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RESUMO 

 No ano de 2007, o Supremo Tribunal Federal modificou sua jurisprudência, que se 

mantinha inalterada desde 1988, e passou a entender pela existência do princípio da fidelidade 

partidária no ordenamento jurídico. Essa decisão foi criticada como um exemplo de Ativismo 

e de Supremacia Judicial. Com base em um estudo das proposições em tramitação no 

Congresso Nacional, identificamos como o Legislativo tem oferecido respostas à matéria. A 

partir desse estudo, se questiona se a teoria da Supremacia Judicial é mais adequada do que a 

teoria dos Diálogos Constitucionais para descrever a relação entre o Judiciário e o Legislativo 

no caso da fidelidade partidária. 

 

PALAVRAS CHAVE 

Fidelidade partidária. Sistema eleitoral. Proposições legislativas. Ativismo Judicial. 

Diálogos Constitucionais. Supremacia Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 In 2007, the Brazilian Supreme Court changed its jurisprudence, that was held since 

1988, and came to understand the existence of the principle of party loyalty in the legal 

system. This decision was criticized as an example of Activism and Judicial Supremacy. 

Based on a study of the proposals pending in Congress, it was identified how the Legislative 

has provided answers to the matter. From this study, questions whether the theory of Judicial 

Supremacy is more appropriate than the theory of Constitutional Dialogues to describe the 

relationship between the Judiciary and the Legislative in the case of party loyalty. 

 

KEY WORDS 

Party loyalty. Electoral system. Legislative propositions. Judicial Activism. 

Constitutional Dialogues. Judicial Supremacy. 
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Introdução 

 Em 2007, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o caso da Fidelidade Partidária. 

Decidido nos Mandados de Segurança (MS) 26.602-3, 26.603-1 e 26.604-0, estabeleceu-se 

que o mandato não pertence ao candidato eleito, mas sim ao partido. Foi determinado que 

aqueles eleitos pelo sistema eleitoral proporcional1 não têm, em regra, o direito de preservar a 

vaga alcançada caso mudem de agremiação partidária: 

A permanência do parlamentar no partido político pelo qual se elegeu é 
imprescindível para a manutenção da representatividade partidária do 
próprio mandato. Daí a alteração da jurisprudência do Tribunal, a fim de que 
a fidelidade do parlamentar perdure após a posse no cargo eletivo.2 

 Com esse julgamento, sem que houvesse alteração do texto constitucional, o STF 

modificou seu entendimento consolidado em sentido contrário há mais de 20 anos - desde a 

promulgação da Constituição de 1988 (CF/88) - modificando os direitos dos mandatários de 

cargos eletivos e criando um marco na discussão nacional sobre a fidelidade partidária3. 

Esse é um caso importante por alterar significativamente os direitos dos partidos 

políticos e dos membros legitimamente eleitos do Poder Legislativo nacional4. Melo5 

evidencia que essa é uma prática muito comum entre os membros da Câmara dos Deputados. 

Em um estudo realizado por esse autor, uma média de 28,8% dos deputados federais trocam 

                                                 
1 O sistema eleitoral proporcional - regulado pelos arts. 105 e segs. do Código Eleitoral (Lei 4.737 de 15 de julho 
de 1965)- é utilizado nas eleições para mandatos legislativos federais (com a exceção dos senadores), estaduais e 
municipais. Nesse sistema os votos dos eleitores são contabilizados em um quociente eleitoral, que é dividido 
pelo número de lugares a serem preenchidos na circunscrição eleitoral. A partir desse quociente determina-se o 
quociente partidário, que contabiliza os votos nominais de cada partido ou coligação, e assim determina-se o 
número de vagas conquistadas que serão divididas entre os candidatos. Por outro lado, o sistema eleitoral 
majoritário é utilizado nas eleições para mandatos do Poder Executivo e senadores sendo aquele no qual o 
candidato precisa conquistar maioria absoluta para ser eleito tendo como característica a possibilidade de 
realização de segundo turno. 
2 Trecho da Ementa. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.602-3/DF, rel. Min. Eros 
Grau. j. em 16 out. 2007, dj. 17 out. 2008.  p. 191. 
3 A fidelidade partidária é um termo que pode ser utilizado juridicamente em dois sentidos. O primeiro, que é a 
definição utilizada neste trabalho, se refere ao ato de mudança de partido pelo eleito durante o mandato, atitude 
que foi objeto de manifestação do STF nos julgados adiante analisados e que não possuía previsão legal ou 
amparo jurisprudencial; já o segundo sentido -  que não será estudado - se refere ao descumprimento de decisões 
da bancada partidária por parte do mandatário de cargo eletivo que vota em desconformidade com o acordado. 
Nesse segundo sentido as sanções possuem caráter interna corporis dos partidos e sua previsão está expressa no 
Título II Capítulo V da Lei 9.096/95 que dispõe sobre os partidos políticos. É importante ressaltar que nesse 
segundo sentido de fidelidade o parlamentar que deixa o partido sob cuja legenda foi eleito não perde seu 
mandato mas apenas a função ou cargo que exerça na respectiva Casa Legislativa, de acordo com o art. 26 da 
referida Lei. 
4 Como demonstramos mais adiante no trabalho, o entendimento do STF foi estendido às cargos eletivos de 
membros do Poder Legislativo e Executivo pela Resolução 22.610/2007 do TSE. 
5 MELO, Carlos Ranulfo F. Migração partidária na Câmara dos Deputados: causas, consequências e possíveis 
soluções. In: BENEVIDES, Maria Victoria; VANNUCHI, Paulo; KERCHE, Fábio (org.). Reforma política e 
cidadania. 1ª edição. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2003. p. 322. 
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de partido durante cada legislatura, ou seja, quase 1/3 dos membros eleitos mudam de partido 

durante seu mandato. Essa troca recorrente de partido por membros do Legislativo Federal 

acaba por gerar, na visão do autor, algumas consequências indesejáveis. Nesse sentido: 

"[a prática da troca frequente de partido] tem introduzido um elemento de 
instabilidade no interior do Legislativo, criado obstáculos à consolidação do 
sistema partidário, comprometido a representatividade do sistema político e 
contribuído para acentuar o desgaste dos partidos, como instituição, perante 
a sociedade"6 

Dessa forma, a infidelidade partidária é uma prática estratégia dos parlamentares que 

tem como objetivo aumentar as chances de um futuro na carreira política diante de um cenário 

de incertezas para esse mesmo candidato. Essa prática de mudança de partido poderia ser feita 

sem grandes custos por parte do parlamentar, já que não havia sanção para tal 

comportamento.   

Além disso, dos 513 deputados federais eleitos em 2010, apenas 35 alcançaram o 

quociente eleitoral sozinhos, ou seja, sem precisar dos votos das legendas, o que corresponde 

a apenas 7% dos deputados7. Todos os demais eleitos se beneficiaram dos votos dados a 

outros membros de seu partido ou de sua coligação, o que demonstra a importância que os 

votos alheios possuem nas candidaturas individuais. 

  As decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do STF reanimaram a discussão 

nacional sobre a importância dos partidos políticos nas candidaturas e consequentemente na 

política nacional, tanto no processo eletivo para membros do Legislativo quando do 

Executivo.  

 O presente trabalho possui três objetivos. O primeiro objetivo é examinar as críticas ao 

STF no caso da fidelidade partidária. Apresenta-se então as teorias da Supremacia Judicial e 

dos Diálogos Constitucionais. Após, analisa-se os julgamentos do STF sobre o tema - 

Mandados de Segurança 26.602-3, 26.603-1 e 26.604-0 e Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 3.999-7 - para se extrair a ratio decidendi desses julgados. 

                                                 
6 MELO, Carlos Ranulfo F. Migração partidária na Câmara dos Deputados: causas, consequências e possíveis 
soluções. In: BENEVIDES, Maria Victoria; VANNUCHI, Paulo; KERCHE, Fábio (org.). Reforma política e 
cidadania. 1ª edição. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2003. p. 329. 
7 TOLEDO, José Roberto. 93% dos deputados se elegem com votos "emprestados". Estado de São Paulo. 
Blogs. Política. 8 out. 2010 Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/2010/10/08/93-dos-
deputados-se-elegem-com-votos-%E2%80%9Cemprestados%E2%80%9D/> Acesso em: 15 out. 2012 
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 O segundo objetivo é estudar as respostas do Poder Legislativo, hoje em tramitação no 

Congresso Nacional, que consistem em uma nova interpretação sobre os alcances e limites do 

instituto. 

 O terceiro objetivo é analisar os dados encontrados. A partir das críticas às decisões do 

STF, questiona-se se estas limitaram ou não a futura atuação do Legislativo. Assim, visa-se 

entender se foi proferida uma "palavra final" sobre o instituto, confirmando, ou não as críticas 

a esses julgados. 

 O enfoque do trabalho é o princípio da fidelidade partidária “criado”8 pelo STF - e 

inserido no rol de princípios constitucionais - e as proposições9 em tramitação no Congresso 

Nacional que criam regras concretizadoras desse princípio. O recorte do presente trabalho são 

as Propostas de Emenda Constitucional (PECs), Projetos de Lei (PLs) e Projetos de Lei 

Complementar (PLPs) em tramitação até novembro de 2012 na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal.  

 O capítulo 1 deste trabalho está dividido em quatro partes. No item 1.1 visa-se 

posicionar o leitor em relação aos julgados mais recentes que compõem a jurisprudência 

moderna do tema. No item 1.2 apresenta-se as críticas de autores aos julgados do STF. No 

item 1.3 apresenta-se o julgamento dos MS 26.602-3, 26.603-1 e 26.604-0 e é abordada a 

“criação” do princípio da fidelidade partidária, que não estava expresso no texto 

constitucional. Aqui apontaremos, com base nos votos dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, o que foi dito e o que foi deixado em aberto em relação a alguns aspectos do 

princípio da fidelidade partidária, quais sejam, (i) seu fundamento e fim - quais os interesses 

protegidos pelo princípio; (ii) suas hipóteses de incidência e exceções e (iii)  seu modo de 

aplicação - insere-se nessa discussão os procedimentos de garantia desse princípio. No item 

1.4 é apresentada a ADI 3.999-7, que julga a constitucionalidade da Resolução 22.610/2007 

do TSE, e esclarece o entendimento do STF nos MS analisados. Essa Resolução - alterada 

pela Resolução 22.733/2008 - determina o procedimento de perda de cargo eletivo por 

motivos de fidelidade partidária.  

                                                 
8 Oscar Vilhena Vieira trata a decisão como uma criação do direito por parte do STF ao passo que outros autores, 
bem como os Ministros do STF, a tratam como Interpretação da Constituição. VIEIRA, Oscar Vilhena. 
Supremocracia. Artigo. In: Revista Direito GV. vol. 4, nº 2. São Paulo: 2008 jul - dez. p. 441. 
9 O termo "proposição", como ensina José Afonso da Silva, é o termo que se utiliza para se referir a toda matéria 
sujeita à deliberação da Câmara. SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de formação das leis. 2ª 
edição, 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros editores, 2007. p. 181. 
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 O capítulo 2 está dividido em três itens. No item 2.1 são identificadas as proposições 

que tratam sobre o tema e são selecionadas as que ainda estão em tramitação, para posterior 

análise. No item 2.2 analisa-se o teor das proposições em tramitação e identifica-se suas 

diferenças. No item 2.3 são identificadas as proposições que apresentam mais plausibilidade 

política de serem aprovadas ou que já tiveram um apoio político mais significativo. O teor 

dessas proposições é comparado ao da Resolução 22.610/2007 do TSE.  

 O capítulo 3 está dividido em dois itens. O item 3.1 diferencia os conceitos de 

princípio da fidelidade partidária e regras da fidelidade partidária e delimita o entendimento 

do STF sobre os dois institutos. Por fim, o item 3.2 retoma os conceitos de Supremacia 

Judicial e Diálogos Constitucionais para analisar o quanto o STF interferiu na atividade 

discricionária do Legislativo, contrariando as críticas às decisões da Corte. 

 

1 A perspectiva judicial e a literatura jurídica 

 Este primeiro Capítulo trata da perspectiva Judicial da fidelidade partidária, abordando 

as decisões dos Tribunais (TSE e STF) que deram ensejo à moderna discussão sobre esse 

princípio constitucional. Visa-se abordar as principais questões suscitadas nos julgados para 

esclarecer o que foi realmente decidido pela Corte. 

 

1.1 As decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal quanto à 

fidelidade partidária - o contexto das decisões, um breve histórico 

 No início de 2007 o antigo Partido da Frente Liberal (PFL), hoje Democratas (DEM), 

formulou a  Consulta 1.398 ao Tribunal Superior Eleitoral nos seguintes termos: 

Considerando o teor do art. 108 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral), que 
estabelece que a eleição dos candidatos a cargos proporcionais é resultado do 
quociente eleitoral apurado entre os diversos partidos e coligações 
envolvidos no certame democrático. 
Considerando que é condição constitucional de elegibilidade a filiação 
partidária, posta para indicar ao eleitor o vínculo político e ideológico dos 
candidatos. 
Considerando ainda que, também o cálculo das médias, é decorrente do 
resultado dos votos válidos atribuídos aos partidos e coligações.  
INDAGA-SE: 
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Os partidos políticos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida 
pelo sistema eleitoral proporcional, quando houver pedido de cancelamento 
de filiação ou de transferência do candidato eleito por um partido para outra 
legenda?10 

 Essa Consulta foi respondida positivamente pelo TSE na Resolução 22.526/2007, 

formulada em sessão do dia 27/03/2007. Por maioria de votos, vencido o Min. Marcelo 

Ribeiro, foi decidido que, em regra, o mandato pertence ao partido cujo parlamentar foi eleito, 

e não ao próprio parlamentar isoladamente. 

 A Consulta 1.398 teve como relator o Min. Cesar Asfor Rocha, condutor dos votos da 

maioria dos Ministros. Foi ressaltada a existência de inúmeras normas que tornam 

imprescindível a atuação dos partidos políticos em um sistema democrático. A 

impossibilidade de candidatura avulsa, ou seja, sem que o candidato seja filiado a um partido, 

o exercício de uma função política e pública por parte do eleito - que deve estar desvinculada 

de interesses privados - e o princípio da moralidade, são fundamentos utilizados para impedir 

que o parlamentar disponha livremente de seu mandato.  

 Os Partidos Políticos são entidades com status constitucional, conforme o art. 17 da 

CF/88 e exercem um papel fundamental na democracia, sendo canais para a participação 

popular direta. Da junção dessas regras e também dos princípios constitucionais, entendeu-se 

que todas essas normas devem ser interpretadas em conjunto e que o partido político é o 

grande elemento da identidade política do candidato. O mandato não poderia pertencer ao 

político por se tratar de um exercício político público da soberania popular, não podendo ser 

desempenhado de maneira privada, impedimento presente no art. 37 da CF/88.  

 Ao mesmo tempo, salientou-se que não se trata de uma sanção ao parlamentar tendo 

em vista que a mudança de partido não é ato ilícito. O fato do êxito eleitoral ter sido 

alcançado com ou sem os votos da legenda ou o aproveitamento das sobras partidárias não é 

utilizado como um dos fatores que serviram de base de diferenciação entre candidatos, posto 

que os votos, como um todo, são dados aos Partidos conforme o art. 175 §4º e 176 do Código 

Eleitoral (Lei 4.737/65). O mandato eletivo não pode, então, ser absorvido por outros partidos 

que não receberam tais votos e que não arcaram com todos os encargos vinculados à eleição 

como propagandas, utilização dos horários gratuitos e gastos afins. 

                                                 
10BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta nº 1.398. rel. Min. Cesar Asfor Rocha. Resolução 22.526. 
Brasília. 27 mar. 2007, dj. 8 mai. 2007. p. 2. Disponível em: tse.jus.br 
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 O TSE, nessa ocasião, tratou principalmente da interpretação dos princípios 

constitucionais implícitos e se posicionou contrariamente à teoria estruturalista do Direito, 

enaltecendo os valores constitucionais e entendendo que "as normas não encerram em si um 

objetivo único ou completo"11. O Min. Cezar Asfor Rocha se posicionou favoravelmente a 

teoria jurídica funcionalista e buscou não se limitar à interpretação das regras já normatizadas 

atentando à função dos Tribunais de buscar os "sentidos finalísticos do Direito"12. Dessa 

maneira se respondeu positivamente à consulta, sendo seu voto o voto condutor, nos termos 

brevemente resumidos. 

 Após essa resposta do TSE, três partidos - Partido Popular Socialista (PPS), Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB) e DEM - requereram ao Presidente da Câmara dos 

Deputados, Dep. Arlindo Chinaglia (PT-SP), que as vagas de candidatos que migraram para 

outros partidos durante mandato eletivo fossem retornadas aos seus partidos de origem. 

 O Presidente da Câmara dos Deputados indeferiu os pedidos. Em resposta, os partidos 

impetraram, perante o Supremo Tribunal Federal, os Mandados de Segurança 26.602-3, 

26.603-1 e 26.604-0, pretendendo o cumprimento da Consulta 1.398 pela autoridade coatora, 

o que resultaria no retorno das vagas desses referidos candidatos. 

 Os MS foram julgados conjuntamente13, em sessões plenárias nos dias 03/10/2007 e 

04/10/2007. O Supremo Tribunal Federal conheceu os MS, não concedendo a segurança aos 

dois primeiros - mas concedendo parcialmente ao MS 26.604-0, nos seguintes termos: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a Presidência da Ministra Ellen 
Gracie, [...] por maioria, em conhecer do mandado de segurança e 
conceder parcialmente a ordem, para o efeito de determinar ao Presidente 
da Câmara dos Deputados que remeta ao Tribunal Superior Eleitoral o 
pedido de declaração de vacância do posto ocupado pela litisconsorte 
Jusmari Terezinha de Souza Oliveira, a fim de que aquele Tribunal depois de 
adotar resolução disciplinadora do procedimento de justificação, decida 
sobre a matéria [...]14  

 Foi definido o dia 27/03/2007, data da resposta da Consulta pelo TSE, como marco 

temporal da mudança de entendimento da Corte a partir da qual modifica-se sua 

                                                 
11 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta nº 1.398. rel. Min. Cesar Asfor Rocha. Resolução 22.526. 
Brasília. 27 mar. 2007. dj. 8 mai. 2007. p. 8-9. Disponível em: tse.jus.br. 
12 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta nº 1.398. rel. Min. Cesar Asfor Rocha. Resolução 22.526. 
Brasília. 27 mar. 2007. dj. 8 mai. 2007. p. 9. Disponível em: tse.jus.br. 
13 O Julgamento dos MS 26.602-3, 26.603-1 e 26.604-0 são estudados  individualmente mais adiante no trabalho. 
14BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.604-0/DF, rel. Min. Cármen Lúcia. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out 2008, p. 138.  
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jurisprudência. Menos de um mês depois, no dia 25/10/2007, o TSE - valendo-se de sua 

competência normativa constante no art. 23, IX do Código Eleitoral15 - editou a Resolução 

22.610/2007, disciplinando o procedimento de justificação da perda de mandato por 

motivos de fidelidade partidária. Em 11/03/2008, a Resolução 22.733/2008 do TSE alterou a 

redação de alguns desses dispositivos disciplinadores.  

