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RESUMO 

Trabalhos recentes têm avançado na compreensão do comportamento da 

organização partidária em nível municipal, distinguindo estruturas que evidenciam 

diferentes níveis de institucionalização, quando elas são presentes. Estes trabalhos, 

todavia, caracterizam esta diversidade em um dado momento do tempo. O presente 

estudo tem por objetivo descrever o processo de (i) presença partidária nos 

municípios brasileiros, e (ii) a organização desta ocupação, entre os anos de 2007 a 

2015. Ao final do trabalho, verifica-se elevada variação destas estruturas entre o 

período observado. Algumas hipóteses iniciais são associadas a estas mudanças. 

Entre elas estão o perfil das cidades que influenciariam a decisão do partido político 

entre firmar compromisso naquela localidade para o longo prazo ou apenas 

concorrer pela disputa dos cargos públicos locais. Outra hipótese é que partidos 

menos organizados nos municípios são os que menos mudam a sua direção 

partidária estadual. Estas questões estão associadas tanto à capacidade 

organizativa que o partido possui para buscar seus múltiplos objetivos, quanto à 

democracia interna destas instituições, a depender do grau em que permitem o 

acesso das bases no processo decisório. 

 

Palavras-chave: organização partidária; partidos políticos; democracia partidária; 

municípios brasileiros; direção partidária 

 

  



  

 
 
 

ABSTRACT 

Recent studies have advanced the understanding of municipal level party 

organizational behaviour, highlighting, where present, different levels of 

institutionalization. These studies, however, only able to show this diversity at a given 

point in time. This present study aims to describe the process of (i) brazilian 

municipalities presence by the parties (ii) the organization of this process between 

2007 to 2015. At the end of this study, we can see a high variation within these 

structures on the specified period. Some initial hypotheses can be attributed to these 

changes. Among them, the profile of the cities influence the political parties in making 

decisions between making a firm long term commitment to an area or only contesting 

in local public office elections. Another possibility is that the less organized parties in 

the municipalities are the very same that are less able to change their state party 

leadership. These issues are associated with both the organizational capacity a party 

has with which to pursue its multiple objectives and also the extent to which the 

internal democratic processes of these institutions allow the base access to the 

decision making process. 

Keywords: party organization; political parties; party democracy; brazilian 

municipalities; party leadership 
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Introdução 

O conturbado período político em que se insere o Brasil dos últimos anos, e que veio 

a culminar no impedimento da presidente Dilma Rousseff em agosto de 2016, tem 

dado cenário para elevado grau de incerteza sobre a ainda jovem instituição 

democrática nacional. Dentre a multiplicidade de fatores que levam o país a atual 

crise, não raro tem sido o questionamento do funcionamento das instituições que 

organizam o jogo político, os partidos.  

Em artigo recente publicado pela Folha de São Paulo1, Renato Janine Ribeiro 

verifica a fragilidade da democracia interna aos principais partidos brasileiros. 

Descreve como PT, PSDB e PMDB, têm deliberado sobre importantes decisões 

partidárias por meio de personalidades líderes e não por consenso. O que, de 

maneira geral, tem enfraquecido o processo decisório dos partidos. As resoluções 

autoritárias são exemplificadas por Janine Ribeiro nas duas últimas eleições para 

prefeitura de São Paulo, quando Fernando Haddad passou a concorrer ao cargo no 

lugar de Marta Suplicy em 2012, sem a decisão de prévias ou convenção.  E, nas 

eleições de 2016, quando João Dória venceu as prévias sob a acusação de compra 

de votos por membros importantes do partido. 

Observa-se, portanto, dois problemas iniciais quanto à dinâmica decisória interna 

aos partidos. O primeiro, como aponta Ribeiro, refere-se ao acesso das bases nas 

mais importantes decisões dos partidos, o que acaba por ocasionar o afastamento 

dos afiliados e sentimento geral de baixa representatividade destas organizações. O 

segundo é relacionado à própria capacidade de decisão da organização partidária, 

quando da multiplicidade de personalidades líderes no partido. Não por acaso, 

crescente tem sido a sensação de possíveis mudanças de siglas – ou “rachas” – 

destas personalidades nos partidos mais organizados. Para que se possa entender 

o desdobramento dos dois problemas, entretanto, é necessário verificar como afinal 

se organizam os partidos brasileiros. 

                                            
1
 Folha de São Paulo, 29 de dezembro de 2016. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/12/1844826-partidos-sem-democracia-interna.shtml>  

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/12/1844826-partidos-sem-democracia-interna.shtml
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A lei 9.096 de 1995, ou Lei dos Partidos, regulamenta o Artigo 17 da Constituição 

Federal, que garante o pluripartidarismo e a autonomia partidária, direitos 

fundamentais estabelecidos pela Carta Magna. Dentre as mudanças institucionais 

trazidas pela Lei dos Partidos está a autonomia de organização do partido político e 

das suas estruturas subnacionais. Desde então, este passa a determinar regras 

próprias de hierarquia e punições para o descumprimento de condutas previamente 

estipuladas em seus estatutos. 

Dos partidos, exige-se apenas o apoio mínimo (0,5% dos votos totais para a Câmara 

na última eleição) de eleitores não filiados a outras siglas, e distribuídos por ao 

menos um terço dos estados no momento de sua criação. Assim, grande tem sido a 

heterogeneidade destas estruturas em um sistema onde o número de novas 

organizações tem aumentado significativamente. Seja na forma como as lideranças 

são formadas, ou como as bases afiliadas participam de decisões-chave, tal qual a 

seleção dos candidatos à disputa, o financiamento das subunidades ou a escolha 

dos líderes de partido.  

Soma-se a isso, a particular divisão administrativa brasileira que, além dos estados, 

conta também com uma vasta quantidade de municípios. A disputa dos partidos 

ocorre em três níveis: nacional, estadual e municipal, onde este último oferece um 

cenário mais amplo de possibilidades de disputa pelo poder político. Além da 

exigência de nacionalização mínima dos partidos no momento de sua criação, a lei 

9.504, que regulamenta a concorrência eleitoral, determina a participação das 

eleições apenas em locais onde os partidos obtenham direção partidária própria, 

interna a circunscrição administrativa a que pretendem o pleito. Sendo assim, a 

ocupação do município por um órgão de direção partidária pode envolver múltiplos 

objetivos, desde a disputa por cargos majoritários e legislativos locais, até a 

mobilização de uma base filiada regional e o avanço da nacionalização do partido. 

Com relação à hierarquia e organização dos três níveis de direção partidária, a Lei 

dos Partidos determina apenas o órgão nacional como quadro máximo de 

representação da organização, concedendo grande autonomia aos partidos. 
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Observando-se os estatutos dos sete partidos brasileiros mais estudados pela 

literatura2, entretanto, observa-se um padrão de hierarquia de decisão do “topo para 

a base” entre os níveis. Isto é, a direção nacional pode arbitrar sobre as demais 

direções estaduais, em questões como a distribuição de recursos do Fundo 

Partidário dentro dos limites previstos pela Lei dos Partidos – até 50% para o órgão 

nacional e até 60% para estados e municípios – e a dissolução de órgãos estaduais 

em caso de descumprimento do estatuto. O mesmo ocorre entre os níveis estadual e 

municipal. A Lei dos Partidos define ainda que as despesas de cada subunidade não 

sejam repassadas para os demais órgãos partidários no caso da impossibilidade de 

pagamento.   

Por outro lado, as eleições dos membros de cada direção ocorrem da “base para o 

topo”, onde as bases filiadas elegem esferas municipais, que elegem os delegados 

estaduais que, por sua vez, elegem os delegados nacionais. A exceção ocorre 

quando do direcionamento de uma comissão provisória, para posterior instauração 

de um órgão diretório com direção eleita pelas bases, ou por comissão interventora, 

devido a dissolução de órgão anterior, pela direção hierárquica superior.  

Assim, ainda que as subunidades partidárias instauradas nos municípios constituam 

certo grau de autonomia nos regimentos, alguns mecanismos de controle das 

lideranças estaduais e nacionais prevalecem e constam nos regimentos dos 

partidos. Em período mais recente, entretanto, o TSE tem procurado meios de limitar 

o recurso das comissões provisórias com a resolução 23.465 de 2015, estipulando o 

prazo máximo de 120 dias para a sua duração, a partir de março de 2017, ainda que 

preveja situação de casos de exceção.  

Como têm se estruturado nos municípios os principais partidos brasileiros? O 

presente trabalho pretende contribuir com a discussão a respeito do processo pelo 

qual os partidos têm ocupado ou não determinada cidade, e a forma como esta é 

realizada. O processo de ocupação se relaciona à capacidade que cada partido tem 

                                            
2
 Foram examinados os estatutos mais recentes do PT, PMDB, PSDB, PDT, PTB, PP e DEM, 

cadastrados no site do TSE até agosto de 2016.  
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse  

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse
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apresentado de preencher o território nacional. Isto é, refere-se ao nível de 

nacionalização partidária. A forma como esta ocupação é realizada, por sua vez, 

envolve dois aspectos principais: a democracia interna aos partidos e como estes 

conseguem se organizar para perseguir, de forma eficiente, os múltiplos objetivos e 

interesses a que representam. 

A aproximação utilizada pelo trabalho para ambos os aspectos será análoga à 

intuição dada pela literatura corrente: a proporção de comissões provisórias 

existentes em cada partido. Com relação ao primeiro, a participação dos quadros 

internos no processo decisório, o maior percentual de comissões revela o quanto a 

direção partidária nos municípios é determinada pelas bases afiliadas ou pela 

direção estadual. Um resultado importante associado à maior capacidade 

democrática de organizações constituídas essencialmente por diretórios pode ser 

observado pela alternância de poder associada às direções estaduais.  

O segundo aspecto, entretanto, envolve maior complexidade. O trabalho procura 

observar algumas características que poderiam relacionar a organização por 

comissão provisória ao maior nível de institucionalização partidária, por 

determinantes apontados por Panebianco (2005). A principal delas é o tempo de 

duração das estruturas. A comissão revela, neste sentido, a ausência de 

compromisso do partido em longo prazo naquele município. Outras características 

que se relacionariam aos partidos com maior proporção de comissões provisórias à 

ideia de instituições mais frágeis são o menor envolvimento de número de 

participantes locais e a menor correspondência do número de membros estipulados 

pelos estatutos com os existentes na organização municipal. 

Esta discussão, iniciada por trabalhos mais recentes, é realizada pela diferenciação 

entre as principais organizações partidárias e não pela sua análise sistêmica. Os 

partidos selecionados pelo trabalho são os mesmos estudados pelos trabalhos de 

Almeida e Carneiro (2008), Guarnieri (2011), Braga et al. (2012) e Ribeiro (2013). 

São eles: PT, PMDB, PSDB, PTB, PP e DEM. Para a avaliação das cidades, a 

pesquisa considera todos os municípios brasileiros registrados pelo IBGE no 
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respectivo ano. A escolha da amostra foi realizada com o intuito de contribuir com os 

trabalhos já existentes sobre o tema. 

Trata-se, portanto, de uma análise descritiva do banco de organizações partidárias 

do TSE entre os períodos de 2007 a 2015, onde o objetivo principal é verificar se os 

resultados ao longo dos últimos anos destoam ou corroboram com os achados da 

literatura recente. Esta que tem trabalhado o tema como o retrato de determinado 

período e não pela variação ao longo dos anos. Portanto, esta contribuição ainda é 

inédita. Além disso, pretende-se levantar hipóteses que possam ajudar a entender a 

mudança desta composição nos últimos anos pela associação de outros fatores 

além do funcionamento da organização interna ao partido. 

As informações sobre organização partidária estão disponíveis no site do TSE no 

seguinte endereço eletrônico: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/orgao-

partidario. Os dados agregados foram fornecidos pela instituição para o período de 

2007 a 2015. A dificuldade de se analisar os dados de organização municipal está 

em verificar um período comum de comparação entre as organizações, pois que 

toda organização partidária pode ter sido iniciada e/ou finalizada no decorrer do 

mesmo ano.  

Como tentativa de resolução deste entrave, a proposta desenvolvida pelo trabalho é 

tentar emular um “balanço contábil” com os dados, considerando a “posição” do 

partido no dia 31 de dezembro de cada ano em determinado município. Neste caso, 

poderia ocupar um diretório; comissão provisória / interventora; ou não ocupar o 

local naquele instante. Considera-se um município “desocupado” ou “vazio” pelo 

partido quando, por exemplo, a organização manteve-se com um diretório até parte 

do ano, mas destitui esta organização sem ocupa-lo novamente no último dia do 

mês de dezembro. 

Para que se obtenha alguma informação quanto à representatividade da 

organização encontrada no decorrer do ano observado, acrescenta-se a variável de 

duração de dias em que esta se manteve com determinado tipo de organização. 

Assim, é possível verificar quantos dias a organização se manteve com o “tipo” de 

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/orgao-partidario
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/orgao-partidario
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organização apresentada no último dia do ano e verificar os casos, por exemplo, 

onde a mudança do tipo de organização se dá apenas no dia 31 de dezembro, 

sendo esta pouco significativa para aquele ano. Perde-se, contudo, o detalhe do 

mês em que o partido mudou o tipo de organização. Os “balanços” foram feitos para 

todos os partidos registrados no TSE em seu ano respectivo, por meio da linguagem 

de programação R. Os scripts podem ser encontrados no seguinte endereço: 

https://github.com/brunomitio/Organizacoes-Partidarias. 

O trabalho esta dividido em dois capítulos além desta introdução e a conclusão. O 

primeiro é essencialmente descritivo das variações de estrutura organizativa, 

enquanto o segundo pretende levantar alguns aspectos relacionados a estas 

mudanças. Conclui-se que a heterogeneidade da composição organizativa dos 

partidos se dá não apenas em termos regionais, mas também no decorrer do tempo 

analisado. 

No capítulo 1, Ocupação e Organização dos Partidos Brasileiros, se investiga a 

organização municipal dos partidos nos estados ao longo dos anos observados. 

Objetiva, inicialmente, qualificar cada partido pela mudança do grau de ocupação 

nos municípios entre os anos. Em termos gerais, é notável o crescente processo de 

ocupação dos partidos selecionados. Em seguida, pretende-se qualificar o “tipo” de 

ocupação do partido, utilizando-se o identificador de organização dos partidos nos 

municípios proposto por Guarnieri (2011), para cada estado e entre os anos. Por fim, 

objetiva-se sintetizar o processo de ocupação e organização nos últimos anos para 

os partidos nos estados. 

O capítulo 2, A Escolha do Partido Pelo Tipo de Presença e Organização no 

Município, trabalha com os resultados encontrados anteriormente. A partir da 

descrição anterior, busca entender o processo de escolha do partido de ocupar  e se 

organizar  no município, ou não, a partir de duas óticas. Na primeira parte, sobre o 

aspecto do perfil dos municípios, ou seja, quais as características onde a 

organização mais complexa é instituída. Pretende-se mapear em que tipo de cidade 

os partidos, em geral, preferem construir relação de longo prazo com as bases 

https://github.com/brunomitio/Organizacoes-Partidarias
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locais. Na segunda parte do capítulo, o problema é retratado sob a ótica da direção 

partidária estadual, que mesmo arbitrando sobre a organização do partido no 

estado, também é escolhida por membros de direção municipal.  Ao final do 

trabalho, espera-se contribuir com o debate acerca do funcionamento interno aos 

partidos e a produção de novos trabalhos sobre o tema. 

