional 

nº 16/1997, ao não exigir desincompatibilização do 

titular para concorrer à reeleição, não ofende o art. 

60, § 4º, IV, da Constituição, como pretende a inicial, 

com expressa referência ao art. 5º, § 2º, da Lei Maior. 

13. Não são invocáveis, na espécie, os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, da isonomia ou do 

pluripartidarismo, para criar, por via exegética, cláusula 

restritiva da elegibilidade prevista no § 5º do art. 14, da 

Constituição, na redação da Emenda Constitucional nº 

16/1997, com a exigência de renúncia seis meses antes 

do pleito, não adotada pelo constituinte derivado. 14. As 

disposições do art. 73, § 2º, e 76, da Lei nº 4.504/1997, 

hão de ser visualizadas, conjuntamente com a regra do 

art. 14, § 5º, da Constituição, na redação atual. 15. 

Continuidade administrativa e reeleição, na concepção 

da Emenda Constitucional nº 16/1997. Reeleição e não 

afastamento do cargo. Limites necessários no 

exercício do poder, durante o período eleitoral, 

sujeito à fiscalização ampla da Justiça Eleitoral, a 

quem incumbe, segundo a legislação, apurar 
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eventuais abusos do poder de autoridade ou do 

poder econômico, com as conseqüências previstas em 

lei. 16. Não configuração de relevância jurídica dos 

fundamentos da inicial, para a concessão da liminar 

pleiteada, visando a suspensão de vigência, até o 

julgamento final da ação, das normas 

infraconstitucionais questionadas, bem assim da 

interpretação impugnada do § 5º do art. 14 da 

Constituição, na redação da Emenda Constitucional nº 

16/1997, que não exige de Chefe de Poder Executivo, 

candidato à reeleição, o afastamento do cargo, seis 

meses antes do pleito. 17. Ação direta de 

inconstitucionalidade conhecida, tão-só, em parte, e 

indeferida a liminar na parte conhecida” (ADI – MC nº 

1805 – DF, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 

26-3-98, publicado no DJ de 14-11-03) – grifos nossos. 

 

Conquanto sólida e bem fundamentada, o Supremo poderia ter 

sido mais ousado nesta decisão. Pois se o equilíbrio na competição eleitoral é o cerne 

do jogo democrático, não faz sentido oferecer ao chefe do Executivo tratamentos 

distintos para duas situações que não mereceriam regulamentação diversa. 

O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, ao responder a 

Consulta nº 689, editou a Resolução nº 20.889, de 9 de outubro de 2001, que confere 

aos dispositivos constitucionais citados uma interpretação mais ampla à restrição 

imposta pela Emenda Constitucional nº 16/97, nos termos da seguinte ementa: 

“Consulta. Vice candidato ao cargo do titular. 

1. Vice-presidente da República, vice-governador de 

Estado ou do Distrito Federal ou vice-prefeito, reeleito 

ou não, pode se candidatar ao cargo do titular, mesmo 

tendo substituído aquele no curso do mandato.  



 393

2. Se a substituição ocorrer nos seis meses anteriores ao 

pleito, o vice, caso eleito para o cargo do titular, não 

poderá concorrer à reeleição.  

3. O mesmo ocorrerá se houver sucessão, em qualquer 

tempo do mandato.  

4. Na hipótese de o vice pretender disputar outro cargo 

que não o do titular, incidirá a regra do art. 1°, § 2°, da 

Lei Complementar n° 64, de 1990.  

5. Caso o sucessor postule concorrer a cargo diverso, 

deverá obedecer ao disposto no art. 14, § 6°, da 

Constituição da República.” 

 

Feitas estas necessárias considerações preliminares, somos 

forçados a concluir que a reeleição tem galgado espaço em nossa cultura política.  

Desde sua instituição, em 1996, os dois presidentes da 

República que tentaram a reeleição foram bem sucedidos, assim como um grande 

número de governadores e prefeitos por todo o país.  

Hoje, não é exagero dizer que, na prática, os presidentes, 

governadores e prefeitos são eleitos para dois mandatos consecutivos, de quatro anos 

cada, com um recall, uma verdadeira avaliação plebiscitária entre eles. 

Em princípio, não há qualquer problema na reeleição em si. Os 

Estados Unidos convivem com esse sistema há dois séculos. O importante é permitir a 

atuação ampla das oposições e vedar, de todas as formas possíveis, a utilização da 

máquina pública em favor do candidato da situação. A alternância no poder – sinal 

essencial dos regimes democráticos – não precisa necessariamente ocorrer a cada 

quatro anos. Respeitadas as regras do jogo e mantido o interesse público sempre em 

primeiro lugar, os ciclos de continuidade administrativa são importantes para o 

aperfeiçoamento do regime democrático e, quase sempre, da máquina administrativa, 

sem importar o conteúdo ideológico que orienta a atuação dos detentores do poder. 

Mesmo diante de retrocessos pontuais em algumas áreas, salvo em momentos de 

absoluto caos político e administrativo, os governos de média duração tendem a 
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deixar marcas positivas sobre a administração pública, ainda que os métodos ou 

objetivos empregados e perseguidos sejam diversos daqueles defendidos pelos 

opositores que os sucedem no poder. Sob este aspecto, a possibilidade de renovação 

do mandato executivo pode servir para consolidar os avanços conquistados no 

primeiro período. 

No Brasil, a expectativa de reeleição para cargos do Executivo 

traz grandes impactos sobre o quadro partidário. Isso porque o chefe do governo 

exerce uma força atrativa ou repulsiva (dependendo de seus índices de popularidade 

ou de desaprovação popular) brutal sobre os demais políticos. Esta força por ele 

exercida traz efeitos sobre a formação das coligações eleitorais e favorece os 

movimentos de migração partidária (formais e informais) empreendidos por políticos 

e partidos – em todos os níveis federativos - interessados em preservar ou adquirir 

mandatos e espaços políticos. E estes movimentos afetam, inclusive, o padrão de 

conduta dos integrantes das bancadas parlamentares. Em busca da renovação de seus 

mandatos, boa parte dos parlamentares atua com um olho nos índices de popularidade 

do chefe do Executivo, algumas vezes em desobediência a orientações partidárias 

expressas. Também não se pode descartar o poder arrasador exercido pela 

prerrogativa de liberação de emendas e a definição de investimentos públicos, 

especialmente nos meses que antecedem as eleições (mesmo observada a restrição 

imposta pelo art. 73 da Lei nº 9.504/97).  

Não obstante, a reeleição não é a fonte exclusiva destes 

problemas e a legislação eleitoral armou o Poder Judiciário e os demais órgãos de 

controle com instrumentos capazes de coibir boa parte das práticas abusivas 

eventualmente perpetradas pelo candidato ocupante do cargo que busca um novo 

mandato.  

Neste cenário, a despeito dos desvios e desequilíbrios que a 

possibilidade de reeleição para os cargos executivos é capaz de trazer para a disputa 

política (especialmente na hipótese de permissão de permanência no exercício do 

cargo durante o período eleitoral) não se defende no presente trabalho o fim da 

reeleição executiva para um único mandato consecutivo. Bastaria, para ajustar o 

sistema, a extensão dos efeitos do § 6º do art. 14 da Constituição Federal também a 

esta hipótese.  
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Além disso, seria de todo aconselhável a importação da regra 

norte-americana que impede que um mesmo cidadão seja eleito presidente da 

República para mais de dois mandatos (consecutivos ou não). No caso brasileiro, 

governadores e prefeitos também deveriam se submeter a este limite. Pois se o regime 

político não é capaz de produzir líderes suficientes para permitir uma constante 

renovação dos quadros políticos, alguma coisa vai mal. Por mais eficiente política ou 

administrativamente, por mais carismático que seja um líder político, não se admite a 

existência de um Estado democrático sadio que não sobreviva sem ele. Grandes 

líderes devem deixar sua contribuição à máquina pública e, em seguida, retirarem-se 

das disputas eleitorais para se transformarem em exemplos para as futuras gerações de 

administradores, legisladores e juízes. A permanência exagerada destas figuras 

proeminentes no palco político inibe a ascensão de novos líderes e favorece a 

consolidação das oligarquias políticas. 