 Em 2008, a constitucionalidade da Resolução 22.610/2007 - e da Resolução 

22.733/2008, que alterou a redação de alguns de seus dispositivos - foi impugnada na ADI 

3.999-716. O Supremo Tribunal Federal julgou por maioria pela improcedência da ação nos 

termos do voto do Relator Min. Joaquim Barbosa.  

 Atualmente, a Resolução 22.610/2007 do TSE determina as regras do procedimento de 

perda de mandato, define os órgãos competentes para a análise da matéria17 e estabelece as 

exceções à perda do mandato, por motivos de justa causa, assim delimitadas: 

Art. 1º - O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, 
a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação 
partidária sem justa causa.  
§ 1º - Considera-se justa causa: 
I) incorporação ou fusão do partido; 
II) criação de novo partido; 
III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 
IV) grave discriminação pessoal. 

 Mais tarde, na decisão da Consulta 1.40718, o TSE estendeu a incidência das 

Resoluções às eleições majoritárias; e na decisão da Consulta 1.42319 (Resolução 

22.563/2007), decidiu que a perda do mandato também se estende ao candidato que muda 

para partido da mesma coligação.  

  

 

                                                 
15 Art. 23 - Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior: IX - expedir as instruções que julgar 
convenientes à execução deste Código. BRASIL. Lei 4.737, de 16 de julho de 1965. dou. 19 jul. 1965. 
Disponível em: planalto.gov.br 
16 A ADI 3.999-7/DF julgada pelo STF será estudada mais aprofundadamente em capítulo próprio. 
17 No caso de mandatos federais, a competência é do TSE. Nos demais casos, dos Tribunais Eleitorais dos 
respectivos estados. 
18 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta nº 1.407. rel. Min. Carlos Ayres Britto. Resolução 22.600. 
Brasília. 16 out. 2007. dj. 28 dez. 2007. Disponível em: tse.jus.br 
19 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta nº 1.423. rel. Min. José Delgado. Resolução 22.563. Brasília. 1 
ago. 2007. dj. 28 ago. 2007. Disponível em: tse.jus.br 
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1.2 O Poder Judiciário e a relação com os Poderes Legislativo e Executivo - o ativismo 

judicial, supremacia judicial, diálogos constitucionais e críticas à decisão 

 A discussão contemporânea da fidelidade partidária, que teve origem na Consulta 

1.398 ao TSE e no julgamento dos MS 26.602-3, 26.603-1 e 26.604-0 no STF, se insere em 

um contexto de ascensão institucional do judiciário brasileiro, em especial dos poderes do 

Supremo Tribunal Federal, identificado por alguns autores. 

 O STF, na ocasião, extraiu do ordenamento o princípio da fidelidade partidária, de 

modo que a mudança injustificada de agremiação partidária pelo político eleito acarretaria a 

perda do mandato. Esse julgado foi então criticado por alguns autores como representativo de 

uma expansão do Poder Judiciário em nosso ordenamento na qual o STF passa a decidir, cada 

vez mais, questões políticas.  

 A judicialização da política é o processo pelo qual, cada vez mais, questões de cunho 

político são decididas pelo Judiciário em caráter final em detrimento dos demais Poderes20. 

Esse é um fenômeno observável em países como Canadá, França, Alemanha, EUA e também 

no Brasil. Tate e Vallinder21 tratam desse tema em um contexto de "expansão global do Poder 

Judiciário". 

 Esses dois autores adotam duas definições para esse fenômeno22. A judicialização da 

política, no primeiro sentido, significa que as Cortes e os juízes passam a decidir, cada vez 

mais, questões relacionadas a políticas públicas que deveriam - idealmente - ser decididas por 

outras instituições tais como os Poderes Executivo e Legislativo. No segundo sentido, outras 

instituições estatais passam a incorporar métodos decisórios tipicamente jurídicos para sua 

tomada de decisão. 

 Diversas teorias da ciência política tentam explicar esse fenômeno, elucidando as 

principais condições que, uma vez presentes em uma dada sociedade, favorecem essa 

expansão do Poder Judiciário. A consequência da judicialização seria que “quase todas as 

                                                 
20 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil 
contemporâneo. In: As novas faces do Ativismo Judicial. FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel 
Giotti de; NOVELINO, Marcelo (org.). Bahia: Editora JusPodivum, 2011. p. 228 
21 TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjörn. The Global Expansion of Judicial Power. New York and London: 
New York University Press, 1995. 
22 "1. the process by which courts and judges come to make or  increasingly to dominate the making of public 
policies that had previously been made (or, it is widely believed, ought to be made) by other governmental 
agencies, especially legislatures and executives, and 2. the process by which nonjudicial negotiating and 
decision-making forums come to be dominated by quasi-judicial (legalistic) rules and procedures." Ibidem, p. 28. 
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questões de relevância política, social ou moral foram discutidas ou já estão postas em sede 

judicial, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal”23. De acordo com Brandão, a 

nova "ordem político-constitucional inaugurada pela Carta de 1988 apresenta condições 

especialmente favoráveis à expansão do papel político do Judiciário, sobretudo na seara da 

interpretação constitucional"24. 

 Nesse cenário de judicialização da política, tanto internacional quanto nacional, se 

inserem as críticas às decisões da fidelidade partidária. Esses julgados foram interpretados e 

criticados por inúmeros observadores como um exemplo dessa expansão do Poder Judiciário. 

 Segundo Vieira, essas decisões da fidelidade partidária se aproximaram mais de um 

exercício de um poder legiferante pelo STF do que de uma mera interpretação constitucional. 

Diz o jurista que a Corte exerceu uma função de “poder constituinte reformador”25 ao criar 

uma nova hipótese de perda de mandado que não as previstas de forma expressa no art. 55 da 

CF/88. O Judiciário optou então por "reorientar o sistema representativo"26 como uma reação 

a características indesejáveis desse sistema. Esse autor não critica as decisões no mérito - se 

foram benéficas ou prejudiciais para a política nacional - mas questiona se advieram, como 

sustentam os Ministros, de uma interpretação da Constituição ou, em sentido diverso, de uma 

função de natureza legislativa constitucional não prevista nas funções originárias do Tribunal. 

Os julgados seriam exemplos de uma "Supremocracia", ou seja, uma expansão dos poderes do 

STF decorrente da dificuldade do sistema representativo em oferecer respostas às expectativas 

sociais. O Supremo passa então a ser responsável por proferir a "última palavra" sobre 

diversas questões relevantes politicamente, algumas vezes substituindo escolhas majoritárias. 

Brandão subsume as decisões da fidelidade partidária em uma de suas acepções do 

termo Ativismo Judicial27, acompanhando a leitura de Vieira, uma vez que essas decisões 

inserem um “novo conteúdo normativo à Constituição”, especialmente porque a doutrina 

                                                 
23 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil 
contemporâneo. In: As novas faces do Ativismo Judicial. FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel 
Giotti de; NOVELINO, Marcelo (org.). Bahia: Editora JusPodivum, 2011. p. 231. 
24 Ibidem, p. 262. 
25 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Artigo. In: Revista Direito GV. vol. 4, nº 2. São Paulo: 2008 jul - 
dez.. p. 454. 
26 Idem. 
27 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais. A quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Edita Lumen Juris, 2012. p. 158 
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entendia que o rol do art. 55 era taxativo e não permitia interpretação ampliativa28. O 

Ativismo revela uma "disposição do Judiciário de rever a valoração do Legislativo ou do 

Executivo, ou de impor-lhes normas e condutas, com base em princípios abstratos"29. O autor 

também se refere à "extração pelo Judiciário, a partir de princípio constitucional, de uma 

norma constitucional concreta (regra). Tal norma concreta pode adicionar um novo conteúdo 

normativo à Constituição (sentença aditiva)"30, que seria o caso da decisão da fidelidade 

partidária. 

De acordo com esse autor, o conceito de Ativismo está também relacionado a uma 

incapacidade do Legislativo em oferecer respostas aos problemas democráticos que acabam 

sendo demandados perante o Judiciário. O STF, então, passa a ter uma atitude expansiva em 

relação à interpretação da Constituição para preencher esse vácuo legislativo.  

Barroso também identificou uma postura Ativista do tribunal nessas decisões, uma vez 

que houve "a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas 

em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário" ocorrendo uma 

"imposição da fidelidade partidária"31. O autor insere essa discussão também no contexto de 

expansão do poder judiciário brasileiro: 

O segundo impulso natural do poder é a expansão. No caso brasileiro, esse 
movimento de ampliação do Poder Judiciário, particularmente do Supremo 
Tribunal Federal, tem sido contemporâneo da retração do Legislativo, que 
passa por uma crise de funcionalidade e de representatividade. Nesse vácuo de 
poder, fruto da dificuldade de o Congresso Nacional formar maiorias 
consistentes e legislar, a corte suprema tem produzido decisões que podem ser 
reputadas ativistas[...]32. 

 Ativismo Judicial se contrapõe à concepção de "auto-contenção judicial" ao não 

oferecer um "espaço ideal" para os outros Poderes se manifestarem ou atuarem pois "procura 

extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional, inclusive e especialmente 

                                                 
28 O autor ressalta que o ativismo judicial pode também ser uma atuação legítima do Tribunal em uma sociedade 
democrática que possui controle de constitucionalidade. Nesse sentido, não há correlação necessária entre uma 
decisão ser ativista e ao mesmo tempo ser errada. Ibidem, p. 144. 
29 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais. A quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Edita Lumen Juris, 2012. p. 142. 
30 Ibidem, p. 157. 
31 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil 
contemporâneo. In: As novas faces do Ativismo Judicial. FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel 
Giotti de; NOVELINO, Marcelo (org.). Bahia: Editora JusPodivum, 2011. p. 233. 
32 Ibidem, p. 259. 
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construindo regras específicas de conduta a partir de enunciados vagos (princípios, conceitos 

jurídicos indeterminados)"33. 

 É possível entender que algumas dessas críticas aos julgados estão ligadas também 

ao conceito de Supremacia Judicial. Entende-se por Supremacia Judicial "a primazia de um 

tribunal constitucional ou suprema corte na interpretação final e vinculante das normas 

constitucionais"34. Com isso se retira o debate democrático dos outros Poderes e, 

consequentemente, aumenta o poder do Judiciário. Ativismo e Supremacia Judicial parecem 

ser conceitos correlatos na medida em que identificam, na atuação judicial, uma consolidação 

de interpretação das normas que não pode ser superada, ou é muito difícil que o seja, pela 

atividade dos outros Poderes. Assim, o STF estaria reafirmando sua condição de último 

intérprete da Constituição, limitando a atuação dos outros Poderes na interpretação 

constitucional. Caso o Legislativo tivesse facilidade em superar tais decisões essas críticas 

provavelmente não se aplicariam à atitude contemporânea do STF.  

 De acordo com Brandão35 não se deve confundir ainda Monopólio Judicial com 

Supremacia Judicial. No primeiro caso, a interpretação da Constituição é facultada apenas ao 

Judiciário, e os demais Poderes estão impedidos de exercerem tal função. Já no segundo caso 

outros Poderes podem interpretar a Constituição, mas o Judiciário sempre proferirá a palavra 

final sobre o tema36. 

 A Supremacia Judicial ainda teria duas acepções diferentes de acordo com esse autor, 

uma formal e outra material. A acepção formal admite que as decisões na Corte, em sede de 

interpretação constitucional, somente podem ser superadas por meio de emenda à 

Constituição. Por outro lado a acepção material seria observada quando for muito difícil, na 

prática, superar o entendimento do Tribunal. 

                                                 
33BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil 
contemporâneo. In: As novas faces do Ativismo Judicial. FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel 
Giotti de; NOVELINO, Marcelo (org.). Bahia: Editora JusPodivum, 2011. p. 234. 
34 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil 
contemporâneo. In: As novas faces do Ativismo Judicial. FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel 
Giotti de; NOVELINO, Marcelo (org.). Bahia: Editora JusPodivum, 2011. p. 228. 
35 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais. A quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Edita Lumen Juris, 2012.  p. 15 
36A supremacia judicial pode ser lida também como uma predisposição do Tribunal de, quando demandado em 
sede de controle de constitucionalidade, agir de maneira expansiva e não respeitando as escolhas do Legislativo. 
Esse seria o caso, por exemplo, do exercício de controle de constitucionalidade sobre emendas constitucionais 
promulgadas. Idem. 
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 Esse conceito de Supremacia, aplicado no caso da fidelidade partidária, nos leva a 

concluir que o STF proferiu a palavra final sobre esse instituto, atuando como poder 

constituinte reformador e restringindo o campo de atuação futuro do Poder Legislativo. Essa 

parece ser a intenção expressa da Corte, criticada por Vieira, extraída desse pequeno trecho da 

ementa do MS 26.603-1:  

"A interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal - a quem se atribuiu a função eminente de 
"guarda da Constituição" (CF, art. 102, "caput") - assume papel de 
fundamental importância na organização institucional do Estado brasileiro, 
a justificar  o reconhecimento de que o modelo político-jurídico vigente em 
nosso País conferiu, à Suprema Corte, a singular prerrogativa de dispor do 
monopólio da última palavra em tema de exegese das normas inscritas no 
texto da Lei Fundamental."37 

 O conceito de Supremacia Judicial, no entanto, não é a única lente pela qual essa 

interação entre os Poderes é analisada. O fato de um sistema conter jurisdição constitucional 

não necessariamente implica que o Judiciário é o responsável por proferir a "palavra final" 

sobre o sentido da Constituição.38 

 A teoria dos Diálogos Constitucionais sugere uma visão diversa do processo 

constitucional ao se opor à ideia de que há, necessariamente, uma palavra final sendo 

proferida pelo Judiciário. Peter Hogg e Allison A. Bushell39 tratam desse tema e observaram 

que, no Canadá, as decisões da Suprema Corte poderiam ser superadas, e o eram, por 

respostas legislativas. Dessa forma, o controle judicial de constitucionalidade não produzia 

decisões tão finais como julgavam alguns estudiosos. 

 Nesse estudo, os autores são contrários às críticas contramajoritárias da legitimidade 

da revisão judicial com relação à Constituição Canadense (Canadian Charter of Rights and 

Freedoms). Essas críticas sustentam que o fato de juízes não eleitos terem poderes para 

revogar leis redigidas por representantes do povo, representaria uma atitude antidemocrática. 

Naquele país, os autores identificam que as decisões da Corte deixavam espaço para respostas 

legislativas e que, geralmente, o Legislativo oferecia respostas a tais problemas40.  

                                                 
37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança  26.603-1/DF, rel. Min. Celso de Mello. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out. 2008, p 324. 
38 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais. A quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Edita Lumen Juris, 2012,  p. 7. 
39 HOGG, Peter; BUSHELL, Allison A; WRIGHT, Wade K.. Charter dialogue revisited - or "much ado 
about metaphors". Osgoode Hall Law Journal. vol. 45 nº 1, 2007. Disponível em: 
<http://www.ohlj.ca/english/documents/Hogg.pdf> Acesso em 7 out. 2012. 
40 Ibidem. p. 3. 



13 
 

 Roach também trata da teoria dos Diálogos complementando os estudos desses autores 

ao destacar que alguns cientistas políticos se posicionavam contrariamente à interpretação 

judicial sobre o sentido da Charter Canadense valorizando a interpretação legislativa. No 

entendimento desse autor, a proteção judicial também se mostra necessária para a proteção de 

minorias impopulares que possam ser discriminadas por maiorias legislativas ou pelo 

executivo, sendo este, um benefício comparativo às capacidades do Legislativo41. Por outro 

lado, as maiorias legislativas, eleitas democraticamente, representam a vontade do povo.   

 Brandão, nesse sentido, sugere uma nova interpretação do sistema constitucional ao 

estudar essa teoria e sua aplicabilidade no cenário brasileiro. O autor complementa os escritos 

estrangeiros sobre o tema e oferece uma visão interna sobre as possibilidades de diálogo entre 

as instituições existentes no Brasil e o Judiciário nacional. 

 Esse autor sustenta as deficiências de se aplicar a Supremacia Judicial à interpretação 

constitucional exercida no Brasil ao identificar inúmeros exemplos em que se observou a 

possibilidade de superação de entendimentos do STF por meio de emendas à Constituição e 

até mesmo por leis42. Esses exemplos demonstraram que a interação entre os Poderes é capaz 

de oferecer uma resposta melhor a problemas complexos e que essa mesma interação 

contribui para que se chegue a soluções mais eficientes do que aquelas alcançadas por 

somente uma das instituições, ao decidir unilateralmente. Assim: 

Com efeito, a possibilidade de aprovação de emendas constitucionais 
permitiu que fossem superadas decisões do STF que, embora fundadas em 
elementos técnicos e textuais, produziam efeitos práticos muito ruins. Já o 
STF contribuiu bastante para solução de problemas constitucionais nos quais 
o Congresso Nacional simplesmente não conseguia cumprir o seu dever 
constitucional de legislar, ou sem que a norma editada não lograva 
transcender a influência de grupos de interesses especialmente articulados 
em sede parlamentar.43 

 O autor também diz que o exercício da função de Guardião da Constituição pelo STF 

não é suficiente para sustentar a tese da Supremacia posto que não se pode promover uma 

"legitimação ex ante das suas decisões, a qual se afigura incompatível com a exigência de 

justificação da compatibilidade das suas decisões com a Constituição de 1988"44. Ou seja, há 

                                                 
41 ROACH, Kent. Sharpening the dialogue debate: the next decade of scholarship. Osgoode Hall Law 
Journal. vol. 45, nº1 2007. Disponível em: <http://www.ohlj.ca/english/documents/Roach.pdf> Acesso em: 5 
nov. 2012 
42BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais. A quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Edita Lumen Juris, 2012. p. 279 
43 Ibidem, p. 299. 
44 Ibidem,  p. 279. 
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um dever de fundamentar as decisões por parte do judiciário, o que faz com que sua atividade 

decisória não seja totalmente livre, pois também deve se ater aos limites constitucionais. 

 Nesse sentido, caso haja muita dificuldade para outras instituições políticas reverterem 

as decisões da Corte, o sistema democrático fica prejudicado. Assim, decisões equivocadas ou 

obsoletas continuariam a gerar efeitos ainda que sejam contrárias aos interesses sociais. Não é 

benéfico que essas decisões produzam efeitos indefinidamente, sem possibilidade de reação 

democrática a elas. 

 A postura do STF no caso da fidelidade, seja por uma decorrência do desenho 

institucional brasileiro, seja por uma atitude premeditada dos Ministros, foi criticada por ter 

avançado sobre competências do Poder Legislativo em questões de cunho altamente político, 

tornando tênue a linha que separa os temas judicializáveis dos que, de acordo com teóricos, 

deveriam ser normatizados pelo Legislativo, e tão somente por esse órgão. 

Insere-se nessa discussão uma perspectiva mais pragmática sobre as decisões da 

fidelidade partidária. Como o princípio deve ser aplicado para ser garantido? O princípio da 

fidelidade partidária estabelece que fim a ser atingido? Quem são os atingidos por essa nova 

norma? Essas são algumas questões que serão respondidas a partir do estudo das decisões do 

STF e também da Resolução do TSE que atualmente regulamenta a matéria. 