Ao final do trabalho, os resultados principais corroboram com o que tem sido 

descrito pela literatura. Os partidos mais organizados e nacionalizados, PT, PMDB e 

PSDB, mantem funcionamento bastante distinto dos quatro partidos restantes. Não 

há grande variação no ranking de ocupação e organização partidária, observado 

pela literatura, nos últimos anos. Entretanto, em oposição ao processo de ocupação, 

o nível geral de organização tem para todos os partidos observados declinado nos 

últimos anos. Isto tem ocorrido por conta da expansão das comissões provisórias e 

encerramento de parte dos diretórios.  

Não por acaso, os exemplos dados por Janine Ribeiro são justamente aqueles que 

se diferenciam por contar com maior nível de organização e democracia interna. A 

deterioração da estrutura organizativa partidária não é observada na comparação 

entre os partidos, mas pela variação dos mesmos no tempo. Espera-se que, a partir 

dos resultados aqui encontrados, novos trabalhos permitam compreender se a 

mudança da composição organizativa dos partidos representa, de fato, 

desestruturação sistêmica e o que isto pode acarretar em termos de capacidade 

organizativa e de acesso das bases aos circuitos decisórios. 
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1 – Ocupação e Organização dos Partidos Brasileiros 

Como se diferenciam os partidos? De acordo com a literatura recente, uma forma de 

se construir esta separação se dá por meio das diversas arenas em que atuam, 

desde os objetivos programáticos até o exercício das atividades no parlamento. 

Outra forma de se olhar para a questão, na qual este trabalho pretende se inserir, é 

dado pelo grau de organização interna destas estruturas. 

De maneira geral, a literatura tem trabalhado duas formas de tratar a organização 

partidária. A primeira delas associa dimensões externas à agremiação para explicar 

seu funcionamento. Neste caso, se caracteriza o sistema partidário. Chandler e 

Chandler (1987) utilizam a divisão das unidades federativas, segundo os quais 

níveis mais interdependentes de federação estariam associados aos partidos mais 

estruturados ou organizados. Federações mais autônomas, por outro lado, 

incentivariam o insulamento das lideranças partidárias, reduzindo a necessidade de 

nacionalização dos partidos. 

Outro exemplo que associa a dimensão organizacional a um fator externo é dado 

por Samuels e Shugart (2010). Neste caso, a necessidade da ação coletiva entre os 

quadros internos explicaria diferentes formas de organização entre os partidos. Os 

autores diferenciam as organizações partidárias pelos sistemas parlamentarista e 

presidencialista. No presidencialismo, a necessidade de articular os objetivos entre o 

nível federal e local simultaneamente, não existente no primeiro caso, dificultaria a 

ação conjunta. Diante disso, a estrutura partidária dependeria da sua capacidade de 

lançar, ou não, um concorrente ao chefe do Executivo. Partidos mais organizados 

teriam maior facilidade de lançar candidatos à disputa nas eleições majoritárias. 

A segunda forma de se caracterizar a organização partidária decorre da linha de 

análise inaugurada por Michels (1982), que pretende explicar a organização 

partidária por meio da dinâmica dos quadros internos. Diferente dos dois exemplos 

anteriores, a “Lei de Ferro das Oligarquias” identifica a hierarquia na organização, 

diferenciando os partidos pela forma como esta se dá.  Mais recentemente, autores 

como Kirchheimer (1966), Katz e Mair (1994) e Panebianco (2005), têm observado o 
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processo de profissionalização partidária como protagonista na diferenciação dos 

quadros internos e formação das lideranças. 

Segundo Katz e Mair (1994), a atual organização partidária é resultado de um 

processo em desenvolvimento onde anteriormente: (1) o partido seria membro da 

sociedade civil e do estado (oligarquia); (2) passaria por representante da sociedade 

civil no Estado (partido de massas); (3) permaneceria “fora” da sociedade civil, 

atuando como um broker de seus principais interesses no Estado (partido catch-all); 

e por fim, (4) e, por fim, seria “membro” do Estado e ainda mais distante dos 

interesses diretos da sociedade civil, o partido cartel. Neste sentido, os autores 

defendem a existência de certo nível de conluio entre os competidores na arena 

política contemporânea, dividindo algumas áreas de interesses mútuos. A principal 

delas é a sobrevivência do grupo político. 

Entretanto, a importância da cooperação interna ao partido não tem menos 

relevância no argumento de Katz e Mair (1994), que dividem a organização 

partidária em três subestruturas ideais: o partido em cargo público, a direção 

partidária e os membros partidários. À medida que a dependência das organizações 

por recursos públicos aumenta no decorrer do século XX, eleva-se também a 

autonomia do partido em cargo público com relação a sua direção partidária e aos 

membros partidários. Esta mudança, entretanto, teria acompanhado o processo de 

profissionalização da direção partidária já observada por Kirchheimer (1990).  

Com o maior nível de profissionalização da direção, maior seria o critério que esta 

utilizaria para a seleção de seus egressos que, por sua vez, passariam a ter 

propensão maior a endossar as políticas propostas por estas lideranças. (KATZ & 

MAIR, 1995). Então, dentre as características do partido cartel está, 

paradoxalmente, a maior autonomia de suas partes internas. Seria a passagem de 

uma estrutura hierarquizada para uma organização, nos termos dos autores, de 

estratarquia (stratarchy). Isto é, organizada, mas com algum grau de autonomia 

entre as suas partes.  
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Katz e Mair (1994) extrapolam esta condição de estratarquia da organização 

partidária para o nível subnacional, onde os líderes locais estariam desencorajados 

a intervir diretamente nos assuntos nacionais, pelo relativo “controle” da direção 

partidária nacional sobre seus membros. Porém, tanto a direção nacional quanto a 

liderança local teriam estímulos para manter a autonomia in loco de modo a 

fomentar a participação dos membros locais. Este resultado é semelhante ao 

encontrado por Guarnieri (2011), para os partidos poliárquicos no Brasil, com 

elevada organização, mas algum nível de autonomia entre as suas subunidades. 

Carty (2004) e Bolleyer (2011) inserem o sistema de estratarquia em um contexto de 

tipificação dos partidos pela dinâmica dos quadros internos. Especificamente, 

Bolleyer (2011) verifica três modelos de dinâmicas distintas: hierarquia, estratarquia 

e federação, tendo como critério a alocação de recursos entre os níveis regional e 

nacional e a forma pela qual os objetivos nacionais são localmente representados.  

Na hierarquia, tem-se a centralização do poder, por meio de uma estrutura top-

down, ou “do topo para a base”; enquanto na federação, o poder é disperso 

territorialmente e a estrutura de poder se dá “da base para o topo”, ou bottom-up. A 

estratarquia seria, então, uma espécie de intermédio entre os dois modelos. 

Panebianco (2005), por sua vez, propõe um modelo de desenvolvimento 

organizativo em duas fases. Na primeira, a organização teria alguns traços mais 

próximos ao partido de massas: objetivo claro em comum, a predominância de 

incentivos coletivos, maior discricionariedade da liderança e predomínio da 

organização sobre o ambiente externo. Na segunda fase, teria características mais 

próximas ao partido catch-all: o maior objetivo seria a própria sobrevivência da 

organização e sua distribuição de poder, a predominância de incentivos seletivos, 

menor discricionariedade da liderança e uma estratégia de adaptação ao ambiente 

externo. 

O desenvolvimento que ligaria a primeira à segunda fase seria o processo de 

institucionalização, sendo também o critério de tipificação principal do partido, 

assumindo-se assim, a existência de um grau de institucionalização partidária 
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mensurável. Dois aspectos seriam então fundamentais na conceituação do autor: o 

modelo originário e o processo de institucionalização.  

Com relação ao primeiro aspecto, sua principal diferenciação está em como o 

partido se desenvolveria: por penetração territorial em torno do espaço, isto é, 

quando a direção partidária central controlaria o processo de expansão de suas 

subunidades; ou por difusão, quando esta expansão se daria por meio de acordo / 

facções entre elites locais já preexistentes. Com relação ao segundo, o grau de 

institucionalização dependeria do nível de autonomia da organização com o 

ambiente externo e do nível de sistemicidade entre as partes da organização. Ou 

seja, o quanto a direção partidária – ou coalizão dominante – seria capaz de 

controlar suas subunidades. Um grau de autonomia elevado entre as subunidades 

da organização representaria menor nível de homogeneidade entre as lideranças 

locais e menos estáveis seriam as decisões partidárias.  

1.1 Os Partidos Brasileiros 

Dado o breve contexto acerca da literatura sobre a organização partidária a partir 

dos quadros internos, como funcionariam os partidos brasileiros? Muitos trabalhos 

têm verificado aspectos importantes a respeito do modelo originário – não 

necessariamente com o instrumental teórico de Panebianco (2005) – a partir de 

estudos de caso. Kinzo (1998) analisa o PMDB, partido heterogêneo e 

territorialmente disperso, como resultado da trajetória do MDB em meio ao 

bipartidarismo na ditadura militar.  

Roma (2000) descreve o PSDB em dois momentos históricos: sua fundação a partir 

da dissidência com o PMDB e a coalizão com o PFL nas eleições de 1994. 

Caracteriza-o pela sua origem interna ao parlamento e ação pragmática, com vistas 

à disputa eleitoral, como um partido de quadros. Amaral e Meneguello (2008) 

analisam o PT, a partir de sua origem, com uma organização que se diferenciaria 

dos demais partidos então existentes pelo maior envolvimento dos membros 

partidários de base, até sua reestruturação recente. Em avaliação feita com os 

membros delegados do partido, identificam maior autonomização das lideranças 
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locais e alguns dispositivos de distribuição de poder, como o Processo de Eleição 

Direta (PED). 

Quando se avalia os partidos de forma comparada, parte do debate recente tem 

discutido o controle da direção partidária sobre a competição eleitoral e os membros 

partidários. Almeida e Carneiro (2008) apontam a correlação entre votos nas 

eleições municipais e estaduais, sugerindo a existência de coordenação partidária e 

relevância da organização, entre os sete maiores partidos. O estudo comparado das 

organizações partidárias, entretanto, é iniciado por Guarnieri (2011), que descreve 

como estas se estruturam a partir de suas bases filiadas. O autor, a partir da 

observação dos estatutos partidários, observa a estrutura formal “da base para o 

topo” das organizações. 

Observando-se os estatutos mais recentes dos partidos selecionados3, a 

organização formal observada por Guarnieri (2011) ainda permanece. Em termos 

gerais, a direção partidária é eleita por membros dos diretórios em cada nível. Os 

diretórios municipais são eleitos pelas convenções municipais, geralmente formadas 

por membros da base, filiados por pelo menos um ano. Tais convenções também 

elegem os candidatos à prefeitura e à lista de vereadores pelo partido; arbitram 

sobre as coligações locais; além de elegerem os delegados membros dos diretórios 

estaduais. O diretório estadual e nacional funcionam de maneira semelhante para os 

respectivos níveis de atuação. 

Contudo, como observam Guarnieri (2011), Braga et al. (2012), Braga e Pimentel Jr. 

(2013) e Ribeiro (2013), a atual legislação brasileira e os estatutos partidários têm 

permitido o mecanismo de dissolução dos diretórios locais para a instauração das 

chamadas comissões provisórias municipais, nomeadas a partir da direção partidária 

estadual. Ou seja, neste segundo cenário, o controle é feito “do topo para a base”.  

                                            
3
 Foram examinados os estatutos mais recentes do PT, PMDB, PSDB, PDT, PTB, PP e DEM, 

cadastrados no site do TSE até agosto de 2016.  
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse 

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse
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Em termos gerais, os estatutos preveem a instauração de comissões provisórias 

para os municípios onde “não existam diretórios”, ou onde estes foram destituídos. 

As comissões provisórias municipais são constituídas por um número de membros 

que varia, em media, de cinco a 15 e são determinados diretamente pela direção 

estadual. Apenas para efeito de comparação, o PSDB prevê, no mínimo, 60 

membros para cada diretório municipal. Isto, pois, a comissão provisória exerce as 

mesmas atribuições da comissão executiva (direção) municipal e não de diretório, 

podendo inclusive convocar convenções municipais extraordinárias, com poder de 

seleção de candidatos e de formação de listas. Apesar do caráter “provisório” destas 

organizações, não existe, para os estatutos observados, determinação prévia exata 

quanto à sua duração. A única exceção é o PMDB, que determina o prazo de 90 

dias renováveis por duas vezes. Os demais partidos, quando determinam o prazo 

limite, não restringem sua prorrogação. Como mencionado anteriormente, a 

resolução 23.465/15 do TSE prevê a limitação destes prazos a partir de 2017. 

Para os partidos avaliados também não existe a determinação nos estatutos de 

como a escolha de criar ou não uma comissão provisória é feita. Ao final de 2015, a 

ausência de qualquer organização partidária municipal entre os partidos observados 

manteve-se entre 13% (PSDB) a 35% (PDT) do total de municípios. Sendo assim, a 

escolha da comissão executiva estadual sobre instituir a presença local passa por 

critérios não formais, isto é, não previamente estabelecidos em estatuto. Ribeiro 

(2013) aponta a Lei dos Partidos de 1995 – em oposição a Lei Orgânica dos 

Partidos que vigorava desde 1979 – e o ganho de autonomia partidária como ponto 

de inversão necessário para o entendimento destas estruturas. Assim, as regras 

institucionais vigentes dão margem para diferentes tipos organizacionais. 

O Gráfico 1 resume a proporção de organizações municipais por tipo de organização 

e a proporção de municípios sem presença partidária, os vazios, ao longo dos nove 

anos observados, para amostra de partidos. Observa-se intenso processo de 

ocupação dos municípios pelos partidos. Em 2007, quase 55% dos municípios não 

contavam a presença dos sete principais partidos brasileiros. Esta proporção, 

contudo, alcança o menor patamar ao final de 2011 (13%). Porém, como se pode 
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observar no Gráfico 1, o processo de ocupação se deu principalmente sob a forma 

da expansão do número de comissões provisórias. Dois “picos” desta expansão são 

observáveis: em 2011 e 2015, anos que precedem a disputa eleitoral nos 

municípios. A proporção de diretórios, entretanto, manteve-se entre cerca de 30 e 

40% ao longo de toda a série. 

 
Gráfico 1 – Proporção de municípios por organização partidária entre 2007 e 2015 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

 

Existe, portanto, duas opções fundamentais quanto ao processo de expansão 

partidária sobre os municípios. Nesse sentido, Braga e Pimentel Jr. (2013) 

diferenciam dois tipos possíveis de nacionalização partidária no Brasil: (i) pela 

presença de qualquer estrutura organizacional que permita o partido se lançar à 

disputa eleitoral local, e (ii) a nacionalização em termos de institucionalização 

partidária, pela presença de diretórios nos municípios. O primeiro tipo é tema de 

investigação da subseção que se segue. A nacionalização em termos de 

organização é discutida na terceira subseção e na primeira parte do segundo 

capítulo, com a caracterização dos municípios. Ao final do primeiro capítulo, discute-

se uma proposta de tipologia dos partidos nos estados com base no trabalho de 

Guarnieri (2011). 

