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Resumo: Este trabalho analisa a proibição de coligações nas eleições proporcionais e os seus 

efeitos sobre a fragmentação partidária nas eleições municipais de 2020 nas capitais do Brasil. Os 

resultados apontaram uma continuação da fragmentação partidária nas Câmaras Municipais das 

capitais brasileiras, mesmo após a proibição de coligações nas eleições proporcionais, pois houve 

um aumento dos candidatos a vereador em quase todas as capitais do país. 
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Abstract: This paper analyzes the prohibition of coalitions in proportional elections and its effects 

on party fragmentation in the 2020 municipal elections in the capitals of Brazil. The results 

pointed to a continuation of party fragmentation in the Municipal Chambers of Brazilian capitals, 

even after the prohibition of coalitions in proportional elections, as there was an increase in 

candidates for councilor in almost all capitals of the country. 
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Resumen: Este trabajo analiza la prohibición de coaliciones en elecciones proporcionales y sus 

efectos sobre la fragmentación partidaria en las elecciones municipales de 2020 en las capitales 

de Brasil. Los resultados apuntaban a una continuación de la fragmentación partidaria en los 

Ayuntamientos de las capitales brasileñas, incluso después de la prohibición de coaliciones en 

las elecciones proporcionales, ya que hubo un aumento de candidatos a concejales en casi todas 

las capitales del país. 
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RESUMO EXPANDIDO 

 

Desde a redemocratização, vem ocorrendo um amplo debate sobre a necessidade de 

reformar a legislação eleitoral com o objetivo de fortalecer os partidos. Ao longo desses anos, 

vários itens foram postos na agenda da reforma política, sustentados por um diagnóstico bastante 

negativo sobre as possibilidades de desenvolvimento do sistema partidário e de suas influências 

sobre o sistema político brasileiro (BRAGA, 2006). 

Várias análises sobre a reforma política (AVRITZER, ANASTASIA, 2006; SOARES, 

RENNÓ, 2006), sobre coligações eleitorais (BRAGA, 2006; FLEISCHER, 2006; KRAUSER, 

SCHMITT, 2005) e fragmentação partidária (LIMONGI, VASSELAI, 2016; MIGUEL, 2016) 

foram feitas, assim como propostas de reformas da legislação eleitoral têm sido apresentadas nos 

últimos anos. Algumas dessas proposições teriam impactos sobre o artifício de coligações 

eleitorais, como a proibição de coligações nas eleições proporcionais (FLEISCHER, 2006). 

No Congresso Nacional, medidas como a proibição de coligações para as eleições 

proporcionais estiveram em pauta diversas vezes (MELO, 2019). Proibir as coligações em 

eleições proporcionais faz parte das discussões relacionadas ao sistema político brasileiro, pois a 

prática de coligações estaria associada à fragmentação partidária, à sobrevivência de partidos 

pequenos e à fraca inteligibilidade do eleitor sobre o processo eleitoral, o que, por sua vez, 

dificultaria a construção de identidades partidárias razoavelmente definidas (BRAGA, 2006). 

A possibilidade de formação de coligações eleitorais entre partidos políticos para disputar 

eleições proporcionais foi uma das características peculiares do sistema eleitoral brasileiro 

(SCHMITT, 2005). 

Observa-se, que as coligações tradicionalmente são permitidas no Brasil e o termo 

“coligação” é empregado no âmbito das eleições tanto para o Executivo quanto para o Legislativo 

(NICOLAU, 2012). 

Contudo, a possibilidade de formação de coligações entre partidos políticos para a disputa 

de eleições proporcionais é uma das características mais criticadas do sistema eleitoral brasileiro. 

Essa crítica é feita por acadêmicos, jornalistas e até mesmo por alguns políticos (BRAGA, 2006). 

Em 2017, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada a proferir parecer à 

Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 282-A, de 2016, do Senado Federal, que “altera a 

Constituição Federal para vedar as coligações proporcionais”, aprovou a redação final oferecida 

pela Relatora, Deputada Shéridan (BRASIL, 2017a).  

Aprovada a PEC nº 282-A, o Congresso promulgou a Emenda Constitucional nº 97, de 4 

de outubro de 2017, que alterou a redação do § 1º do art. 17 da Constituição Federal, vedando a 

celebração nas eleições proporcionais. O art. 2º da Emenda Constitucional nº 97, de 2017, 

estabelecia que a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º 

do art. 17 da Constituição Federal, aplicava-se a partir das eleições de 2020 (BRASIL, 2017b). 



