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RESUMO

A crise política que vive nosso país em seus dias atuais lança questionamentos, críticas e desinteresse por instituições políticas, como os partidos 
políticos. No Brasil a representação política passa pelos mesmos, uma vez que uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária. 
Questionamentos feitos sobre aspectos desta filiação, suscitaram regulações como a Lei 9.096/95 – Lei dos Partidos Políticos.  Esta pesquisa se 
propõe a estudar os casos de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária. Entende-se que o mandato eletivo pertence ao partido, no 
entanto, é comum casos de candidatos que utilizam das siglas partidárias em benefício próprio, esquecendo-se dos ideais e filosofias do partido 
pelo qual se elegeram, ou seja, candidatos sem compromisso com a ideologia do partido ao qual pertencem. A fidelidade partidária é aspecto 
indispensável ao fortalecimento da instituição política. Por muitos anos ocorreu uma valorização do candidato em detrimento do partido, 
situação que facilitou a migração partidária, muitas vezes por questões meramente eleitoral ou pessoal. Portanto, o descompromisso ideológico 
por vezes levou ao “troca-troca” de partido. Porém, como fica a questão da fidelidade partidária e o mandato eletivo nestas trocas de partidos? 
Esta pesquisa encontra-se em andamento e tem como objetivo analisar os casos de perda de mandatos eletivos por infidelidade partidária 
envolvendo os deputados federais a partir de 2007, além de abordar aspectos políticos que envolvem o tema, visando os resultados que a lei de 
infidelidade partidária trouxe. Também é objetivo desta pesquisa verificar as ações contra deputados federais relacionadas à infidelidade 
partidária, a fim de constatar a tendência das decisões. Esta é uma pesquisa predominantemente qualitativa, sem prejuízo do uso de técnicas de 
análise quantitativa. Serão analisados julgamentos, proposições legislativas, mudanças institucionais e registros de migrações partidárias a partir 
de 2007. Mesmo com a regra da perda de mandato por infidelidade partidária, observa-se uma grande quantidade de trocas de partidos por parte 
dos deputados federais. Ressalta-se que a atual legislatura da Câmara Federal é a mais “infiel” dos últimos anos. Do total de trocas realizadas, 160 
ocorreram nesta última legislatura que começou em 2015; ¼ dos parlamentar mudou de partido. Segundo dados da Câmara dos Deputados, 
foram quase 400 trocas desde 2007, quando o TSE determinou que o mandato pertence ao partido, e não ao político detentor do mandato. Deste 
total, apenas 2 parlamentares federais tiveram seus mandatos cassados por infidelidade partidária, ambos deputados do DEM. Walter Brito Neto 
(PB), em 2008 e Robson Rodovalho (DF) em 2010. Outro dado relevante da pesquisa é que 31 parlamentares mudaram mais de uma vez de 
partido no período analisado. Na legislatura iniciada em 2007 o partido que teve a maior saída de parlamentares foi o PMDB (13), seguido pelo 
PTB (10). O que mais ganhou foi o PR (22), seguido pelo PSC (12). Na legislatura de 2011 o partido que mais perdeu deputado foi o DEM (27), 
seguido pelo PR (17) e o que mais ganhou foi o PSD (62), seguido pelo SD (24). Já na legislatura de 2015 o partido que teve mais saída foi PMB 
(25), seguido pelo PROS (16) e os que mais receberam foi o PMB (25), seguido pelo PTN (12), hoje o PODEMOS. Diante do que foi apresentado 
conclui-se que a perda de mandato ocorreu apenas excepcionalmente desde a instituição da fidelidade partidária. Percebe-se que as trocas tem 
ocorrido e os deputados federais tem levado consigo os mandatos eletivos, pois suas saídas estão sendo enquadradas nos casos de 
excepcionalidade da lei. A legislação sobre a fidelidade partidária e o entendimento da mesma torna-se importante para que se compreenda a 
dinâmica das trocas de partidos na Câmara dos Deputados, o que traz relevância social e política para esta pesquisa.
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