1.2 Ocupação Partidária Municipal Nos Estados 

Dos partidos considerados, o PT constitui a maior ocupação de 2010 a 2014, com 

presença em quase 80% de todos os municípios brasileiros. Esta proporção chega a 
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97% nos anos de 2012 a 2013, retornando aos 80% em 2015. Em 2014, a ocupação 

foi a menor desde 2009, quando alcança 71%, por conta da queda do número de 

diretórios. Em 2015, apesar da reocupação de parte dos diretórios perdidos no ano 

anterior, é superado pelo PSDB em termos de ocupação do território, por conta do 

avanço do número de comissões provisórias deste último.  

O estado com menor presença municipal do partido ao longo do período observado 

é o Paraná (mais de 45% dos municípios não tinham a presença do partido em 

2015). A partir de 2014, novos estados apresentam maiores porcentagem de vazios: 

Mato Grosso (32% em 2015), Goiás (36%), Paraíba (41%) e Roraima (53%). Os 

demais estados superaram os 70% em 2015. A Figura 1 descreve este processo 

pela porcentagem de municípios sem organização partidária nos estados (os 

estados identificados pela cor vermelha são os que apresentam maiores proporções 

de municípios sem organização). 

 
Figura 1 – Densidade de municípios sem organização partidária por UF entre 2007 e 
2015 – PT 

Fonte: TSE. Elaboração própria. 

O PMDB aumentou constantemente sua ocupação partidária nos municípios de 

2007 a 2011 (com 96% dos municípios ocupados neste último ano). Assim como os 

outros dois maiores partidos, entretanto, esta ocupação declina em 2013 e 2014 

(66% dos municípios) para uma segunda grande elevação em 2015 (82%). Neste 

ano, os estados com maior proporção de vazios encontravam-se na região Norte e 
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Nordeste: Roraima (66% dos municípios), Ceará (54%), Paraíba (44%) e Maranhão 

(42%).  

 
Figura 2 – Densidade de municípios sem organização partidária por UF entre 2007 e 
2015 – PMDB 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 
 

A trajetória de ocupação do PSDB é semelhante ao PMDB, porém, os espaços 

ocupados estão mais associados ao aumento das comissões provisórias que no 

caso anterior. De 2010 para 2011, os municípios ocupados elevam-se de 50% para 

89%. De 2014 para 2015, o partido passa de quarta maior ocupação de municípios 

(64%) para a maior ocupação entre os partidos da amostra (86%). 

Os quatro menores partidos analisados acompanham o movimento geral de 

ocupação por comissões provisórias em 2011 e 2015. Para o PDT, o patamar de 

municípios ocupados situa-se de 30 a 40% dos municípios entre 2007 e 2010, 80% 

em 2011 e de 60 a 70% nos anos posteriores. Em termos gerais, a ocupação do 

partido ultrapassa os 50% dos municípios para cada estado. Os estados menos 

ocupados pelo partido são: o Rio Grande do Norte e Pernambuco no Nordeste, o 

Pará no Norte, Minas Gerais no Sudeste, Tocantins no Centro e Santa Catarina no 

Sul. 
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Figura 3 – Densidade de municípios sem organização partidária por UF entre 2007 e 
2015 – PSDB 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

 

 

Figura 4 – Densidade de municípios sem organização partidária por UF entre 2007 e 
2015 – PDT  

Fonte: TSE. Elaboração própria. 
 

O PP também apresenta quase o dobro de municípios ocupados em 2011 frente o 

ano anterior – 87% contra 46% – e um acréscimo menor – de 64% para 80% – em 

2015. A variação no primeiro movimento de ocupação dos municípios nos estados 
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ocorre, sobretudo, em Minas Gerais (481 novas comissões frente ao ano anterior), 

Bahia (240), Goiás (211) e Maranhão (154), com os maiores aumentos do número 

absoluto de comissões. No segundo ciclo (2015), os maiores aumentos foram dados 

por Minas Gerais (407), Maranhão (129) e Rio Grande do Norte (106).  

 
Figura 5 – Densidade de municípios sem organização partidária por UF entre 2007 e 
2015 – PP 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 
 
Ainda que se observe o mesmo processo de ocupação partidária nos dois picos 

(2011 e 2015) para o DEM, a variação é menor do que nos casos anteriores: de 58% 

para 79% em 2011 e de 69% para 77% em 2014. Ao longo dos anos observados, o 

DEM é o partido que menos variou de proporção de municípios ocupados, estando 

quase sempre entre 60 e 70%, excluindo-se os anos de pico. 
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Figura 6 – Densidade de municípios sem organização partidária por UF entre 2007 e 
2015 – DEM 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

 
Figura 7 – Densidade de municípios sem organização partidária por UF entre 2007 e 
2015 – PTB 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

O PTB, dos partidos aqui retratados, é o menos estruturado. Com ocupação entre 

40% e 60% dos municípios até 2010, passa a ocupar de 81% dos municípios 

brasileiros quase exclusivamente por meio de comissões provisórias. Neste caso, 

não existe um grande aumento do nível de ocupação em 2015 – 69% contra 57% do 
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ano anterior – quando a ocupação é inferior aos anos de 2012 (77%) e 2013 (70%).  

A Bahia, notadamente, é o estado menos ocupado do partido e, consequentemente, 

aquele que mais tem recebido comissões provisórias nos anos de 2011 e 2015.  

Ainda que não se possa afirmar a relação direta com os dados que este trabalho 

dispõe, é possível observar a associação entre os ciclos eleitorais para as eleições 

municipais, com o processo de ocupação e posterior desocupação dos municípios. 

Tais ciclos resultam em dois picos de ocupação destas localidades, mas estes 

momentos de alta não se dão em mesmo patamar. Em termos gerais, a elevação 

dos municípios ocupados em 2011 é superior à expansão observada em 2015. Isto 

é, a desocupação verificada em 2012 parece não retornar a proporção de municípios 

vazios dos níveis anteriores.  

Por outro lado, a grande variação de municípios vazios, apresentada no Gráfico 1, 

está fortemente correlacionada com a expansão das comissões provisórias. Se o 

processo de ocupação nos dois momentos tem ocorrido fundamentalmente pela 

dispersão das comissões, é de se esperar que este movimento esteja ligado ao 

período de vida “nem sempre provisório” que estas estruturas têm assumido, sendo 

principal instrumento de nacionalização dos partidos.  

É importante frisar que mesmo os diretórios, estruturas que como bem apontam 

Braga e Pimentel Jr (2012), são mais complexas ou institucionalizadas, apresentam 

variação expressiva – cerca de 10% – entre 2007 e 2015. Isto é, mesmo observando 

um período relativamente curto de tempo, verificam-se mudanças na composição 

destas instituições em sua forma mais sólida. 

De tal forma, cabe questionar a “qualidade” da ocupação descrita. Neste sentido, a 

penetração territorial poderia estar acompanhada tanto de uma organização quanto 

desorganização do partido no território. Ou seja, por comissões provisórias ou por 

determinação de novos diretórios. A seguir, o trabalho descreve os detalhes quanto 

à distinção de ambas as estruturas e a sua evolução nos últimos anos.  
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1.3 Organização Partidária Municipal Nos Estados 

Dado que as comissões provisórias atuam de maneira quase informal nos partidos e 

que envolvem participação muito menor de filiados e membros locais, seu emprego 

em grande número tem sido utilizado como aproximação da “baixa organização 

partidária” local pela literatura recente. Por este motivo, a proporção de comissões 

provisórias municipais é justamente o critério de Guarnieri (2011) para identificar 

menores níveis de organização.  

Uma organização com elevada proporção de comissões provisórias, onde o controle 

se dá predominantemente “do topo para a base” entre a direção estadual e as 

direções municipais, é denominada monocrática pelo autor – e se equivaleria à 

definição de controle hierárquico de Bolleyer (2011). O inverso desse tipo de 

organização partidária seria de hierarquia predominantemente da “base para o topo”, 

como tem regido os estatutos observados, com baixa proporção de comissões 

provisórias, com o envolvimento de um número maior de participantes, classificada 

poliárquica – mais próxima do modelo de federação de Bolleyer (2011). O partido 

oligárquico – ou de estratarquia, Bolleyer (2011) – seria o caso intermediário entre 

os dois extremos.  

Ainda que se faça esta distinção, Guarnieri (2011) lembra que a comissão provisória 

também permite maior controle da direção estadual sobre as suas subunidades 

municipais. Os partidos mais organizados, portanto, não são os mais centralizados 

ou coesos. Como os partidos menos organizados são mais coesos, o resultado 

encontrado pelo autor é de que estas organizações possuem maior facilidade de 

coordenação e probabilidade de lançar candidatos à prefeitura para as eleições de 

2008 do que partidos mais organizados. Na definição de Guarnieri (2014, 2009), a 

atribuição de “força partidária” é, portanto, a capacidade que a direção tem de 

controlar as decisões do partido, assim como o grau de coesão, caracterizado por 

Panebianco (2005).  

Maior coesão para este caso, entretanto, não implica em maior grau de 

institucionalização, visto o ganho de autonomia das subunidades que este tem 
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estabelecido pela distinção dos diretórios. Ainda que Panebianco (2005) defina o 

menor nível de coesão pela dispersão do controle da coalizão dominante – neste 

caso representado pela direção estadual – sobre as zonas de incerteza, tal difusão 

ocorre por critérios previamente estabelecidos em regimento partidário nacional. 

Da mesma forma, Ribeiro (2013) avalia as mudanças nos estatutos a partir da 

autonomia partidária nos últimos anos, para os principais partidos. O autor aponta 

dois aspectos centrais: o grau de inclusividade dos novos membros na direção 

partidária e a centralização das decisões. Apoiando-se também na observação da 

crescente ampliação das comissões provisórias municipais, conclui o aumento da 

centralização das decisões e redução da inclusividade. Qual, entretanto, seria a 

dimensão da diferença entre as duas estruturas? 

Uma forma de caracterizar o nível de institucionalização superior dos diretórios   

frente às comissões provisórias, com indicadores sugeridos por Panebianco (2005), 

pode ser feita pela correspondência da prática da organização com o previsto por 

seus regimentos. Em 2015, 66% das comissões provisórias apresentaram os totais 

de membros dentro dos limites previstos pelos estatutos. Para os diretórios, este 

número se eleva para 75%.  A Tabela 1 relaciona os limites mínimos e máximos de 

membros por partido, referentes ao estatuto de determinado período, quando existe 

esta determinação. O PMDB, por exemplo, mudou seu estatuto três vezes entre 

2007 e 2015. Entretanto, manteve sempre o número de cinco membros para as 

comissões provisórias e apenas o teto máximo de 60 membros por diretório 

municipal.  

Como se pode notar pelo Gráfico 2, 2015 não fora um ano atípico com relação ao 

patamar de “acerto” dos estatutos: ao menos 70% destas estruturas estão de acordo 

com os limites estabelecidos em regimento, proporção sempre superior às 

comissões provisórias.  

Entre 2007 e 2015, a média geral foi de 25 membros para os diretórios e sete para 

as comissões provisórias. A variação em torno destes números também é muito 

grande. O maior número de membros para o PSDB foi de 560 para o diretório de 
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Curitiba (PR). A comissão provisória do PTB no município de Sarandi (RS) é a com 

maior registro de membros, 73 ao todo. Por outro lado, o PMDB (MS) conta com 

dezesseis diretórios municipais em 2015 com apenas um único membro. No mesmo 

ano, PP (SP) e PDT (SP), apresentaram respectivamente três e dois diretórios em 

mesma situação. 

Tabela 1 – Limites mínimos e máximos de membros previstos por estatutos

 

Fonte: TSE e estatutos partidários. Elaboração própria. 

 

Gráfico 2 – Percentual de organizações com número de membros fora do limite 
previsto pelos estatutos (partidos selecionados)  
Fonte: TSE e estatutos partidários. Elaboração própria. 
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O Gráfico 3 apresenta o percentual de organizações com número de membros 

abaixo do limite mínimo estabelecido em estatuto. Até 2010, a diferença das 

comissões provisórias é bastante significativa com relação ao nível dos diretórios, 

que sempre permaneceu em torno de 20%. A partir de 2011, as duas proporções 

parecem se equivaler ao longo dos anos. Uma possível explicação para este 

comportamento pode ser à estabilização do mecanismo da comissão provisória 

como forma de ocupação e expansão dos partidos. 

 
Gráfico 3 – Número de organizações com membros abaixo do teto mínimo previsto 
pelos estatutos (partidos selecionados) 
Fonte: TSE e estatutos partidários. Elaboração própria. 

O tempo de vida é outra diferença fundamental entre diretórios e comissões 

provisórias. Porém, ainda é difícil o acesso ao ano de fundação de cada 

organização. Dispondo de dados que abrangem os anos de 2007 a 2015, é possível 

verificar a duração média destas estruturas nos anos da amostra. De um máximo de 

nove anos possíveis, os diretórios do PT e PMDB são os que apresentam maiores 

médias, conforme a Tabela 2. São os partidos onde as comissões provisórias têm 

tido menor tempo de vida também. Chama a atenção o caráter “pouco provisório” 

das comissões, superando um ano em todos os casos.  
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Tabela 2 – Duração média dos diretórios e comissões entre 2007 e 2015 (anos) 

 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

Observadas as diferenças destas estruturas em termos de volume de membros e 

tempo médio de vida, e contada a elevada variação destas ao longo dos anos 

(Gráfico 1), o trabalho retorna a definição inicial de Guarnieri (2011). O Gráfico 4 

apresenta a variação da proporção de comissões provisórias – isto é, o percentual 

de municípios com comissão em relação apenas aos municípios ocupados por cada 

sigla – para cada partido, ao longo dos últimos anos.  

 
Gráfico 4 – Proporção de comissões provisórias entre 2007 e 2015 por partido 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

Comparando-se os resultados com o trabalho inicial de Guarnieri (2011), é possível 

verificar mudanças na organização de todos os partidos, ainda que o ranking 

realizado pelo trabalho inicial não varie tanto. O PSDB, por exemplo, que 

apresentava 25% de comissões em 2007, termina 2015 com 64%, valor muito mais 

próximo dos partidos menos organizados, ou monocráticos.  Ao final de 2015, 

observa-se uma aproximação dos partidos então oligárquicos (PSDB, PDT e DEM) e 

Partido 
Diretórios Comissões Provisórias 

Media Desv. Media Desv. 

PT 6,24 2,12 2,45 1,85 
PMDB 5,83 2,60 1,74 1,47 

PP 5,19 2,96 4,25 2,40 
PSDB 5,01 2,52 2,71 1,91 
DEM 4,54 2,48 4,21 2,99 
PDT 4,02 2,70 3,39 2,34 
PTB 3,22 1,28 4,37 2,36 
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o PP, monocrático, tendo esse último inclusive superado o DEM em termos de 

organização. O PTB é destacadamente o partido mais monocrático de todos. 

Além da variação destas definições ao longo do tempo, como destaca Guarnieri 

(2011) e como se pode verificar na subseção anterior, há também grande variação 

entre as regiões e entre os estados. A seguir, é realizada a descrição desta distinção 

por partido ao longo do tempo. Sempre que possível, comparando-se estes 

resultados com os achados de Guarnieri (2011). 