      

 

Considerando que a recente proibição de coligações nas eleições proporcionais foi 

aplicada nas eleições municipais de 2020, neste trabalho se buscou analisar o efeito da proibição 

de coligações nas eleições de vereadores nas capitais brasileiras em 2020 sobre a fragmentação 

partidária das câmaras municipais das capitais. Esse estudo foi norteado pela seguinte hipótese: 

com a proibição de coligações de vereadores, os partidos usaram como estratégia lançar mais 

candidatos, o que continuou a gerar fragmentação partidária nas Câmaras Municipais das capitais. 

A partir de uma pesquisa bibliográfica, buscou-se realizar a revisão da literatura de 

autores da Ciência Política sobre temas relativos à reforma política, sistemas eleitorais, coligações 

eleitorais e fragmentação partidária, a fim de se apresentar uma síntese das discussões sobre a 

temática da proibição das coligações nas eleições proporcionais e os efeitos da fragmentação 

partidária no parlamento. 

A possibilidade de partidos se coligarem para a disputa de eleições proporcionais e seus 

efeitos sobre a fragmentação partidária já mereceu a atenção de estudos na Ciência Política 

(BRAGA, 2006; KRAUSE; SCHMITT, 2005; LIMONGI, VASSELAI, 2016; RENNÓ, 2006). 

Braga (2006) já observava um reduzido efeito sobre a fragmentação partidária no 

parlamento com o fim das coligações nas eleições proporcionais, caso não fosse acompanhado de 

algum outro mecanismo. 

Segundo Limongi e Vasselai (2016), a crescente fragmentação da Câmara dos Deputados 

seria uma consequência da estratégia dos partidos mais engajados nas disputas pelos governos 

estaduais. Para vencer as eleições executivas, formavam-se coligações superdimensionadas cujo 

efeito sobre o sistema partidário era a redução do número de competidores nas eleições 

majoritárias e o aumento nas proporcionais. 

Realizou-se um levantamento nos dados estatísticos eleitorais das eleições municipais de 

2016 e 2020, disponíveis na página do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Com base nos dados 

sobre candidatos aos cargos de prefeito e vereador nas capitais brasileiras, bem como do 

quantitativo de cadeiras das câmaras de vereadores das capitais e do número de partidos que 

elegeram representantes nas eleições de 2016 e de 2020, identificou-se que em 12 capitais houve 

um aumento da fragmentação partidária nas Câmaras Municipais, que 3 capitais permaneceram 

os mesmos números de partidos com representantes eleitos para a Câmara de Vereadores e que 

em 11 capitais houve uma diminuição da partidos representados da Câmara Municipal, porém 

essa diminuição foi pequena, por exemplo, a cidade de Rio Branco, no estado do Acre, teve a 

Câmara Municipal com a menor redução percentual (-25%) de partidos representados, passando 

de 12 partidos em 2016 para 9 partidos nas eleições de 2020, já com a proibição de coligações. 

Observa-se, ainda, que nas 11 capitais brasileiras, onde houve diminuição de partidos 

com representantes eleitos para a Câmara Municipal, em 4 (quatro) delas a variação percentual 

ficou entre 5% e 6%, o que corresponde a apenas 1 (um) partido representado no Legislativo, ou 

seja, não teve um grande efeito sobre a fragmentação partidária na Câmara de Vereadores. 



  

A seguir, na Tabela 1 são apresentados os dados sobre a fragmentação partidária nas 

Câmaras de Vereadores das capitais brasileiras nas duas últimas eleições (2016 e 2020). 

 

Tabela 1 – Fragmentação partidária nas Câmaras de Vereadores das capitais brasileiras 

Capital (UF) 

Nº de cadeiras 

na Câmara de 

Vereadores   

Nº de partidos 

na Câmara de 

Vereadores 

(eleições 2016) 

Nº de partidos 

na Câmara de 

Vereadores 

(eleições 2020) 

Variação (%) 