 

3.2.13. A cláusula de desempenho e os critérios de acesso ao fundo 

partidário e ao tempo de rádio e televisão 

Nos termos da definição dada por Djalma Pinto, 

“denomina-se cláusula de barreira a exigência feita pelo 

legislador de determinado número de votos para que um 

partido possa participar da disputa eleitoral ou da 

distribuição das cadeiras no Parlamento” 322. 

 

A cláusula de barreira ou de desempenho é um mecanismo 

adotado por muitos sistemas eleitorais espalhados pelo mundo com o objetivo de 

impedir o acesso ao parlamento ou o funcionamento parlamentar de agremiações que 

não tenham atingido um determinado número de votos nas eleições legislativas. 

Desde 1946 (Decreto-lei nº 8.835, de 24 de janeiro de 1946, art. 5º) o Brasil convivia 

com regras desta natureza bastante severas, que, inclusive, determinavam o 

cancelamento do registro do partido que não elegesse ao menos um representante para 

o Congresso Nacional ou que não superasse a marca dos 50.000 votos (Código 

                                                 
322 Direito eleitoral – improbidade administrativa e responsabilidade fiscal. 3ª edição. São Paulo: 
Atlas, 2006, p. 179. 
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Eleitoral de 1950 – Lei nº 1.164, de 4 de julho de 1950, art.148, parágrafo único), ou 

que vedavam representação ao partido que não superasse determinado patamar de 

votos (nunca superior a 5%) em todo o território nacional (Emendas Constitucionais 

nº 11/78 e nº 25/85 e Lei nº 8.713, de 30 de setembro de 1993, art. 5º, §§ 1º e 2º), 

conforme recordam Roberto Amaral e Sérgio Sérvulo da Cunha 323. Além disso, o 

próprio quociente eleitoral atual pode ser encarado como exemplo de cláusula de 

barreira 324. 

Recentemente, contudo, este mecanismo de controle de acesso 

aos legislativos ganhou contornos mais suaves: o que se convencionou denominar 

aqui por cláusula de barreira, ou de exclusão, não impedia o candidato da legenda que 

não a alcançasse de acessar o cargo. Simplesmente negava o direito ao funcionamento 

parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido representante, 

ao partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados não obtivesse o apoio 

de, no mínimo, 5% dos votos apurados, excluídos os brancos e os nulos, distribuídos 

em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de 2% do total de cada um 

deles, conforme dispunha o art. 13 da Lei nº 9.096/95. Além disso, as legendas que 

ultrapassassem, a cada eleição federal, a barreira estabelecida pela legislação, 

repartiriam, entre si, 99% dos recursos do fundo partidário, deixando para as demais 

registradas perante o TSE apenas 1% daquele total (art. 41). E mais, estes partidos 

menores fariam jus a apenas um programa semestral em cadeia nacional de rádio e 

televisão, com dois minutos de duração, enquanto os demais que superassem a 

barreira de exclusão teriam direito à realização de um programa em cadeia nacional e 

outro em rede estadual a cada semestre, com vinte minutos de duração cada, bem 

como à utilização de 40 minutos em cadeia nacional e outros 40 em cadeia estadual a 

cada semestre, para inserções de 30 segundos ou de um minuto (arts. 48 e 49).  

Os verbos foram flexionados no passado porque o Supremo 

Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.351 – DF e 

nº 1.354 – DF, entendeu que tais limitações afrontavam o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o direito de representação das minorias. A tabela abaixo 

demonstra o desempenho dos partidos nas eleições de 2006 para a Câmara dos 

Deputados, em comparação com a disputa anterior: 
                                                 
323 Manual das eleições. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 751. 
324 PINTO, Djalma. Direito eleitoral – improbidade administrativa e responsabilidade fiscal... op. cit., 
p. 179. 
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Tabela – Desempenho dos partidos políticos brasileiros nas eleições de 2006 para 

a Câmara dos Deputados 325 

Partido  
Bancada 

eleita 
2002 

Bancada 
eleita 
2006 

Alteração 
2002 - 

2006 (N) 

Alteração 
2002 - 

2006 (%) 

% dos 
votos 

válidos 

Total de 
votos 

 n° de 
UF's em 

que 
alcançou 

ao 
menos 
2% dos 
votos 

válidos 
PMDB 75 89 +14 +18% 14,5 13.580.517 27 
PT 91 83 -8 -8% 15,0 13.989.859 27 
PSDB 70 66 -4 -5% 13,6 12.691.043 25 
PFL (DEM) 84 65 -19 -12% 10,9 10.182.308 23 
PPB (PP) 49 41 -8 -16% 7,1 6.662.309 26 
PSB 22 27 +5 +22% 6,1 5.732.464 23 
PDT 21 24 +3 +14% 5,2 4.854.017 21 
PL (PR) * 26 23 -3 -11% 4,3 4.074.618 22 
PTB ** 26 22 -4 -15% 4,7 4.397.743 18 
PPS 15 22 +7 +46% 3,8 3.630.462 16 
PC do B 12 13 +1 +8% 2,1 3.368.561 9 
PV 5 13 +8 +260% 3,6 1.982.323 8 
PSC 1 9 +8 +900% 1,8 1.747.863 7 
PTC 0 3 +3 - 0,8 806.662 2 
PMN 1 3 +2 +300% 0,9 875.686 4 
PSOL 0 3 +3 - 1,2 1.149.619 4 
PHS 0 2 +2 - 0,4 435.328 0 
PRONA * 6 2 -4 -76% 0,9 907.494 5 
PAN ** 0 1 +1 - 0,3 264.682 1 
PRB 0 1 +1 - 0,2 244.059 0 
PT do B * 0 1 +1 - 0,3 311.833 1 
PSDC 1 0 -1 -100% 0,3 354.217 0 
PRP 0 0 - - 0,2 233.497 0 
PSL 1 0 -1 -100% 0,2 190.793 0 
PRTB 0 0 - - 0,1 171.908 0 
PTN 0 0 - - 0,1 149.809 2 
PSTU 0 0 - - 0,1 101.307 0 
PCB 0 0 - - 0,0 64.766 0 
PCO 0 0 - - 0,0 29.083 0 
Total 513 513 - - 100 93.184.830 - 

 
* PL, PRONA e PT do B aprovaram em convenção nacional conjunta realizada em 26.10.2006, a fusão 
em uma única legenda, o Partido Republicano (PR). 
** PTB e PAN aprovaram em convenção nacional conjunta realizada em 05.10.2006 a incorporação do 
segundo pelo primeiro. 

