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Partidos Políticos 

- Fidelidade partidária: a CF/88 coloca a filiação a partido 

político como uma das condições de elegibilidade – os partidos 

políticos detêm o “monopólio das candidaturas”.  

- Assim, a pessoa é livre para escolher o partido ao qual deseja 

se filiar mas, se vier a ser eleita para o cumprimento de 

mandato, deve seguir as diretrizes do partido ao qual se 

vinculou.  



Partidos Políticos 

- Assim, a fidelidade partidária “é uma característica medida 

pela obediência do filiado ao programa, diretrizes e deveres 

definidos pelo partido político” (TSE). 

- Observe que, por se tratar de um sistema representativo, o 

mandato eletivo pertence ao partido e a infidelidade ou a 

desfiliação podem resultar na perda do cargo (e transferência 

do mandato para outra pessoa).   



Partidos Políticos 

- Infidelidade partidária: “ato político daquele que não observa as 

diretrizes partidárias da sua agremiação ou abandona o partido sem 

justificativa” (TSE). 

- A fidelidade e a disciplina partidárias estão regulamentadas nos arts. 

23 a 26 da Lei n. 9.096/95 e o filiado pode sofrer medidas 

disciplinares que podem chegar à expulsão.   

- Respeito ao devido processo legal e ampla defesa. 



Partidos Políticos 

- E se o parlamentar decide se desfiliar do partido? 

- Note que filiar-se ou desfiliar-se de um partido são expressões da 

liberdade individual e não configuram ato ilícito. 

- Porém, “o modelo de democracia representativa adotado pela 

Constituição qualifica o mandato como eminentemente 

representativo da vontade popular (deputados) [...]” (Mendes). 

 



Partidos Políticos 

- O entendimento de que “o mandato pertence ao partido” é 

pacífico e “parece certo que a permanência do parlamentar na 

legenda pela qual foi eleito torna-se condição imprescindível 

para a manutenção do próprio mandato” (Mendes). 

- Assim, como regra geral, o abandono do partido resulta na 

perda do mandato.   



Partidos Políticos 

- Observe o art. 26 da Lei n. 9.096/95: “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”. 

- O TSE regulamentou o processo de perda de cargo eletivo e de 

justificação de desfiliação partidária. 

 



Partidos Políticos 

- Assim, nos termos da Res. n. 22.610/TSE, “o partido político 

interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a 

decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de 

desfiliação partidária sem justa causa” (art. 1º).  

- Justa causa: incorporação ou fusão do partido, criação de novo 

partido, mudança substancial ou desvio reiterado do programa 

partidário ou grave discriminação pessoal.  



Partidos Políticos 

- “O desligamento do parlamentar do mandato, em razão da ruptura, 

imotivada e assumida no exercício de sua liberdade pessoal, do 

vínculo partidário que assumira, [...] provoca o desprovimento 

automático do cargo. A licitude da desfiliação não é juridicamente 

inconsequente, importando em sacrifício do direito pelo eleito, não 

sanção por ilícito, que não se dá na espécie. É direito do partido 

político manter o número de cadeiras obtidas nas eleições 

proporcionais” (MS n. 26.604). 



Partidos Políticos 

- Em havendo a perda do cargo, o suplente ou o vice serão 

empossados, em um prazo de 10 dias.  

- Em se tratando de partido integrante de coligação, ordem de 

substituição é fixada segundo a ordem da coligação – ou seja, 

não necessariamente o suplente será do mesmo partido.  



Partidos Políticos 

- “O quociente partidário para o preenchimento de cargos vagos 

é definido em função da coligação, contemplando seus 

candidatos mais votados, independentemente dos partidos aos 

quais são filiados. Regra que deve ser mantida para a 

convocação dos suplentes, pois eles, como os eleitos, formam 

lista única de votações nominais que, em ordem decrescente, 

representa a vontade do eleitorado” (MS n. 30.260).    

-   



Partidos Políticos 

- Sistema majoritário: muito cuidado - o STF entendeu que a regra da 

perda do mandato não se aplica aos cargos cujos ocupantes são 

definidos pelo sistema eleitoral majoritário. 

- “As características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura 

do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso de 

mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere a 

soberania popular” (ADI n. 5081).   



Partidos Políticos 

- Partidos políticos e organização paramilitar: é expressamente vedado 

pela CF/88.  

- Art. 6º, Lei n. 9.096/95: “é vedado ao partido político ministrar 

instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma 

natureza e adotar uniforme para seus membros”. 

- As ideias devem ser discutidas democraticamente, e não impostas à 

força.  



Partidos Políticos 

- O recebimento de recursos financeiros de procedência 

estrangeira, a subordinação a entidade ou governo 

estrangeiro, a manutenção de organização paramilitar e a não-

prestação de contas à justiça eleitoral podem ocasionar o 

cancelamento do registro civil e do estatuto do partido. 

- O julgamento cabe ao TSE, nos termos do art. 28 da Lei n. 

9.096/95.  



Partidos Políticos 

- “Fundo partidário”: o Fundo Especial de Assistência Financeira 

a Partidos Políticos é regulamentado pelos arts. 38 e sgtes. da 

Lei n. 9.096/95 e é distribuído aos partidos com base, 

principalmente, na proporção dos votos obtidos na última 

eleição geral para a Câmara dos Deputados (art. 41-A). 

- O art. 44 indica como os recursos do Fundo devem ser 

aplicados.  

 



Partidos Políticos 

- Acesso gratuito ao rádio e à televisão: garantido pela CF/88, 

visa difundir programas partidários, transmitir mensagens aos 

filiados, divulgar a posição do partido em relação a temas 

político-comunitários e promover e difundir a participação 

política feminina.  

- A distribuição do tempo é regulamentada pelo art. 49 da Lei n. 

9.096/95. 

 



Partidos Políticos 

- Emenda Constitucional n. 97/2017: alterou o acesso dos partidos 

aos recursos do fundo partidário e tempo gratuito de rádio e TV. 

- Nos termos do atual art. 17, §3º, apenas os partidos que 

obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no 

mínimo 3% dos votos válidos (distribuídos em ao menos 1/3 das 

unidades da Federação, com, ao menos, 2% dos votos válidos em 

cada uma delas) OU  



Partidos Políticos 

- OU tiverem elegido, ao menos, 15 deputados federais, distribuídos 

em pelo menos 1/3 das unidades da Federação. 

- Recomenda-se a leitura da Emenda, pois este dispositivo terá 

aplicação plena a partir das eleições de 2030. 

- Além disso, o novo §5º do art. 17 permite que a pessoa que for 

eleita por um partido que não atenda a estes requisitos possa se filiar 

a outro partido que tenha alcançado estes números, sem perda do 

mandato.   



Partidos Políticos 

- Outra mudança foi feita no art. 17, §1º e diz respeito às coligações: a 

partir da EC n. 97/17, os partidos passam a ser livres para adotar os 

critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições 

majoritárias. 

- Foi proibida a coligação para as eleições proporcionais – esta medida 

só vale a partir das eleições de 2020. 

- Não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas nos 

diferentes âmbitos.    