 A partir do estudo dessas decisões e também das proposições em tramitação no 

Congresso Nacional, visa-se analisar se a atuação do STF de fato restringiu, de maneira 

significativa, o campo de atuação do Legislativo Nacional. Procura-se descobrir se a Corte 

reafirmou sua posição de último intérprete da Constituição. 

  

1.3 O surgimento do princípio da fidelidade partidária - o que foi e o que não foi 

decidido nos Mandados de Segurança 26.602-3, 26.603-1 e 26.604-0 

  Vojvodic et al.45 ressaltam a importância de compreender as decisões do STF e a 

dificuldade de extrair as teses usadas pelo STF para fundamentar tais decisões. 

                                                 
45 VOJVODIC, Adriana de Moraes; MACHADO, Ana Mara França; CARDOSO, Evorah Lusci Costa. 
Escrevendo um Romance, primeiro capítulo: precedente e processo decisório no STF. In: Revista Direito 
GV. vol. 5, nº1. São Paulo: 2009. jan - jun. p. 21-44. 
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Compreender melhor como os ministros votam é fundamental para que se 
exerça um controle democrático mais apurado de suas decisões. A leitura 
minuciosa de casos difíceis mostra que a falta de clareza, coerência ou até a 
dificuldade de se encontrar a ratio decidendi (a linha argumentativa da 
decisão) são obstáculos a essa função46. 

 O fato de uma prática, a mudança de partido durante o mandato, ter sido declarada 

inconstitucional, apenas aponta que determinada interpretação foi extraída do ordenamento. 

No entanto, apenas com a análise dos fundamentos é possível entender de que forma a decisão 

vinculará interpretações futuras. 

 Diferentemente do direito norte americano, onde existe um único voto representativo 

do posicionamento dominante da Suprema Corte, no direito brasileiro até onze votos podem 

ser admitidos. Apesar de haver um acórdão no fim - um único dispositivo, muitas vezes até 

após acordo unânime - não é tarefa fácil, nem óbvia, extrair a ratio decidendi da decisão. 

Some-se a isso a extensão dos votos (que somados podem chegar a centenas de páginas) e a 

possibilidade de o acórdão ter fundamentos diferentes de cada um dos onze Ministros. 

 Nos casos que estudaram, as autoras verificaram "a preocupação, por parte dos 

Ministros, em formar um entendimento sobre o litígio que sirva como precedente para casos 

posteriores"47. Ocorre que essa preocupação com entendimentos unívocos nem sempre existe. 

No julgamento da ADI 3.999-7 - analisada mais adiante - por exemplo, há um voto 

representativo do julgamento acompanhado pelos demais Ministros, mas o mesmo não ocorre 

no julgamento dos MS 26.602-3, 26.603-1 e 26.604-0 nos quais todos os Ministros votaram 

individualmente. Além disso, os três MS, julgados em conjunto, possuem três diferentes 

ementas, uma para cada um deles, ainda que os votos sejam comuns aos três julgados. 

 Com isso percebe-se a dificuldade de entender o que, para os Ministros, significa o 

princípio da fidelidade partidária e como deve ser sua aplicabilidade. Não obstante, as 

ementas representam um consenso da Corte quanto ao teor da decisão e oferecem um norte ao 

estudo. Com essa análise procura-se delimitar alguns aspectos do princípio da fidelidade 

partidária, quais sejam, (i) seu fundamento e seu fim; (ii) suas hipóteses de incidência e 

exceções; e (iii)  seu modo de aplicação, para, mais tarde, observamos como o Legislativo tem 

                                                 
46 VOJVODIC, Adriana de Moraes; MACHADO, Ana Mara França; CARDOSO, Evorah Lusci Costa. 
Escrevendo um Romance, primeiro capítulo: precedente e processo decisório no STF. In: Revista Direito 
GV. vol. 5, nº1. São Paulo: 2009. jan - jun. p. 25. 
47 VOJVODIC, Adriana de Moraes; MACHADO, Ana Mara França; CARDOSO, Evorah Lusci Costa. 
Escrevendo um Romance, primeiro capítulo: precedente e processo decisório no STF. In: Revista Direito 
GV. vol. 5, nº1. São Paulo: 2009. jan - jun.. p. 22.  
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tratado esse objeto. A partir desses achados será possível analisar se o STF restringiu ou não a 

atuação do Legislativo e se, em caso positivo, em quais aspectos essa restrição ocorreu.  

 Como são o foco deste trabalho as respostas legislativas às decisões de mérito do STF 

e à regulamentação pelo TSE, não cabe analisar as questões preliminares alegadas pela 

autoridade coatora nos MS (ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, falta de interesse de 

agir e impossibilidade jurídica do pedido). Serão descritas então as questões de mérito, dando 

superior atenção aos votos vencedores. 

 Os votos vencidos foram dos Min. Eros Grau, Ricardo Lewandowski e Joaquim 

Barbosa, que votaram por denegar totalmente a ordem. Os Min. Carlos Britto e Marco 

Aurélio, por outro lado, concederam-na totalmente. O acórdão, por fim, concedeu 

parcialmente a segurança. 

 O Min. Eros Grau denegou totalmente a ordem. Afirma que somente diante de uma 

mutação constitucional, onde houvesse transformação do sentido da norma sem que a sua 

redação seja alterada, o MS poderia ser analisado. Não há incongruência entre a Constituição 

formal e a material que evidencie uma ruptura do sistema e justifique o conhecimento da 

ação.48 Seu voto é dissidente e não reflete um posicionamento da Corte. Em sentido oposto ao 

do Tribunal também entende o Min. Ricardo Lewandowski, que, por sua vez, se preocupou 

principalmente com as consequências dessa mudança à segurança jurídica e ao princípio da 

legalidade. Explica o Ministro: 

É que o dispositivo em comento proíbe, de forma expressa, a cassação de 
direitos políticos, estabelecendo, taxativamente, as hipóteses de sua perda ou 
suspensão, sem qualquer menção à hipótese de infidelidade partidária.49 

 O Min. Joaquim Barbosa na mesma linha denega totalmente a ordem e exprime clara 

preocupação com a segurança jurídica e com o devido processo legal que devem estar 

presentes na defesa dos parlamentares. Nesse caso, seu voto mostrou deferência à produção 

legislativa, com o pretexto de garantir a soberania e a representação popular. 

 Os dois outros Ministros vencidos - Min. Carlos Britto e Marco Aurélio - votaram por 

conceder totalmente a segurança; ou seja, apesar de vencidos, interpretaram a Constituição 

favoravelmente à fidelidade partidária seguindo o entendimento da Corte. Os Min. Celso de 

                                                 
48 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.602-3/DF, rel. Min. Eros Grau. j. em 16 out. 
2007, dj. 17 out. 2008, p. 204. 
49 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.604-0/DF, rel. Min. Cármen Lúcia. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out 2008, p. 311-312 
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Mello e Carmen Lúcia ocuparam a posição de relatores de dois dos Mandados de Segurança e 

foram os que mais guiaram o entendimento.  

 Observa-se que a maioria dos Ministros proferiu longos votos. Cada um segue uma 

linha argumentativa diferente, o que dificulta uma avaliação muito precisa dos argumentos 

que prevaleceram já que não constam expressamente no acórdão. Entretanto as Ementas 

oferecem um bom objeto de reunião dos argumentos e preocupações que prevaleceram.  

  

1.3.1 Fundamentos e fins do princípio da fidelidade - decorre da lógica e valores do 

sistema eleitoral e garante o respeito aos partidos políticos e aos eleitores 

 A primeira linha argumentativa afirma que o princípio da fidelidade partidária deriva 

do próprio sistema político brasileiro e da necessidade de proteção de valores que lhes são 

essenciais. Por esse motivo, independe de previsão expressa no art. 55 da CF - que define em 

"numerus clausus" as hipóteses de perda do mandado em caráter punitivo - ou em qualquer 

outro artigo, porque visa prestigiar a lógica e os valores do sistema eleitoral:  

A repulsa jurisdicional  à infidelidade partidária, além de prestigiar um 
valor eminentemente constitucional (CF, art. 17, § 1º "in fine"), (a) 
preserva a legitimidade do processo eleitoral, (b) faz respeitar a vontade 
soberana do cidadão, (c) impede a deformação do modelo de representação 
popular, (d) assegura a finalidade do sistema eleitoral proporcional, (e) 
valoriza e fortalece as organizações partidárias e (f) confere primazia à 
fidelidade que o Deputado eleito deve observar em relação ao corpo 
eleitoral e ao próprio partido sob cuja legenda disputou as eleições.50 

 Entende-se que não se trata de uma punição ao candidato que se desfilia, mas de 

consequência lógica da desfiliação, que apesar de ser lícita, não é "juridicamente 

inconsequente"51. O Min. Carlos Britto ainda entende que se trata de uma renúncia tácita52 ao 

mandato que surge de uma manifestação da autonomia da vontade do mandatário sendo, 

portanto, um direito potestativo que tem como consequência o "automático desligamento 

partidário do parlamentar"53. 

                                                 
50 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança  26.603-1/DF, rel. Min. Celso de Mello. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out. 2008, p. 321 
51 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.604-0/DF, rel. Min. Cármen Lúcia. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out 2008p. 137. 
52 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança  26.603-1/DF, rel. Min. Celso de Mello. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out. 2008, p. 544. 
53 Idem. 
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 A Min. Cármen Lúcia trata da diferença entre sanção e sacrifício do direito. A 

primeira decorre da prática de um ato ilícito; o segundo, de um ato lícito sendo que geram 

diferentes responsabilidades e obrigações. A Ministra também constata que ocorre violação à 

expectativa do eleitor, quase equiparável a fraude da eleição, quando diz: 

Essas consequências não representam punição, no sentido de imposição 
decorrente de um ilícito. Daí não entender prevalecerem observações feitas 
no sentido de que o art. 55, inc. II, da Constituição da República, não teria 
arrolado, em suas hipóteses, a perda do mandato do parlamentar em caso de 
prática de desfiliação partidária do eleito.54 

 O Ministro Menezes Direito, por sua vez, delimita em seu voto o modelo de 

interpretação constitucional que utilizou. Ao invocar doutrinadores, demonstra adotar um 

modelo mais abrangente para que se possa alcançar os objetivos determinados pelo povo na 

Constituição. Valoriza uma interpretação ampliativa dos princípios, pois só dessa forma seria 

possível alcançar as intenções do constituinte.  

 Esse modelo é confirmado pela apreciação conjunta de diversos dispositivos 

espalhados no ordenamento e na Constituição, consequência de uma interpretação sistêmica. 

O impedimento de candidaturas avulsas, a dificuldade do candidato alcançar o quociente 

eleitoral sozinho e a importância dos partidos para as eleições proporcionais, são alguns dos 

fundamentos que, quando analisados em conjunto, geram a obrigatoriedade da fidelidade 

partidária para que se valorize os objetivos do legislador e se proteja a democracia 

representativa. Diz o Ministro: 

É preciso reconhecer, portanto, Senhora Presidente, considerado este estado 
de coisas, que a exigência de fidelidade partidária deve traduzir, na 
concreção do seu alcance, um valor constitucional revestido de elevada 
significação político-jurídica, a que se impõe dar consequência, no plano 
institucional, sob pena de inibição de seu conteúdo eficacial e de desrespeito, 
não só ao partido político, mas, sobretudo, à vontade soberana do eleitor.55 

 O voto do Ministro Celso de Mello, relator do MS 26.603-1, ressalta a importância dos 

partidos políticos para a democracia afirmando que estes são essenciais para o Estado de 

Direito. Ao citar Norberto Bobbio, também trata "sobre o decisivo papel dos partidos políticos 

no desenvolvimento da democracia representativa e, ainda, sobre a realidade dos vínculos 

                                                 
54 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.604-0/DF, rel. Min. Cármen Lúcia. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out 2008. p. 209. 
55BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança  26.603-1/DF, rel. Min. Celso de Mello. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out. 2008. p. 430. 
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entre o corpo eleitoral, o Parlamento e os representantes eleitos"56. Os partidos são também 

um veículo fundamental para garantir que o povo possa exercer seu direito de 

representatividade.  

 Essa importância dos partidos políticos para a democracia, diga-se de passagem, é 

ressaltada por todos os Ministros que entenderam que a fidelidade é necessária para respeitar 

o desígnio dos partidos em nosso ordenamento. 

 A fidelidade partidária é então um "valor constitucional impregnado de múltiplas 

consequências"57 a ser protegido. Esse entendimento é decorrência lógica do sistema 

constitucional em vigor e não precisa estar expressamente previsto na Constituição para 

produzir efeitos. Nesse sentido: 

A fidelidade partidária é corolário lógico-jurídico necessário do sistema 
constitucional vigente, sem necessidade de sua expressão literal. Sem ela não 
há atenção aos princípios obrigatórios que informam o ordenamento 
constitucional.58 

  A titularidade do partido sobre as vagas conquistadas resulta também de um 

"fundamento constitucional autônomo, identificável tanto no art. 14 §3º, inciso V (que 

define a filiação partidária como condição de elegibilidade) quanto no art. 45, 'caput' (que 

consagra o 'sistema proporcional'), da Constituição da República"59.  

 Observa-se portanto, que nessa ocasião o STF não estende o princípio da fidelidade 

aos mandatários eleitos pelo sistema proporcional posto que inúmeras características do 

sistema proporcional remetem à importância dos partidos no sistema eleitoral. 

 

                                                 
56 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança  26.603-1/DF, rel. Min. Celso de Mello. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out. 2008. p. 419. 
57 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança  26.603-1/DF, rel. Min. Celso de Mello. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out. 2008.  p. 431. 
58 Ementa. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.604-0/DF, rel. Min. Cármen Lúcia. j. 
em 16 out. 2007, dj 17 out 2008. p. 137. 
59 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança  26.603-1/DF, rel. Min. Celso de Mello. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out. 2008.  p. 320. 
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1.3.2 Hipóteses de incidência  - O princípio apoia-se em características apenas do 

sistema eleitoral proporcional e não é absoluto, pois comporta "exceções" - as hipóteses 

de "justa causa" 

 Os julgamentos do STF tratam apenas dos cargos obtidos pelo sistema proporcional de 

eleição, mas não dos obtidos pelo sistema majoritário, ao que não se incluiria os mandatos de 

senadores e de membros do Executivo. Consequentemente, os MS parecem tratar apenas dos 

mandatos de deputados e vereadores.  

 Celso de Mello trata do "caráter eminentemente partidário" das eleições do sistema 

proporcional no qual, para alcançar o quociente partidário, o candidato geralmente depende 

do partido político. Além disso, no Brasil se evidencia a impossibilidade do candidato se 

eleger sem que esteja filiado a um partido, não existindo as candidaturas avulsas.   

 A Min. Cármen Lúcia trata, em seu voto, da importância da participação popular nas 

eleições proporcionais para a concretização da democracia representativa e participativa o que 

traz legitimidade às escolhas majoritárias. Se utiliza de diversas referências em diplomas 

legais para comprovar essa preocupação do legislador citando o art. 45 da CF/88, art. 23 da 

Lei 9096/95 e os arts. 105 a 113 do Código Eleitoral - que integram o Capítulo IV "Da 

Representação Proporcional" - todos referentes às eleições pelo sistema proporcional e não 

majoritário. O próprio teor da Consulta 1.398, que originou os MS, tratou apenas das eleições 

proporcionais. 

 O Min. Carlos Britto60 vai além ao se deter especificamente sobre a diferença entre 

ambos os sistemas afirmando que no majoritário é o próprio candidato que precisa alcançar 

maioria dos votos, o que não ocorre no sistema proporcional, que se beneficia das alianças de 

coligações para alcançarem, em conjunto, os quocientes eleitorais necessários.  

 Essa diferenciação demonstra que na ocasião do julgamento dos MS o Supremo 

Tribunal Federal não abrange seu entendimento às eleições majoritárias e até diferencia uma 

da outra. Isso no entanto, não nos permite afirmar que em futuro posicionamento, a fidelidade 

não se estenda a essa classe de candidatos, mas demonstra que esse princípio encontra mais 

respaldo em uma interpretação sistêmica de diplomas legais que tratam pontualmente da 

eleição proporcional. Além disso a redação das ementas em nenhum momento dá a entender 

                                                 
60BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.602-3/DF, rel. Min. Eros Grau. j. em 16 out. 
2007, dj. 17 out. 2008. p. 304-305. 



21 
 

essa abrangência. Os trechos que tratam desse assunto não se referem à eleições majoritárias. 

e na ementa do MS 26.604-0 se refere textualmente que "[é] direito do partido político manter 

o número de cadeiras obtidas nas eleições proporcionais"61. 

 A fidelidade partidária é um valor a ser protegido pois garante a escolha do eleitorado, 

o vínculo popular. Sem essa proteção, o candidato não precisaria se comprometer com os 

ideários de seu programa partidário pois a ele não estaria subordinado. Isso configuraria uma 

violação da relação eleitor/partido/candidato, firmada nas eleições. 

 Entretanto, nem todo caso de troca de partido gera a perda de mandato, já que o STF 

se manifesta pela existência de hipóteses de "justa causa". A Min. Cármen Lúcia deixou isso 

claro em seu voto, ao afirmar que há: 

[C]asos excepcionais autorizadores de busca de outra agremiação para 
manter os compromissos eleitorais assumidos, a saber, quando tiver ocorrido 
mudança comprovada do ideário partidário, em caso de perseguição política 
objetivamente demonstrada, ou expulsão do eleito pelo partido político62. 

 Diga-se de passagem, o próprio TSE, em resposta à Consulta 1.398, já havia se 

posicionado pela necessidade de demarcar as hipóteses de justa causa. 

 O Supremo Tribunal Federal se posicionou, em linhas gerais, sobre algumas hipóteses 

de justa causa tais como: fusão, incorporação ou criação de novo partido. Duas dessas 

hipóteses, entretanto, foram mais ressaltadas pelos Ministros, quais sejam: a "mudança na 

ideologia do partido" e a "perseguição política". Essas duas são as que parecem estar 

intimamente ligadas aos propósitos do princípio na medida em que protegem o interesse do 

eleitorado no momento da votação. Essas duas hipóteses são as únicas ressaltadas diretamente 

na ementa do MS 26.603-1, sendo as outras duas ementas silentes nesse sentido. Nessa 

ementa, o Min. Celso de Mello apenas se refere expressamente quanto a essas duas, mas não 

se opõe a criação de outras. Ferraz Júnior confirma esse ponto do julgamento dos MS: 

Em sua decisão a maioria dos ministros afirmou a necessidade de garantir o 
direito de ampla defesa dos migrantes. Adiantou que casos em que o político 
deixa o seu partido por ter sido perseguido politicamente ou porque sua 

                                                 
61 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.604-0/DF, rel. Min. Cármen Lúcia. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out 2008. p. 137. 
62 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.604-0/DF, rel. Min. Cármen Lúcia. j. em 16 
out. 2007, dj 17 out 2008. p. 244. 
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legenda alterou suas diretrizes ideológicas deveriam ter garantias de que não 
perderiam o mandato conquistado63  

 

1.3.3 O princípio da fidelidade partidária não pode ser aplicado sem garantia de ampla 

defesa e ampla dilação probatória  

 Os votos preveem que a perda de mandato por infidelidade partidária precisa de um 

procedimento de justificação que assegure a possibilidade de ampla dilação probatória e 

ampla defesa, para que as hipóteses de justa causa possam ser alegadas e provadas o que 

ocasionaria na sua não incidência. 