                                                 
325 Dados extraídos e compilados a partir das informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral: http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/eleicoes_2002.htm - acesso em 28.01.09 – e pela 
Câmara dos Deputados: http://www2.camara.gov.br/deputados/eleicao.html - acesso em 28.01.09. 
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De acordo com os números nela contidos é possível perceber 

que, não tivessem sido derrubadas pelo Supremo as restrições impostas aos partidos 

pela Lei nº 9.096/95, apenas sete partidos teriam saído das urnas com direito a 

funcionamento parlamentar e ao acesso ao quinhão maior do fundo partidário e do 

tempo de rádio e televisão (PMDB, PT, PSDB, DEM, PP, PSB e PDT). Dois outros 

teriam adquirido esses direitos após algumas fusões e incorporações de partidos 

menores (PR e PTB). Juntas, estas legendas ocuparam 464 cadeiras na Câmara dos 

Deputados em 2006 (90,4% das 513 possíveis). As 20 demais legendas que 

participaram da competição elegeram juntas apenas 42 deputados federais. É claro 

que este apenas deve ser visto com reservas. Trata-se de número significativo que 

pode afetar os resultados de algumas votações mais apertadas. Entretanto, sob o ponto 

de vista estrito do desempenho eleitoral dos partidos, é sim um número pequeno, 

especialmente se subtrairmos do cálculo os partidos mais significativos dentre os 

nanicos (PPS, PC do B e PV). 

A verdadeira cláusula de barreira – que efetivamente impede os 

partidos que não conseguirem superá-la de participar da distribuição das cadeiras 

parlamentares - é prevista na legislação dos principais países que adotam alguma 

variante do voto proporcional puro ou misto. Países como Alemanha, Argentina, 

Dinamarca, Espanha, França (para passagem para o segundo turno), Grécia (que 

apresenta o menor índice de desempenho exigido: 0,67% dos votos nacionais), 

Holanda, Hungria (que apresenta a maior taxa para o caso de coligações: 15%), Israel, 

Itália, México, Nova Zelândia, Polônia, República Tcheca, Suécia e Turquia (que 

apresenta a maior barreira para um único partido: 10% dos votos nacionais) 326. 

No Brasil, a cláusula de barreira terá o condão de ordenar e 

racionalizar um pouco mais o quadro partidário nacional. É provável que não seja 

necessário fixá-la, desde logo, no patamar de 5% anteriormente previsto pela Lei nº 

9.096/95. Por ouro lado, também não adianta fixá-la em apenas 1% dos votos válidos 

para deputado federal obtidos em, pelo menos um terço dos Estados, como pretende a 

Proposta de Emenda Constitucional nº 322/09, recentemente encaminhada pelo 

governo ao Congresso como parte da sua proposta de reforma política. Trata-se de 

                                                 
326 NASPOLINI, Samuel Dal-Farra. Pluralismo político – subsídios para análise dos sistemas 
partidário e eleitoral brasileiros em face da Constituição Federal.Curitiba: Juruá, 2006, pp. 201-217. 
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patamar muito baixo que continuaria fomentando a proliferação de novas legendas. A 

grande virtude desta PEC é vedar o acesso ao cargo dos candidatos filiados aos 

partidos que não atingirem o mínimo de votos que estabelece. Outra grande virtude é 

deixar de fora da incidência da cláusula as eleições para vereadores (o texto só 

menciona os cargos de deputados federal, estadual e distrital). Isto permitirá o 

nascimento de partidos a partir das bases. Melhor ainda teria sido se tivesse 

estabelecido expressamente como necessária a superação da barreira nas eleições de 

vereadores das capitais e dos municípios com mais de 200.000 eleitores. 

Talvez seja adequado, respeitadas as observações feitas acima 

quanto às eleições municipais e quanto à necessidade de impedimento de acesso ao 

cargo do candidato filiado a partido que não o alcançar, o estabelecimento de um piso 

de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço dos Estados. Esta regra 

permitiria o acesso ao parlamento – de acordo com os resultados das eleições federais 

de 2006 – de todos os principais partidos do cenário nacional (com exceção do PC do 

B). Seriam, assim, 11 os partidos com assento na Câmara dos Deputados. Este 

número pode ser considerado ainda alto por alguns analistas. Mas para o cenário 

político brasileiro, trata-se de avanço significativo. Basta olhar os resultados da 

disputa de 2006 ora avaliados. Dela emergiram nada menos que 21 partidos com 

direito a cadeira na Câmara dos Deputados. Reduzir este número em praticamente 

50% sem qualquer impacto mais significativo no dia-a-dia das agremiações mais 

significativas e da maioria esmagadora dos eleitores seria excepcional. 

 

3.2.14. A simultaneidade das eleições gerais e a renovação total da 

Câmara 

Nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, são 

realizadas simultaneamente as eleições: I – para presidente e vice-presidente da 

República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, Senador, 

Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital; e II – para prefeito, vice-

prefeito e vereador. A cada dois anos os eleitores são chamados às urnas para escolher 

os representantes reunidos na ordem acima especificada. 

Nenhum reparo se opõe ao sincronismo das eleições para 

prefeito, vice-prefeito e vereadores. Em primeiro lugar, porque o eleitor só precisa 
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sufragar dois votos: o primeiro para prefeito (e vice) e o segundo para vereador. Esta 

limitação numérica é muito importante para que o eleitor possa escolher com mais 

cuidado os seus candidatos. A regra é que a qualidade do voto é inversamente 

proporcional ao número de votos sufragados. Em tese, quanto mais candidatos o 

eleitor tiver que escolher, menos tempo ele despenderá analisando suas propostas e 

vidas pregressas. 

Em segundo lugar, porque os cargos em disputa pertencem ao 

mesmo nível federativo e guardam entre si estreita conexão funcional. Isto permite 

que o eleitor forme um juízo mais claro acerca dos problemas de seu município e lhe 

permite escolher o candidato mais preparado para superá-los. O isolamento das 

eleições para diferentes níveis federativos é importante para que o eleitor possa 

identificar os problemas da sociedade naquele nível específico do Estado e avaliar as 

propostas dos candidatos, dentro dos limites das regras constitucionais de repartição 

de competências. Em outras palavras, este isolamento permite ao eleitor medir 

especificamente o desempenho daquele representante em fim de mandato e escolher 

dentre os concorrentes e plataformas disponíveis, sem qualquer interferência 

poluidora de outras disputas paralelas. 

A simultaneidade das eleições ergue-se como um grande 

empecilho para o estabelecimento de um vínculo mais consistente entre partidos e 

eleitores. Em tese, quanto mais vezes os eleitores forem chamados às urnas, maiores 

serão as chances de se formarem vínculos mais estreitos entre eles e seus 

representantes. Ademais, como já insinuado acima, não parece convir misturar, em 

uma mesma oportunidade, disputas em diferentes níveis federativos. Isto turva a visão 

do eleitor e favorece a formação de verdadeiras “chapas”, nas quais unem-se, em um 

só bloco, os candidatos a presidente, governador, senadores e deputados. 

É importante ressalvar que não se está a criticar a formação de 

blocos partidários para as eleições. Pelo contrário, nada mais natural que o eleitor 

simpatize com as linhas programáticas gerais de uma legenda e dedique todos os seus 

votos aos candidatos aos diversos cargos por ela apresentados. O problema é a 

confusão gerada pela chamada “federalização” das eleições estaduais - realizadas 

simultaneamente à disputa pela Presidência e pelo Congresso. Os problemas regionais 

e as propostas destinadas a solucioná-los tendem a ficar turvados, em segundo plano, 

diante da importância da corrida federal. Esta situação é, inclusive, uma das causas da 
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manutenção do brutal desequilíbrio federativo centrípeto brasileiro. Todos os mais 

relevantes debates são monopolizados no nível central e, conseqüentemente, todas as 

expectativas da população com relação à solução de todos os problemas nacionais 

acabam sendo depositadas nos representantes do patamar federativo mais geral. 

Traçado o norte conceitual, o salutar freqüente comparecimento 

dos cidadãos pode ser alcançado de acordo com as seguintes regras. 