O PT apresenta maior grau de organização partidária entre os partidos e períodos 

observados. A proporção geral de comissões provisórias é inferior a 20% em todos 

os anos. Os casos onde esta organização é baixa (Figura 8) como Alagoas em 2007 

e 2008; e Piauí em 2007, deve-se à pouca ocupação do partido nestes estados 

(apenas uma comissão provisória no primeiro caso e 16 comissões para sete 

diretórios, no segundo).  

A baixa organização na Bahia em 2009 se deve ao período em que os dados são 

observados: 33 diretórios encerraram atividades em dezembro, dos quais 27 

voltaram a ocupar os municípios no ano seguinte. Os três casos, inclusive, 

acompanham uma grande ocupação de diretórios nos anos posteriores: 45 diretórios 

em Alagoas (2009), 188 diretórios no Piauí (2008) e 334 diretórios na Bahia (2010).  

Nos últimos cinco anos, alguns estados chamam mais atenção pela constância em 

que apresentam relativamente maior desorganização frente aos demais: Goiás, Rio 

Grande do Norte e Rondônia (28%, 41% e 47% de comissões respectivamente, em 

2015). Contudo, é o único partido a quase não seguir o movimento de expansão das 

comissões provisórias em 2011 e 2015. 
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Figura 8 – Proporção de comissões provisórias por UF entre 2007 e 2015 – PT 
Fonte: TSE. Elaboração própria 

Com relação aos demais partidos, a proporção de comissões apresenta menos 

variações ao longo do tempo. A distribuição de diretórios segue uma tendência 

comum entre as regiões: aumento até 2012; queda bastante acentuada em 2014 e 

uma pequena elevação em 2015. Este movimento pode ser observado no Gráfico 5. 

Em 2014, as maiores reduções de diretórios encontram-se: em todos os estados do 

Centro-Oeste; Roraima no Norte; Piauí e Alagoas no Nordeste. 

 
Gráfico 5 – Proporção de municípios com diretórios por região entre 2007 e 2015 – 
PT  
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

O PMDB tem elevado nível de organização em comparação aos demais partidos. 

Porém, vem reduzindo este número a partir de 2010, quando o montante de 
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diretórios passa a declinar levemente, ao mesmo tempo em que a participação das 

comissões provisórias vem acompanhando os dois picos gerais. Nordeste, Norte e 

Sudeste são as regiões que, ao longo da série, possuem as maiores proporções de 

comissões provisórias desde o ano de 2011. O pico de comissões observado em 

2015 desorganiza o partido no Centro-Oeste e Sudeste. O oposto ocorre no Norte, 

em mesmo período, onde há diminuição destas proporções.  

Os estados onde o partido é menos organizado são Roraima, Amapá (estados 

pouco ocupados) e Pará, no Norte; Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, 

Maranhão e Bahia no Nordeste; Goiás no centro e o Rio de Janeiro no Sudeste. Os 

estados do Sul, como já havia observado Guarnieri (2011) e Braga e Pimentel Jr 

(2013), contam com forte presença do partido por meio de diretórios (acima de 80% 

dos municípios nos anos observados). Entre os estados que mais perderam 

diretórios de 2010 a 2015, estão Roraima (13 diretórios a menos), Rio de Janeiro 

(54), Goiás (104) e Paraíba (75) e São Paulo (185). 

 
Figura 9 – Proporção de comissões provisórias por UF entre 2007 e 2015 – PMDB 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 
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Gráfico 6 – Proporção de municípios com diretórios por região entre 2007 e 2015 – 
PMDB 

Fonte: TSE. Elaboração própria. 

O número de diretórios para o PSDB entre os anos observados não varia muito: 

entre 2.586 (2011) e 1.707 (2015), com a exceção da região Sul. As comissões 

provisórias, entretanto, acompanham fortemente os picos gerais de expansão em 

2011 e 2015. Como Guarnieri (2011) já havia destacado, o PSDB apresenta, até 

2014, maior nível de organização nas regiões Sul e Sudeste. Entretanto, a expansão 

de comissões observada em 2015 parece desorganizar estas regiões em 

comparação aos anos anteriores. 

 
Figura 10 – Proporção de comissões provisórias por UF entre 2007 e 2015 – PSDB 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 
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No Paraná, a diminuição de diretórios ocorre gradualmente a partir de 2011, pela 

queda abrupta do volume de diretórios (de 212 em 2010 para 89 em 2011) e 

aumento gradual das comissões entre 2007 e 2015. É o estado que mais aumentou 

o número absoluto de comissões provisórias (338) durante esta passagem de 

tempo. Entre as regiões, o Norte e Nordeste apresentam maior proporção de 

comissões durante todos os períodos, com exceção de 2015, quando o Sul passa a 

superar as comissões. Entre os estados menos organizados a partir de 2011 estão 

Pernambuco, Piauí e Maranhão no Nordeste, e o Tocantins no centro. 

Entre 2014 e 2015, a diminuição da estrutura organizacional no Sul deve-se à 

grande redução do número de diretórios no Rio Grande do Sul (232 para 94) e Santa 

Catarina (200 para 115) contra o aumento do número de comissões neste período 

(54 para 176 e 12 para 154, respectivamente). Porém, a proximidade de 

encerramento de um grande número de diretórios ao final do ano pode estar 

superestimando esta diferença . Quando observamos o número de dias que cada 

partido permaneceu em atividade, observamos uma redução de 27% para Santa 

Catarina e 37% para o Rio Grande do Sul. 

 
Gráfico 7 – Proporção de municípios com diretórios por região entre 2007 e 2015 – 
PSDB 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

Assim, a região Sul passa de maior proporção de diretórios em 2010 para o segundo 

menor ao final de 2015. Ainda que a redução mais abrupta do número de diretórios 

no Sul tenha ocorrido em 2015, o processo de diminuição se inicia gradualmente a 

partir de 2010. Entre 2010 e 2011, entretanto, o contrário ocorre com as demais 

regiões, que aumentam o número de diretórios, em geral reduzindo-os nos anos 
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subsequentes. O Gráfico 7 ilustra estas variações. Entre os estados que mais 

aumentaram proporcionalmente seus diretórios de 2010 a 2011, está Goiás (177 

novos diretórios), Acre (15), Amazonas (33), Paraíba (108), Rio Grande do Norte 

(57) e Alagoas (34). 

Com exceção do Rio Grande do Sul, o PDT tem baixo nível de organização em 

praticamente todos os estados onde atua, sobretudo a partir do ano de 2011. 

Enquanto o número de diretórios é relativamente estável entre os períodos, as 

comissões provisórias acompanham as expansões de 2011 e 2015. A exceção é o 

Rio Grande do Sul, que como bem observa Guarnieri (2011), é reduto tradicional 

brizolista do partido, e concentra maior parte de todos os seus diretórios (em torno 

de 30 a 40%) neste estado. 

 
Figura 11 – Proporção de comissões provisórias por UF entre 2007 e 2015 – PDT 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

Apesar das comissões estarem mais bem distribuídas que os diretórios entre os 

estados, alguns concentram mais comissões provisórias ao longo dos anos 

observados. São eles: Bahia (368 em 2015), Paraná (258) e São Paulo (257). Estes 

dois últimos, entretanto, também contam entre os maiores números de diretórios nos 

últimos anos. O Paraná, com cerca de 120 diretórios a partir de 2013, e São Paulo 

com cerca de 160 diretórios entre 2009 e 2014 e redução para apenas 36 em 2015. 
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Na expansão de comissão provisória ocorrida em 2011, Minas Gerais (532) e Bahia 

(349) são os dois estados que mais receberam comissões. Para 2015, Minas Gerais 

(231), novamente, e Maranhão (160) são os que mais apresentaram novas 

comissões frente ao ano anterior. 

 
Gráfico 8 – Proporção de municípios com diretórios por região entre 2007 e 2015 – 
PDT  

Fonte: TSE. Elaboração própria. 

Assim como o PDT, o PP segue as grandes expansões de comissões em 2011 e 

2015 com número de diretórios relativamente estável (em torno de 1.000 ao decorrer 

dos últimos). Entre os períodos, o padrão de organização é o mesmo observado por 

Guarnieri (2011), apenas Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, em menor nível, São 

Paulo, observa-se nível de organização partidária maior. Em 2015, o Rio Grande do 

Sul compõe 90% de seus municípios com diretórios municipais. Santa Catarina, 81% 

e São Paulo, 11%. Neste último caso, a proporção de municípios com diretórios vem 

diminuindo desde 2009, quando o estado contava com a presença de quase metade 

de seus municípios ocupados por diretórios do partido (48%). Este processo, 

entretanto, não acompanha a um aumento do número de comissões provisórias, 

mesmo nos anos de expansão geral. Ocorrendo, portanto, um processo de 

desocupação do partido no estado. 

Estados mais organizados até 2011, com exceção dos três anteriormente 

mencionados, são também pouco ocupados. Amazonas, por exemplo, contava com 

apenas dois diretórios e uma comissão em 2010. Em 2011, eram 53 comissões para 

apenas seis diretórios. A mesma proporção ocorre para alguns estados do Norte e 
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Centro-Oeste, supostamente organizados (Figura 12), mas na realidade pouco 

ocupados pelo partido.  

Em termos gerais, as maiores concentrações de comissões provisórias estão, ao 

longo dos anos, na Bahia (cerca de 400 comissões, a partir de 2011), no Paraná 

(cerca de 380 comissões a partir de 2007), São Paulo (cerca de 200 comissões a 

partir de 2008). A dinâmica do partido em Minas Gerais, todavia, tem sido diferente 

dos três outros anteriores: grandes aumentos nos anos de pico (2011 e 2015), e 

gradativa redução nos anos posteriores.  

 
Figura 12 – Proporção de comissões provisórias por UF entre 2007 e 2015 – PP  
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

 
Gráfico 9 – Proporção de municípios com diretórios por região entre 2007 e 2015 – 
PP  

Fonte: TSE. Elaboração própria. 
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O DEM apresentava um patamar de cerca de 1.800 diretórios até 2009, quando 

iniciou o processo de redução para algo em torno de 1.000 a partir de 2011, 

chegando 768 em 2015. Tal redução acompanha o grande aumento de comissões 

em 2011 (1.804 para 3.358) e, em menor número, em 2015, quando alcançou o 

segundo maior número absoluto de comissões (3.531), perdendo apenas para o 

PSDB. Assim, o DEM, distintamente dos dois últimos partidos descritos, parece 

seguir o movimento de troca de diretórios por comissões provisórias entre 2007 e 

2015, do que a expansão territorial temporária por meio das comissões.     

 
Figura 13 – Proporção de comissões provisórias por UF entre 2007 e 2015 – DEM 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

O processo de troca de diretórios por comissões provisórias entre 2009 e 2011 

ocorre predominantemente em dois estados. Minas Gerais perde 310 diretórios 

contra novas 350 comissões provisórias respectivamente. Santa Catarina, que como 

descrito por Guarnieri (2011), é estado origem de fundação do partido, reduz 218 

diretórios municipais e ganha novas 118 comissões provisórias entre os dois anos. 

Dentre os estados mais organizados do partido estão Mato Grosso e Rio Grande do 

Norte.  
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Gráfico 10 – Proporção de municípios com diretórios por região entre 2007 e 2015 – 
DEM  

Fonte: TSE. Elaboração própria. 

De maneira muito mais acentuada que o DEM, o PTB obteve redução de diretórios e 

grande aumento de comissões nos dois picos. Estes dois movimentos de redução 

são bastante visíveis no Gráfico 11. Dos 1.312 diretórios existentes em 2010, 

apenas 21 encerraram o ano de 2011.  Desta redução, 345 (26%) dos diretórios 

encerram em datas idênticas, com aproximadamente quatro meses de exercício no 

ano de 2011. Apenas 759 retornaram à atividade até o final de 2012. Em 2015, 

ocorre fenômeno semelhante, apenas 76 diretórios existentes contra 743 do ano 

anterior. 

 
Figura 14 – Proporção de comissões provisórias por UF entre 2007 e 2015 – PTB 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 
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Nos dois momentos, o PTB foi o partido que mais apresentou acréscimo de novas 

comissões provisórias. Nestes anos, os totais de comissões chegam a 4.541 (2011) 

e 3.771 (2015). O que parece ocorrer, portanto, é a substituição massiva de 

diretórios por comissões provisórias nos anos de pico. Em 2011, São Paulo é o 

estado que mais perde diretórios (479) e ganha comissões provisórias (644). 

Seguido por Rio Grande do Sul (redução de 214 diretórios contra 200 novas 

comissões), Minas Gerais (158 contra 271) e Paraná (110 contra 259). A partir de 

2012 estes estados retomam parte do número de diretórios perdidos, como se pode 

observar no Gráfico 11. 

 
Gráfico 11 – Proporção de municípios com diretórios por região entre 2007 e 2015 – 
PTB  
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

Assim, os partidos distinguem-se de muitas formas possíveis em relação à sua 

organização partidária. Além da distinção que se pode fazer com relação à 

ocupação territorial e organização por meio da proporção de comissões provisórias, 

é possível verificar mudanças de padrão em um período de tempo relativamente 

pequeno e entre os estados e regiões que se estas estruturas se constituem. Porém, 

como o caso do PTB parece deixar claro, as ações dos partidos regionais nem 

sempre seguem grau elevado de autonomia. Parece por vezes existir um padrão de 

funcionamento, possivelmente relacionado a uma estratégia de nível nacional, que 

promove movimentos massivos entre todas as regiões em que o partido alcança. 
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1.4 Uma Proposta de Tipologia dos Partidos Nos Estados 

Para que se possa avaliar, de forma geral, como o partido tem se comportado em 

relação a sua organização nos municípios no decorrer dos anos, é necessária a 

estipulação de uma métrica comum, tanto para as suas contrapartes quanto para a 

sua observação no tempo.  Como se procurou argumentar nas seções anteriores, 

para que isso possa ser feito, é preciso distinguir a expansão territorial desta 

organização da qualidade de sua organização. 

Para a primeira dimensão desta divisão, relacionado ao grau de nacionalização ou 

presença partidária nos municípios por meio de qualquer estrutura partidária, este 

trabalho optou pela distribuição da proporção de vazios entre os partidos. Isto é, o 

percentual de municípios sem nenhuma estrutura partidária nas cidades. 

Considerando esta proporção para todos os partidos selecionados em todos os 

estados, e para cada ano entre 2007 e 2015, verifica-se que um terço desta 

distribuição tem aproximadamente 10% dos municípios vazios. O segundo terço, 

tem aproximadamente 50%.  

Então, para os estados onde partido possui até 10% dos municípios vazios, 

consideram-se locais “ocupados”. Para a faixa de 10 a 50% de municípios sem 

nenhuma organização partidária, considera-se estados onde o partido tem 

“ocupação média”. Estados onde o partido apresenta mais de 50% de municípios 

vazios, são considerados “desocupados”.  