 Esses direitos - de defesa e de ampla dilação probatória -, que são ressaltados por 

todos os magistrados, decorrem da garantia do art. 5º, LV da CF/88. Confira-se trecho da 

ementa do MS 26.603-1: 

Com esse procedimento de justificação, assegura-se, ao partido político e 
ao parlamentar que dele se desliga voluntariamente, a possibilidade de 
demonstrar, com ampla dilação probatória, perante a própria Justiça 
Eleitoral - e com pleno respeito ao direito de defesa (CF, art. 5º, inciso LV) 
-, a ocorrência, ou não, de situações excepcionais legitimadoras do 
desligamento partidário do parlamentar eleito (Consulta TSE 1.398/DF), 
para que se possa, se e quanto for o caso, submeter, ao Presidente da Casa 
legislativa, o requerimento de preservação da vaga obtida nas eleições 
proporcionais. 

 O Supremo Tribunal Federal decidiu também que cabe ao TSE editar Resoluções para 

disciplinar o procedimento de justificação da perda de mandato. Essa foi uma escolha que na 

verdade é um desmembramento da necessidade de proteção à ampla defesa do candidato e da 

inexistência de procedimento para tanto de forma expressa. Em continuação a ementa do MS 

26.603-1 trata : 

O Tribunal  Superior Eleitoral , no exercício da competência normativa 
que lhe é atribuída pelo ordenamento positivo, pode, validamente, editar 
resolução destinada a disciplinar o procedimento de justificação, 
instaurável perante órgão competente da Justiça Eleitoral, em ordem a 
estruturar, de modo formal, as fases rituais  desse mesmo procedimento 

                                                 
63 FERRAZ JÚNIOR; Vitor Emanuel Marchetti. Poder Judiciário e Competição Política no Brasil: uma 
Análise das Decisões do TSE e do STF sobre as Regras Eleitorais.  Doutorado em ciências sociais: política. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2008. p. 162. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=109094> Acesso 
em: 4 set. 2012, p. 182. 
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 Como o Tribunal concluiu que a fidelidade não integra o rol do art. 55 da CF/88, não 

se utilizou dos procedimentos de defesa lá previstos em seus §§ 2º e 3º, o que poderia ter 

feito. O TSE então termina por regulamentar a matéria de maneira independente, se baseando 

em seu poder regulamentar previsto no art. 23 XVIII do Código Eleitoral. O STF, nesse 

sentido, não se manifesta impedindo que a fidelidade venha a ser incluída no rol do artigo 55 

pelo Poder Constituinte Derivado e venha a se utilizar dos procedimentos previstos em seus 

parágrafos.  

 

1.4 O que foi e o que não foi decidido na ADI 3.999-7 - uma análise em conjunto com os 

MS  

 A ADI 3.999-764, ajuizada em 2008 pelo Partido Social Cristão (PSC), impugnou a 

constitucionalidade da Resolução 22.610/2007 do TSE - alterada pela Resolução 22.733/2008 

- que determina o procedimento de perda de cargo eletivo por motivos de fidelidade 

partidária.  

 Essa ação questionou os limites regulamentares do TSE e a constitucionalidade da 

forma e do conteúdo da Resolução. Arguiu-se violação da separação de poderes, violação à 

reserva de lei complementar, usurpação das competências do Executivo e do Legislativo, e 

ampliação ilícita do rol dos legitimados ativos aptos a requerer a cassação do mandato. 

 A ADI foi então conhecida e julgada improcedente, por maioria de votos, nos termos 

do voto do relator Min. Joaquim Barbosa65, vencidos os Min. Eros Grau e Marco Aurélio. 

Nesse aspecto, foi diferente do julgamento dos MS, ocasião na qual nenhum voto individual 

prevaleceu como representativo do entendimento da Corte. Neste julgado, por outro lado, 

ficou evidente a ratio decidendi do julgado, qual seja, o voto do relator, acompanhado pela 

maioria dos Ministros que julgaram a constitucionalidade da resolução. Apesar de 9 Ministros 

terem julgado a resolução constitucional, nem todos seguiram o voto do min. relator. 

Entretanto, este voto consiste no posicionamento da Corte, do qual interpretamos as 

consequências desse julgado.   

                                                 
64 A ADI 3.999-7/DF foi julgada em conjunto com a ADI 4.086/DF, ajuizada pelo procurador-geral da 
República, mas utilizaremos apenas o número da primeira para nos referirmos ao julgado. Aliás essa decisão 
geralmente é citada por autores apenas com essa primeira numeração. 
65 O acórdão julgou improcedente a ação nos termos do voto do relator, Min. Joaquim Barbosa, vencidos os Min. 
Eros Grau e Marco Aurélio.  
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  O posicionamento do Min. Joaquim Barbosa ratifica a essencialidade dos partidos 

políticos para o Estado democrático e a importância da defesa de seus interesses para a 

valorização da representatividade popular. Entretanto, não deixou de ressaltar a necessidade 

de se estender o debate ao eleitorado, este sim, legítimo titular do poder político. 

 O partido tem a função de intermediar a relação entre eleitor e eleito, portanto, não se 

pode colocá-lo como principal objeto de tutela, em detrimento dos eleitores, sob pena de se 

consubstanciar uma "partidocracia". A vontade do partido, e seus interesses políticos, não 

podem se sobrepor à escolha do eleitor, devendo prevalecer a soberania popular. 

 No julgamento dos MS se estabeleceu a possibilidade da perda de mandato por 

motivos de fidelidade partidária. A ADI, por sua vez, confirmou esse posicionamento, mas 

explicitou que a competência normativa do TSE para determinar o procedimento de perda de 

cargo eletivo só existe para possibilitar o imediato cumprimento da decisão do STF em torno 

da fidelidade partidária: 

A atividade normativa do TSE recebe seu amparo da extraordinária  
circunstância de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a fidelidade 
partidária como requisito para permanência em cargo eletivo e a ausência 
expressa de mecanismo destinado a assegurá-lo.66 

 A competência do TSE, de acordo com o voto, nasceu da necessidade de garantir a 

efetividade do direito dos partidos, cujo procedimento necessário à sua realização não está 

previsto em texto legislativo algum e que é ocasionado por esse "quadro de exceção, que se 

crê ser temporário".67 

 O Min. Menezes Direito também se posiciona pela validade da Resolução e ressalta 

seu caráter temporário: 

até que o Congresso queira exercer a sua competência legislativa de modo a 
regulamentar inteiramente a matéria, em obediência ao trato que o Supremo 
Tribunal Federal deu no que concerne ao princípio da fidelidade partidária, 
este insuscetível, sim, de qualquer outra modificação.(grifos nossos) 

 Ou seja, o princípio da fidelidade partidária não pode ser retirado do ordenamento 

jurídico pelo Congresso Nacional; pode, entretanto, ser regulamentado em pormenores. Este é 

um aspecto importante da decisão no qual o STF reforça seu poder de intérprete mas prevê 

limites à essa atuação referente à esfera regulamentar do tema. 

                                                 
66 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.999-7/DF rel. Min. Joaquim Barbosa. j.12 nov. 2008. dj.17 abr. 
2009. p. 117 
67 Ibidem, p. 116. 
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 O Min. Joaquim Barbosa, voto condutor da decisão, aponta ainda alguns conflitos, 

resultantes dessa norma, que são passíveis de regulamentação: 

Em princípio, o Judiciário está mal equipado para resolver a instabilidade 
originada da perda do mandato eletivo por infidelidade partidária. Uma vez 
reconhecido que a Constituição vincula a fidelidade partidária ao exercício 
de cargo eletivo no sistema proporcional - e tal definição se encontra no 
âmbito de atuação do judiciário - surgem novas questões que se submetem 
inicialmente ao escrutínio do Legislativo. Por exemplo, deve o suplente 
deter legitimação para questionar a observância à fidelidade partidária? A 
legitimação do terceiro não tem o potencial para fomentar conflitos 
orientados muito mais pelo interesse pessoal do que pelo legítimo interesse 
republicano de fazer valer a força da Constituição? Outra questão: não 
deveria haver um mecanismo para examinar a percepção do eleitor quanto à 
fidelidade do partido político pelo qual se elegeu o candidato tido por 
insurgente às diretrizes fixadas por ocasião do pleito? Se o suplente é 
legitimado para questionar a fidelidade, qual a razão para excluir o eleitor? 
Poderia a anuência do partido do qual parte o insurgente sanar o 
desequilíbrio causado pela infidelidade partidária, para afastar a pena 
de perda do cargo eletivo? Quais critérios devem pautar o 
reconhecimento da justa causa, de modo a afastar a ilicitude da 
infidelidade partidária?  Os prazos para apresentação de defesa 
adequados?68(grifos nossos) 

 Nesse momento, o STF afasta parcialmente sua competência de, por exemplo, decidir 

o rol dos legitimados ativos a formular pedido da desfiliação. A inserção ou não do suplente 

nesse rol, apesar de estar prevista na Resolução e ter sido questionada na ação, pode então ser 

reformada por decisão do Congresso.   

 Nesse mesmo julgado não se ampliam o entendimento às eleições majoritárias, como 

constatado nos MS, apesar desse acréscimo constar na Resolução após manifestação do TSE 

na Consulta 1.407. Outro ponto levantado pelo Ministro relator é a possibilidade do partido, 

por simples declaração de vontade, abdicar a vaga do político infiel. Assim se restringiria a 

aplicação das regras somente a casos nos quais o partido se manifestasse, ocorrendo 

afastamento do candidato apenas mediante provocação.  

 Importante destacar então que, ao contrário do que possa parecer em uma análise 

superficial da ADI, o Supremo Tribunal Federal não julgou que todos os artigos da 

Resolução, ao serem constitucionais, automaticamente não podem sofrer alterações. Ao 

contrário, ressalta o caráter temporário das Resoluções e garante ao Legislativo a 

possibilidade de modificá-los. Nesse sentido: 

                                                 
68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.999-7/DF rel. Min. Joaquim Barbosa. j.12 nov. 2008. dj.17 abr. 
2009. p. 114. 
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Com a atenção sempre voltada a esses princípios básicos de organização 
político-estatal, penso que as hipóteses que levam à perda do cargo eletivo 
e o procedimento respectivo são temas que devem ser tratados pelos órgãos 
de representação popular, com base em disposição expressa e inequívoca da 
Constituição.69 (grifo nosso) 

 Evidencia-se que o Judiciário afasta de si a competência de analisar, ao menos naquele 

momento, essas matérias ao arguir que a atuação do magistrado deve ter em vista os limites 

institucionais do Poder Judiciário.  (ADI 3.999-7, p. 116).  

[C]ompete às Casas do Legislativo processar adequadamente as tensões 
advindas do processo político e criar normas destinadas a estabilizar as 
expectativa dos cidadãos também em matéria eleitoral.70  

 Diante dessa leitura podemos observar que o Supremo Tribunal Federal faz uma 

deferência ao Legislativo quando afasta do TSE o poder de regulamentar a matéria em caráter 

definitivo. Ainda delimita alguns pontos específicos passíveis de modificação tais como as 

hipóteses de justa causa, o órgão responsável a declarar a ocorrência da infidelidade e os 

legitimados ativos à formularem o pedido.  

 Em síntese, pode-se extrair dos votos dos Ministros - nos MS e na ADI - as seguintes 

observações acerca do princípio da fidelidade partidária. (i) seu fundamento decorre da lógica 

e dos valores do sistema eleitoral; (ii) seu fim é a promoção de um estado ideal de coisas, em 

que há respeito aos partidos políticos e às escolhas dos eleitores; (iii) seu alcance incluía, a 

princípio, apenas políticos eleitos pelo sistema proporcional, mas esse entendimento foi 

ampliado, pela Resolução 22.610/2007 do TSE, a candidatos eleitos pelos sistema majoritário 

(no entanto, assim como ocorreu no julgamento dos MS, essa ampliação não é tratada no voto 

do relator); (iv) seu caráter não é absoluto - pois há hipóteses de justa causa - mas 

diferentemente do que ocorreu no julgamento dos MS, a ADI não deixa evidente quais são 

essenciais para o respeito ao princípio, entretanto, pode-se entender que os mais citados foram 

a "mudança comprovada do ideário partidário" e "perseguição política no partido"; e (v) seu 

modo de aplicação deve respeitar um procedimento de justificação que garanta o acesso à 

ampla defesa e ao contraditório. Voltamos a analisar as consequências desse julgado no 

capítulo 3. 

 

                                                 
69 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.999-7/DF rel. Min. Joaquim Barbosa. j.12 nov. 2008. dj.17 abr. 
2009. p. 113. 
70 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.999-7/DF rel. Min. Joaquim Barbosa. j.12 nov. 2008. dj.17 abr. 
2009. p. 111-112. 
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2 A perspectiva legislativa e as proposições em tramitação  

 O capítulo anterior – “a perspectiva judicial” – tratou da ascensão institucional do 

Poder Judiciário, do alegado Ativismo nas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre 

fidelidade partidária, do contexto e do principal resultado do julgamento desse tema: o 

surgimento do princípio da fidelidade partidária. Foi visto que o STF, no julgamento da ADI 

3.999-7, ressaltou que o Legislativo não está impedido de regular o tema – uma vez que a 

Resolução do TSE é constitucional mas pode ser modificada – e, ao mesmo tempo, delimitou 

algumas hipóteses de justa causa para a não incidência desse novo princípio. 

 Este capítulo – “a perspectiva legislativa” – se propõe a responder algumas questões 

que surgem a partir do cenário acima. O STF tomou uma decisão que foi considerada por 

muitos a palavra final na questão da fidelidade, mas de quantas maneiras o instituto jurídico 

da fidelidade pode ser e já foi interpretado? O Legislativo tem criado variações em torno 

desse mesmo tema? O Congresso se manteve inerte ou tem avançado na discussão? Essas são 

algumas das perguntas que procuraremos analisar a partir de uma análise do teor das 

proposições em tramitação no Congresso Nacional.  

 Neste capítulo analisaremos somente as redações das Propostas de Emenda à 

Constituição (PECs), Projetos de Lei (PLs) e Projetos de Lei Complementar (PLPs) relativas à 

fidelidade partidária. Outros atos do Legislativo – como requerimentos, mensagens, 

sugestões, entre outros – não serão estudados, pois são, em certa medida, elementos 

acessórios do processo legislativo.  

 

2.1 As Propostas de Emendas à Constituição  (PECs), Projetos de Lei (PLs) e Projetos de 

Lei Complementar (PLPs) que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal – delimitação das proposições analisadas 

 Foram localizadas nos sites do Senado Federal e da Câmara dos Deputados as 

proposições71 em tramitação que dizem respeito ao tema fidelidade partidária. A pesquisa se 

limitou a analisar os resultados de PECs, PLs e PLPs que visem modificar, regulamentar ou 

ainda confirmar o entendimento do Supremo quanto a esse instituto jurídico. Foram 

                                                 
71 O termo "proposição", como ensina José Afonso da Silva, é o termo que se utiliza para se referir a toda 
matéria sujeita à deliberação da Câmara. SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de formação das 
leis. 2ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros editores, 2007,  p. 181. 
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analisados apenas os resultados que estão tramitando atualmente72, os arquivados não serão 

estudados. 

 Pesquisou-se os termos "fidelidade partidária" e "infidelidade partidária", tanto no site 

do Senado Federal, quanto no site da Câmara dos Deputados. Assim, foram feitas quatro 

buscas ao todo. 

 A pesquisa no site do Senado Federal pelas palavras-chave "fidelidade partidária" 

revelou 20 resultados73 - 10 PECs, 2 PLs da Câmara dos Deputados, 7 PLs do Senado e uma 

Mensagem. Das 10 PECs, 9 tratavam da fidelidade74, apenas uma ainda está em tramitação 

(PEC 23/2007), enquanto as demais foram arquivadas75. Dos nove PLs (juntando os da 

Câmara e do Senado) apenas três continuam em tramitação (SF PLC 58/2007, SF PLS 

266/2011, SF PLS 622/2007), sendo os demais arquivados. A Mensagem tratava de lei já 

revogada e por esse motivo não será objeto desse estudo. 

 Ainda no site do Senado Federal foram pesquisadas as palavras-chave "infidelidade 

partidária"76. Nessa segunda busca surgiram 5 resultados77, 3 coincidentes com a primeira 

busca78 e 2 novos. O SF PLS 509/2009 ainda está em tramitação, mas não trata da 

regulamentação da fidelidade; e o outro resultado (SF PLS 238/1990) já havia sido arquivado. 

 Dos resultados encontrados em tramitação no Senado Federal apenas uma PEC (SF 

PEC 23/2007) e três Projetos de Leis (SF PLC 58/2007, SF PLS 266/2011, SF PLS 622/2007) 

ainda estão em tramitação e tratam do tema. Esses 4 resultados são analisados mais adiante.   

                                                 
72 Ao se falar de resultados em tramitação entende-se por não arquivados ou que aguardam tramitação da outra 
Casa do Congresso Nacional. 
73 Os resultados encontrados foram: CN MSG 103/1979, SF PEC 23/2007, SF PEC 29/2007, SF PEC 40/2007, 
SF PEC 46/1999, SF PEC 44/1998, SF PEC 41/1996, SF PEC 50/1996, CN PEC 31/1983, CN PEC 48/1981, CN 
PEC 31/1980, SF PLC 58/2007, SF PLC 120/1990, SF PLS 266/2011, SF PLS 622/2007, SF PLS 268/1991, SF 
PLS 130/1982, SF PLS 171/1981, SF PLS 51/1975 e SF PLS 19/1954. Busca realizada em julho de 2012 no site 
senado.gov.br. 
74 A PEC SF 29/2007 não trata sobre o tema da fidelidade partidária, mas sobre coligações eleitorais.  
75 As PECs arquivadas são nove, quais sejam as de nº: 40/2007, 46/1999, 44/1998, 41/1996, 50/1996, 31/1983, 
48/1981 e 31/1980. busca realizada em maio 2012. 
76 Os termos "infidelidade" e "fidelidade" são expressões equivalentes para esse instituto jurídico. O legislador 
opta por usar um deles (preferencialmente o termo fidelidade) em detrimento do outro, por isso a necessidade da 
busca com essas duas palavras. 
77 Os resultados encontrados foram SF PEC 50/1996, CN PEC 31/1980, SF PLS 509/2009, SF PLS 268/1991 e 
SF PLS 238/1990. Busca realizada em julho de 2012 no site senado.gov.br. 
78 Os resultados coincidentes com a primeira busca com as palvras-chave "fidelidade+partidária" foram SF PEC 
50/1996, CN PEC 31/1980 e SF PLS 268/1991.  
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 Por sua vez, a pesquisa no site da Câmara dos Deputados pelas palavras-chave 

"fidelidade partidária" revelaram 56 resultados79 - 17 PECs, 23 PLs, 5 Projetos de Lei 

Complementar (PLPs), 1 Emenda na Comissão (EMC), 1 mensagem (MSC), 4 requerimentos 

(REQ), 1 sugestão (SUG), 1 indicação (INC), 1 Projeto de decreto legislativo (PDC) e 2 

projetos de resolução (PRC). Serão analisadas então 14 PECs (PECs182/2007, PEC124/2007, 

PEC 71/2007, PEC 4/2007, PEC 242/2000, PEC 143/1999, PEC 27/1999, PEC 24/1999, PEC 

542/1997, PEC 137/1995, PEC 85/1995, PEC 60/1995, PEC 51/1995 e PEC 42/1995), 3 PLs 

(PL610/2011, PL 7585/2010 e PL4635/2009) e 2 PLPs (PLP124/2007 e PLP35/2007). Os 

demais resultados estavam arquivados ou se referiam a documentos variados que não são 

objeto deste estudo80.  