Em primeiro lugar, as eleições federais devem ser apartadas das 

estaduais. Este é o primeiro ponto. Em uma oportunidade deveriam ser escolhidos 

apenas o presidente da República e os deputados federais (ou uma parte deles, 

conforme explanado mais adiante). Isto direcionará fortes holofotes para os 

candidatos e para a atividade parlamentar federal em si, que tem sido alvo de tantas 

críticas de um número sem fim de estudiosos e especialistas. Em outra oportunidade, 

seriam escolhidos os governadores e respectivos vices, os deputados estaduais e 

distritais e os senadores. Quanto a estes últimos, já está mais que na hora de 

aproximá-los dos governos estaduais. Pois se a doutrina clássica e o próprio art. 46, 

caput, da Constituição Federal atribuem aos senadores o papel de representantes dos 

Estados e do Distrito Federal no Congresso Nacional, nada mais natural que elegê-los 

em conjunto com os governantes regionais. 

Em segundo lugar, a eleição para a Câmara dos Deputados 

deveria ser cindida em duas rodadas. Junto com o presidente da República seriam 

eleitos 2/3 dos deputados federais. Dois anos depois seria renovado o último terço dos 

representantes na Casa. 

Não se ignora que esta medida pode dificultar a 

governabilidade na metade final do mandato presidencial, caso o seu partido ou 

aliança não seja bem sucedido na eleição intermediária. Entretanto, a solidez deste 

argumento não resiste a uma análise mais cuidadosa. Com efeito, o regime 

democrático não se resume a simples outorga de um mandato de quatro anos ao 

representante, durante o qual a população deve ser forçada a conviver com sua 

escolha. Ora, não há democracia sem participação efetiva do eleitorado. E esta 

possibilidade de ampla e real participação também deve ser preservada durante o 

exercício do mandato do representante. Isto significa que o eleitor não só tem o direito 

de eleger quem quer que se apresente regularmente, como também tem o direito de se 
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arrepender da escolha anteriormente sufragada. Em muitos sistemas o recall busca 

captar esta manifestação de arrependimento popular. Além dele, as midterm elections 

(eleições realizadas no meio do mandato, em uma tradução livre) também se destinam 

a este mesmo fim. E qual é o problema se estas midterm elections implicarem a 

redução da sustentação parlamentar do chefe do Executivo? A governabilidade, 

conquanto sempre desejável, não é um princípio absoluto ou uma regra que se 

sustenta em si mesma. O eleitorado deve ter a oportunidade de manifestar sua 

reprovação ao modo de condução dos negócios públicos. E se esta avaliação resultar 

no reforço da oposição parlamentar, que seja. A reprovação popular assume a forma 

de um maior controle legislativo sobre as ações executivas e de uma necessidade de 

maior negociação com o parlamento.  

Por outro lado, esta também pode ser uma oportunidade para o 

Executivo reforçar sua base de sustentação parlamentar, caso seu desempenho parcial 

seja aprovado pela população. 

De qualquer forma, é necessário destacar que, em regimes 

pluripartidários, os efeitos das midterm elections sobre a governabilidade são muito 

mais tímidos do que nos sistemas de dois partidos realmente competitivos, onde 

qualquer alteração nas posições parlamentares pode afetar as regras de negociação 

com o Legislativo. Naqueles, a despeito do caráter quase plebiscitário desta consulta 

intermediária, a pulverização dos votos entre diversas legendas pode minorar os 

impactos sobre a divisão das bancadas. 

Esta proposta de estabelecimento de eleições intermediárias 

não se aplicaria, em um primeiro momento, aos parlamentos locais e estaduais, sela 

em função do seu número relativamente reduzido de integrantes, seja em função do 

preenchimento do calendário quadrienal de eleições para todos os níveis federativos. 

Nada impede, entretanto, que, no futuro, a regra seja estendida aos legislativos dos 

demais patamares da federação. 

De acordo com estas propostas, em resumo conclusivo, em um 

espaço de quatro anos teríamos quatro eleições, uma a cada ano, nos seguintes termos: 

no primeiro ano seriam eleitos os representantes municipais (prefeito, vice e 

vereadores); no segundo seriam realizadas as midterm elections, para renovação 

parcial da Câmara dos Deputados (1/3); no terceiro seriam eleitos os representantes 
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estaduais (governador, vice, deputados estaduais e distritais e senadores) e, 

finalmente; no quarto ano seriam eleitos apenas o Presidente da República e uma 

parcela dos deputados federais (2/3). 

É claro que seriam necessários alguns ajustes constitucionais, 

especialmente para estabelecer regras transitórias de prolongamento do mandato de 

prefeitos e vereadores e de parte dos deputados federais para se ajustar as eleições ao 

calendário anual proposto. 

Finalmente, cumpre ressalvar o argumento utilizado pelos que 

defendem a manutenção das eleições concentradas. Segundo eles, a realização das 

consultas populares é muito cara, na casa dos bilhões de reais. De fato, a democracia 

não custa barato. O cumprimento das regras do jogo demanda o dispêndio de tempo e 

energia consideráveis. O processo legislativo é o melhor exemplo deste custo. 

Entretanto, este é o tipo de conta que não se deve fazer em um Estado democrático. 

É claro que devem ser adotados os cuidados necessários para 

que o processo de consulta popular não seja banalizado.  

Os inconvenientes de eleições constantes já foram ressaltados 

por inúmeros autores. Dentre eles, James Bryce, mais afeiçoado aos regimes 

aristocráticos europeus, via com alguma reserva a freqüência quadrienal com a qual 

era facultado aos eleitores norte-americanos substituir o governo nacional. Segundo 

ele, “a eleição presidencial, ocorrendo cada quatro anos, lança o país durante meses 

em um estado de agitação para o qual a ocasião talvez não seja propícia”. Entretanto, 

logo adiante, o mesmo autor reconhece as virtudes das consultas populares periódicas: 

“A eleição constitui um solene apelo periódico à nação 

para que se passe em revista a conjuntura, ao modo 

como são transacionados os assuntos nacionais e a 

conduta dos dois grandes partidos. Sacode e agita a 

nação como nada mais pode fazê-lo, e força cada 

indivíduo não apenas a voltar os pensamentos para os 

assuntos públicos, mas a decidir de que maneira julgará 

os partidos. É a expressão direta da vontade de 10 

milhões de eleitores, uma força perante a qual tudo mais 

deve curvar-se. Revigora o senso de dever nacional e, 
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nas grande crises, intensifica o patriotismo. A eleição 

presidencial é, algumas vezes, como ocorreu em 1800 e 

mais uma vez, de modo ainda mais notável, em 1860 e 

1864, um momento decisivo na história. Aparentemente, 

nada mais é do que a escolha de um administrador, 

incapaz de influenciar a política, por sinal, salvo 

mediante o expediente de negar assentimento aos 

projetos de lei. Na realidade, é a manifestação da mente 

do povo sobre as questões que ele se julga apto a 

decidir” 327. 

 

Conquanto o autor estivesse se referindo às eleições 

quadrienais, no mundo de hoje, uma convocação eleitoral anual não parece exagero. 

O primeiro domingo de outubro de todos os anos será convertido na grande data 

cívica brasileira. Isso ajudará na consolidação do hábito de votar e, com sorte, 

contribuirá para o fortalecimento da cultura de bem votar.   

 

3.2.15. O recall  

Em poucas palavras, recall é o mecanismo por meio do qual os 

eleitores são chamados novamente às urnas para decidir sobre a manutenção ou a 

revogação ou cassação do mandato atribuído a um representante anteriormente eleito. 