A segunda dimensão, relacionada ao tipo de ocupação que caracteriza o partido no 

estado, é a aplicação direta da metodologia de tipificação utilizada por Guarnieri 

(2011), para os estados. Assume-se, para efeito de comparação, distribuição 

semelhante à atribuída pelo autor: até 20% de proporção de comissões provisórias 

para os municípios ocupados, o partido é considerado poliárquico, isto é, de elevada 

organização, controlada por muitos; de 20% a 60% é oligárquico, de organização 

média, de controle intermediário, e acima de 60%, o partido é monocrático no 

estado: baixa organização, controlada por poucos. 
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Portanto, são nove combinações possíveis de tipificação da organização partidária 

nos estados. O Quadro 1, apresenta essa tipologia para o ano de 2015.  Neste caso, 

o PT, por exemplo, mesmo sendo poliárquico de ocupação média na maioria dos 

estados, pode ser considerado poliárquico desocupado em Roraima e oligárquico de 

ocupação média no Rio Grande do Sul. 

Para alguns partidos, poderia se afirmar a existência da predominância de algum 

tipo de estrutura no respectivo ano de análise. O PT, por exemplo, é 

predominantemente poliárquico de ocupação média nas regiões nordeste, centro e 

sul; e predominantemente poliárquico ocupado nas regiões norte e sudeste no ano 

de 2015. Em outro extremo, o PTB é predominantemente monocrático ocupado nas 

regiões do nordeste, centro e sudeste para o mesmo ano. O PP é 

predominantemente monocrático de ocupação média em quase todos os estados. 

Entretanto, esta avaliação nem sempre é possível, PMDB e PSDB apresentam uma 

vasta composição de organizações entre os estados e regiões, dificultando a 

tipificação destes partidos de maneira geral. 

O Quadro 2 sintetiza a mudança das definições encontradas no Quadro 1, para o 

decorrer dos nove anos observados. Resume também, de maneira geral, grande 

parte das informações descritas nas duas subseções anteriores. É visível o processo 

de ocupação (sinalizados com a cor verde) gerada pela desorganização, isto é, 

expansão das comissões provisórias nos partidos menos organizados (sinalizados 

pela letra “M”), nos picos de 2011 e 2015. Anos anteriores ou posteriores aos de 

pico, tendem a assumir menor ocupação (sinalizados pela cor azul e vermelha) e 

mais organizados (“P” ou “O”), para a maioria dos partidos.  

De maneira geral, os anos entre 2011 e 2013 englobam o momento onde os partidos 

mais organizados, PT, PMDB e, em menor escala, o PSDB, mais ocuparam o 

território com diretórios, processo que parece se desenvolver desde 2007. Porém, 

2014 e 2015 marcam uma forte desocupação e desorganização destes partidos nos 

estados. O PT, mais pela dissolução de diretórios e o PMDB e PSDB, mais pela 

criação de novas comissões provisórias. 
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Quadro 1  – Classificação dos partidos por estados em 2015 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 
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Quadro 2 – Classificação dos partidos por estados entre 2007 e 2015 

Fonte: TSE. Elaboração própria.
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No ano de 2010 o PT consolida sua organização e ocupação em todas as regiões do 

Brasil. O declínio desta estrutura, no entanto, se inicia já no ano de 2013. As regiões 

do nordeste e sul são as que visivelmente mais perdem diretórios. Distintamente, 

PMDB e PSDB não promovem a expansão de diretórios observada no caso anterior, 

até o ano de 2010. A penetração territorial verificada a partir de 2011 ocorre, 

fundamentalmente, pela expansão das comissões provisórias. Tal expansão 

algumas vezes altera a classificação do partido no estado, de políárquico para 

oligárquico e deste último para monocrático. A espelho do que ocorre com os quatro 

partidos menos organizados, a ocupação territorial tende a desorganizar o PMDB e 

PSDB nos estados. 

Os quatro partidos menos organizados, PDT, PTB, PP e, em menor nível o DEM, 

são fundamentalmente monocráticos, raras vezes oligárquicos, e quase nenhuma 

vez poliárquicos. As exceções que se verificam ao longo dos últimos anos são Santa 

Catarina e São Paulo no caso do PP; Rio Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso e 

Rio Grande do Sul, no caso do DEM. Desta forma, a maior mudança apresentada 

pelo Quadro 2 ao longo dos anos para estes partidos, se dá pela ocupação dos 

municípios, sobretudo em 2011 e 2015, e pela desocupação entre 2012 e 2014. 
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2 – A Escolha do Partido Pelo Tipo de Presença e Organização Municipal 

Conhecendo-se as principais mudanças de organização que os partidos têm 

apresentado recentemente, necessário se faz o questionamento acerca dos demais 

fatores que poderiam estar associados a estas variações. Neste capítulo, exploram-

se duas possibilidades. A primeira estaria vinculada ao perfil do município em que o 

partido determinaria a forma de sua ocupação. Como os grandes volumes de 

comissões provisórias acompanham os ciclos eleitorais, características intrínsecas 

aos municípios poderiam determinar a institucionalização do partido pela instauração 

de diretórios em longo prazo. 

A segunda está ligada ao tipo de direção estadual que se correlacionaria com cada 

forma de organização e ocupação nos municípios. A direção estadual determina a 

instauração de comissões provisórias nos municípios e é também eleita por 

delegados de direção municipal. Desta forma, necessário se faz a distinção entre 

categorias de direção estaduais e a sua associação com as diferentes formas de 

nacionalização dos partidos explorados no capítulo anterior.  

2.1 Perfil dos Municípios Ocupados Com Diretórios 

Como observado anteriormente, a desvantagem de se comparar os partidos pela 

proporção de comissões provisórias entre os anos é que estas são, por construção, 

muito mais voláteis do que as densidades de diretórios4. Braga e Pimentel Jr. (2012) 

consideram a distribuição de diretórios a melhor aproximação da institucionalização 

partidária pelo maior grau de sistemicidade desta estrutura. Outro aspecto que 

determina particular interesse sobre os diretórios é a resolução 23.465/15 do TSE, 

que estipula prazo mínimo para o tempo de duração das comissões provisórias5.  

                                            
4
 Utilizamos o termo densidade de diretórios para diferenciarmos da proporção de comissões 

provisórias utilizadas por Guarnieri (2011). No primeiro caso, consideramos a razão dos municípios 
com diretórios municipais por partido sobre todos os municípios no estado, enquanto o segundo 
considera apenas a proporção dos municípios com alguma forma de organização, excluindo os 
vazios. 
5
 A resolução 23.471 de março de 2016, contudo, acrescenta “[...] salvo se o estatuto partidário 

estabelecer prazo razoável diverso”. 
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Ao final de 2015, entretanto, 47% de todas as organizações municipais dos partidos 

observados por este trabalho eram constituídos por comissões provisórias. Quando 

se consideram todos os 35 partidos então vigentes, esta proporção se eleva para 

81% das organizações. A nova medida, portanto, poderá representar uma ruptura 

drástica com o quadro atual. Conhecer como se dá o funcionamento dos partidos 

pela estrutura dos diretórios pode ser o começo para entendimento dos possíveis 

cenários futuros. 

Como se pôde verificar anteriormente, o adensamento de diretórios municipais não 

permaneceu constante entre os anos de 2007 a 2015, sobretudo nas siglas 

estaduais com maior grau de organização. Dos sete partidos observados, 11.457 

diretórios municipais eram constituídos em 2007. Ao final de 2008, entretanto, há um 

aumento de mais de 30% deste valor, passando a vigorar 14.973 diretórios, maior 

patamar da série observada. Até 2013 não há grandes variações neste número 

agregado, quando em 2014 há uma redução expressiva de 15%, com 11.925 

diretórios municipais. Ao final de 2015, os partidos observados constituíam o menor 

nível de diretórios da série observada, 11.351 diretórios municipais distribuídos entre 

os estados brasileiros. 

A Figura 15 ilustra estas variações entre os anos, para os partidos com diretórios em 

mais de 75% dos municípios no estado. O número de seções estaduais nesta faixa 

era de 16 entre os sete partidos observados em 2007, saltando para 32 logo no ano 

seguinte. Este número eleva-se ano a ano até 2012, chegando a 38, e despenca 

para 17 em 2014, patamar semelhante a 2007. Em 2015, 25 seções estaduais 

contavam com mais de 75% de diretórios municipais. Para efeito de comparação, 

quando se observa os partidos com entre 50 e 75% dos municípios com diretórios 

(Figura 16), essa variação é bem menor: de 21 (em 2013) para 29 (2014) partidos 

estaduais entre os anos observados. A redução do número de diretórios após 2013 

se deu, portanto, nos estados onde o partido contava com maior adensamento de 

diretórios.  
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Figura 15 – Partidos com mais de 75% de diretórios municipais no estado entre 2007 
e 2015 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 
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Figura 16 – Partidos com entre 50 e 75% de diretórios municipais no estado entre 
2007 e 2015 

Fonte: TSE. Elaboração própria. 
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Essa mudança acompanha uma elevação no patamar da proporção de comissões 

provisórias entre os picos eleitorais de 2011 e 2015, como se procurou demonstrar 

anteriormente. Quais os motivos destas variações? Seria possível reconhecer um 

padrão que influenciasse a escolha da direção estadual, ou das lideranças locais, 

em adensar o estado com diretórios municipais?  

O desempenho eleitoral no município poderia estar entre as motivações principais 

consideradas nesta escolha. Braga e Pimentel Jr (2012) apontam maior percentual 

de eleitos nos municípios onde os maiores partidos – em termos de representação 

na Câmara – constituem diretórios para as eleições de 2012. De fato, para os sete 

partidos observados neste trabalho, a média do total de votos – nominais e de 

legenda – que a sigla partidária recebeu nas últimas eleições é, em geral, superior à 

média dos municípios sem diretórios, isto é, onde a disputa ao pleito se deu por 

meio de comissão provisória. 

 Como sugerem Braga e Pimentel Jr (2012), entretanto, esta associação não se dá 

de forma direta quando se avalia a dimensão dos municípios em termos do seu 

contingente populacional. Os Quadros 3 e 4 dividem os municípios que receberam 

ao menos um voto do partido, em cinco faixas de eleitorado, para as duas últimas 

eleições para deputado e vereador. As divisões das faixas utilizam-se dos dados 

divulgados para o mês de dezembro de cada ano pelo TSE.  

As diferenças médias de votos entre municípios com e sem diretórios, entretanto, 

não tem apresentado significância estatística para os municípios menores, abaixo de 

50 mil eleitores. Duas exceções encontram-se nas eleições para deputado.  A 

primeira delas, o PTB em 2010, tem média de vinte votos a mais nos municípios com 

diretório. O DEM em 2014 tem diferença estatisticamente significante entre os 

municípios para todas as faixas. Observa-se que esta mesma vantagem eleitoral dos 

diretórios não é verificada nas eleições anteriores. 

De maneira geral, cidades com mais de 200 mil eleitores apresentam diferenças 

significantes nas quatro eleições. Entretanto, o pequeno número de municípios 

dentro desta faixa prejudica a hipótese de normalidade da distribuição. Como a 
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quantidade de municípios é maior para a divisão de 50 a 200 mil eleitores, ainda que 

o número de observações permaneça baixo, a diferença média de votos obteve 

maior significância estatística em comparação com as demais faixas. 

 

Quadro 3 – Média de votos para os municípios com e sem diretórios nas eleições 
para deputado federal em 2010 e 2014  
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

Media Desvio Qtde Media Desvio Qtde Media Desvio Qtde Media Desvio Qtde

< 5 mil 302 366 526 196 291 1.218 106 468 361 647 268 303 988 199

5 a 10 mil 626 689 391 424 599 1.047 201 1.027 854 1.191 620 645 935 407

10 a 50 mil 1.517 2.072 440 1.037 1.503 1.500 479 2.576 2.178 1.056 1.503 1.468 315 1.073

50 a 200 mil 6.219 10.154 78 4.014 6.235 255 2.205 *** 8.371 7.412 320 5.931 8.802 22 2.440 *

> 200 mil 54.648 104.972 22 22.149 33.839 57 32.500 ** 56.316 105.976 88 10.422 1.287 2 45.894

< 5 mil 241 234 314 107 207 1.454 135 502 442 924 326 384 711 176

5 a 10 mil 386 498 217 245 388 1.225 142 1.110 966 1.074 708 799 1.052 402

10 a 50 mil 1.154 1.472 295 594 1.013 1.645 560 2.620 2.799 641 1.744 2.135 730 875

50 a 200 mil 4.542 5.222 96 3.170 6.263 237 1.372 *** 6.589 8.046 219 6.111 7.389 123 478 *

> 200 mil 25.644 40.482 28 17.894 25.457 51 7.751 * 27.373 30.951 67 46.907 76.681 23 -19.535 *

< 5 mil 543 489 1.262 421 503 505 122 329 331 496 203 293 1.139 126

5 a 10 mil 1.105 937 929 880 954 512 225 796 789 680 476 665 1.446 320

10 a 50 mil 2.618 2.760 1.200 2.095 2.418 740 524 2.293 2.452 566 1.374 1.811 805 919

50 a 200 mil 7.330 9.804 272 8.034 9.703 61 -704 * 7.817 7.317 209 4.790 6.579 133 3.026

> 200 mil 36.660 39.648 67 60.706 109.331 12 -24.046 * 60.737 146.147 66 26.084 31.499 24 34.654 ***

< 5 mil 525 347 378 256 360 1.389 269 460 342 351 236 358 1.284 223

5 a 10 mil 957 696 213 435 621 1.229 522 931 804 284 475 737 1.842 456

10 a 50 mil 1.901 2.255 347 1.076 1.664 1.593 825 2.023 2.442 221 1.055 1.620 1.150 968

50 a 200 mil 5.871 6.843 94 4.154 7.243 239 1.718 *** 6.061 7.943 89 3.171 5.280 253 2.890

> 200 mil 22.470 36.972 25 26.603 60.963 54 -4.133 * 21.027 40.740 23 19.919 42.789 67 1.107 *

< 5 mil 358 370 571 264 331 1.197 94 203 217 299 77 166 1.334 126

5 a 10 mil 798 747 430 553 645 1.012 245 372 522 300 222 417 1.826 149

10 a 50 mil 1.989 2.283 653 1.460 1.662 1.287 529 1.047 1.703 253 617 1.136 1.118 430

50 a 200 mil 9.074 10.316 163 5.410 5.082 170 3.665 3.035 5.209 94 1.812 2.830 248 1.224 ***

> 200 mil 65.445 156.799 51 39.548 39.597 28 25.898 * 15.279 19.660 32 11.881 17.823 58 3.398 *

< 5 mil 451 365 848 261 280 920 190 117 286 293 104 205 1.262 14 *

5 a 10 mil 875 702 962 572 545 480 304 319 625 394 264 509 1.717 55 **

10 a 50 mil 2.397 2.278 1.612 1.424 1.395 328 973 909 1.662 207 675 1.319 1.164 234 ***

50 a 200 mil 10.212 9.660 316 9.741 7.552 17 472 * 3.073 6.151 50 2.223 3.968 292 850 *

> 200 mil 86.083 162.627 78 89.104 - 1 -3.021 22.056 23.561 17 14.304 39.807 73 7.752 *

< 5 mil 135 223 400 115 231 1.336 20 ** 341 417 185 105 222 1.380 236

5 a 10 mil 298 500 300 206 393 1.139 92 509 793 255 235 486 1.866 274

10 a 50 mil 818 1.481 440 620 1.114 1.500 198 1.110 1.758 206 682 1.347 1.165 428

50 a 200 mil 3.241 4.951 131 3.362 6.583 202 -121 * 3.242 4.819 67 2.675 5.127 275 567 *

> 200 mil 14.245 17.977 36 16.435 32.215 43 -2.190 * 14.081 22.568 25 12.748 27.996 65 1.333 *
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Quadro 4 – Média de votos para os municípios com e sem diretórios nas eleições 
para vereador municipal em 2008 e 2012 
Fonte: TSE e CepespData/FGV. Elaboração própria. 