  A segunda pesquisa no site da Câmara dos Deputados com as palavras-chave 

"infidelidade partidária" revelou 28 resultados81, sendo 15 deles coincidentes com a busca 

anterior82. Dos 13 novos resultados apenas 2 (PL 2320/2007 e PL 2211/2007) foram incluídos 

à pesquisa83 por ainda estarem em tramitação. Ao todo são analisados 27 resultados, pois três 

                                                 
79 Os resultados encontrados foram: PL-610/2011, PL-7585/2010, EMC-1/2009-PEC04295-PEC-42/1995, MSC-
572009-PL4635/2009, PL 4635/2009, REQ-79/2009CLP, REQ-6/2009 PEC04295-PEC-42/1995, REQ-5/2009 
PEC04295-PEC-42/1995, REQ 4/2009 PEC04295-PEC-42/1995, SUG 174/2009CLP, INC-74/2007, PEC-
182/2007, PEC-124/2007, PEC-71/2007, PEC4/2007, PL-1723/2007, PL, 1445/2007, PL-1336/2007, PL, 
624/2007, PLP-124/2007, PLP-119/2007, PLP-35/2007, PDC-1556/2005, PRC-202/2005, PRC-201/2005, PL-
4433/2004, PL5884/2001, PEC-242/2000, PL-2610/2000, PEC-143/1999, PEC-27/1999, PEC-24/1999, PL-
670/1999, PEC0542/1997, PEC-499/1997, PL-3166/1997, PEC-283/1995, PEC-137/1995, PEC-85/1995, PEC-
60/1995, PEC-51/1995, PEC-42/1995, PEC-29/1995, PL-107/1991, PL-5284/1990, PLP-127/1989, PLP-
246/1984, PL-960/1983, PL718/1979, PL-3929/1977, PL-3470/1977, PL2256/1976, PL-1550/1975, PL-
157/1975 e PL-2288/1970. Busca realizada em julho de 2012 no site senado.gov.br. 
80Os PLs 1445/2007 e 1336/2007 foram devolvidas ao autor conforme o §1º do art 137 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, os seguintes projetos e propostas foram arquivados (PL 1723/2007, PLP 119/2007, PL 
4433/2004, PL 5884/2001, PL 2610/2000, PL 670/1999, PEC 499/1997, PL 3166/1997, PEC 283/1995, PL-
107/1991, PL-5284/1990, PLP-127/1989, PLP-246/1984, PL-960/1983, PL718/1979, PL-3929/1977, PL-
3470/1977, PL2256/1976, PL-1550/1975, PL-157/1975 e PL-2288/1970 e PL 624/2007) e a PEC 29/1995 foi 
considerada prejudicada em face de seu desmembramento total. 
81 Os resultados encontrados foram PLS 5172/2009, PL 4635/2009, PLP 444/2009, REC 242/2009,REQ 
4878/2009/ PLP 124/2007, REQ 3922/2008, REQ 46/2008CCJC/PLP124/2007, PDC 397/2007, PEC 182/2007, 
PEC 124/2007, PEC 4/2007, PL 2320/2007, PL 2211/2007, PL 624/2007, PLP 124/2007, PLP 119/2007, PLP 
70/2007, PLP 35/2007, PRC 239/2005, PEC 242/2000, PEC 542/1997, PEC 499/1997, PEC 166/1995, PEC 
29/1995, PLP 127/1989, PL 960/1983, PL 2256/1976 e VTS 1 CCJC/PLP 124/2007. Busca realizada em julho 
de 2012 no site senado.gov.br. 
82 Os resultados coincidentes com a primeira busca com as palavras-chave "fidelidade+partidária" foram PL 
4635/2009, PEC 182/2007, PEC 124/2007, PEC 4/2007, PL 624/2007, PLP 124/2007, PLP 119/2007, PEC 
242/2000, PEC 542/1997, PEC 499/1997, PEC 29/1995, PLP 127/1989, PL 960/1983 e PL 2256/1976.  
83 Os demais resultados como PLP 444/2009, PEQ 242/2009, REQ 4878/2009/PLP124/2007, REQ 3922/2008, 
REQ 46/2008CCJC/PLP124/2007, PDC 397/2007, PRC 239/2005 e VTS 1 CCJC/PLP 124/2007 não foram 
incluídos por não se tratarem de PLs, PLPs, ou PECs. O PLP 70/2007 e a PEC 166/1955 já haviam sido 
arquivadas. O PL 5172/2009, não tratava da perda de mandato e por isso não foi incluída no estudo 
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proposições tramitavam nas duas Casas do Congresso Nacional e alguns outros achados 

foram incluídos na análise84. 

 Com relação a esses três resultados há ainda algumas particularidades pois a PEC 

23/2007 do Senado tramita na Câmara dos Deputados com a numeração PEC 182/2007 e o 

PLS 622/2007 do Senado tramita na Câmara com a numeração PL 7585/2010. O PLP 

35/2007 da Câmara, por outro lado, tramita no Senado com a numeração SF PLC 58/2007.  

Essa característica se evidencia pois as três proposições já tiveram sua redação aprovada nas 

respectivas Casas propositoras e, com relação à PEC, essa aprovação se deu em dois turnos, 

como exige previsão do art. 60 §2º. Todas aguardam atualmente a análise da outra Casa e por 

esse fator em comum serão analisadas conjuntamente, mais adiante. 

  

2.2 Análise das proposições em tramitação  

 A fidelidade partidária não é um tema novo nem para a doutrina nem para a 

jurisprudência. Diversos autores já discutiram os dois lados da questão, alguns defendendo a 

sua importância para o sistema democrático e a necessidade de sua previsão no 

ordenamento85; outros dizendo que a inexistência da proteção à fidelidade partidária não traz 

tanto prejuízo para a representatividade popular quanto se pode supor86. O próprio STF já 

havia se manifestado sobre o tema em 1989 no julgamento do MS 20.927/DF e mais tarde em 

2004 no julgamento do MS 23.405/GO. Em ambos casos negou-se a aplicabilidade do 

                                                 
84 Ao longo da pesquisa, orientada por esses resultados, foram encontradas outras propostas que tratam deste 
mesmo tema, mas que não continham em sua redação os termos propostos para a pesquisa. Esses resultados 
foram incluídos ao estudo na medida em que eram encontradas isoladamente ou apensadas a outras propostas. As 
propostas incluídas foram as PECs 90/1995 e PEC 251/1995 e os PLs 4589/2009, 794/2011 e 4338/2012. 
Possivelmente algumas proposições que tratam do tema não devem ter sido abordadas no presente trabalho, 
entretanto, ao longo da pesquisa se prestou atenção às proposições apensadas ou que fizessem referência a outras 
do mesmo assunto para minimizar essa perda. 
85 Andréa Freitas mostra que analistas observam consequências danosas à representatividade das trocas de 
legenda. O argumento central de tais autores seria o afastamento da vontade do eleitor expressa pelo seu voto. 
FREITAS, Andréa. Infidelidade partidária e representação política: alguns argumentos sobre a migração 
partidária no Brasil.  Caderno CRH v. 21, nº 52. Salvador: jan/abr. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-49792008000100004&script=sci_arttext> Acesso em: 13 out. 
2012. p. 37. 
86 Celso Roma argumenta que a infidelidade partidária evidenciada na Câmara dos Deputados é menos 
prejudicial ao sistema representativo do que parte da literatura sobre o tema supõe. De acordo com o autor os 
deputados, mesmo após a mudança de partido, não mudam radicalmente sua posição política. ROMA, Celso. Os 
efeitos da migração interpartidária na conduta parlamentar. DADOS. Revista de Ciências Sociais, vol. 50, 
nº 2. Rio de Janeiro: 2007. p. 351-392. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0011-5258&lng=en&nrm=isso> Acesso em 12 jul. 
2012. 
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princípio. A demanda à Corte demonstra que, já naquela época, tentava-se modificar sua 

jurisprudência. Pretendia-se o reconhecimento da existência desse princípio pela via judicial -  

mediante o controle incidental de constitucionalidade - como veio a acontecer anos mais tarde 

nos MS 26.602-3, 26.603-1 e 26.604-0 e depois na ADI 3.999-7. 

 Também não é nova a discussão sobre esse tema no âmbito legislativo. De acordo com 

José Soares87 proposições sobre esse tema são apresentadas na Câmara desde o ano de 1970 - 

como é o caso do PL 2288/70, já arquivado. A pesquisa deste trabalho também identificou 

que no Senado já tramitou um Projeto de Lei sobre esse instituto em 1954. José Soares 

também chama a atenção para o fato de que 2007 foi o ano em que mais se apresentaram 

proposições sobre a fidelidade no Congresso - em comparação com os anos anteriores. Ao 

todo foram 12. 

 Esse aumento no número de proposições e a maior movimentação legislativa nos 

últimos anos também se deve à discussão da Reforma Política, nome dado a um conjunto de 

propostas de emendas à Constituição e de mudanças do sistema eleitoral brasileiro que tem 

como um de seus tópicos a fidelidade partidária. No ano de 2007 já se discutiam esses temas 

em algumas proposições independentes, mas somente em 2011 foram instaladas Comissões 

Especiais de Reforma Política na Câmara e no Senado, destinadas a examinar essencialmente 

proposições correlatas a esses temas.  

 Atualmente há inúmeras proposições em tramitação, mas nenhuma delas foi 

promulgada, indicando que o Congresso ainda não consolidou um acordo político capaz de 

superar a Resolução do TSE - que atualmente regulamenta o tema.  

 A pesquisa demonstrou que tramitam no Congresso Nacional inúmeras proposições. A 

seguir, visa-se, por meio de uma análise das suas redações iniciais, esclarecer as diferentes 

interpretações parlamentares dadas à regulamentação do princípio. Para facilitar o estudo 

dividimos as tabelas entre PECs, PLs e PLPs. As tabelas a seguir resumem o teor das 

proposições que tratam da fidelidade partidária88.  

                                                 
87 SOARES, José de Ribamar Barreiros. Ativismo Judicial no Brasil: O Supremo Tribunal Federal como 
arena de deliberação política. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e 
Informação, Coordenação de Biblioteca. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Brasília: 2010. Disponível 
em: <http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/5244/ativismo_judicial_soares.pdf?sequence=1> 
Acesso em: 20 set. 2012, p. 91. 
88 Diversas proposições tratavam também de outros assuntos correlatos ao tema eleitoral mas não foram 
incluídos por não tratarem diretamente da fidelidade partidária. 
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 Tabela1- Resumo do conteúdo das PECs que tramitam no Congresso Nacional 

PEC 23/2007 
(PEC 182/2007) 

Altera os arts. 17, 46 e 55 da CF/88 para assegurar aos partidos a titularidade dos 
mandatos parlamentares e estabelece a perda dos mandatos de membros dos 
Poderes Legislativo e Executivo que se desfiliarem. Estabelece como hipóteses de 
justa causa a desfiliação em caso de extinção, incorporação ou fusão do partido 
político. A Justiça Eleitoral é competente para declarar a perda do mandato em caso 
de mandatos do Poder executivo e a Mesa da respectiva Casa no caso de mandatos 
do Poder Legislativo.  

PEC 85/1995 
 

Inclui o inciso V ao art. 17 e o inciso VII ao art. 55 da CF/88 ambos prevendo que a 
mudança de filiação  gera a perda do mandato. 

PEC 90/1995 Altera os arts. 14 e 17 da CF/88 determinando a perda do mandato para membros 
do legislativo e executivo em caso de mudança de partido salvo para fundar novo 
partido e desde que cumprida metade do mandato. 

PEC 137/1995  Acrescenta ao art. 17 da CF/88 os §§5º, 6º e7º prevendo a fidelidade apenas aos 
mandatos do Poder Legislativo permitindo a mudança para participar como 
fundador de novo partido. A perda do mandato é decretada pela Justiça Eleitoral e 
apenas o partido político pode apresentar a representação. Assegura-se o direito à 
ampla defesa. 

PEC 251/1995 Inclui ao art. 15 da CF/88 o inciso VI que prevê a perda do mandato  em caso 
mudança de partido fora do prazo fixado pela Lei eleitoral para novas filiações. 

PEC 542/1997 Inclui ao art. 17 da CF/88 o §5º prevendo a fidelidade a mandatos legislativos, com 
a exceção se para participar como fundador de novo partido ou se cumprido dois 
anos de mandato. 

PEC 24/1999 Inclui ao art. 17 da CF/88 o §5º prevendo a fidelidade a mandatos legislativos e 
executivos salvo se  para participar, como fundador, da criação de novo partido. A 
perda do mandato será decretada pela Justiça Eleitoral mediante representação do 
partido, assegurada a ampla defesa.  

PEC 27/1999 Possui a mesma redação da PEC 542/1997 
PEC 143/1999 Possui a mesma redação da PEC 85/1995 
PEC 242/2000 Inclui ao art. 17 da CF/88 os §§5º a 7º a previsão da fidelidade partidária aplicável a 

mandatos legislativos, salvo em caso de fusão, incorporação de partido ou 
participação como fundador de um novo. A perda seria decidida pelo TSE  

PEC 42/1995 Acrescenta ao art. 55 da CF/88 o inciso VII prevendo a fidelidade partidária como 
hipótese de perda do mandato, aplicável somente a senadores e deputados sendo 
decidido pela Mesa das respectivas Casas. É legitimado ativo a requerer o retorno 
da vaga qualquer membro da Casa ou de partido político com representação no 
Congresso. Assegura-se a ampla defesa, conforme a redação do § 3º do art. 55 

PÈC 60/1995 Acrescenta ao art. 55 da CF/88 o inciso VII prevendo a fidelidade partidária, 
aplicável a senadores e deputados e será declarada pelo procedimento previsto no 
§3º do art. 55 

PEC 51/1995 Acrescenta ao art. 55 da CF/88 o inciso VII prevendo a fidelidade partidária 
PEC 124/2007 Altera o art. 14 §3º V da CF/88 para determinar a perda do mandato legislativo e 

executivo caso o mandatário mude de partido antes de completado 1 ano da eleição 
pela qual foi eleito. Após esse 1 ano o mandato do eleito pertence ao partido e o 
eleito se submete à fidelidade do partido.  

PEC 71/2007 Altera o art. 17 §5º  da CF/88 para prever que a Justiça eleitoral irá decretar a perda 
do mandato dos membros do legislativo que saírem do partido pelo qual foram 
eleitos salvo nos casos de fusão ou incorporação do partido ou para fundar um 
novo.  

PEC 4/2007 Altera o art. 55 da CF/88 que possibilita a mudança de partido nos trinta dias 
anteriores ao término do prazo para filiação para candidatar-se a eleição 
subsequente e prevê como justa causa a mudança para participar da criação de novo 
partido ou se demonstrada mudanças essenciais no programa ou estatuto partidários. 
A perda é determinada pelo TSE em caso de senadores e deputados mediante 
iniciativa do Procurador Geral da República ou de partido político.  

Fonte: senado.gov.br e camara.gov.br 

 



33 
 

 Tabela 2 - Resumo do conteúdo dos PLs que tramitam no Congresso Nacional 

PLS 622/2007  
(PL 7585/2010) 

O membro da respectiva Casa Legislativa pode mudar de partido caso a Justiça 
Eleitoral evidencie "abuso de poder político, econômico ou de autoridade em 
favor de um dos concorrentes em disputa interna, realizada em eleições prévias ou 
em convenções"   

PLS 266/2011 Acrescenta o art. 26-A à Lei 9.096/95 para prever a perda do mandato de 
detentores de cargos eletivos que mudarem de partido. Considera-se justa causa as 
hipóteses de: " I- incorporação ou fusão do partido; II- criação de novo partido; II- 
mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; V- grave 
discriminação pessoal" 

PL 2211/2007 Acrescenta o art. 26-A § 1º à Lei 9.096/95 que passa a prever a possibilidade de o 
mandatário mudar de partido a qualquer tempo desde que tenha atingido o 
quociente eleitoral na votação individual das eleições proporcionais. Também 
impõe a perda do mandato em caso de contrariedade à liderança do partido em 
mais da metade de seus votos. 

PL 2320/2007 Redação idêntica ao do PL 2211/2007 (quanto à fidelidade) 

PL 4589/2009 Altera o art. 19 parágrafo único da Lei 9.096/95 que passa a permitir a mudança 
de partido seis meses antes da eleição (esses seis meses de filiação são necessários 
para que o candidato concorra às eleições). Essa mudança deve ser comunicada ao 
partido ou, caso não seja recebida, ao juiz eleitoral para comprovar a desfiliação 
no prazo legal. 

PL 4635/2009 Altera o art. 26 da Lei 9.096/95 que passa a prever que o mandato do parlamentar 
que deixar ou for expulso do partido deve ser exercido por seu suplente. Essa 
regra não se aplica nos casos de : "I- demonstração de que o partido político 
realizou mudanças essenciais ou está descumprindo o programa ou o estatuto 
partidário registrados na justiça eleitoral II- prática de atos de perseguição no 
âmbito interno do partido político em desfavor do ocupante de cargo eletivo, 
objetivamente provados; III- filiação visando à criação de novo partido político, 
observado o disposto no inciso I; IV- filiação visando concorrer à eleição na 
mesma circunscrição, exclusivamente no período de 10 de maio do ano eleitoral 
até o inicio do prazo da realização das convenções partidárias que escolherão os 
candidatos." 

PL 610/2011 Altera o art. 26 da Lei 9.096/95 que passa a prever a perda do mandato em casos 
de desfiliação salvo por motivos de "incorporação ou fusão de partido, criação de 
novo partido, mudança substancial do programa ou desvio reiterado do programa 
partidário ou grave discriminação pessoal que tornou impossível a convivência 
partidária". Só é permitida a desfiliação por motivos de criação, incorporação ou 
fusão de partido uma vez por legislatura. 

PL 794/2011 Acrescenta o art. 26-A § 1º à Lei 9.096/95 que passa a prever a infidelidade em 
caso de desfiliação para "compor novo partido político criado no ano que antecede 
eleições gerais". 

PL 4338/2012 Altera o art. 8º da Lei 9.096/95 que passa a prever a impossibilidade de o 
mandatário de cargo eletivo que mudou de partido, levar consigo o tempo de 
propaganda partidária que pertence à agremiação pela qual se elegeu. 