Na prática, conforme leciona Mônica Herman Salem Caggiano,: 

“implica, de fato, uma função censora cometida aos 

eleitores, vinculando os governantes ao corpo eleitoral e 

impondo-lhes o respeito à opinião pública por meio da 

ameaça psicológica permanente de sua destituição” 328. 

 

De acordo com Walter Costa Porto: 

                                                 
327 A comunidade americana... op. cit., vol. 1, pp. 40-41. 
328 Oposição na política – propostas para uma rearquitetura da democracia... op. cit., p. 97. 
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“Já se afirmou, muitas vezes, que o recall teve origem 

em Los Angeles, em 1903. Mas ele foi pela primeira vez 

enunciado nos EUA, nos artigos da Confederação, que 

reservaram aos Estados o direito de destituir seus 

delegados ao Congresso e enviar outros em seu lugar” 
329. 

 

Norberto Bobbio, por sua vez, identifica a justificativa teórica 

do instituto no pensamento marxista. De acordo com o autor, a idéia de se permitir a 

revogação do mandato político seria o contraponto da doutrina socialista à idéia 

burguesa de representação política, baseada no mandato livre 330 e, conseqüentemente, 

irrevogável, durante sua duração regular, em função de eventuais desacordos entre as 

atitudes e votos do representante e as expectativas do eleitorado 331. 

De fato, sem ingressar no mérito da disputa entre as teorias que 

buscam justificar sua existência, é inegável sua conexão com a idéia de 

imperatividade do mandato. Ainda que de forma absolutamente difusa e imprecisa, 

não há dúvida de que este voto de desconfiança dos eleitores envolve uma sensação 

de descumprimento de deveres legais ou de compromissos programáticos ou 

ideológicos sobre os quais o representante teria sido escolhido. Não obstante, apesar 

de objetivar opor peias ao representante, sua previsão legal não chega a desnaturar a 

liberdade do mandato político. 

O recall não é completamente inédito no Brasil. A doutrina 

costuma identificar o Decreto de 16 de fevereiro de 1822, que criou o Conselho de 

Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, como o primeiro documento normativo 

brasileiro a prever a possibilidade de revogação de designação de função pública. 

Durante a Primeira República, conquanto a Constituição Federal não lhe fizesse 

qualquer referência, as Constituições dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Goiás e Santa Catarina regulavam expressamente a possibilidade de revogação 

popular de mandatos. Todavia, não se tem notícia de que o instituto tenha sido 

                                                 
329 Dicionário do voto... op. cit., p. 275. 
330 O futuro da democracia. 10ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2006, pp. 60-61. 
331 BONAVIDES, Paulo. Ciência política... op. cit., p. 281. 
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efetivamente empregado em qualquer destas unidades federativas durante o período 

em que vigorou 332. 

Estes foram os últimos exemplos do instituto no Brasil. Tanto 

durante a constituinte federal de 1987/88, quanto durante a revisão constitucional 

realizada em 1993 por força do disposto no art. 3º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT, foram apresentadas, sem sucesso, propostas 

objetivando implantar o que se denominou “voto destituinte”, consistente na 

possibilidade de revogação popular do mandato parlamentar 333. 

Neste contexto, o legislador constituinte de 1988, em 

cumprimento ao preceito basilar que ele próprio estabeleceu, consistente no 

reconhecimento de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus 

representantes eleitos ou diretamente, na forma que a Constituição definir (art. 1º, 

parágrafo único), fez constar no art. 14, caput, de sua obra que a “soberania popular 

será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 

todos, e, nos termos da lei, mediante: I – plebiscito; II – referendo; e III – iniciativa 

popular”. Perdeu a oportunidade e não inseriu no dispositivo, portanto, a possibilidade 

de revogação popular de mandatos políticos. 

A despeito de todas as suas vantagens, a instituição do recall no 

Brasil – que poderia ser aplicável aos membros do legislativo e do executivo -, teria 

de enfrentar uma séria dificuldade conceitual e prática. Com efeito, no que se refere à 

revogação dos mandatos parlamentares, o instituto se afeiçoa muito mais ao modelo 

de circunscrições de pequena magnitude (uninominais, de preferência) nos quais os 

representantes são eleitos segundo a fórmula majoritária, do que no cenário do voto 

proporcional em circunscrições de grande magnitude, como o brasileiro. Isto porque a 

delimitação geográfica dos eleitores responsáveis pela eleição do parlamentar 

facilitaria o processo de consulta popular caso seja ele submetido à avaliação do 

recall. Imagine-se um exemplo de um deputado federal ou estadual que recebeu quase 

todos os votos que o elegeram de cidadãos registrados na Capital ou em alguns 

poucos municípios de uma região específica do território estadual. Nestas 

circunstâncias, qual seria a lógica em se convocar todos os eleitores do Estado para 

                                                 
332 PORTO, Walter Costa. Dicionário do voto... op. cit., pp. 276-278. 
333 CALIMAN, Auro Augusto. Mandato parlamentar – aquisição e perda antecipada. São Paulo: 
Atlas, 2005, p. 121. 
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decidir se este parlamentar – escolhido por eleitores praticamente circunscritos em 

uma região delimitada do território - deve ou não permanecer no exercício do cargo? 

Na verdade, apesar de aparentemente lógica, trata-se de uma 

questão fundada em um raciocínio absolutamente superficial. Ora, não vem a doutrina 

tradicional se empenhando, há mais de dois séculos, em demonstrar que o mandato 

deve ser livre justamente porque o parlamentar, uma vez eleito, não pode agir como se 

fosse um simples embaixador dos interesses da facção social que o elegeu? Assim, se 

ele, depois de eleito, é representante de todo o povo (conforme afirma textualmente o 

art. 45, caput, da Constituição Federal, ao tratar dos integrantes da Câmara dos 

Deputados), nada mais natural do que convocar todos os cidadãos para votarem pela 

sua permanência ou pela sua exclusão do parlamento. Levado o conceito ao pé da 

letra, no caso dos deputados federais, em regra, deveriam ser convocados todos os 

cidadãos do país para decidir sobre o futuro do representante, sem importar seu 

Estado de origem. Entretanto, concessões práticas podem ser feitas ao instituto para 

limitar a consulta à unidade da federação que o elevou ao Congresso Nacional. 

Aqui reside uma boa oportunidade para o progresso da 

educação política nacional. O voto na consulta de cassação poderia ser facultativo, 

resultando na revogação do mandato do parlamentar se o resultado das urnas apurasse 

um número maior de votos contrários à sua permanência do que os favoráveis. Além 

disso, os votos contrários também deveriam superar o número de votos nominais 

recebidos por ele quando da sua eleição. No caso de revogação, assumiria seu lugar o 

suplente do partido ou coligação (caso não proibida para as eleições proporcionais, 

conforme defendido nestas linhas). 

No âmbito de sua aplicabilidade aos chefes dos Executivos 

federal, estaduais e municipais, o recall pode ser um valioso sucedâneo para o 

impeachment. Este instrumento constitucional reconhecidamente subutilizado pode 

ser substituído (ou complementado) pelo recall. Após aprovada uma moção ou voto 

de desconfiança por uma maioria qualificada do parlamento, a proposta de revogação 

do mandato do chefe do Executivo seria submetida à consulta popular na 

circunscrição que o elegeu. Esta moção, cabível apenas em algumas circunstâncias, 

tais como a prática de crime de responsabilidade, por exemplo, poderia ser 

apresentada por um número pré-estabelecido de eleitores ou pela maioria absoluta dos 
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parlamentares, respeitado algum interstício mínimo de tempo entre um e outro 

requerimento (no máximo um ou dois por legislatura, por exemplo). 