Em alguns casos a média de votos dos municípios sem diretórios é superior. Nestas 

situações em geral, o desvio padrão é superior a media dos votos, como no caso do 

PMDB para as faixas acima de 50 mil eleitores em 2010, ou quando a quantidade de 

municípios é muito pequena, como o PT na faixa de municípios acima de 200 mil6 

eleitores sem diretório no mesmo ano. 

                                            
6
 O caso específico é de Juiz de Fora (MG), onde o diretório encerrado ao final de 2010 e iniciado 

logo no início de 2011. 

Media Desvio Qtde Media Desvio Qtde Media Desvio Qtde Media Desvio Qtde

< 5 mil 335 291 957 230 237 533 105 347 298 1.116 204 207 271 143

5 a 10 mil 586 474 581 415 419 301 172 681 596 1.531 443 451 203 238

10 a 50 mil 1.407 1.347 1.524 947 1.070 746 460 1.674 1.474 1.559 1.019 1.034 69 655

50 a 200 mil 7.569 7.501 247 6.746 7.532 65 823 * 7.364 6.357 334 5.517 3.580 8 1.847 **

> 200 mil 64.277 169.064 57 41.905 50.626 20 22.372 * 51.970 125.605 82 10.706 - 1 41.264

< 5 mil 627 423 1.213 429 376 519 198 621 442 982 365 326 561 256

5 a 10 mil 1.061 686 540 729 578 382 331 1.135 830 985 676 613 752 460

10 a 50 mil 2.343 1.934 1.114 1.790 1.898 1.131 553 2.592 2.237 848 1.505 1.556 736 1.086

50 a 200 mil 8.872 6.884 191 7.648 6.393 120 1.224 ** 7.693 5.898 231 6.034 5.384 108 1.660

> 200 mil 33.019 33.870 45 47.042 71.476 32 -14.023 * 29.446 40.444 58 52.808 131.003 25 -23.362 *

< 5 mil 464 356 820 349 331 649 116 472 340 677 299 266 638 173

5 a 10 mil 828 601 407 576 507 446 251 872 656 778 514 491 766 358

10 a 50 mil 2.177 1.979 930 1.312 1.408 1.219 866 1.947 1.761 766 1.146 1.170 755 801

50 a 200 mil 7.988 5.576 179 4.809 4.444 130 3.180 6.838 5.240 213 4.154 4.131 121 2.685

> 200 mil 63.719 175.688 53 21.827 15.328 24 41.892 *** 43.386 125.705 66 20.327 22.343 16 23.059 **

< 5 mil 633 436 497 359 306 864 275 661 433 368 299 269 892 363

5 a 10 mil 1.068 783 207 518 462 559 550 1.237 856 293 556 527 1.177 681

10 a 50 mil 2.386 2.304 437 1.218 1.236 1.544 1.169 2.505 2.248 319 1.200 1.240 1.190 1.305

50 a 200 mil 6.204 5.273 79 4.408 3.969 219 1.796 6.510 4.879 101 3.277 3.381 232 3.233

> 200 mil 23.777 13.222 17 22.831 38.549 60 946 * 23.421 22.195 24 17.353 23.397 59 6.068 *

< 5 mil 411 352 429 297 292 678 115 406 344 366 241 230 609 165

5 a 10 mil 608 520 197 478 435 485 130 712 576 407 516 511 988 196

10 a 50 mil 1.634 1.666 470 1.120 1.144 1.493 514 1.781 1.750 446 1.107 1.112 1.033 675

50 a 200 mil 6.638 6.455 76 4.971 4.942 226 1.667 *** 5.652 4.417 137 3.488 3.074 201 2.164

> 200 mil 26.093 23.147 17 25.668 33.782 60 425 * 27.943 31.708 39 19.446 15.514 43 8.497 **

< 5 mil 476 378 619 338 295 740 137 441 360 292 272 253 742 169

5 a 10 mil 753 611 335 538 489 462 215 773 686 366 444 436 955 329

10 a 50 mil 1.479 1.426 696 1.226 1.323 1.319 253 1.485 1.485 286 828 1.035 1.045 657

50 a 200 mil 6.346 6.488 92 4.877 5.335 210 1.469 *** 5.479 5.013 57 2.776 3.251 265 2.702

> 200 mil 51.341 169.784 26 27.846 67.271 51 23.495 * 23.525 32.774 20 14.153 30.279 63 9.372 *

< 5 mil 403 318 461 309 326 777 94 388 278 144 302 298 908 86

5 a 10 mil 659 546 238 486 456 494 173 637 571 227 511 503 1.146 126

10 a 50 mil 1.533 1.383 623 1.046 1.285 1.387 487 1.247 1.188 274 1.144 1.219 1.159 103 **

50 a 200 mil 5.479 4.113 147 3.976 4.732 161 1.503 3.992 3.090 67 3.737 3.994 261 255 *

> 200 mil 17.935 17.560 39 26.048 55.003 38 -8.113 * 16.666 21.892 23 19.862 38.916 60 -3.196 *
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A diferença média de votos é proporcional ao tamanho do município em número de 

eleitores. Quanto maior o município, maior tem sido a diferença média das cidades 

onde o partido apresenta diretório. Nas eleições para deputado a diferença média de 

votos aumenta para quase todos os partidos, com exceção do PDT e DEM. Nestes 

dois últimos, a diferença média se reduz para quase todas as faixas de municípios. 

Para as eleições de disputa pelo cargo a vereador o mesmo ocorre, com exceção do 

PTB. 

Sendo assim, ainda que se verifique média superior de votos nos municípios onde é 

instituída a presença do diretório partidário, não é possível dizer que esta seja 

sempre significativa em termos estatísticos, sobretudo nos menores municípios. Tal 

diferença seria esperada, vez que os diretórios envolvem maior participação e 

mobilização dos membros locais do que no caso da comissão provisória.  

Mesmo nos municípios médios e maiores, que apresentam diferenças significativas, 

ainda não é possível dizer que a distribuição de diretórios é orientada 

exclusivamente pela obtenção de votos para as eleições proporcionais. Dado o 

tempo de vida superior ao ciclo eleitoral – Tabela 2 – a opção do partido pelo 

diretório pode ter objetivos locais a médio e longo prazo que extrapolam a disputa 

por cargos públicos. 

Braga e Pimentel Jr (2012) descrevem correlação positiva entre municípios com 

maior número de habitantes e aqueles com maior incidência de diretórios. A 

hipótese é de que o tamanho do partido e o tamanho populacional sejam variáveis 

relevantes e que determinariam diferentes tipos de estratégias partidárias. Pois, se a 

distribuição de diretórios não acompanha a distribuição dos municípios ou da 

população, como ela se conforma? 

Este trabalho distingue o contingente populacional pela distribuição do eleitorado em 

cinco faixas, conforme apresentado nos Quadros 3 e 4. Segundo dados do TSE, dos 

cerca de 141,8 milhões de eleitores em território nacional ao final de 20157, pouco 

                                            
7
 Exclui-se Brasília da amostra. 
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menos de 18% se encontram em municípios com até 10 mil votantes. Entretanto, 

69% dos municípios situam-se nesta faixa de eleitores. Portanto, é característica das 

cidades brasileiras a enorme concentração populacional. A Figura 17 sintetiza a 

distribuição dos diretórios entre os municípios e sua mudança a cada dois anos, 

para cada faixa examinada e entre os partidos avaliados8. 

Cidades com até cinco mil eleitores (representam cerca de 30% de todos os 

municípios entre 2007 e 2015) apresentam de 40 a 60% de suas localidades com 

um ou dois diretórios locais. A porcentagem de municípios sem diretório, para os 

partidos observados, era de 10% das cidades em 2007. Este número se reduz para 

algo em torno de 3 a 5% entre os anos de 2008 a 2013, retornando ao patamar de 

2007 nos anos de 2014 e 2015. De forma semelhante, os municípios com três 

diretórios aumentam de 20% para 26% entre 2007 e 2008, retornando ao patamar 

anterior apenas nos anos de 2014 e 2015 (18% e 20%). Cidades com mais de três 

diretórios obtiveram maior variação, entre 20% a 30% até 2014, quando esta 

proporção cai para 12% e 9% no ano posterior. A redução de diretórios nos dois 

últimos anos parece ocorrer pela desocupação partidária das menores cidades. 

Em termos proporcionais, as cidades com entre 5 a 10 mil eleitores são as que mais 

cresceram no período observado, passando a representar de 26% (2007) a 39% de 

todos os municípios em 2015. Em 2007, 22% destas localidades não contavam com 

nenhum diretório (o dobro da proporção com relação às menores cidades).  Este 

número diminui até 2013, quando alcança cerca de 5%, continuando com 8% e 10% 

nos anos posteriores. As localidades com um ou dois diretórios, entretanto, 

aumentam a proporção de 40% para 60%, aproximadamente, entre 2007 e 2015. 

Municípios com três diretórios mantêm-se na faixa de 15% a 20% das cidades 

brasileiras, enquanto as cidades com mais de três diretórios caem de 30% em 2008 

para apenas 8% em 2015, nesta faixa. Neste caso, parece ocorrer o oposto ao 

anterior: crescente ocupação dos municípios outrora desocupados, acompanhado 

da maior concentração dos diretórios pelo aumento dos municípios com dois 

diretórios. 

                                            
8
 Todas as análises comentadas a seguir, abrangem apenas os diretórios dos partidos observados. 
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Figura 17 – Distribuição de diretórios pelo número de municípios para os partidos observados 
Fonte: TSE e IBGE. Elaboração própria. 
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A proporção de municípios com entre 10 a 50 mil eleitores reduziu de 32% para 22% 

do total entre 2007 a 2015. Em 2007, 25% destas cidades não dispunham de 

diretórios, número que se reduz para abaixo dos 4% a partir de 2010 e em quase 

todos os anos subsequentes. Localidades com um ou dois diretórios aumentam em 

praticamente todos os anos desde 2008 (28%) até 2015 (61%); enquanto as cidades 

com três diretórios passam de 16% até 2009, para algo em torno de 20 a 25% nos 

anos posteriores. A partir de 2008, as cidades com mais de três diretórios diminuem 

a cada ano, representando de 32% para apenas 13% em 2015. A mudança, 

portanto, parece análoga à faixa de municípios anterior: ocupação das cidades 

vazias entre todos os anos, com maior concentração de diretórios nas cidades, pelo 

aumento de cidades com dois e três diretórios. 

A faixa de 50 a 200 mil eleitores representa cerca de 6% de todos os municípios. Os 

partidos observados praticamente extinguiram as localidades sem diretórios a partir 

de 2010. Em 2007, 2008 e 2009 são respectivamente 48 (15%), 37 (11%) e 21 (6%) 

os municípios sem diretórios. A partir de então, apenas alguns municípios 

isoladamente não apresentam diretório municipal de um dos sete partidos. É o caso 

de Santa Cruz do Capibaribe (PE) em 2010, do Japeri (RJ) em 2013 e dos 

municípios de Breves (PA) e Telêmaco Borba (PR) em 2015.  

Para a mesma faixa de eleitores, de 2008 a 2015 se observa aumento dos 

municípios com um ou dois diretórios de 17% para 35%, e para aqueles com três 

diretórios de 17% para 32% das cidades. Ainda que se verifique queda em alguns 

anos, o efeito geral é de aumento dos casos entre um a três diretórios no município.  

Cidades com mais de três diretórios tem variado sua proporção entre 25% e 50% 

das cidades, com nítida redução entre 2012 e 2015 (41% e 24%, respectivamente). 

Em geral, o que se verifica é a ocupação dos municípios antes não ocupados, 

aumento da concentração de diretórios com a elevação da proporção dos municípios 

com entre um a três diretórios e a redução da proporção de municípios com mais de 

três diretórios a partir de 2012. 

Como se observa na Figura 3, os maiores municípios – acima de 200 mil eleitores –  

contam com um elevado número de cidades sem a presença de diretórios 

municipais dos partidos observados até 2008. São 12 em 2007 e oito em 2008, 
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quando importantes cidades brasileiras, como Salvador (BA) e Maceió (AL), não são 

ocupadas por diretórios dos principais partidos. Nos anos seguintes, chamam a 

atenção os municípios de São João de Meriti (RJ) e Salvador (BA) em 2009; e de 

Paulista (PE) em 2015 pela ausência de diretórios. Dos “grandes municípios sem 

diretórios”, três se encontram nos estados do RJ, e três no ES em pelo menos um 

ano.  

Dos 29 casos em que se observam apenas um diretório no município – alguns deles 

se repetindo por até três anos – nove se encontram no estado do RJ e quatro no ES. 

Para os 62 casos onde os municípios com mais de 200 mil eleitores apresentam 

apenas dois diretórios, 21 estão em SP. O Quadro 5 resume todos os casos citados  

entre 2007 e 2008, com a quantidade de anos – de um total de oito – em que o 

município se manteve com nenhum ou apenas um diretório. A partir de 2012, raros 

são os casos de grandes municípios com menos de dois diretórios.  

Municípios Sem Diretórios Municípios Com Um Diretório 

Município UF Anos Município UF Anos 

RIO BRANCO AC 1 MACEIO AL 1 

MACEIO AL 2 FEIRA DE SANTANA BA 2 

FEIRA DE SANTANA BA 2 SALVADOR BA 1 

SALVADOR BA 2 VITORIA DA CONQUISTA BA 1 

CARIACICA ES 1 FORTALEZA CE 1 

SERRA ES 1 CARIACICA ES 1 

VILA VELHA ES 1 SERRA ES 1 

CUIABA MT 1 VILA VELHA ES 1 

PAULISTA PE 1 VITORIA ES 1 

NITEROI RJ 2 APARECIDA DE GOIANIA GO 1 

NOVA IGUACU RJ 2 SAO LUIS MA 3 

SAO JOAO DE MERITI RJ 2 ANANINDEUA PA 1 

ARACAJU SE 2 BELEM PA 1 

GUARULHOS SP 1 CAMPINA GRANDE PB 1 

  
 

  JOAO PESSOA PB 1 

  
 

  CARUARU PE 2 

  
 

  JABOATAO DOS GUARARAPES PE 3 

  
 

  OLINDA PE 1 

  
 

  PONTA GROSSA PR 1 

  
 

  BELFORD ROXO RJ 2 

  
 

  CAMPOS RJ 1 

  
 

  CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 3 

  
 

  DUQUE DE CAXIAS RJ 2 

  
 

  NOVA IGUACU RJ 2 

  
 

  PETROPOLIS RJ 2 

  
 

  RIO DE JANEIRO RJ 2 

  
 

  SAO GONCALO RJ 3 

  
  VOLTA REDONDA RJ 1 
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Quadro 5 – Grandes municípios sem diretórios ou com um diretório entre 2007 e 
2015  
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

De forma geral, municípios de um a dois diretórios variam em torno de 20% destas 

cidades entre 2008 a 2014. Em 2015 essa proporção eleva-se para 32%. Entre 2008 

e 2015, a proporção de cidades com três diretórios sobe de 15 para 37%. A maior 

parte destes municípios, contudo, apresenta mais do que três diretórios. Entre 2008 

e 2013 estes casos representam entre 50 e 60% dos municípios nesta faixa. A 

redução nos últimos anos, todavia, é bastante abrupta: 44% em 2014 e 29% em 

2015, nível semelhante ao patamar de 2007 (22%). 