Aracajú (SE) 24 16 16 0% 

Belém (PA) 35 22 21 - 5% 

Belo Horizonte (MG) 41 22 23 + 5% 

Boa Vista (RR) 23 15 15 0% 

Campo Grande (MS) 29 15 15 0% 

Cuiabá (MT) 25 14 18 + 29% 

Curitiba (PR) 38 19 20 + 5% 

Florianópolis (SC) 23 13 11 - 15% 

Fortaleza (CE) 43 18 17 - 6% 

Goiânia (GO) 35 21 22 + 5% 

João Pessoa (PB) 27 19 15 - 21% 

Macapá (AP) 23 17 18 + 6% 

Maceió (AL) 25 11 12 + 9% 

Manaus (AM) 41 22 21 - 5% 

Natal (RN) 29 19 16 - 16% 

Palmas (TO) 19 13 14 + 8% 

Porto Alegre (RS) 36 16 18 +13% 

Porto Velho (RO) 21 13 14 + 8% 

Recife (PE) 39 21 16 - 24% 

Rio Branco (AC) 17 12 9 - 25% 

Rio de Janeiro (RJ) 51 19 22 + 16% 

Salvador (BA) 43 19 22 + 16% 

São Luís (MA) 31 19 18 - 5% 

São Paulo (SP) 55 18 17 - 6% 

Teresina (PI) 29 19 15 - 21% 

Vitória (ES) 15 9 13 +44% 

                 Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das estatísticas eleitorais do TSE (2020). 

 

 

Os resultados do presente trabalho apontam que a proibição de formação de coligações 

nas eleições proporcionais de 2020 nas capitais brasileiras não apresentou grande impacto sobre 

a fragmentação partidária das Câmaras Municipais, visto que das 26 capitais, em 11 capitais 

tiveram uma diminuição de partidos com representantes eleitos, em 3 capitais o número de 



      

 

partidos permaneceu o mesmo e em 12 capitais houve um aumento da fragmentação partidária no 

parlamento municipal. Além disso, todas as Câmaras Municipais têm mais de 9 partidos políticos 

com representantes eleitos, sendo as cidades de Goiânia, Rio de Janeiro e Salvador com mais 

partidos políticos, nessas 3 capitais todas têm vereadores eleitos por 22 partidos diferentes. 

Alguns autores (BRAGA, 2006; LIMONGI, VASSELAI, 2016; MIGUEL, ASSIS, 2016) 

já apontavam, ao analisarem e simularem as eleições da Câmara dos Deputados, reduzido efeito 

sobre a fragmentação partidária ou que esta refletia as estratégias nas coligações estaduais e nas 

estratégias partidárias no lançamento de candidatos no âmbito dos estados, e não apenas das 

coligações proporcionais, mas sim da combinação das eleições majoritárias e proporcionais. 

Seguindo a advertência de Rennó (2006, p.64) que a proibição de coligações nas eleições 

proporcionais poderia influenciar no aumento de candidatos pelos partidos, identificou-se que em 

25 capitais houve aumento do número de candidatos a vereador e que na única capital (Recife-

PE), onde houve diminuição no número de candidatos a vereador, também houve uma redução 

de 24% na fragmentação partidária no legislativo municipal, passando de 21 partidos na Câmara 

Municipal de Recife, em 2016, para 16 partidos representados nesse legislativo municipal. 

Os dados apresentados e analisados não permitem a conclusões definitivas sobre a relação 

entre a proibição de coligações nas eleições proporcionais e os seus efeitos na fragmentação 

partidária no legislativo, merecendo novos e mais avançadas analises a respeito do tema, 

principalmente nas próximas eleições gerais, previstas para o ano de 2022. 

A principal conclusão desse trabalho é que a fragmentação partidária continuou em quase 

todas as Câmaras Municipais das capitais, mesmo após a proibição de coligações nas eleições 

proporcionais, pois os partidos lançaram mais candidatos a vereador, fato que pode ter contribuído 

nessa processo de continuidade da fragmentação partidária das capitais brasileiras. 

Considerando que, atualmente, o Brasil tem 33 partidos registrados no Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) 2 e que existem, pelo menos, 79 partidos políticos em processo de formação, com 

pedidos de registro em tramitação na Justiça Eleitoral, provavelmente nas próximas eleições 

gerais de 2022, ainda, terá uma elevada fragmentação partidária no Congresso Nacional, apesar 

da Emenda Constitucional nº 97, de 2017, determinar a proibição da celebração de coligações nas 

eleições proporcionais e estabelecer uma cláusula de desempenho partidário, com base nos 

resultados das eleições para a Câmara dos Deputados. 

Portanto, as discussões sobre a proibição das coligações nas eleições proporcionais e 

sobre a fragmentação partidária, ainda, estarão presentes nos debates da reforma do sistema 

político e eleitoral brasileiro nos próximos anos. 

 

  

 
2 Segundo notícia divulgada na página do TSE. Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-

tse/2021/Marco/conheca-as-etapas-para-criacao-e-registro-de-partido-politico. Acesso: 50 abr. 2021. 

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Marco/conheca-as-etapas-para-criacao-e-registro-de-partido-politico
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Marco/conheca-as-etapas-para-criacao-e-registro-de-partido-politico
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