Além da simpatia pela instituição legal da possibilidade de 

revogação individual de mandatos, este trabalho não repudia também a hipótese de 

cassação coletiva de todos os integrantes de um parlamento, conforme o exemplo do 

abberufungsrecht, extraído do direito constitucional suíço 334. Não há dúvida de que, 

se utilizado apenas em momentos críticos, este instrumento seria capaz de corrigir 

desvios epidêmicos que se mostrassem insanáveis pelos demais meios de controle. 

Exemplo do que se está a afirmar pode ser extraído do episódio do “mensalão”, que 

abalou os já frágeis vínculos de confiança existentes entre o Congresso Nacional e os 

eleitores e que culminou na cassação e renúncia de uns poucos parlamentares. Sem 

entrar no mérito das acusações individuais, mesmo diante de uma série de denúncias, 

a Câmara dos Deputados – epicentro das denúncias –, por meio de seu Conselho de 

Ética e, posteriormente, do próprio plenário, absolveu praticamente todos os 

deputados que investigou, deixando para a população uma sensação amarga de 

impunidade latente e de difícil reparação. 

                                                 
334 BONAVIDES, Paulo. Ciência política... op. cit., p. 281. 
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CONCLUSÕES 

Por todo o mundo, desde seu surgimento, os partidos políticos 

têm sido encarados com reservas pela lei, pelo povo e pelos estudiosos. Não obstante, 

não se pode pensar hoje em democracia e em governo democrático sem esta figura tão 

polêmica. Conquanto o uso dos instrumentos de intervenção direta do povo nas 

decisões políticas estatais deva ser aprofundado e multiplicado, nenhuma grande e 

complexa nação contemporânea pode dispor dos mecanismos e da lógica da 

representação política. Esta, por sua vez, cristaliza-se por meio da realização de 

eleições livres e periódicas responsáveis pela escolha dos integrantes de órgãos 

colegiados e individuais que ficarão encarregados de comandar, por certo tempo, a 

máquina estatal em favor da coletividade. E é aí que entram os partidos. Eles são os 

grandes responsáveis pela racionalização das disputas eleitorais e pela organização 

dos governos e das oposições que, a partir de então, são formados.  

Portanto, enquanto os cientistas não forem capazes de imaginar 

uma forma diferente de governar em benefício do povo e em obediência às sua 

vontade, os partidos continuarão a dominar a cena política. 

Ao mesmo tempo, por toda parte, os partidos e seus líderes são 

cada vez mais acusados de indignidades de toda sorte. Estas agremiações tornaram-se 

focos endêmicos de alguns sinais degenerados que, notabilizados por se retro-

alimentarem, corroem a credibilidade do sistema de partidos e consomem todo o viço 

do regime democrático 

Neste cenário, aceita a tese segundo a qual estas associações 

são imprescindíveis ao exercício da democracia, resta ao estudioso identificar estes 

fatores de desgaste e propor alternativas capazes de corrigir os desvios ou suavizar 

seus efeitos.  

Apesar de sua relativa juventude – nenhuma delas pode 

seriamente reivindicar origem em período anterior ao último regime militar - as 

agremiações brasileiras – não se pode negar – já padecem de muitos vícios. Após uma 

trajetória irregular e cheia de hiatos democráticos, os principais partidos nacionais 

chegaram ao século XIX sem terem sido capazes de sacramentar vínculos mais 

estreitos com o eleitorado. 
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Não são raras ou recentes as críticas endereçadas aos partidos 

políticos no sentido de que não seriam eles portadores de identidades ideológicas e 

programáticas próprias e claras. Segundo seus autores, os partidos políticos pátrios, 

com raras exceções, não passariam de meras agremiações homogeneizadas e amorfas, 

carentes de qualquer substrato ideológico ou programático capaz de as diferenciar. 

Seriam, portanto, simples instituições instrumentais sob as quais se reuniriam homens 

e mulheres simplesmente interessados na aquisição ou manutenção do poder político. 

Estes partidos “catch-all” se notabilizariam pela tentativa de moldagem de seu 

discurso político em termos mais genéricos, evitando a retórica de massas, com o 

objetivo de conquistar o maior número de votos possível de eleitores situados nos 

mais amplos espaços do espectro das preferências político-ideológicas. As campanhas 

eleitorais, neste panorama, tenderiam a dar mais importância ao indivíduo do que ao 

partido.  

O sistema de partidos que conteria estes partidos 

homogeneizados seria altamente irracional e pulverizado, com 27 partidos em 

funcionamento. Esta situação poluiria demasiadamente as consultas eleitorais e não 

permitiria a realização de escolhas informadas pelo eleitor.  

Além disso, os partidos brasileiros seriam extremamente 

oligarquizados. Este fenômeno, que se operaria em dois momentos, primeiramente 

alijaria o povo do processo decisório e transformaria as consultas eleitorais periódicas 

em meras formalidades destinadas apenas a legitimar o exercício do poder por parte 

dos representantes políticos. Em um segundo momento, o processo de oligarquização 

se aprofundaria para excluir do processo decisório também os representantes de 

menor expressão política ou eleitoral e concentrá-lo nas mãos de grupos pequenos e 

relativamente estáveis de dirigentes partidários. 

Mais ainda, normalmente fundadas em práticas (ou promessas) 

fisiológicas, boa parte das alianças seriam formadas a partir da cooptação, por meio 

da qual militantes ou mesmo estruturas partidárias inteiras seriam trazidos para o 

âmbito de influência de uma legenda, coligação ou bloco parlamentar, seja do 

governo (caso mais freqüente), seja da oposição, sem qualquer vinculação 

programática mais sólida, com simples o objetivo de produzir maiorias.  



 411

Os militantes deste sistema, altamente indisciplinados e infiéis, 

não teriam interesse em obedecer aos preceitos estatutários e nem às deliberações das 

instâncias partidárias competentes e, a qualquer momento, estariam prontos para 

abandonar uma legenda por outra, ao menor sinal de que esta medida lhes seria 

vantajosa.  

Os partidos brasileiros tenderiam, ainda, a colonizar as 

estruturas do Estado, mediante a ocupação exagerada dos postos da organização 

pública - de qualquer dos poderes - por seus militantes e dirigentes, que estariam 

dedicados a influenciar o funcionamento da máquina estatal em favor de sua 

específica orientação partidária. As máquinas pública e partidária começariam, desta 

forma, a se confundir a olhos nus, com predominância da última sobre a primeira.  

Os partidos seriam, ademais, extremamente fragmentados, 

formados a partir de bases altamente heterogêneas que se refletiriam em uma 

composição interna que careceria de qualquer coesão mais sólida, e intensamente 

corporativos, que tenderiam a sobrepor os interesses específicos da classe política 

organizada aos da coletividade representada.  

O tempero de todo este panorama seria dado pela patronagem, 

pelo clientelismo e pelo fisiologismo. 

Estas características realmente são espectros muito presentes 

que rondam a vida partidária brasileira. Entretanto, não a definem integralmente. 

Afirmar, por exemplo, que todos os partidos brasileiros são 

homogêneos – embora muitos, de fato, o sejam – equivale a dizer que não há 

diferenças substanciais entre legendas como PT e DEM, ou entre PSDB e PDT, ou 

entre PP e PV. Obviamente, isso não é real. Conquanto hoje seja possível notar uma 

discreta migração para o centro de todos os principais partidos nacionais, isso não 

autoriza o intérprete a concluir pela inexistência de matizes substanciais que os 

apartem. 