Outro aspecto relevante é que os poucos municípios com sete diretórios – o maior 

número possível na amostra – não são os mais populosos. Entre 2008 a 2010 

haviam 49, 39 e 35 municípios, respectivamente, com sete diretórios. Destes, 

praticamente todos se encontram no Rio Grande do Sul. Em 2013, cinco cidades se 

encontravam nestas características, onde quatro pertenciam ao mesmo estado. 

Entre 2012 e 2014, a cidade de Itajaí (SC) foi a única fora do Rio Grande do Sul a 

conter os sete diretórios.  

Além do tamanho do eleitorado, algumas outras características das cidades 

poderiam influenciar na decisão da direção partidária ocupar a localidade com 

diretórios, tais como idade e renda do município. Seria esperado, por exemplo, que 

unidades administrativas formadas há mais tempo apresentasse maior probabilidade 

de formar sua coalizão dominante local, com representação no diretório estadual e 

maiores chances de formação de um diretório municipal.  

Quando verificamos a distribuição de diretórios pela idade dos municípios na Tabela 

3 para o ano de 2015, conquanto, a concentração de diretórios das cidades mais 

antigas não destoa, em grande medida, dos demais municípios. Ainda que se 

observe uma proporção um pouco maior de diretórios para os municípios com mais 

de 83 anos – apresentam 26% do total de diretórios naquele ano, representando 

23% dos municípios. A segunda faixa de municípios mais novos, entre 37 a 56 anos, 
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todavia, tem concentração levemente inferior às demais faixas.  Estas proporções 

não se alteram muito entre 2007 a 2015. 

Tabela 3 – Distribuição de diretórios pela idade dos municípios em 2015 

Faixa de idade 
dos municípios 

Número de 
municípios 

% municípios 
Número de 
diretórios 

% diretórios 

até 36 anos 1.630 29,27% 3.310 29,16% 

de 37 a 56 anos 1.210 21,73% 2.216 19,52% 

57 a 83 anos 1.417 25,44% 2.873 25,31% 

acima de 84 anos 1.312 23,56% 2.952 26,01% 

  5.569   11.351   

Fonte: TSE e Censo IBGE. Elaboração própria. 

 

Seria razoável também supor que municípios com maior renda municipal obteriam 

maiores chances de ocupação partidária por diretório. Uma vez que a cidade de 

maior renda têm maiores incentivos à disputa política, dado o superior controle de 

recursos que os cargos públicos locais proporcionam, a instauração de um diretório 

local pode representar a estratégia de “presença” do partido no município no longo 

prazo.  A ideia de demarcação do partido em dado local pela disputa por cargos 

públicos em longo prazo, isto é, por período de tempo que supere os ciclos 

eleitorais, também se sustenta na observação da ausência de municípios superiores 

a três diretórios entre os sete partidos observados, para a maioria dos casos.   

Como não existe informação desagregada de renda para todos os municípios e para 

todos os anos avaliados, o trabalho se utiliza da cota-parte do ICMS (Finbra), 

divulgado pelo STN, como uma aproximação do valor adicionado municipal. 

Entretanto, nem todos os municípios são considerados na divulgação, sendo 

excluídos da comparação nestes casos. A comparação a seguir é feita pela 

distribuição logarítmica da cota-parte do ICMS com a concentração do número de 

diretórios. 

Como se pode ver pela distribuição de médias da Figura 18, nem sempre municípios 

mais ricos configuram maiores concentrações de diretórios. Em geral, a renda média 

dos municípios parece acompanhar maior adensamento dos diretórios, até a  
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Gráfico 12 – Distribuição de diretórios pela distribuição logarítmica da Cota-Parte do 
ICMS (R$) por faixa de municípios 
Fonte: TSE e STN (Finbra). Elaboração própria. 
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coexistência de quatro estruturas partidárias locais. Porém, cabe salientar que as 

observações de municípios com mais de cinco diretórios é pequena, assim como 

aqueles com um ou nenhum diretório – comentados acima – o que prejudica sua 

comparação. 

Assim, para os partidos aqui considerados, os municípios com maior nível de renda 

tendem a ter uma média de até três ou quatro diretórios locais, ainda que exista 

bastante variação entre estas médias. Como PT, PMDB e PSDB são os partidos que 

contam com a maior parte dos diretórios e o PTB se organiza quase exclusivamente 

por comissões provisórias, o quarto partido deve se alternar entre DEM e PP, na 

maioria das vezes. 

As cidades com os dois maiores níveis de renda, São Paulo e Rio de Janeiro, por 

exemplo, contaram de três a cinco diretórios nos últimos anos. Ao final de 2015, 

ambos os estados apresentavam apenas três diretórios municipais: PT, PMDB e 

PSDB no primeiro, e PT, PSDB e DEM no segundo. 

São Paulo e Rio de Janeiro não são exceções. Os partidos observados não têm se 

concentrado massivamente nos principais municípios brasileiros sob o ponto de vista 

econômico e populacional. Dada a discussão realizada anteriormente, seria 

esperado que municípios mais influentes concentrassem lideranças ou coalizões 

dominantes mais fortes. Nesse sentido, maior seria a probabilidade de se receber a 

presença dos partidos naquele local sob a forma de diretórios. É possível que de 

fato isso ocorra, mas não para todos os partidos nem para todos os municípios. 

Como argumentam Katz & Mair (1994), os partidos contemporâneos buscam certo 

nível de redução da competição como forma de assegurar a sobrevivência de suas 

partes.  

Assim, acreditando-se que as direções partidárias adotam alguma estratégia com 

relação à formatação da sua organização interna, seria possível argumentar que a 

nacionalização dos partidos segue um padrão de posicionamento local, mas não 

absoluto. Isto é, ao ocupar preferencialmente os maiores locais, o agrupamento 
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excessivo dos partidos poderia tornar a disputa, tanto pela mobilização de novos 

afiliados quanto pela conquista de votos local entre os partidos, excessiva. 

Outro problema que o “excesso” de diretórios poderia trazer é o esgotamento dos 

recursos. Como visto anteriormente, a Lei dos Partidos estipula que o Fundo 

Partidário seja distribuído até o limite de 50% do total para o órgão nacional e até 

60% para os órgãos estaduais. Dentro destes limites, os partidos possuem 

autonomia de regimento para distribuir os recursos entre os órgãos municipais. Dos 

partidos observados, apenas PT, PMDB, PSDB e PP estipulam a proporção do 

Fundo a ser distribuída entre a direção nacional e as direções estaduais. Em geral, a 

divisão entre os estados é dada por uma parte igual entre as direções e outra, 

proporcional à quantidade de membros eleitos na Câmara. Porém, a divisão do 

recurso não é determinada para o nível municipal, tal que a direção estadual tem 

autonomia para definir a proporção e como será realizada a distribuição do recurso 

entre os municípios. O DEM, PDT e PTB não estipulam proporção de divisão nos 

regimentos, deixando esta decisão a cargo da executiva nacional. 

Portanto, a atual Lei dos Partidos e os estatutos observados não definem como a 

distribuição entre os municípios é realizada. Ainda que, ao menos para PT, PMDB, 

PSDB e PP, esta decisão seja realizada pela direção estadual, conforme prevê os 

últimos regimentos. Dado que a proporção do Fundo Partidário nos estados deve 

respeitar o limite de até 60%, o que se pode afirmar é que a criação de novos 

diretórios possivelmente diminui o montante total a ser distribuído entre as partes da 

organização. 

Em meio a Reforma Política de 20159, o total de recursos públicos destinado ao 

Fundo Partidário aumentou expressivamente com relação ao ano anterior. De R$ 

365 para R$ 867 milhões, segundo dados do TSE10. O aumento se deve, sobretudo, 

pela limitação do financiamento empresarial de campanha estipulado a partir das 

eleições de 2016. Como a Reforma Política também limita os gastos públicos com 

                                            
9
 Lei 13.165 de 2015. 

10
 As informações são disponibilizadas no seguinte endereço:  

http://www.tse.jus.br/partidos/fundo-partidario 
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campanha11, o aumento de recursos do Fundo pode não representar o aumento do 

montante de recursos líquidos destinados à estruturação dos órgãos. As mudanças 

trazidas pela Reforma coincidem com uma forte redução no número de diretórios, de 

11.925 para 11.351 entre 2014 e 2015. Ainda que diminuição muito maior ocorra de 

2013 para 2014. A limitação de recursos disponíveis que sustentam os órgãos de 

direção pode ter forte associação com a desestruturação recente dos partidos nos 

municípios. 

O IBGE tem publicado, ao longo dos anos, estudos sobre o funcionamento da rede 

urbana brasileira, e apresentando maneiras alternativas de se estipular as 

características das cidades. Regiões de Influência das Cidades (Regic 2007) define 

o nível de hierarquia entre as cidades a partir da centralidade da gestão pública 

federal, gestão privada e de recursos entre os municípios. A hierarquia, portanto, se 

dá das áreas mais influentes para localidades com menor impacto além do seu 

recorte administrativo. A Tabela 3 resume as proporções dos municípios, de acordo 

com a tipologia da publicação original, para o ano de 2015. Apresenta as proporções 

de municípios para cada nível hierárquico e a proporção de diretórios sobre o total 

possível – o número de municípios multiplicado por sete. 

Não há grandes mudanças nas proporções do período divulgado pela publicação, 

com o quadro de 2015. Como se pode observar, cerca de 80% dos municípios 

brasileiros são considerados centros locais. Não exercem interferência a outras 

áreas além de suas próprias fronteiras. Os chamados centros de zona representam 

10% dos municípios e tem grau de influência restrita a áreas imediatamente 

vizinhas. A subdivisão A, B e C refere-se à distinção entre o tamanho populacional e 

número de interações com as demais cidades, no período da publicação. As regiões 

mais influentes são as capitais regionais e as metrópoles, e representam 8,4% dos 

municípios em 2015. 

  

                                            
11

 Até 70% dos gastos declarados nas eleições passadas (Art. 5º Lei 13.165/15). 



71 
 

 
 
 

Tabela 4 – Hierarquia das cidades e distribuição de diretórios municipais em 2015 

Fonte: TSE e IBGE (Regic). Elaboração própria. 

As metrópoles nacionais e os centros locais são os níveis hierárquicos com as 

menores proporções de diretórios.  Com relação aos centros locais, o resultado é 

esperado. O menor grau de influência destes municípios sobre as demais regiões 

diminui a probabilidade de que o partido crie um diretório naquele local. O baixo 

número de municípios tipificados como metrópoles nacionais poderia ser uma 

possível explicação da baixa proporção de diretórios neste nível. Com exclusão das 

metrópoles, em termos gerais, níveis de hierarquia mais altos estão associados às 

maiores proporções de diretórios.  

Uma leitura possível para este resultado seria a dimensão regional, em oposição a 

nacional, em que os partidos têm se nacionalizado e expandido sobre o território. 

Isto é, o grau de influência regional pode ter mais importância em termos de 

presença do partido, do que o grau de influência nacional. Outra forma de avaliar a 

escolha dos partidos sobre o grau de influência dos municípios é comparar as 

distribuições de diretórios e municípios. Partindo-se da hipótese contrafactual de que 

as duas distribuições seguiriam as mesmas proporções, no caso em que a 

hierarquia dos municípios não alterasse a probabilidade do partido constituir diretório 

na cidade. Se assim fosse, a proporção de diretórios dos partidos observados nos 

centros locais seria de 75% contra os 80% de municípios nesta categoria. 

Número % Número % 

Grande Metrópole Nacional 1A 47 0,84% 126 38,30%

Metrópole Nacional 1B 28 0,50% 52 26,53%

Metrópole 1C 101 1,81% 241 34,09%

Capital Regional A 2A 60 1,08% 170 40,48%

Capital Regional B 2B 46 0,83% 136 42,24%

Capital Regional C 2C 83 1,49% 236 40,62%

Centro Subregional A 3A 85 1,53% 255 42,86%

Centro Subregional B 3B 79 1,42% 200 36,17%

Centro de Zona A 4A 197 3,54% 513 37,20%

Centro de Zona B 4B 364 6,54% 865 33,95%

Centro Local 5 4.472 80,30% 8.538 27,27%

Não consta na Regic 2007 - 7 0,13% 19 38,78%

5.569 11.351

Hierarquia Nível
Municípios Diretórios
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Para os 80% das cidades menos influentes, seria esperado que a proporção total de 

diretórios existentes fosse inferior a esta distribuição. Para os 20% dos municípios 

mais influentes, a proporção de diretórios é superior a sua proporção de municípios. 

Porém, o grau desta diferença não é intuitivo.  O Gráfico 1 ilustra diferença de 

proporções dos 20% dos municípios mais influentes com a proporção de diretórios 

encontrados em cada nível. Para estes, menores níveis de hierarquia estão 

associados a maiores diferenças entre a proporção de municípios e diretórios. 

Assim, os centros de zona são os que mais se distanciam da sua proporção de 

diretórios com relação a sua distribuição de municípios. São 1.378 diretórios 

municipais distribuídos em 561 municípios neste nível.  Por este critério, e excluindo-

se os centros locais, quanto maior a hierarquia do município menor a proporção 

relativa de diretórios locais. Para efeito de comparação, a distribuição das comissões 

provisórias, onde a sua presença parece estar mais associada ao ciclo eleitoral, esta 

tendência não é a mesma, conforme demostra o Gráfico 13. 

 
Gráfico 13 – Diferença entre as proporções de distribuição dos municípios e 
diretórios por hierarquia – 2015 
Fonte: TSE e IBGE (Regic). Elaboração própria. 

Observando-se os municípios, locus da política nacional, onde os partidos decidem 

instituir ou não diretório, alguns resultados podem ser salientados.  Ainda que o 

diretório constitua a forma de organização partidária mais complexa, grande tem 

sido a variação do quantitativo dessas estruturas ao longo dos quase dez anos 

analisados. Para os partidos selecionados, todos com mais de vinte anos de 
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fundação, as mudanças não constituem meras extensões da cobertura territorial. Em 

alguns momentos, como em 2014 e 2015, o que se observa é a desestruturação 

partidária em termos agregados. 

 
Gráfico 14 – Diferença entre as proporções de distribuição dos municípios e 
comissões provisórias por hierarquia – 2015 

Fonte: TSE e IBGE (Regic). Elaboração própria. 

Ainda assim, os partidos têm avançado esta forma de ocupação sobre territórios 

outrora ausentes, sobretudo nos maiores municípios. Em termos agregados, 

municípios inicialmente com maiores presenças de diretórios têm reduzido este 

número, ainda que estes aumentem seus resultados eleitorais, em média. Estes 

partidos parecem concentrar o número de diretórios por cidade. Resta, para os 

trabalhos futuros, verificar se esta redução de presença resulta em redução da 

competitividade eleitoral.  