Fonte: senado.gov.br e camara.gov.br 

 

Tabela 3 - Resumo do conteúdo dos PLPs que tramitam no Congresso Nacional 

PLC 35/2007 
(PLP 58/2007) 

Altera a Lei Complementar 64/1990 e a Lei 4.737/65 para estabelecer que os 
ocupantes de cargos eletivos perderão o mandato caso se desliguem do partido 
pelo qual se elegeram. Essa regra não se aplica nos casos de "I – demonstração de 
descumprimento pelo partido do programa ou do estatuto partidários registrados 
na Justiça Eleitoral; II – prática de atos de perseguição política no âmbito interno 
do partido em desfavor do ocupante de cargo eletivo, objetivamente provados; III 
– filiação visando à criação de novo partido político; IV – filiação visando a 
concorrer à eleição na mesma circunscrição, exclusivamente no período de 30 
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(trinta) dias imediatamente anterior ao término do prazo de filiação que possibilite 
a candidatura; V – renúncia do mandato". Cabe apenas ao partido político requerer 
a cassação do seu diploma e o sucessor legal poderá ocupar o cargo. trata de 
alguns aspectos do procedimento de perda como prazo para citação. 

PLP 124/2007 Cria nova lei Complementar e regulamenta em pormenores o procedimento de 
arguição de infidelidade partidária, sendo este decidido pela Justiça Eleitoral. 
Estabelece prazos e as etapas procedimentais para perda do cargo. São 
consideradas hipóteses de justa causa: "I – demonstração de que o partido político 
realizou mudanças essenciais ou está descumprindo o programa ou o estatuto 
partidário registrados na Justiça Eleitoral; II – prática de atos de perseguição no 
âmbito interno do partido em desfavor do ocupante de cargo eletivo, 
objetivamente provados; III – filiação visando à criação de novo partido político; 
IV – filiação visando concorrer à eleição na mesma circunscrição, exclusivamente 
no período de 30 (trinta) dias imediatamente anterior ao término do prazo de 
filiação que possibilite a candidatura". 

Fonte: senado.gov.br e camara.gov.br 

 

 É possível perceber que todas essas proposições em tramitação abordam de maneira 

muito diferente inúmeros aspectos da fidelidade partidária. Essas variações giram, 

essencialmente, em torno dos seguintes grupos de regras: (i) hipóteses de justa causa; (ii) o rol 

dos cargos eletivos incluídos na regra; (iii) rol de legitimados para formular o pedido de perda 

de mandato; (iv) órgão responsável por declarar a perda do mandato ou aferir a incidência da 

justa causa; (v) janela temporal para a mudança imotivada de partido; e (vi) aspectos 

procedimentais e demais efeitos não previstos nos julgados do STF ou na Resolução do TSE. 

 Quanto às hipóteses de justa causa, notamos que a Resolução do TSE define quatro 

hipóteses, quais sejam: I- incorporação ou fusão do partido; II- criação de novo partido; III- 

mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; e IV- grave discriminação 

pessoal. As proposições, por outro lado, ora incorporam apenas uma, ora incorporam mais de 

uma dessas hipóteses, deixando as demais de lado. Por vezes, criam novas hipóteses, como é 

o caso do PLS 622/2007 (PL 7585/2010) que prevê o "abuso de poder político, econômico ou 

de autoridade em favor de um dos concorrentes em disputa interna, realizada em eleições 

prévias ou em convenções". A PEC 85/1995, por exemplo, não prevê nenhuma hipótese de 

justa causa ao incluir a previsão do respeito à fidelidade na CF/88. Outras proposições 

assimilam as hipóteses de justa causa previstas pelo TSE de modo mais restrito. Por exemplo, 

o PL 610/2011 limita a desfiliação por motivos de criação, incorporação ou fusão de partido a 

apenas uma vez por legislatura, e o PL 794/2011 estabelece um limite à mudança de filiação 

com o objetivo de criar novo partido, o que só pode ocorrer um ano antes das eleições.  

 Com relação ao rol dos cargos eletivos incluídos na regra, a Resolução do TSE prevê 

que estão incluídos os mandatários eleitos tanto pelo sistema proporcional quando pelo 
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sistema majoritário. A PEC 137/1995, por outro lado, prevê a regra para apenas mandatos 

Legislativos. A PEC 60/95 trata apenas dos mandatos de senadores e deputados excluindo 

vereadores. Os PLs 2211/2007 e 2320/2007 - ambos apresentados após o julgamento dos MS 

pelo STF - preveem que os mandatários que atingiram o quociente eleitoral sozinhos, sem a 

ajuda dos votos dados à legenda ou à coligação, poderiam mudar de partido a qualquer tempo. 

Essa interpretação, no entanto, parece contrariar o entendimento do STF de que o mandato 

pertence ao partido e não ao parlamentar.  

 O rol de legitimados para formular o pedido de perda de mandato é bastante amplo na 

Resolução do TSE, ao permitir que seja formulado pelo partido político, por quem tenha 

interesse jurídico e ainda o pelo Ministério Público Eleitoral. As PECs 137/1995 e 24/1999 

propõem que apenas o partido político possa requerer a perda do mandato. A PEC 42/1995 

faculta esse poder a qualquer membro da Casa e a partido político com representação no 

Congresso. Já a PEC 4/2007 estende a legitimidade ativa ao Procurador-Geral da República.  

 O órgão responsável por declarar a perda do mandato ou aferir a incidência da justa 

causa varia entre órgãos do Legislativo e do Judiciário, a depender do cargo exercido. 

Algumas vezes, a Justiça Eleitoral é competente para decidir todos os casos. Outras vezes, é 

competente apenas para os mandatos do Poder Executivo. Também surge a previsão das 

"Respectivas Casas Legislativas" como órgão responsável nos casos de mandatos do Poder 

Legislativo. 

  A janela temporal para a mudança imotivada de partido, é ainda um dos aspectos mais 

interessantes das proposições, mas não previsto na Resolução do TSE. Permite a mudança 

imotivada em dois casos: seja após decorrido determinado tempo de mandato, seja para 

concorrer a nova eleição, respeitado o prazo para filiação do art. 14 §3º da CF/88. Por 

exemplo, o PL 4589/2009 permite a desfiliação nos seis meses anteriores às eleições. O PL 

4635/2009 permite a mudança após o dia 10 de maio do ano eleitoral. E o PL 624/2007 a 

permite após três anos de mandato. Esses três PLs preveem essas janelas temporais e alteram 

o alcance do princípio da fidelidade - mudança que modularia bastante o impacto da decisão 

do Supremo sobre o assunto. Com a previsão dessas janelas, não seria necessária a 

permanência do mandatário no mesmo partido até o final do seu mandato, mas tão somente 

por um período determinado. A PEC 124/2007 causaria uma modificação ainda mais 

significativa, ao permitir a desfiliação depois de decorridos apenas um ano da eleição do 

político. 
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 Poucas proposições preveem aspectos procedimentais e demais efeitos não previstos 

nos julgados do STF ou na Resolução do TSE, tais como prazos para propor o pedido e outros 

aspectos formais que não alteram o alcance do princípio. Além disso, no caso do PL 

4338/2012 está prevista a impossibilidade de o mandatário levar consigo o tempo de 

propaganda partidária posto que pertence à agremiação pela qual foi eleito.  

 Pelos dados colhidos, observa-se que não há um consenso quanto à formulação das 

proposições. Cada uma delas trata sobre os temas abordados nas decisões do STF de forma 

diferente. Há unanimidade, todavia, em garantir efetividade ao princípio, variando a forma 

como isso é feito.  

 Com essa primeira análise dos dados da pesquisa no Senado e na Câmara, pretendia-se 

investigar de que maneiras o principio pode ser interpretado. Esse diálogo com o Congresso 

oferece possibilidades de concretizar, em regras detalhadas, o princípio da fidelidade, que são 

muito diferentes da regulamentação feita pela Resolução do TSE sobre o mesmo tema. Por 

vezes, tais variações parecem mais restritivas aos direitos dos partidos políticos. Em outros 

momentos, parecem mais restritivas à liberdade dos mandatários dos cargos eletivos.  

 Apesar disso, é importante ressaltar que várias das proposições analisadas nesse item 

são muito antigas, com redações anteriores aos julgamentos do STF nos MS e na ADI 3.999-

7. Assim, é plausível supor que não foram elaboradas de forma a enfrentar diretamente as 

principais questões suscitadas nesses julgados89. No próximo item, enfocaremos as 

proposições que parecem dialogar, de maneira mais direta e deliberada, com as decisões do 

Supremo ou ainda com o posicionamento do TSE na Consulta 1.398. 

 

2.3 As proposições mais relevantes em tramitação 

 Das proposições analisadas no item anterior, identificamos inúmeras interpretações 

dadas ao instituto jurídico pelos parlamentares. Apesar dessa multiplicidade de interpretações, 

nem todas as variações encontradas tem o mesmo grau de plausibilidade política. Afinal, o 

simples fato de terem sido postas à análise do Congresso Nacional não necessariamente indica 

                                                 
89 O fato dessas proposições analisadas ainda estarem em tramitação e, portanto, postas à análise de uma das 
Casas do Congresso, indica que há apoio, ainda que pequeno, à sua redação. Entretanto, como muitas delas estão 
paradas há relativamente bastante tempo e as Comissões não tem se dedito muito na sua análise, passamos ao 
exame, no próximo item, das proposições que refletem um maior consenso do Congresso quanto ao seu teor. 
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que há um acordo político capaz de sustentar esse entendimento, especialmente em um 

cenário em que o Supremo já se manifestou sobre o assunto. 

 Por esse motivo, apesar de estarem em tramitação, nem todas as proposições parecem 

ter o mesmo nível de viabilidade política para serem promulgadas. Nesse sentido, observa 

José Afonso da Silva: 

Realmente, a iniciativa parlamentar  - afirma-se - é uma iniciativa individual 
que, mesmo vinculando-se à orientação política do partido a que pertence 
quem a exercita, é destinada a satisfazer o campo de interesses marginais. De 
fato, os projetos de lei de iniciativa parlamentar, ainda quando superior em 
número àqueles de iniciativa governamental, somente em mínima parte dão 
lugar a leis.[...] Isso se explica porque o parlamentar tende a satisfazer 
primordialmente à sua clientela eleitoral, aos interesses de seu colégio 
eleitoral.90  

 Diferentemente do que ocorre em um processo judicial, as proposições não são 

impulsionadas automaticamente. Não há necessariamente uma autoridade externa - no caso do 

processo o juiz - que faça a tramitação avançar. Muitas dessas proposições nem ao menos 

chegam a ser analisadas pelo plenário das Casas, sendo logo arquivadas. Por vezes, a força da 

proposição sequer pode ser identificada a partir de sinais formais, observáveis nos seus 

"andamentos" dentro do Congresso, mas sim em negociações e acordos políticos que estão 

por trás da sua tramitação formal. Esses acordos, uma vez consolidados, são capazes de 

aprovar uma proposição em pouquíssimo tempo, inclusive suprimindo prazos. 

 Por esses motivos, e diante das múltiplas interpretações encontradas, recorremos a 

outros critérios que expressem um consenso maior no teor das proposições por parte dos 

congressistas, que não apenas suas redações iniciais. Foram utilizados basicamente dois 

critérios. O primeiro foi a análise das proposições aprovadas em uma das Casas no Congresso 

e o segundo foram os pareceres votados nas Comissões pelas quais foram analisadas, 

considerando as manifestações positivas ou negativas quanto à sua admissibilidade material e 

de mérito. 

 Apesar de nenhuma das proposições encontradas ter sido promulgada, três delas já 

foram aprovadas nas respectivas Casas do Congresso Nacional, duas foram aprovadas no 

Senado, uma na Câmara dos Deputados e uma outra proposição surgiu das discussões na 

Comissão de Reforma Política do Senado. Essas são quatro as proposições que parecem 

                                                 
90 SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de formação das leis. 2ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: 
Malheiros editores, 2007, p. 149. 
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oferecer um entendimento mais consolidado das Casas ao longo dos últimos anos. Tratamos 

delas a seguir. 

 Em 2007, os senadores Marco Maciel (DEM-PE) e Antônio Valadares (PSB-SE) 

propuseram duas PECs sobre a fidelidade partidária - nos dias 21/03/2007 e  15/05/2007 - a 

primeira antes e a segunda após a resposta do TSE na Consulta 1.398. Delas, apenas a PEC 

23/2007 (PEC182/2007) continuou em tramitação e, depois de alguns meses de sua 

propositura, foi aprovada nos termos da Emenda 1-CCJ (Substitutivo)91. 

 Essa PEC foi votada em primeiro e segundo turnos em 17/10/2007, e obteve 

aprovação unânime. Sua redação, aprovada treze dias após o julgamento dos MS no STF, 

entretanto, não aparenta ser uma resposta a essa decisão, posto que não trata desse julgado 

expressamente, mas tão somente da decisão do TSE na Consulta. Essa é a única PEC já 

votada em primeiro e segundo turnos no Senado Federal quanto ao tema. Hoje tramita na 

Câmara dos Deputados na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). A 

velocidade de sua tramitação foi considerada acelerada para os padrões do Senado pois houve 

acordo entre líderes da oposição e da base governista para dar uma resposta rápida a essa 

questão92. 

                                                 
91 "EMENDA 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO) PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 23, DE 2007 Altera 
os arts. 17, 46 e 55 da Constituição Federal, para assegurar aos partidos políticos a titularidade dos mandatos 
parlamentares e estabelecer a perda dos mandatos dos membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo que 
se desfiliarem dos partidos pelos quais foram leitos. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
Art. 1º Os arts. 17, 46 e 55 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:“Art. 17. V – 
titularidade dos mandatos parlamentares. § 5º Perderá automaticamente o mandato o membro do Poder 
Legislativo ou do Poder Executivo que se desfiliar do partido pelo qual tenha sido eleito, salvo no caso de 
extinção, incorporação ou fusão do partido político. § 6º A perda do mandato de ocupante de cargo eletivo do 
Poder Executivo será declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de Presidente ou Vice-
Presidente da República; pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando se tratar de Governador ou Vice-Governador 
de Estado ou do Distrito Federal; e pelo Juiz Eleitoral,quando se tratar de Prefeito ou viceprefeito, mediante 
comunicação do órgão de direção partidária do respectivo nível. § 7º A comunicação prevista no parágrafo 
anterior será acompanhada de documento comprobatório da desfiliação, observado o disposto nos arts. 79, 80 e 
81, desta Constituição, para os casos de Presidente ou Vice-Presidente da República, e, para os demais casos, 
também o disposto na respectiva Constituição estadual ou Lei Orgânica municipal. (NR)” “Art. 46. § 3º Cada 
Senador será eleito com dois suplentes do mesmo partido.” (NR) “Art. 55 VII – que se desfiliar do partido 
político pelo qual tenha sido eleito, salvo no caso de extinção, incorporação ou fusão.§ 5º No caso previsto no 
inciso VII, a perda do mandato será declarada pela Mesa da Casa respectiva, no prazo máximo de três sessões 
ordinárias ou extraordinárias, mediante comunicação do órgão de direção nacional do partido político, 
acompanhada de documento comprobatório da desfiliação. (NR)”Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação, aplicando-se a partir da primeira eleição subseqüente. Sala da Comissão, 22 de 
agosto de 2007" BRASIL. Senado Federal. Redação Final da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) à PEC nº 23, de 
2007. Aprovada na sessão do dia 17 out. 2007. dsf 18 out. 2007. Disponível em: site do senado.gov.br. 
92 "Em reação à decisão do Supremo Tribunal Federal (Supremo Tribunal Federal) e do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) de legislar sobre fidelidade partidária, o Senado suprimiu prazos e, em menos de 2 horas, 
aprovou hoje por unanimidade, em dois turnos, a proposta de emenda constitucional que determina a perda do 
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 O PL 622/2007 (PL7585/2010), proposto pelo Senador Cristovam Buarque (PDT-DF) 

é a segunda proposição já aprovada no Senado. Apresentada em 2007, só veio a ser aprovada 

em 02/07/2010 de acordo com sua Emenda nº 1 da CCJ. Esse PL, entretanto, trata apenas 

tangencialmente sobre a fidelidade partidária. Prevê apenas uma hipótese de justa causa, qual 

seja, "o abuso de poder político, econômico ou de autoridade em favor de um dos 

concorrentes em disputa interna, realizada em eleições prévias ou em convenções"93. Essa 

previsão parece se aproximar à de "perseguição política", mas como seus demais artigos 

tratam de temas relativos ao funcionamento interno dos partidos, esse entendimento parece 

misturar temas da segunda definição de fidelidade partidária com a primeira94. Como esse PL 

aborda superficialmente a questão da fidelidade, não está incluído na tabela comparativa 

abaixo. Além disso, na Câmara dos Deputados recebeu voto do relator da CCJC pela sua 

inconstitucionalidade. Alegou-se que esse tema devesse ser discutido "preferencialmente no 

bojo de uma reforma política mais substantiva e abrangente"95, e não isoladamente em uma 

PEC que trata essencialmente de outros assuntos. Como dito anteriormente, as Comissões de 

Reforma Política atraíram esses tópicos para sua competência quando foram instauradas. 

 Também em 2007 o Deputado Federal Luciano Castro (PR-RR) propôs o Projeto de 

Lei Complementar PLP 35/2007 (SFPLC58/2007) que tramitou em regime de urgência 

urgentíssima e quatro meses depois de sua propositura foi aprovado na Câmara dos 

Deputados. Essa é a terceira proposição já aprovada no Congresso, mas diferentemente das 

anteriores, foi aprovada na Câmara dos Deputados. Esse PLP teve sua redação final96 

                                                                                                                                                         
mandato dos ocupantes de cargos eletivos que trocarem de partido." Globo.com. Notícias. Política. Senado 
corre e aprova fidelidade partidária. 17 out. 2007. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,AA1656281-5601,00.html> Acesso em 6 jul. 2012. 
93 "Art. 4º O art. 26 da Lei nº 9.096, de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: “Art. 
26...Parágrafo único. O abuso de poder político, econômico ou de autoridade  em favor de  um  dos  concorrentes  
em disputa interna, realizada em eleições prévias ou em convenções, assim reconhecido  pela  Justiça  Eleitoral,  
desobriga  da  fidelidade partidária  o  prejudicado,  sendo-lhe  permitida  a  mudança  de partido, sem perda de 
mandato eventualmente em exercício.” BRASIL. Senado Federal. Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 
622, de 2007. Aprovação terminativa. dsf. 03 jul. 2010. Disponível em: site do senado.gov.br. 
94 A diferença entre esses dois sentidos foi tratada no início do trabalho, p. 1. 
95BRASIL. Senado Federal. CCJC. Relatório Deputado Roberto Freire no Projeto de Lei nº 7.585 de 2010. 
Disponível em:  
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=870178&filename=Tramitacao-
PL+7585/2010> Acesso em: 12 set. 2012. 
96 Redação aprovada na Câmara dos Deputados: "PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35-B DE 2007 
Altera a Lei Complementar nº 64, de  18 de maio de 1990, e a Lei nº 4.737, de 15  de julho de 1965 – Código 
Eleitoral, e dá  outras providências. O CONGRESSO NACIONAL decreta: Art. 1º O inciso I do caput do art. 1º 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea j: “Art. 1º ... I – 
... j) os membros do Congresso Nacional,  das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras 
Municipais, o Presidente  e o Vice-Presidente da República, o Governador e o Vice-Governador de Estado e do 
Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito, que  tenham alterado a sua filiação partidária fora  do período de 
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aprovada por 292 votos a 34, com 3 abstenções. Esse Projeto foi aprovado com uma maioria 

considerável e representou um significativo acordo entre os parlamentares pois, com apenas 

alguns poucos votos a mais teria sido possível alcançar os 3/5 necessários para a aprovação de 

uma Emenda Constitucional. Apesar disso o Senado não teve interesse em levá-lo adiante, e o 

PLP não tramitou desde o seu recebimento naquela Casa.  