Da mesma forma, a constatação de que o sistema partidário 

brasileiro é extremamente pulverizado, com 27 partidos disputando pela preferência 

do eleitorado, só é válida se ignorarmos o fato de que, na prática, menos da metade 

deles influem direta e efetivamente das decisões políticas. Na verdade, há quatro 

partidos verdadeiramente grandes no país que, apesar da juventude de nosso atual 
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sistema, já podem invocar para si os méritos de se constituírem em organizações 

estáveis e tradicionais em nosso cenário político: PT, PSDB, PMDB e DEM (PFL). É 

em torno destes atores principais que a cena política nacional de desenrola.  

É claro que não se pode ignorar a influência de partidos 

médios como PP, PTB, PR, PPS, PSB e PDT. Eles ainda têm algum poder de fogo 

para influir – ainda que lateralmente – nas decisões políticas. Em circunstâncias 

excepcionais, podem até lançar mesmo candidaturas que empolguem e convençam o 

eleitorado. Entretanto, em caso de sucesso desta candidatura, qualquer arranjo 

governamental deverá necessariamente passar por aquelas quatro legendas principais. 

Além disso, é preciso reconhecer que também os índices de 

indisciplina partidária não são assim tão alarmantes. Diversos estudos demonstram 

que os índices de disciplina partidária dos principais partidos representados no 

Congresso Nacional brasileiro são hoje maiores do que eram, por exemplo, no período 

regido pela Constituição de 1946, tido por muitos cientistas políticos como o período 

áureo da organização partidária no Brasil. Da mesma forma, após as recentes decisões 

do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a 

titularidade do mandato político pertence ao partido, e não ao candidato, os índices de 

infidelidade também deverão assumir posições muito mais discretas. 

Desta forma, ainda que seja muito cedo para falar-se em 

tendência, é necessário reconhecer que nosso sistema partidário como um todo parece 

convergir para um franco movimento de crescente estabilização e consolidação.  

Isto não significa, em contrapartida, que todos aqueles desvios 

acima enumerados não existam. Eles existem sim e, se não forem devida e 

tempestivamente controlados, poderão eliminar parte substancial das qualidades que 

nosso quadro partidário foi capaz de até hoje amealhar e, por conseguinte, minar as 

bases sobre as quais se erguem nossas estruturas democráticas. 

Neste intuito, pois, foram identificadas algumas causas destes 

fenômenos no arcabouço institucional brasileiro e nas regras que o modelam. Em 

seguida, foram formuladas algumas propostas de ajuste capazes de corrigir os desvios 

encontrados ou de suavizar seus efeitos danosos, respeitados, principalmente, os 

limites impostos pelo presidencialismo e pelo federalismo, pedras angulares de nosso 

sistema político. 
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A primeira delas consiste na redução do número de candidatos 

aos postos eletivos. O regramento vigente favorece demais o lançamento de 

candidaturas sem quaisquer chances de sucesso eleitoral que, não obstante, poluem a 

operação de consulta e anuviam a visão do eleitor, impedindo-o de tomar uma decisão 

mais informada.  

Ao analisar as eleições de 2006 para a Câmara dos Deputados, 

percebeu-se que foi absolutamente pífio e insignificante o desempenho do terço dos 

candidatos menos votados em cada Estado na disputa pelas vagas disponíveis. Os 

votos nominais por eles recebidos não alcançaram, em média, 1% dos votos nominais 

totais para deputados federais sufragados em todo o país. No oposto superior da lista, 

ficou demonstrado que, em números absolutos, os votos nominais recebidos pelos 

33,3% dos candidatos mais bem sucedidos em todo o território nacional (desprezadas 

as barreiras estaduais e partidárias) alcançaram o patamar de quase 94,% de todos os 

votos nominais sufragados em todo o país. 

A conclusão alcançada indicou que cortar em pelos menos um 

terço o número de candidatos que cada partido ou coligação pode lançar nas disputas 

proporcionais não alteraria muito a atual dinâmica eleitoral, mas, em contrapartida, 

permitiria ao eleitor fazer escolhas mais detidas e informadas. Esta medida servirá 

para racionalizar as operações eleitorais e obrigar as legendas a recrutarem militantes 

e candidatos mais qualificados, já que as disputas tenderão a ser tornar mais ferozes.  

Em segundo lugar, já passou da hora de se corrigir as distorções 

na representação regional na Câmara dos Deputados. A redução para quatro, do 

número mínimo de deputados federais que cada Estado deve eleger, a um só tempo, 

equilibraria um pouco mais a representatividade da população de São Paulo, sem 

prejuízo da manutenção da proporcionalidade da disputa nos pequenos Estados, e 

equilibraria o peso das lideranças partidárias e das próprias legendas no cenário 

nacional. 

Da mesma forma, em terceiro lugar, como mais um antídoto à 

oligarquização, é necessário avaliar seriamente a possibilidade de flexibilização das 

regras de formação de partidos e de lançamento de candidaturas para as eleições 

estaduais e, principalmente, municipais. Dos 5.565 municípios brasileiros, apenas 

164, ou pouco menos de 3% deles, têm mais de 100.000 eleitores. No outro extremo 



 414

da tabela demográfica, 4.457 cidades, ou pouco mais de 80% do total, têm até 20.000 

eleitores. Não faz sentido tratar a eleição nestas pequenas localidades com regras 

pensadas a partir dos mesmos fundamentos utilizados para organizar a eleição para 

presidente da República (excetuada a lógica do 2º turno, claro). 

Nestas pequenas localidades, o critério partidário perde grande 

parte de sua significação. O personalismo do voto é quase inevitável, pois as chances 

estatísticas de o eleitor conhecer pessoalmente o candidato são brutalmente altas. Da 

mesma forma, pelas mesmas razões, nestas pequenas localidades, a lógica das 

alianças e composições entre executivo e legislativo e da conduta dos vereadores, na 

maior parte das hipóteses, também não respeita a estrutura partidária. 

Ademais, as gritantes diferenças regionais também ecoam nos 

partidos políticos. A impressão que se tem é que a manutenção da exigência de caráter 

nacional aos partidos políticos é grande responsável pela sua fragmentação interna.  

Assim, afigura-se útil permitir-se a formação de legendas 

regionais e municipais, obedecidos rígidos critérios. 

Para se evitar o risco de pulverização para o qual alertam os 

críticos dos partidos regionais, seria necessário, antes de tudo, traçar os limites 

geográficos à atuação das agremiações. Para tanto, faze-se necessário deixar claro que 

os partidos locais só poderiam participar das eleições para formação dos governos 

locais. Os partidos estaduais, por sua vez, poderiam disputar as eleições dos governos 

estaduais e municipais de seu Estado. Finalmente, os partidos nacionais poderiam 

participar de todas as disputas nacionais e, mais do que isso, apenas eles poderiam 

disputar as eleições para os órgãos representativos federais. 

É claro que esta possibilidade de formação de partidos locais e 

regionais também deve se submeter a regras preestabelecidas relativas à necessidade 

de apresentação de um número específico de assinaturas de eleitores apoiadores da 

sua fundação. Da mesma forma, seria de todo adequado que também estes partidos 

locais e regionais se submetessem aos limites de alguma cláusula de desempenho, até 

mesmo para evitar que a formação destas legendas culminasse por dificultar mais do 

que favorecer o sistema como um todo.  

Não se nega que, especialmente, no âmbito estadual, nas 

capitais e nos municípios com mais de 200.000 eleitores, esta proposta de 
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reformulação pode gerar muitas resistências para ser implantada. Por esta razão, 

certamente seria mais conveniente iniciar o processo de flexibilização partidária pelos 

pequenos municípios e, a partir de criteriosa análise dos impactos destas mudanças 

sobre o cenário político geral, avaliar se o processo de abertura deverá progredir ou 

não. 