Municípios mais populosos e ricos nem sempre acompanham o maior número de 

diretórios, ainda que a associação seja positiva. Em geral, cidades mais ricas 

concentram maior número de diretórios até a presença de quatro dos sete da 

amostra. Em geral, cidades mais influentes concentram maior número de diretórios. 

Porém, cidades de influência regional e local têm maiores proporções de diretórios 

do que cidades de influência nacional. 

Assim, a probabilidade do município receber diretório partidário parece estar 

associada tanto pelo grau de influência regional daquele município, quanto pela 
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presença de outros partidos concorrentes naquela localidade. Esta forma de 

“coordenação” entre os partidos se associa aos dois modelos trabalhados por Katz e 

Mair (1995). Primeiro pelo modelo de estratarquia, onde os partidos buscam algum 

grau de autonomia local pela preferência do insulamento em áreas de influência 

regionais do que pela concentração nos principais centros. Em segundo, pelo 

modelo do partido cartel, onde se percebe a tendência de concentração do número 

de diretórios por município. 

2.2 A Direção Partidária Estadual 

Como a literatura tem indicado, a composição da organização partidária nos 

municípios tem relação direta com a direção estadual do partido. Esta relação se dá 

de forma bidirecional, tanto dos membros de diretórios municipais que escolhem a 

formação da direção estadual, quanto da decisão pela direção estadual de ocupar os 

municípios por meio de comissões provisórias. Desta forma, diferentes tipos de 

direção estadual deveriam resultar diversos tipos de cobertura partidária sobre os 

municípios e entre os estados. Em outras palavras, coalizões dominantes estaduais 

mais fortes deveriam ter maior controle sobre o partido. Neste caso, menor seria a 

distribuição de poder e as coalizões dominantes municipais seriam mais frágeis. 

Mais monocráticos seriam os partidos nestas situações. 

A construção da comissão executiva passa por eleições periódicas a depender dos 

estatutos partidários. Em alguns casos, esta formação varia menos do que em 

outros. O desafio em se verificar e comparar as comissões executivas, dentro e 

entre os partidos, é dado pela diversidade que estas estruturas assumem. Além da 

participação de diferentes quadros que, a depender do partido, podem ter pesos 

diferentes, como: os membros incumbentes da bancada legislativa, antigos 

ocupantes de cargos públicos e membros natos. Além disso, os cargos de 

presidência da executiva não são ocupados, em geral, por um único membro. Na 

maioria das vezes a presidência assume diversos níveis.  

Para este trabalho, optou-se pela análise do primeiro presidente, segundo dados 

informados pelo TSE, no fechamento do ano. Considerando apenas os anos de 
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2007 a 2015. Isto é, se no último dia de determinado ano a presidência era 

composta por um mesmo nome que compunha o cargo de primeiro presidente do 

ano anterior, considera-se que esta direção estadual apresentaria ao menos um ano 

sob mesma direção.  

A análise dos dados segue a mesma estrutura de “balanço contábil” utilizada para as 

organizações partidárias, onde se verifica a direção estadual ao final de determinado 

ano. Assim, a medida de duração de vida desta direção refere-se a dados 

aproximados. Em geral, um ano de direção partidária representaria, a rigor, “no 

máximo um ano de duração” para novas direções empossadas após 2007, e “pelo 

menos um ano” para a direção eleita antes de 2007. A direção partidária com nove 

anos de duração teria “pelo menos nove anos de duração”. 

Pretende-se, desta forma, comparar direções estaduais que mudam com mais 

frequência os nomes de seus líderes, com direções onde o predomínio destes sejam 

mais frequentes. O risco que se corre ao se fazer esta simplificação é que, como 

alerta Katz e Mair (1994), não necessariamente as lideranças formais são os líderes 

de fato. Outros quadros que compõem as comissões executivas, além dos cargos de 

presidência, podem ter alguma ou mais influência sobre a organização partidária. 

Outro problema adicional é a completude dos dados do TSE. Nem todas as direções 

são registradas pelo banco de dados, sobretudo nos anos de 2007 e 2008. Estes 

casos são excluídos da análise. Das 182 direções estaduais para os sete partidos, 

96 não continham informações quanto a sua presidência em 2007 e 61 em 2008, 

sendo menos de vinte no ano posterior. Estas ocorrências quase inexistem nos 

últimos anos.  

Para exemplificar como o trabalho trata estes dados, a executiva do DEM em Goiás 

tem Ronaldo Ramos Caiado no cargo de presidente para o exercício de 2007 a 

2011. De 2011 a 2015, tanto Caiado quanto Willian Xavier Machado registram o 

cargo de presidente da executiva estadual no TSE. Entre 2015 e 2018, ambos os 

nomes dividem o cargo com mais três outros: Carlos Toledo, Thiago Peixoto e 

Helizangela Vieira. Neste caso, não se considera a troca da direção partidária, pois 
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Ronaldo Caiado esteve presente em todos os períodos. Considera-se que sigla do 

DEM (GO) tem, entre 2007 e 2015, ao menos nove anos sob a mesma direção 

estadual. O PSDB (SC), por outro lado, registra mudança de todos os nomes 

relacionados ao cargo de “presidente” no TSE entre 2014 e 2015. Se o PSDB (SC) 

tinha ao menos quatro anos sob a mesma direção ao final de 2014, contava apenas 

com um ano em 2015. 

A Tabela 5 resume os resultados encontrados. São 26 direções estaduais para cada 

partido ao longo de nove anos. O PSDB é o partido onde, em média, mais ocorreram 

trocas de direção neste período: em 77% das vezes, a direção durou até três anos. 

O PT não apresenta nenhuma ocorrência de direção com mais de sete anos 

consecutivos e também obteve curtos períodos de duração das direções estaduais 

em comparação com os demais partidos.  

Quando se compara ano a ano as trocas de direção partidária com o nível de 

organização dos partidos, em geral, maiores proporções de comissões provisórias 

nos estados tendem a estar associadas a direções estaduais mais intermitentes. O 

Gráfico 15 faz a comparação das médias  destas proporções para cada partido e 

estado.  Estados onde os partidos apresentam mais de três anos consecutivos sob a 

mesma direção têm, em média, mais de 50% de proporção de comissões 

provisórias. Estados onde a direção conta com mais de sete anos de vida registram 

uma média de 60% de comissões. Esta associação é menos simples quando se 

compara com os vazios. Direções mais constantes não se diferenciam das mais 

intermitentes no que diz respeito ao processo de ocupação dos municípios. Esta 

relação pode ser vista no Gráfico 16. 

Tabela 5 – Duração aproximada das direções estaduais entre 2007 a 2015 

 Partido Sem Registro até 3 anos 4 a 6 anos 7 a 9 anos 

PSDB 6,8% 77,8% 14,5% 0,9% 

PT 14,1% 73,5% 12,4% - 

DEM 7,7% 61,5% 23,9% 6,8% 

PMDB 11,1% 58,5% 21,8% 8,5% 

PDT 15,0% 55,6% 23,1% 6,4% 

PP 17,9% 52,1% 20,1% 9,8% 

PTB 12,4% 48,7% 26,5% 12,4% 
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Fonte: TSE. Elaboração própria. 

Quando se verifica esta relação por partido, a associação entre organização 

partidária e duração da direção estadual não é tão clara. O PT e PSDB apresentam 

média de proporção de comissões provisórias semelhantes entre as direções de até 

seis anos de duração, como mostra a Figura 18. O DEM e o PDT têm 

comportamento oposto ao que se espera, estados onde a direção supera sete anos 

têm maior grau de organização, ainda que estes não representem nem 7% dos 

casos. PP e PTB apresentam alta proporção de comissões provisórias em todos os 

casos. O PTB, conquanto, parece seguir um padrão de desorganização maior em 

estados onde a direção supera os quatro anos consecutivos. Nestes casos, as 

médias quase sempre superam os 80% e os desvios são menores. O PMDB é o 

partido que, em média, mais segue o padrão global: maiores médias de proporção 

de comissões para os estados onde a direção estadual é mais constante. 

 
Gráfico 15 – Duração aproximada das direções estaduais e proporção de comissões 
provisórias entre 2007 a 2015 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

Assim, partidos menos organizados tendem a ter direções estaduais mais 

constantes e partidos mais organizados tendem a ter direções mais intermitentes. 

Esta associação é válida quando se compara os partidos de forma global. Isto é, a 

característica dos partidos predominantemente monocráticos é, como esperado, o 



78 
 

 
 
 

domínio maior das mesmas lideranças ao longo do tempo. Este domínio é percebido 

pelo maior tempo de duração que os membros em cargos de presidência ocupam. 

Partidos predominantemente poliárquicos e oligárquicos tendem a apresentar menor 

domínio das mesmas lideranças. Isto ocorre pelo acesso que coalizões dominantes 

municipais têm a escolha dos membros dos diretórios estaduais, pela instituição dos 

diretórios. A seleção de delegados estaduais, instituída pelos diretórios, expõem as 

lideranças estaduais ao escrutínio periódico das subunidades. Não existe este 

mecanismo na organização por comissões.  

 
Gráfico 16 – Duração aproximada das direções estaduais e densidade de municípios 
sem organização partidária entre 2007 a 2015 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 

Como neste último caso a direção municipal é escolhida pela estadual, não existem 

motivos para que os delegados municipais escolham membros diferentes daqueles 

que lhes legitimaram o cargo. Porém, esta diferenciação não serve para os quadros 

internos de cada partido. Isto, pois, cada organização tem desenho e estruturas 

próprias que impedem a comparação pela associação entre organização partidária e 

duração da direção estadual. 
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Figura 18 – Duração aproximada das direções estaduais e proporção de comissões 
provisórias entre 2007 a 2015 por partido 
Fonte: TSE. Elaboração própria. 
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Conclusão 

Este trabalho resulta da tentativa de sintetizar e comparar o registro de informações 

sobre organização partidária de quase dez anos, para sete dos principais partidos 

brasileiros. Mesmo sendo um curto espaço de tempo em termos de instituições 

políticas, o período cobre parte significativa da história destas organizações, que 

datam de 26 a 35 anos de idade somente. Neste ínterim, significativas têm sido as 

mudanças de padrão de organização dos partidos. Como não há informações 

completas destas variações, torna-se difícil distinguir as alterações cíclicas relativas 

à disputa eleitoral de um processo de desenvolvimento geral. 

Dentre as principais mudanças que caracterizam o período, está o processo de 

ocupação dos municípios pelos partidos. Tal ocupação, todavia, ocorre 

massivamente por meio da criação de novas comissões provisórias que, ao invés de 

instituírem novos diretórios, parecem seguir os ciclos eleitorais, com picos de criação 

nos anos de 2011 e 2015 e posterior desocupação. Ainda que não raros sejam os 

casos em que estas comissões permaneçam ao longo de anos. 

A primeira distinção a ser verificada neste processo de ocupação, 

consequentemente, é a forma em que o partido marca presença no território. A 

presença por comissão provisória está associada ao menor envolvimento de 

membros afiliados locais e maior centralização das decisões na direção estadual, 

que institui a comissão no município. A forma de ocupação temporária do partido e a 

menor correspondência do funcionamento desta estrutura com o previsto pelos 

regimentos tornam a institucionalização partidária, por meio deste mecanismo, mais 

frágil. 

Seguindo a atual literatura, uma forma de tipificar os partidos destarte pode ser feita 

pela caracterização da (i) ocupação e (ii) organização dos partidos nos municípios. 

Como esta decisão é fundamentalmente da direção estadual, estas definições 

precisam também diferenciar os partidos entre os estados. A partir destas definições 

e apoiando-se no trabalho de Guarnieri (2011), cada partido pode obter um grau 

diferente de organização e ocupação em cada estado.  
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Esta definição ajuda a identificar os distritos-chave para cada partido, como é São 

Paulo para o DEM e o Rio Grande do Sul para o PP. Em ambos os casos a distinção 

de poliárquicos e ocupados destoa do comportamento do partido nos demais 

estados. Como ilustra o Quadro 2, a mudança destas definições entre os anos não 

tem sido a exceção. 

Como forma de comparação global entre os partidos, pode-se definir o 

comportamento predominante da organização em determinado ano pela maior 

ocorrência entre os estados. Em 2015, o PT e PMDB são predominantemente 

poliárquicos de ocupação média; PSDB é predominantemente monocrático ocupado 

e os demais partidos são predominantemente monocráticos de ocupação média. De 

forma geral, a desorganização dos partidos nos dois últimos anos é dada pela 

redução do número de diretórios para aqueles predominantemente poliárquicos de 

ocupação média em 2015, e pela massiva expansão de comissões provisórias para 

aqueles predominantemente monocráticos em mesmo ano. 

O trabalho não tem por objetivo explicar porque os partidos escolhem determinado 

desenho organizativo. Porém, algumas associações iniciais são feitas. A primeira 

delas é o levantamento de possíveis características dos municípios que poderiam 

influenciar nesta escolha.  Quando se verifica o desempenho eleitoral dos 

municípios com e sem diretórios, a diferença média superior de votos para as 

localidades com a presença do partido em sua forma mais complexa parece não ser 

significativa, sobretudo para os menores municípios. A fraca superioridade eleitoral 

dos municípios com diretórios pode ser um indicativo do recente declínio da 

proporção de diretórios municipais entre os partidos. 

Verificando-se os municípios onde os diretórios dos partidos selecionados se 

instituem, algumas mudanças podem ser descritas entre os anos. A ocupação dos 

municípios antes não demarcados por nenhum diretório é crescente entre as faixas 

de cidades. Esta ocupação ocorre no mesmo período em que se aumenta a 

concentração dos diretórios. Isto é, elevam-se os casos de municípios ocupados por 

entre um a três diretórios locais. É por este motivo que o processo de ocupação não 
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resulta no aumento global de diretórios. A exceção é dada pelo aumento da 

desocupação de diretórios dos menores municípios (abaixo de 5 mil eleitores). 

Soma-se o fato de que tanto as cidades mais ricas como as metrópoles mais 

influentes não comportam maior concentração de diretórios, como se poderia 

esperar. O adensamento dos diretórios parece ocorrer em regiões de influência 

regional ou zonal. Estes dados convergem para duas interpretações não 

excludentes. 

Dado que o número de municípios com poucos diretórios tem se intensificado no 

decorrer dos últimos anos, os partidos parecem ter evitado a presença excessiva de 

diretórios, deixando esta forma de disputa por meio de comissões provisórias. Como 

a instituição de diretórios necessita do envolvimento local a prazo maior do que os 

ciclos eleitorais e a demanda por recursos possivelmente é superior ao caso das 

comissões, o risco do diretório para a direção partidária parece ser maior. Assim, as 

médias cidades, com grau de influência regional e de economia mediana, 

representam um leque maior de possibilidades para que o partido se institua e 

configure presença no longo prazo. 

Por fim, verifica-se a associação dos níveis de organização dos partidos 

encontrados anteriormente com diferentes tipos de direções partidárias estaduais. 

Estas, diferenciadas entre os mandatos de presidentes mais e menos constantes 

entre 2007 e 2015. Partidos essencialmente monocráticos apresentam maior tempo 

de duração dos mandatos.  Da mesma forma, os partidos mais organizados estão 

associados a menores mandatos da direção estadual. 
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