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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetivou estudar e analisar o quadro de mudanças sofridas na legislação eleitoral 

brasileira ao longo de sua história até os dias de hoje. Tendo em vista a existência de diversas 

propostas de mudanças na legislação vigente, percebe-se, a importância de se abordar o tema, 

esmiuçando como o sistema eleitoral brasileiro funciona, e como poderá vir a funcionar. Desta 

forma observou-se a relevância de se analisar os aspectos que envolvem o sistema eleitoral 

vigente, e sua influência no cenário político nacional, junto das variadas possibilidades de 

mudanças, que pairam sobre a legislação atual. O que essas alterações poderiam trazer de 

diferente, para o que existe no momento. Buscou-se analisar o sistema proporcional de lista 

aberta; o de lista fechada; a lista flexível; a polêmica cláusula de barreira que limitaria o 

funcionamento dos partidos existentes, e causaria uma brusca mudança na formação do 

legislativo atual; o sistema distrital junto do tão comentado sistema distrital misto; o chamado 

distritão, além do eminente fim das coligações e do sempre em evidência fim do voto obrigatório. 

Em um contexto onde se brada que a reforma política seria a solução dos problemas brasileiros, é 

de se questionar, se o que vêm sendo proposto teria este condão de resolver a tão em comento 

crise de representatividade do modelo brasileiro atual. 

 

Palavras-chave: Histórico Eleitoral. Legislação Atual. Sistemas Eleitorais. Propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to study and analyze the changes that Brazil's electoral legislation has 

undergone throughout its history up to the present day. In view of the existence of several 

proposals for changes in the current legislation, one can see the importance of addressing the 

issue, analyzing how the Brazilian electoral system works, and how it can work. In this way, it 

was observed the relevance of analyzing the aspects that involve the current electoral system, its 

influence on the national political scene, and the varied possibilities of changes that lie on the 

current legislation. What differences could these changes bring, to what exists at the moment. 

Was sought to analyze the proportional open list system; The closed list; The flexible list; The 

controversial barrier clause that would limit the functioning of existing parties, and would cause a 

sudden change in the formation of the current legislature; The district system next to the much-

discussed mixed district system; The so-called distritão, in addition to the imminent end of 

coalitions and the ever-present end of mandatory voting. In a context where it is told that political 

reform would be the solution to the Brazilian problems, it is worth questioning whether what has 

been proposed would have been able to solve the crisis of representativeness of the current 

Brazilian model. 

 

Keywords: Electoral History. Current Legislation. Electoral Systems. Proposals. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho visa esmiuçar as principais propostas de mudanças do sistema eleitoral 

brasileiro, que hoje tramitam no congresso nacional. Para isso é de grande importância que se 

discorra sobre as evoluções históricas sofridas pela legislação eleitoral brasileira junto de todo o 

seu contexto de mudanças, e sobre a forma de funcionamento do sistema vigente. 

Pequenas mudanças na lei podem provocar grandes mudanças no cenário político do 

país, motivo pelo qual é mister que se elucide o que levou à realização destas propostas, o que as 

sustentam e que consequências estas possíveis alterações trariam para o processo eleitoral atual. 

É de se ressaltar a grande influência que um sistema eleitoral tem na conjuntura política de um 

país, podendo a depender do sistema, com uma mesma quantidade de votos, um partido eleger o 

dobro de candidatos ou mais, do que se estivesse em um sistema eleitoral diferente.  

Por meio de pesquisa bibliográfica, opiniões de diferentes autores e personagens da 

política brasileira, além de vasta observação dos noticiários hodiernos, busca-se realizar uma 

análise racional do que existe, e das modificações que podem vir a ocorrer no processo eleitoral e 

na sociedade brasileira através de diferentes propostas. 

Uma escolha poderá definir o que se quer privilegiar, por exemplo: ligação mais estreita 

entre representantes e representados; sistemas centralizadores de ligação mais alinhada ao partido 

dando foco à ideologia partidária; sistemas que dão maior liberdade de escolha ao eleitor; que 

propiciam a existência de muitos ou poucos partidos políticos; representação fiel do eleitorado ou 

concentrada na maioria com baixa representação de minorias; entre outros resultados que serão 

abordados no presente trabalho. 

O tema aborda uma questão atual, objeto de diversos debates e questionamentos. Em 

meio a uma crise política, a reforma eleitoral vem sendo tratada como válvula de escape para 

resolver diversas insatisfações da população. É de se analisar até que ponto uma mudança de 

sistema eleitoral junto de outras mudanças na legislação teriam este condão.  

O sistema eleitoral brasileiro passou por grandes transformações, para se tornar o que é 

hoje. Para cargos nas assembleias legislativas (exceto Senado) o sistema utilizado é o 

proporcional de lista aberta, que por muitos vem sendo apontado como o “causador de todos os 

males” da política brasileira. Discute-se bastante sua propensão a eleger candidatos pouco 

votados que acabam sendo beneficiados pela legenda partidária ou da coligação.  
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Entretanto é de se questionar se o modelo proporcional de lista aberta por si só gera estes 

males que lhe são apontados. Sua utilização também traz uma série de benefícios como a 

representação fiel entre a proporção de votos recebidos por um partido, e a quantidade de 

candidatos que este consegue eleger. Evitando desta forma o desperdício de votos, eis que as 

sobras são aproveitadas, ao contrário do que ocorre em outros sistemas aparentemente mais 

atraentes e em destaque. 