A outra providência, complementar à anterior, consiste na 

derrocada do monopólio dos partidos na apresentação das candidaturas a cargos 

eletivos. E aqui cabe o alerta: a possibilidade de apresentação de candidaturas 

independentes deve valer para qualquer cargo eletivo, mas com algumas ressalvas.  

Apenas os candidatos suportados por partidos teriam acesso ao 

horário gratuito de rádio e televisão e ao fundo partidário. Na prática, nas eleições 

para o preenchimento de cargos estaduais ou federais (ou mesmo municipais, nos 

grandes municípios), esta regra praticamente limitaria as disputas independentes aos 

cargos legislativos. Ademais, nas eleições legislativas, o candidato independente deve 

atingir o coeficiente partidário para ter acesso à vaga. Isto também desencorajaria a 

apresentação de candidaturas avulsas inviáveis. 

É claro, ainda, que também para a apresentação de candidaturas 

independentes pode (e deve) ser exigida pela legislação infra-constitucional uma 

quantidade definida de assinatura de eleitores, proporcional ao cargo que se pretende 

disputar de forma autônoma. Além disso, uma vez mais, seria de todo recomendável 

que estas mudanças fossem feitas de maneira paulatina, a começar dos menores 

municípios, para só depois serem incorporadas às disputas mais elevadas. 

Em quarto lugar, para preservar a fidelidade com o resultado 

das urnas, seria também conveniente limitar as possibilidades de acesso ao poder dos 

vices e dos suplentes de senadores. 

No modelo imaginado neste trabalho, por diversas razões 

práticas, a figura do vice seria mantida e ele assumiria o cargo caso a vaga do titular 

se desse nos dois últimos anos do mandato (para manter a lógica constitucional atual). 

Entretanto, se a vaga ocorresse nos dois primeiros anos, o vice só assumiria pelo 

período necessário à eleição do novo chefe que completaria o mandato do anterior.  

No que se refere aos suplentes de senadores, a idéia é instituir a 

necessidade de realização de novas eleições se a vacância do cargo de senador ocorrer 
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até oito meses antes da data marcada para a realização das próximas eleições 

ordinárias federais e estaduais ou das municipais, independentemente da existência de 

suplentes à disposição do cargo. Entende-se que este prazo seria suficiente para a 

realização de uma disputa relâmpago antes do início da campanha eleitoral 

regulamentar daquele ano – geralmente iniciada no mês de julho. Nesta situação, o 

novo senador concluiria o mandato de seu antecessor.  

Paralelamente, deveria se permitir que os partidos 

apresentassem no mínimo dois e no máximo quatro candidatos para cada vaga em 

disputa no Senado. Seria considerado eleito o candidato mais votado da chapa que 

recebesse o maior número de votos e seu suplente o segundo candidato mais votado. 

Quando forem disputadas duas vagas por Estado, seriam considerados eleitos os dois 

primeiros colocados da chapa mais votada e 1º e 2º suplentes os dois seguintes, em 

ordem decrescente de votos, ficando certo que a suplência seria comum. Na derradeira 

hipótese de inexistência de suplentes se a vacância ocorrer dentro daqueles oito meses 

anteriores à realização de quaisquer eleições regulares, o Estado ficaria com sua 

representação desfalcada até a posse do novo senador eleito nos moldes logo acima 

descritos. 

Em quinto lugar, com o objetivo de combater a sensação de 

homogeneização das legendas e para dificultar as cooptações, seria recomendável a 

proibição das coligações para as eleições proporcionais. 

Em sexto lugar, para permitir a oxigenação dos quadros 

partidários e para amenizar os efeitos da oligarquização, dever-se-ia limitar a três o 

número de mandatos que poderiam ser cumpridos por um mesmo político, 

consecutivos ou não, em cada uma das Casas Legislativas federais, estaduais, distrital 

e municipais, com exceção do Senado Federal, para o qual o limite seria de dois 

mandatos. Some-se a isso a possibilidade de reeleição para o mesmo cargo executivo 

apenas por uma única vez. 

Em sétimo lugar, para afastar o risco de pulverização do 

sistema partidário, talvez seja adequado o estabelecimento de um piso de 3% dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço dos Estados que, caso não 

atingido, impediria o partido de ter acesso ao parlamento. Este patamar permitiria o 

acesso ao parlamento – de acordo com os resultados das eleições federais de 2006 – 
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de todos os principais partidos do cenário nacional (com exceção do PC do B). 

Portanto, teria maiores chances de ser aprovado. 

Em oitavo lugar, é necessário estabelecer um calendário mais 

freqüente de votações, a partir da divisão das eleições gerais. De acordo com esta 

proposta, em um espaço de quatro anos teríamos quatro eleições, uma a cada ano, nos 

seguintes termos: no primeiro ano seriam eleitos os representantes municipais 

(prefeito, vice e vereadores); no segundo seriam realizadas as midterm elections, para 

renovação parcial da Câmara dos Deputados (1/3); no terceiro seriam eleitos os 

representantes estaduais (governador, vice, deputados estaduais e distritais e 

senadores) e, finalmente; no quarto ano seriam eleitos apenas o Presidente da 

República e uma parcela dos deputados federais (2/3). 

Finalmente, propõe-se a instituição do recall no cenário 

brasileiro, para apear de qualquer cargo, antes das eleições seguintes, qualquer 

candidato eleito que não tenha se mostrado à altura do exercício do mandato. 

Do lado inverso, a despeito de receberem abordagens 

específicas ao longo do trabalho, pelas diversas razões já expostas e que não cabe aqui 

reproduzir, não foram incluídas como propostas a substituição do voto proporcional 

em distritos plurinominais pela fórmula majoritária em circunscrições uninominais. 

Também não foi proposta a adoção das listas bloqueadas e, finalmente, foi afastada a 

instituição imediata do voto facultativo. 

Nenhum sistema político-partidário pode ser entendido como 

perfeito. Mais do que isso, se não for acompanhado de perto pela sociedade civil 

organizada, ele sempre tenderá à degeneração.  

No caso brasileiro o problema se agrava. O sistema partidário 

brasileiro, apesar de novo, é demandado para oferecer soluções a problemas urgentes 

e vitais de nossa sociedade. Ao mesmo tempo, seu ressurgimento após o último 

período de eclipse democrático coincidiu com o realinhamento ideológico global 

forçado pela queda do muro de Berlim, bem como com a explosão do peso dos 

veículos de comunicação de massa em todos os setores do convívio social – inclusive 

o político. Desta forma, ao mesmo tempo em que se estruturava e se consolidava 

perante a opinião pública, nosso sistema partidário foi forçado a evoluir para se 
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ajustar a uma sociedade mais veloz, responsável pela formulação de demandas cada 

vez mais complexas e volúveis. 

Por estas razões, as análises sobre a conjuntura presente do 

sistema político-partidário brasileiro devem ser sempre bem-vindas. Dada a 

complexidade do tema, provavelmente, elas nunca serão suficientes para elucidá-lo 

cabalmente. Isso porque, em função da natureza absolutamente dinâmica do 

fenômeno político-partidário, assim que políticos e estudiosos chegarem a um 

consenso com relação a uma de suas clivagens, outras se mostrarão de urgência 

correção. 

Por todo o exposto, as conclusões alcançadas e as propostas ora 

formuladas, longe de se firmarem aos leitores como pacotes definitivos, prontos e 

acabados, se forem capazes apenas de gerar alguma espécie de debate, já terão 

cumprido seu papel. 
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