
Quando dois ou mais partidos políticos possuem 
interesses em comum, eles podem formar um grupo 
de trabalho articulado dentro da Câmara...

Estes partidos passam a ser vistos simbolicamente 
como um único partido grande, unidos sob uma única 
liderança que deve representar os interesses de todos 
os partidos incluídos no bloco.

Ela pode ser o agrupamento de representações de um 
único partido político. Por exemplo a Bancada do 
PSOL, do PMDB, do PT, do PSDB, entre outros.

Uma bancada pode ser, por exemplo, um grupo 
de parlamentares que têm origem em alguma 
região ou estado (como a bancada mineira e a 
bancada nordestina) ou que representem
interesses determinados (como a bancada
ruralista, a bancada evangélica ou a bancada 
sindical).

As bancadas parlamentares também contam 
com a figura do líder partidário. É ele quem
fala pelo grupo no dia a dia da Casa
Legislativa e seu principal desafio é garantir que 
todos os parlamentares da bancada se
sintam representados.

Para ser criado, um bloco partidário deve possuir pelo menos 16 deputados em sua formação. Sempre que o
desligamento de um partido representar a perda deste quorum, o bloco é automaticamente extinto. 

Além disso, cada partido pode fazer parte de apenas um bloco por vez.

16 deputados desligamento perda de quorum = bloco extinto

Enquanto o bloco partidário é uma articulação entre diferentes
partidos políticos, a bancada parlamentar pode ter duas significações:

Essa liderança é exercida pelo Líder Partidário.
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Para garantir um bom funcionamento do processo legislativo, os
parlamentares e partidos políticos podem se organizar em agrupamentos, 

que são os blocos partidários ou as bancadas parlamentares.
O Politize! te explica as principais diferenças entre eles.
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A bancada parlamentar pode ser também a reunião de diversos parlamentares com objetivos em 
comum, independentemente de seus partidos. Neste caso, sao os parlamentares, individualmente, que 
se articulam de acordo com seus interesses. Nao é uma articulação entre legendas, como ocorre no caso 
dos blocos partidários.
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PARLAMENTAR B

PARLAMENTAR A PARLAMENTAR C

BLOCO PARTIDÁRIO
GAME OVER!