  A tabela abaixo compara os pontos principais da PEC e do PLP em relação à 

Resolução do TSE 22.610/2007, atualmente em vigor.  

Tabela 1 - Comparação entre a Resolução 22.610/07 do TSE, PEC SF 23/2007(PEC 182/2007) e o PLP 35/2007 
(PLC 58/2007) 

 Resolução 
22.610/2007 do TSE 

PEC SF 23/2007 / PEC 
182/2007. Altera os arts. 
17, 46 e 55 da 
Constituição. 

PLP 35/2007 / SF PLC 
58/2007. Altera a Lei 
Complementar  64/90 e o art. 
23 da Lei  4.737/65  

Hipóteses de 
justa causa 

Inclui nas hipóteses 
de justa causa no art. 
1º: I) incorporação ou 
fusão do partido; II) 
criação de novo 
partido; III) mudança 
substancial ou desvio 
reiterado do 
programa partidário; 
IV) grave 
discriminação pessoal 

Inclui nessas hipóteses 
apenas a extinção, 
incorporação ou fusão dos 
partidos. 

As regras da fidelidade não se 
aplicam nos seguintes casos: 
I– demonstração de 
descumprimento pelo partido 
do programa ou do estatuto 
partidários registrados na 
Justiça Eleitoral;  
II– prática de atos de 
perseguição política no âmbito 
interno do partido em desfavor 
do ocupante de cargo eletivo, 
objetivamente provados;  
III– filiação visando à criação 

                                                                                                                                                         
30 (trinta) dias imediatamente  anterior ao término do prazo de filiação que  possibilite a candidatura, para os 4 
(quatro)  anos subseqüentes ao término de seus respectivos mandatos; ... ”(NR) Art. 2º O ocupante de cargo 
eletivo que se desligar do partido político pelo qual se elegeu poderá ter  cassado o seu diploma e perder o 
mandato por decisão da Justiça Eleitoral, assegurados o contraditório  e a ampla defesa. Art. 3º As disposições 
desta Lei Complementar  não se aplicam nos seguintes casos: I – demonstração de descumprimento pelo partido 
do programa ou do estatuto partidários registrados  na Justiça Eleitoral; II – prática de atos de perseguição 
política no  âmbito interno do partido em desfavor do ocupante de  cargo eletivo, objetivamente provados; III – 
filiação visando à criação de novo partido  político; IV – filiação visando a concorrer à eleição na  mesma 
circunscrição, exclusivamente no período de  30 (trinta) dias imediatamente anterior ao término do  prazo de 
filiação que possibilite a candidatura; V – renúncia do mandato. Art. 4º Caberá ao partido político ao qual 
pertencia o ocupante de cargo eletivo requerer a cassação  do seu diploma ao órgão da Justiça Eleitoral 
competente para expedi-lo. § 1º A ação deverá ser proposta no prazo de até 15  (quinze) dias após a cessação da 
filiação partidária. § 2º O ocupante de cargo eletivo será citado para  oferecer resposta em 15 (quinze) dias, 
assegurada a  produção de provas. § 3º Cassado o diploma por sentença transitada  em julgado, o sucessor legal 
comparecerá perante o  órgão competente para dar-lhe posse. Art. 5º Ficam resguardadas e convalidadas todas as 
mudanças de filiação partidária constituídas  até a data de 30 de setembro de 2007, não incidindo  nenhuma 
restrição de direito ou sanção. Art. 6º O inciso XII do caput do art. 23 da Lei nº  4.737, de 15 de julho de 1965 – 
Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 23.  ... XII – responder, sobre matéria eleitoral,  
às consultas que lhe forem feitas em tese por  órgão nacional de partido político, vedada a  aplicação retroativa 
da nova interpretação daí  derivada;...”(NR) Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." BRASIL. 
Câmara dos Deputados. Redação final Projeto de Lei Complementar 35-A de 2007. Aprovada. votação 15 ago. 
2007. dcd 16 ago. 2007. Disponível em: 
< http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD16AGO2007.pdf#page=324> Acesso em 3 nov. 2012. 
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de novo partido político;  
V– renúncia do mandato. 

Criação de 
uma"Janela" 
como 
hipótese de 
justa causa 

  As regras da fidelidade não se 
aplica em caso de: 
IV– filiação visando a 
concorrer à eleição na mesma 
circunscrição, exclusivamente 
no período de 30 (trinta) dias 
imediatamente anterior ao 
término do prazo de filiação 
que possibilite a candidatura;  
 

Legitimados 
ativos para 
formular o 
pedido 

Podem formular o 
pedido o partido, 
quem tenha interesse 
jurídico e o MP 
Eleitoral 

Cabe apenas ao partido 
político ao qual pertencia o 
mandatário 

Cabe apenas ao partido político 
ao qual pertencia o mandatário 
requerer a cassação à Justiça 
Eleitoral no prazo de 15 dias  

Quem decide 
a perda do 
mandato 

TSE decide a 
infidelidade em 
mandatos federais e 
os Tribunais 
Eleitorais dos 
respectivos estados 
nos demais casos 

No caso de cargo do Poder 
Legislativo quem decide é 
a Mesa da Casa respectiva 
e em caso de cargo do 
Poder Executivo será 
declarado pelo TSE, TRE 
ou Juiz eleitoral 
dependendo do cargo 
ocupado  

Justiça Eleitoral 

Quais 
mandatos são 
incluídos 

Mandatários eleitos 
pelo sistema 
proporcional e 
majoritário 

Mandatários eleitos pelo 
sistema proporcional e 
majoritário 

Membros do Congresso 
Nacional, das Assembleias 
Legislativas, da Câmara 
Legislativa, das Câmaras 
Municipais, o Presidente e o  
Vice-Presidente da República, o 
Governador e o Vice-
Governador de Estado e do 
Distrito Federal, o Prefeito e o 
Vice-Prefeito.  

Dispõe sobre  
procedimento
s, regras, 
prazos etc. 

Dispõe sobre o 
procedimento de 
perda do cargo 
eletivo aplicável a 
nível nacional 
dispondo dos prazos 
e regras aplicáveis ao 
caso 

Não trata de forma 
completa sobre esse tema 
pois não regula a matéria 
em seu viés procedimental 

Dispõe parcialmente sobre o 
procedimento de perda do cargo 
eletivo  

Fonte: senado.gov.br e camara.gov.br  

  

  A PEC 23/2007 e PLP 35/2007 diferem bastante com relação às hipóteses de justa 

causa. No primeiro caso não há previsão de "criação de novo partido", de "mudança 

substancial ou desvio reiterado do programa partidário"; nem de "grave discriminação 

pessoal". No segundo não há previsão de "incorporação ou fusão dos partidos". Essa PEC foi 

criticada na Câmara por não prever o procedimento de ampla defesa em caso de desfiliação, 
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pois "bastaria envio de comunicação do partido sobre a desfiliação à justiça eleitoral para a 

decretação de perda do mandato"97.  

 Essas duas proposições também preveem apenas o partido político como legitimado 

ativo a formular o pedido de devolução do mandato, ao passo que a Resolução do TSE inclui, 

como legitimados, o "MP eleitoral" e "quem tenha interesse jurídico" como legitimados. Caso 

apenas o partido seja legitimado, é possível que haja mais espaço para manobras políticas 

entre as legendas. Isso pode vir a prejudicar a defesa desse interesse social e público já que 

nenhum outro representante da coletividade, como o MP poderá atuar. É questionável se essa 

limitação ao pedido está em conformidade com as decisões do STF.  

 O PLP difere ainda mais da Resolução pois permite essa "janela" de infidelidade para 

nova candidatura, o que não é previsto na Resolução. A proposição foi criticada por membros 

do Congresso. O Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), por exemplo, afirmou em 

reportagem que "[t]rata-se de uma proposta imoral, porque institui a fidelidade partidária por 

três anos e 11 meses, permitindo a infidelidade por um mês a cada quatro anos. Não existe 

fidelidade pela metade. Ou ela existe ou não[...]98”. O senador diz ainda, na mesma entrevista, 

que "[a] Câmara aprovou algo que o próprio STF já considerou ilegal. Dessa forma, a Câmara 

afronta a Justiça”.  

 Por sua vez, o Deputado Federal Efraim Filho  (DEM-RN), representante da oposição, 

disse ainda que "[c]om esse projeto, a CCJ está marcando data e hora para que a infidelidade 

partidária aconteça. Agora, os políticos vão ter dia certo para pular a cerca. É a criação da 

janela da traição"99. Isso porque a proposição faculta aos ocupantes de cargos eletivos a 

mudança de filiação no período de trinta dias antes ao final do prazo de filiação para 

concorrer à eleição na mesma circunscrição. As hipóteses de justa causa já são exceções à 

incidência do princípio e é de se questionar se esta outra representa, de fato, um prejuízo ao 

eleitor e à representatividade do representante eleito. O Dep. Mendes Ribeiro Filho, por outro 

lado, se manifesta favoravelmente a tal previsão quando diz: 

                                                 
97 BRASIL. Senado Federal. Portal de Notícias. Agência Senado. Tentativas de reforma esbarram na falta de 
sintonia entre Câmara e Senado. 19 out. 2007.  Disponível em: 
 <http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2007/10/19/tentativas-de-reforma-esbarram-na-falta-de-
sintonia-entre-camara-e-senado> Acesso em: 15 ago. 2012. 
98 Congresso em Foco. Projeto da fidelidade partidária é "imoral", diz senador. 20 ago. 2007. Disponível 
em: <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/projeto-da-fidelidade-partidaria-e-imoral-diz-senador/> Acesso 
em: 25 ago. 2012. 
99MORAES, Marcelo de. CCJ aprova projeto que enfraquece fidelidade. O Estadão de S. Paulo. Disponível 
em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ccj-aprova-projeto-que-enfraquece-fidelidade,199833,0.htm> 
Acesso em 1 nov. 2012. 
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É justo que eu, na condição de Deputado, possa menos que um cidadão? 
Como alguém pode se candidatar a algum cargo? Filia-se a um partido 
político e por ele concorre. Agora, porque sou Deputado não posso, antes do 
próximo pleito, um ano antes, como manda a lei, procurar um outro partido 
para concorrer a um novo mandato? Posso sim. E vejam, aí está o acerto do 
projeto. A proposta não diz, de forma prepotente e impositiva, que não se 
pode quebrar a fidelidade partidária, que não se pode mudar de partido. Não. 
Com muita sabedoria, diz: pode haver mudança de partido, sim,  desde que 
exista coerência, respeitabilidade e condições de manter o seu discurso e sua 
linha de conduta.100 

 Em 2011, após a aprovação das três proposições tratadas no começo deste capítulo, foi 

protocolado no Senado o PLS 266/2011101, que surgiu como conclusão dos trabalhos da 

Comissão Reforma Política dessa Casa do Congresso102. Sua redação original103 - redigida 

pelos Senadores José Sarney (PMDB-AP) e Francisco Dornelles (PP-RJ) - insere na Lei 

9.096/95 o art. 26-A, prevendo hipóteses de justa causa para a desfiliação que são idênticas às 

da Resolução do TSE. Na sua justificativa citam as decisões do STF e ressaltam o mérito 

destas, encarando-as como favoráveis ao respeito da vontade eleitoral e à democracia. A 

fidelidade seria um mecanismo para fortalecer institucionalmente os partidos e para 

desestimular o "troca-troca" partidário que seria prejudicial aos partidos da base governista. 

 Mais tarde o Senado suprimiu da redação desse novo artigo a "criação de novo 

partido" como hipótese de justa causa. Essa modificação não durou muito e alguns meses 

depois aprovou-se a emenda de plenário nº 2 que reinseriu ao projeto essa mesma a previsão. 

De acordo com o parecer aprovado na Comissão: 

                                                 
100BRASIL. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados. Ano LXII, nº 144 , 15 de agosto de 2007, 
Brasilia/DF. Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 35 de 2007. p.40046. Disponível 
em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD15AGO2007.pdf#page=292> Acesso em: 6 nov. 2012. 
101 "Art. 1º A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 26-A: Art. 26-
A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido sob cuja legenda 
tenha sido eleito. Parágrafo único. Considera-se justa causa para desfiliação: I- incorporação ou fusão do partido; 
II- criação de novo partido; III- mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; IV- grave 
discriminação pessoal" BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 266 de 2011. Enviado à CCJC em 
decisão terminativa. dsf 19 mai. 2011. 
Disponível em <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=90749&tp=1%3E> Acesso em: 21 
jul. 2012. 
102 "Em rápida votação e sem discussão, a Comissão de Reforma Política decidiu, nesta quarta-feira (6), 
convalidar a regra em vigor sobre fidelidade partidária. Atualmente, o político eleito que mudar de partido 
perderá o mandato, a menos que se configure incorporação ou fusão da legenda, criação de novo partido, desvio 
do programa partidário e grave discriminação pessoal." ALTAFIN, Iara Guimarães. Comissão mantém regra 
de fidelidade e veta federação de partidos. Agência Senado. 07 abr. 2011. Disponível em:  
 <http://www.senado.gov.br/noticias/Especiais/reformapolitica/noticias/comissao-mantem-regra-de-fidelidade-e-
veta-federaao-de-partidos.aspx> Acesso em: jul. 2012 
103 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 266 de 2011. dsf. 19 mai. 2011. Disponível em:  
 < http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=90749&tp=1> Acesso em: jun. de 2012. 
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Rejeitar essa hipótese seria desrespeitar as decisões do Supremo Tribunal 
Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.999 e 
4.086, que consideraram constitucionais as Resoluções do TSE que 
admitiam a criação de novo partido como justa causa para a desfiliação. E 
mais. Seria afrontar o princípio constitucional do pluripartidarismo, previsto 
no caput do art. 17 da Constituição Federal104 

 O voto vencido do Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)105 aponta para o fato de 

que a decisão do STF no MS 26.602-3 apenas se refere expressamente à "mudança na 

ideologia do partido" e "perseguições políticas" como hipóteses válidas para a perda do 

mandato e alega que:  

Ainda que se possa argumentar que quando o STF fez referência a essas duas 
hipótese não excluiu outras, a nossa convicção é a de que essas duas são 
efetivamente as únicas hipóteses que dão legitimidade à desfiliação 
partidária e não foram citadas por acaso.106 

 A oposição sustentava também que a reinserção dessa previsão estimulava a criação de 

novos partidos gerando "caos partidário" em um país que já possui demasiadas agremiações 

partidárias. Essa oscilação na fixação das hipóteses de justa causa mostrou que há inúmeras 

interpretações possíveis e que o legislador ainda possui um campo de atuação abrangente. 

Não obstante o Senado escolheu reproduzir a literalidade da Resolução quanto a esse aspecto 

específico do princípio da fidelidade partidária, ainda que isso tenha gerado controvérsia. 

 Essa análise demonstra que o Senado modificou seu entendimento para se adequar a 

sua interpretação do julgamento da ADI 3.999-7 quanto às hipóteses de justa causa, 

entendendo de que somente seria constitucional o entendimento dado pelo STF. Entretanto, 

com relação às demais regras do instituto se manteve silente107.  

 Esse é o posicionamento mais recente do Senado, ainda não aprovado pelo Plenário. 

Esse PL, quanto às hipóteses de justa causa, seguiu redação idêntica ao do art. 1º da 

Resolução do TSE, contrariando, portanto, o texto da PEC 23/2007 já aprovada que 

considerava hipóteses de justa causa somente a extinção, incorporação ou fusão dos partidos. 

                                                 
104 BRASIL. Senado Federal. CCJC. Projeto de Lei do Senado nº 266 de 2011. Parecer nº 154 de 2012. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=104154&tp=1> Acesso em: nov. 
2012, p. 5. 
105Ibidem, p. 8-9.  
106 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 266 de 2011. Parecer nº 154, de 2012. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=104154&tp=1> Acesso em 5 nov. 2012, p. 9 
107 Na Câmara dos Deputados, por outro lado, apesar de já aprovado o PLP 35/2007(58/2007), inúmeras outras 
proposições antigas e algumas mais recentes continuam em tramitação, mas em sua maioria não foi observado 
um interesse recente nos seus textos, especificamente,  pois não são movimentadas há alguns anos. 
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 Essa análise não tenta prever a resposta do Congresso a essa questão, posto que o 

debate ainda parece controvertido, entretanto, observa-se que as decisões do STF têm 

influenciado na tomada de decisão. Isso se evidencia pela redação do PL 266/2011 e pelo 

debate quanto a essas hipóteses de justa causa. O próximo capítulo se propõe a interpretar os 

dados encontrados e analisar de que forma o Congresso está vinculado aos julgados do STF.  

 

3 A relação entre o Judiciário e o Legislativo 

 Este último capítulo pretende, a partir da diferenciação entre princípios e regras, 

analisar se a atuação do STF, especialmente no julgamento da ADI 3.999-7, de fato restringiu 

o campo de atuação futuro do Poder Legislativo. Caso isso se evidencie, qual a extensão dessa 

restrição e se esta vai de encontro às proposições que tramitam no Congresso Nacional 

 Por fim, retoma-se as teorias da Supremacia Judicial e dos Diálogos Constitucionais 

para analisar qual das duas reflete melhor a interação do STF com o Poder Legislativo nesse 

caso específico. Com isso, questiona-se se é possível afirmar que foi proferida uma palavra 

final sobre o instituto da fidelidade partidária. 

 

3.1 O princípio da fidelidade partidária e suas regras concretizadoras 

 O STF decidiu, nos MS analisados no capítulo 1, que o princípio da fidelidade 

partidária decorre do sistema democrático e tem como objetivo a proteção de inúmeros 

valores a ele correlatos. Em síntese, se entendeu que a infidelidade viola o sistema eleitoral 

proporcional consagrado pela Constituição. 

 Quando entendeu pela existência do princípio da fidelidade partidária no julgamento 

dos MS, o STF não determinou, em sua totalidade, as regras que exerceriam a função 

definitória em relação a esse princípio. Como a fidelidade poderia ser concretizada por meio 

de diferentes regras, como visto no capítulo 2, o STF deixou a cargo do TSE a criação do 

procedimento de justificação cabível, enquanto o Legislativo não o fizesse. O TSE, então, 

exerceu sua competência normativa ao editar a Resolução 22.610/2007 definindo as regras 

aplicáveis ao caso, na ausência de uma regulamentação desse princípio por lei. 
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 Recapitulando as referências do capítulo 1, alguns críticos dessa decisão do STF a 

qualificam como sendo Ativista, sustentando que houve uma indevida interferência do 

Judiciário no campo de atuação do Legislativo. O STF não teria exercido apenas sua função 

de intérprete ou aplicador do direito, mas teria agido como legislador.  

