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O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, membros da Mesa, nobres colegas Deputados, discutamos então 

como se deve dar, como deve ser o processo de fusão de partidos políticos. 

Em relação a isso, há dois óbices quanto ao que iremos apreciar. O primeiro, 

no nosso entendimento, diz respeito à oportunidade, ao momento desta 

discussão. Com muita energia e com muito acerto, esta Casa criou uma 

Comissão Especial, não apenas para debater a PEC do ex-Deputado 

Vaccarezza, mas, mais do que isso, para debater todo e qualquer assunto 

ligado à reforma política. 

Dessa forma, o razoável é que esse projeto seja incorporado aos trabalhos da 

Comissão Especial e seja apreciado lá, pouco importando, neste caso, se ele 

foi apresentado antes ou depois da admissibilidade da Comissão. 

É uma decisão política da Casa de debater a reforma política completa, toda. 

Portanto, não haverá nenhum tipo de prejuízo se for votado hoje ou se for 

votado com o parecer da Comissão Especial. 

Mais do que isso, lá é o foro competente, adequado, razoável, que toda 

sociedade civil acompanha, que todo poder político participa e debate. Não é 

oportuno que esse debate seja feito agora numa sessão extraordinária, de 

certa forma desmerecendo e atropelando o trabalho da Comissão. 

Além da oportunidade do momento da discussão, nós temos que debater o 

mérito: pode ou não pode ter fusão de partido? 

E, vejam, se por um lado o interesse do projeto é acabar com uma farra de 

fusão, por outro lado é uma tendência inevitável as fusões de partido. Trinta 

partidos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já são partidos demais. 

Talvez, com a reforma política, um passo seja justamente a estimulação de 

fusão de novos partidos e não o cerceamento e a dificuldade de fusão. 

A Constituição veda qualquer tipo de impedimento no que diz respeito à 

criação, à fusão ou à incorporação de partidos políticos. É livre, é o que diz o 

art. 17 da Constituição Federal. 

O que nós podemos fazer então, Sras. e Srs. Deputados? Discutir os efeitos da 

fusão. Hoje é como se fosse um casamento. Os dois partidos confundem com 

uma comunhão total e leva-se o tempo de partido, leva-se os Deputados, o que 



estimula a promiscuidade. Deve-se regulamentar os efeitos dessa fusão. 

Podem ser fundidos, mas não se levam todos os benefícios dos dois partidos 

somados. Seria uma espécie de comunhão parcial dos partidos.  

Portanto, o que deve ser debatido e discutido são os efeitos da fusão e não 

simplesmente esse impedimento pelo prazo de 5 anos. Esse é o apelo que eu 

faço aos Srs. e às Sras. Deputadas. 

 