 Esse cenário pode ser questionado a partir dos dados apresentados no capítulo 2. Eles 

demonstram que a discussão sobre a proteção à fidelidade partidária não é novidade, sendo 

que o tema já era discutido antes da promulgação da Constituição de 1988. A resposta do TSE 

na Consulta 1.398 não deu origem à discussão, mas a tornou mais contemporânea, 

impulsionando a aprovação, na Câmara e no Senado, respectivamente, das duas proposições 

mais significativas sobre o tema: a PEC 23/2007 e a PLP 35/2007. Essas duas proposições 

podem ser consideradas mais como reações à resposta do TSE na Consulta do que ao 

julgamento dos MS108. 

 A aprovação no Congresso do PLP 35/2007, sugere que, antes mesmo do STF se 

pronunciar sobre a validade do entendimento do TSE, o Legislativo já havia se manifestado, 

com considerável consenso, pela existência do princípio da fidelidade partidária no 

ordenamento. Essa proposição visava garantir os valores do princípio da fidelidade partidária. 

Além disso, todas as outras proposições analisadas defendem o princípio, no mesmo sentido 

que, anos mais tarde, o Senado se posicionaria com o PL debatido em sua Comissão de 

Reforma Política. No caso específico do PLP 35/2007, este foi aprovado na Câmara dos 

Deputados o que revelou uma forte manifestação no sentido de inserir esse princípio no 

ordenamento.  

 Assim, mesmo antes da mudança de entendimento do STF nos MS, o Legislativo já 

caminhava no sentido de promulgar uma lei que reconhecesse o princípio da fidelidade 

partidária o que também se confirmou com a aprovação da PEC 23/2007. Ambas as Casas do 

Congresso aprovaram proposições nesse sentido naquele mesmo ano. Portanto, a decisão do 

STF pela existência desse princípio não contrariou o entendimento majoritário do Congresso 

naquele momento, mas estava em conformidade com esta instituição, que demonstrou 

intenção de reconhecer esse princípio e já discutia o tema mais ativamente no ano de 2007. 

                                                 
108 A PEC 23/2007 foi aprovada poucos dias após o julgamento dos MS, entretanto não menciona esse julgado 
nas sua exposição de justificativas ou nas discussões da votação. Por esse motivo, aparenta ser mais uma 
resposta ao julgamento do TSE na consulta 1.398 do que dos julgamentos dos MS. O PLP 35/2007, por outro 
lado, foi aprovado pela Câmara anteriormente à decisão do STF nos MS, sendo uma resposta ao julgado do TSE.  
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 Ressalte-se que a demora na promulgação não significa que o Legislativo não tenha 

se ocupado do tema. Essa demora parece resultar da inclusão da fidelidade partidária nos 

temas que estão sendo discutidos em conjunto nas Comissões de Reforma Política. Ao que 

indica, esse tema só será promulgado em conjunto com diversos outros temas eleitorais, o que 

permitirá um estudo mais abrangente e criterioso dos efeitos das medidas a serem 

implementadas. Ao contrário do que pode parecer, o Legislativo não está inerte pois tem 

debatido bastante o tema e caminha para a aprovação de uma lei, ou emenda constitucional, 

que contenha as regras concretizadoras do princípio da fidelidade partidária. 

 Por um lado, evidenciou-se uma convergência entre os Poderes Legislativo e 

Judiciário quanto à existência do princípio da fidelidade partidária, bem como quanto à 

necessidade de sua garantia109, com exemplos mais fortes de consenso parlamentar para sua 

proteção. Por outro lado, porém, as proposições que tramitam no Congresso são bastante 

diferentes da Resolução do TSE. Em uma análise inicial, parece haver um embate sobre quais 

devem ser as regras concretizadoras do princípio110 que mais se alinham aos seus objetivos. 

Analisa-se essas questões no item seguinte e a sua relação com os julgados do STF. 

 

3.2 Fidelidade partidária: Supremacia Judicial ou Diálogos Constitucionais? 

 Para comparar as regras previstas na Resolução e nas proposições, identificamos seis 

grupos de regras: (i) hipóteses de justa causa; (ii) o rol dos cargos eletivos incluídos na regra; 

(iii) rol de legitimados para formular o pedido de perda de mandato; (iv) órgão responsável 

por declarar a perda do mandato ou aferir a incidência da justa causa; (v) janela temporal para 
                                                 
109 Norma jurídica é um gênero que contém duas espécies: as regras e os princípios. Essas duas categorias não se 
confundem conceitualmente, pois cumprem diferentes funções no ordenamento jurídico. Quanto ao conteúdo, 
Humberto Ávila observa que os princípios são "normas imediatamente finalísticas, já que estabelecem um estado 
ideal de coisas para cuja realização é necessária a adoção de determinados comportamentos", enquanto as regras 
são "normas imediatamente descritivas, na medida em que estabelecem mediante a descrição da conduta a ser 
adotada". Assim, os princípios fazem referências a valores ou fins públicos a serem concretizados, sem expressar 
diretamente quais comportamentos devem ser adotados para realizá-los. Já as regras descrevem comportamentos 
a serem adotados (obrigações, permissões e proibições), sem fazer referências explícitas aos valores e fins 
públicos que concretizam. ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 13ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 78. 
110 "Relativamente às normas mais amplas (princípios), as regras exercem uma função definitória (de 
concretização), na medida em que delimitam o comportamento que deverá ser adotado para concretizar as 
finalidades estabelecidas pelos princípios". Portanto, regras concretizam princípios, de acordo com a vontade do 
constituinte ou do legislador, reduzindo a liberdade do intérprete em avaliar as condutas aptas a realizar os 
princípios. As regras apresentam então, "pretensão terminativa", na medida em que têm a pretensão de gerar uma 
solução específica para problema apontado. Essa compreensão da diferença entre as normas será útil para 
compreender o alcance dos julgado do STF referenciados no trabalho e discutido no presente item 3.2. Ibidem, p. 
110. 
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a mudança imotivada de partido; e (vi) aspectos procedimentais e demais efeitos não previstos 

nos julgados do STF ou na Resolução do TSE. 

 No julgamento dos MS, o STF não se manifestou sobre todos os seis grupos de 

regras. Quanto ao grupo (i), o STF se manifestou expressamente a respeito de somente duas 

hipóteses de justa causa: mudança significativa de orientação programática do partido, e 

comprovada perseguição política dentro do partido. No que se refere ao grupo (ii), tratou 

apenas dos mandatos do sistema proporcional: deputados federais e estaduais e vereadores (o 

TSE, por sua vez, ampliou a incidência das regras aos mandatos do sistema majoritário). No 

que tange o grupo (iv), determinou que o procedimento deveria ser instaurado perante a 

justiça eleitoral, sem impedir que outros órgãos exerçam esse papel. Quanto ao grupo (vi), 

ressaltou a necessidade de um procedimento de justificação que garantisse o contraditório e 

ampla defesa, mas não criou regras procedimentais aplicáveis. Por fim, os grupos (iii) e (v) 

não são mencionados de maneira significativa. 

 Mais tarde, no julgamento da ADI 3.999-7, questionou-se a constitucionalidade do 

poder normativo do TSE e o rol de legitimados ativos. Como dito no capítulo 1, a 

circunstância de o STF ter decidido que o poder normativo do TSE é constitucional, não 

impede uma futura alteração das regras concretizadoras da fidelidade partidária pelo 

Legislativo.  

 O que não pode ser esquecido é que nem a Resolução do TSE nem as decisões do 

STF vinculam o Poder Legislativo, como se poderia supor. Nesse sentido, como observa 

Brandão: 

[A] circunstância de o STF ter proferido uma decisão em matéria 
constitucional não significa que a respectiva interpretação seja 
constitucionalmente necessária, vale dizer, a única forma de concretizar a 
Constituição. Cite-se, por exemplo, decisão na qual o STF declara uma lei 
constitucional: naturalmente, tal decisão não impedirá o legislador de 
revogar a mencionada lei, nem de substituí-la por outra norma que 
igualmente se insira na sua margem de livre conformação da Constituição.111 

 Essa possibilidade de atuação do Congresso, de legislar sobre o tema em sentido 

diverso ao da Resolução do TSE, é confirmado no teor da ADI quando se afirma, 

expressamente, que a Resolução produzirá efeitos somente até o momento que o Legislativo 

se manifestar sobre o tema. 

                                                 
111 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais. A quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição? - Rio de Janeiro: Edita Lumen Juris, 2012. p. 307-308. 
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  O Min. Joaquim Barbosa, relator da ADI confirma esse entendimento quanto 

exemplifica diversas questões que merecem atenção do Legislativo e que podem ser melhor 

regulamentadas por esse Poder tendo em vista suas capacidades institucionais. Foram 

mencionadas, por exemplo, a possibilidade de se redefinir o rol de legitimados ativos (que 

poderia ou não incluir novas previsões, tais como o suplente), de o partido afastar a incidência 

da norma, e de alterar os critérios utilizados para se reconhecer a justa causa. 

 Portanto, a decisão da ADI não parece ter limitado a atuação do Legislativo. Ao 

contrário, ela afirma explicitamente que as Resoluções do TSE são transitórias, sendo "tão 

somente mecanismos para salvaguardar a observância da fidelidade partidária enquanto o 

Poder Legislativo, órgão legitimado para resolver as tensões típicas da matéria, não se 

pronunciar"112. Dessa leitura se extrai que as regras concretizadoras do princípio da fidelidade 

partidária podem ser amplamente modificadas pelo Legislativo, entretanto, o princípio em si 

decorre da interpretação sistemática constitucional. 

 Mesmo após o julgamento da ADI, alguns partidos continuam questionando algumas 

regras da Resolução do TSE. Como visto, no PL 266/2007, que surgiu como conclusão dos 

trabalhos da Comissão Reforma Política do Senado, se questiona se deve ser considerada 

hipótese de justa causa a saída do mandatário para criar novo partido político. Por um lado se 

sustenta que essa previsão fomentaria a criação de novos partidos, o que geraria mais caos 

partidário no país; por outro lado, essa previsão seria necessária para a proteção ao princípio 

do pluripartidarismo previsto no art. 17 da CF/88113. 

 Também não parece haver consenso, sequer dentro do TSE, quanto aos legitimados 

ativos para requerer o mandato mesmo após a edição da Resolução 22.610/2007 que 

regulamenta o tema. Há um processo administrativo114 em tramitação nesse Tribunal que 

questiona a legitimidade do MP e dos suplentes para requerem as vagas dos mandatários que 

mudam se partido ou se desfiliaram deste. O Min. Relator Arnaldo Versiani argumenta que 

essa proposição vai de encontro com o que o STF decidiu, já que o mandato pertence tão 

somente ao partido. Por outro lado, é possível sustentar que se trata de um interesse público, 

devendo-se, ao contrário, ampliar o rol de legitimados para a proteção desse valor social. Esse 

                                                 
112 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.999-7/DF rel. Min. Joaquim Barbosa. j.12 nov. 2008. dj.17 abr. 
2009, p. 100. 
113 BRASIL. Senado Federal. CCJC. Projeto de Lei do Senado nº 266 de 2011. Relatório Senador Aloysio Nunes 
Ferreira. Vencido. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/mate-pdf/104017.pdf> Acesso em: 8 ago. 2012. 
114 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Processo Administrativo nº 101877.2012.600.0000. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/sadJudSadpPush/ExibirPartesProcessoJud.do> Acesso em 2 nov. 2012. 
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caso exemplificativo demonstra que a decisão do STF não pôs um ponto final quanto à 

questão de quem devem ser os legitimados ativos. 

 Outro exemplo de um elemento da fidelidade partidária que ainda não foi tratado de 

forma final, e que parece gerar ainda mais controvérsia, é a janela temporal para a mudança 

imotivada de partido. Nesse caso o mandatário pode mudar de partido injustificadamente em 

dois casos, no primeiro caso é facultada a mudança para participar de nova eleição e no 

segundo basta que tenha decorrido um determinado tempo de exercício do mandato. Essa 

primeira possibilidade teve tanto apoiadores quanto críticos na Câmara dos Deputados. 

Alguns sustentavam que seria uma "janela" que permitiria ao candidato ser infiel; já outros 

sustentavam que a possibilidade de se filiar a um partido para concorrer à candidatura é uma 

garantia de qualquer cidadão, o que não implicaria em um desrespeito aos compromissos que 

o candidato deve salvaguardar quando é eleito. Apesar da divergência, acabou sendo aprovada 

na Câmara dos Deputados essa possibilidade de janela no caso do PLP 35/2007. Assim, a 

Câmara entende que o princípio da fidelidade partidária não pode restringir o direito do 

mandatário se reeleger ou concorrer a outro cargo por outro partido. Essa é uma exceção ao 

princípio que não foi prevista nem pelo STF nem pelo TSE. 

 Esses são alguns casos mais expressivos de divergência identificados quanto às regras 

aplicáveis ao caso da fidelidade partidária. Outras divergências também foram identificadas, 

como, por exemplo, o órgão responsável por declarar a perda do mandato ou aferir a 

incidência da justa causa. O TSE, por exemplo, não é legitimado para decidir as perdas de 

mandato do art. 55 da CF/88, mas sim as Casas do Congresso. Assim, é possível entender que 

não necessariamente o Judiciário Eleitoral é o único órgão competente para declarar a perda 

do mandato ou aferir a incidência da justa causa. 

 Como vimos, o Supremo não proferiu a última palavra. Logo, "Diálogo" parece um 

conceito melhor do que "Supremacia" para descrever a relação atual entre o Judiciário e o 

Legislativo no que diz respeito à fidelidade partidária. 

 A teoria dos Diálogos Constitucionais se opõe à concepção de que as decisões do STF, 

em sede constitucional, não possam ser superadas pelo Legislativo. Em um sentido mais 

amplo, o Legislativo brasileiro possui mecanismos democráticos para reagir a decisões que 

entenda incompatíveis com a ordem jurídica ou que não reflitam a melhor técnica. No atual 

cenário, o Congresso parece caminhar para, não necessariamente superar, mas complementar 
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os julgados do STF, já que tem considerado a decisão do STF como uma base para a nova 

legislação. Brandão se refere aos principais benefícios dessa interação entre os poderes: 

Em síntese, acredita-se que um modelo dialógico articula de forma mais 
proveitosa o autogoverno do povo e os direitos fundamentais do que os 
modelos de supremacia, já que: (i) provê múltiplos pontos de acesso aos 
interessados em determinada questão constitucional, na medida em que eles 
poderão atuar perante instituições diversamente representativas (sobretudo o 
Judiciário e o Legislativo), o que promove o pluralismo e a democracia; (ii) 
reduz a oportunidade de atuação unilateral de quaisquer "poderes", 
intensificando os mecanismos de freios e contrapesos, fator que tende a 
conter o exercício arbitrário do poder estatal. Ademais, tal modelo de 
"circularidade procedimental" (iii) torna a concretização da Constituição um 
processo interativo, no qual cada um dos "poderes" contribui com seus 
conhecimentos específicos, redundando na construção de um modelo de 
tomada de decisão mais qualificado, circunstância que - especialmente 
quando estiverem em jogo questões complexas - tende a produzir decisões 
melhores, a forjar consensos políticos e a garantir segurança jurídica.115 

 O Congresso é capaz de entender, melhor do que o judiciário, como funciona o 

sistema político e eleitoral brasileiro, o comportamento dos partidos, os impactos dessas 

regras sobre as eleições, etc. Esse é o conhecimento específico do Legislativo que contribuiria 

na construção dialógica da fidelidade partidária.  

 Assim, a interação entre os poderes é capaz de produzir soluções melhores do que nos 

casos em que um dos órgãos decide isoladamente. 

  

Conclusões 

 Em um contexto de ascensão institucional do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal 

Federal foi criticado por ter "criado" o novo princípio da fidelidade partidária. Essas críticas 

sustentam que o Supremo, nesse caso específico, teria exercido uma função legiferante em 

oposição à sua função de intérprete da Constituição. 

 Nesse cenário, as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

fidelidade partidária foram consideradas Ativistas e "Supremocráticas". Confirmariam as 

críticas de que o sistema representativo não tem sido capaz de corresponder às expectativas 

sociais. 

                                                 
115 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais. A quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição? - Rio de Janeiro: Edita Lumen Juris, 2012. p. 289. 
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 Para garantir a aplicação desse princípio, o STF decidiu que, enquanto o Legislativo 

não regulamentasse a matéria e seu rito processual, caberia ao TSE editar Resoluções para 

esse fim. Por isso, até a presente data, o TSE continua sendo o órgão competente para 

regulamentar o procedimento (definindo prazos, legitimados ativos, etc.) e para decidir, no 

caso concreto, se houve infidelidade partidária. 

 O STF decidiu também que esse princípio não é absoluto, pois há hipóteses de justa 

causa que o excepcionam. Além disso, decidiu que a aplicação desse princípio - pelo órgão 

competente para decidir se há infidelidade partidária no caso concreto - deve respeitar um 

procedimento de justificação que garanta o acesso à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, 

LV da CF/88). Por fim, a decisão alcançou apenas os mandatos obtidos através do sistema 

proporcional, mas o TSE ampliou esse alcance. 

 Posteriormente, no julgamento da ADI 3.999-7, o STF foi incitado a se manifestar 

quanto à constitucionalidade da Resolução 22.610/2007 do TSE. A Suprema Corte julgou-a 

constitucional, mas ressaltou seu caráter temporário, já que, segundo o voto do Min. 

Joaquim Barbosa, compete ao Legislativo criar normas em matéria eleitoral. 

 Com base na Resolução 22.610/2007 do TSE e também das proposições em 

tramitação no Congresso Nacional, identificamos seis grupos de regras: (i) hipóteses de justa 

causa; (ii) o rol dos cargos eletivos incluídos na regra; (iii) rol de legitimados para formular o 

pedido de perda de mandato; (iv) órgão responsável por declarar a perda do mandato ou aferir 

a incidência da justa causa; (v) janela temporal para a mudança imotivada de partido; e (vi) 

aspectos procedimentais e demais efeitos não previstos nos julgados do STF ou na Resolução 

do TSE. 

 Observou-se que esses grupos de regras poderiam concretizar o princípio da fidelidade 

partidária de diferentes maneiras, havendo discordância com relação eles nas discussões no 

Congresso Nacional. Até mesmo para o TSE, órgão que editou a Resolução, ainda não é claro, 

por exemplo, o rol de legitimado ativos. Por outro lado, a atuação do STF ao entender pela 

existência do princípio da fidelidade partidária no ordenamento convergia com o 

entendimento das proposições que foram aprovadas em uma das Casas do Congresso. 

 Diante dessas considerações, e com especial atenção à manifestação expressa do STF 

sobre o caráter temporário das Resoluções, o que ocorreu entre o Judiciário e o Legislativo 
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com relação à fidelidade partidária parece ser melhor descrito pela teoria dos Diálogos 

Constitucionais do que pela teoria da Supremacia Judicial. 
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