Já nas eleições para presidente, e em virtude da simetria federativa, para governador e 

prefeito; também para senador; utiliza-se o sistema majoritário. Havendo votação em dois turnos 

(caso a maioria absoluta não tenha sido obtida no 1º turno) para presidente, governador e prefeito 

em cidades com mais de 200.000 eleitores.  

Com a eminência de uma reforma política, certos temas estão em evidência e merecem 

destaque, como a questão da representação dos estados no congresso nacional, que não guarda 

proporções exatas entre o tamanho de sua população e sua quantidade de representantes; o fim 

das coligações, grande responsável pela eleição de candidatos “desconhecidos” que muitas vezes 

são beneficiados pela votação obtida por concorrentes de espectros políticos bem distintos; a 

polêmica cláusula de barreira, que estipularia um desempenho a ser atingido pelos partidos 

políticos, para que estes  tenham pleno funcionamento parlamentar; e a obrigatoriedade do voto, 

sempre questionada por grande parcela da população. 

No que tange às possibilidades de mudança de sistema eleitoral, ressaltam-se, o voto em 

lista fechada, alternativa defendida por muitos políticos brasileiros; o voto em lista flexível, um 

dito “meio termo” entre a lista aberta existente e a lista fechada; o voto distrital, adotado em 

tantos países pelo mundo; o polêmico voto único não transferível ou distritão; e o bem cotado 

voto distrital misto, que une características do sistema proporcional e o majoritário. 

É a partir de todo este contexto que se inicia uma análise histórica, atual, e do que 

poderá vir a mudar no sistema eleitoral brasileiro. 
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1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

1.1 ELEIÇÕES NO IMPÉRIO (1824-1889) 

 

A primeira eleição que ocorreu em território brasileiro, até onde se é notório, ocorreu na 

atual São Paulo, foi para a escolha dos membros do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, 

em 1532, e ocorreu conforme as determinações das Ordenações do Reino1. 

Apenas os homens bons tinham o direito de poder escolher os administradores das vilas. 

Na época do Brasil Colônia, eram considerados homens bons: os nobres de linhagem, os senhores 

de engenho, os membros da alta burocracia militar, junto dos homens novos, burgueses 

enriquecidos pelo comércio.2 

Os homens bons escolhiam, indiretamente, os nomes que exerceriam os cargos das vilas. 

O processo era detalhista e seguia o seguinte procedimento: 

 

Homens bons e povo diziam 6 nomes ao pé do ouvido do escrivão. Os 6 mais votados 

seriam os eleitores. 

O juiz mais velho da comarca dividia os 6 eleitores em 3 duplas. Nessa formação, 

procurava-se separar os parentes e era proibida a comunicação entre as duplas. 

Cada dupla elaborava 3 listas contendo: nomes dos vereadores, dos procuradores e dos 

juízes. 

O juiz mais velho inseria em cada um dos pelouros uma lista contendo o nome daqueles 

que exerceriam os cargos da Câmara em um ano. Uma sacola com 4 compartimentos 

acondicionava os 3 pelouros e a lista contendo o nome de todos os eleitos. A sacola era 

guardada em uma arca com 3 fechaduras, cada chave ficava sob a guarda de um 

vereador que exercia o cargo naquele ano. 

No início do ano, numa reunião chamada Janeirinha, a arca era aberta pelos vereadores e 

um menino de até sete anos sorteava o pelouro que continha o nome dos oficiais que 

iriam exercer as atividades na Câmara naquele ano. 

O juiz mais velho rearranjava as 9 listas de forma a definir as composições da Câmara 

para cada um dos 3 anos subsequentes. Eram formadas 3 listas contendo em cada uma os 

nomes dos vereadores, procuradores e juízes que exerceriam os cargos durante um ano.3 
 

                                                           
1 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 11. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 
2 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 11. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 
 

http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
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Com a independência do Brasil em 1822, foi necessário que se criasse uma Constituição 

que organizasse o país, dispondo sobre política fundamental, princípios políticos, 

estrutura, procedimentos, poderes e direitos, e todos os atributos pertinentes a um novo governo. 

Entre estas características está a que será examinada: o sistema representativo político.4 

Foi em 1824 que a primeira Constituição do Brasil foi criada, foi uma carta outorgada, 

imposta sem a participação dos representantes do povo. Isto se deu por que, durante sua 

elaboração, os constituintes defendiam o direito do voto e pretendiam tirar do imperador o direito 

de punir os deputados. Dom Pedro I, descontente com os rumos que o desenvolvimento da 

primeira Constituição vinha tomando, decretou a dissolução da Assembleia Constituinte e passou 

este trabalho para dez novos constituintes portugueses e, ao fim do novo texto, outorgou a 

primeira Constituição brasileira.5 

A Carta Magna de 18246 criou duas instituições legislativas de âmbito nacional, a 

Câmara dos Deputados e o Senado Nacional. A Câmara era composta por representantes 

escolhidos em cada província, para um mandato de 4 anos, sendo que o poder moderador do 

Império poderia dissolver a Câmara e convocar novas eleições a qualquer momento. Já os eleitos 

para o Senado possuíam mandatos vitalícios, os eleitores escolhiam três em cada província e, 

destes 3, o imperador escolhia um para, efetivamente, se tornar senador.7 

Poderiam votar os que tivessem ao menos 25 anos (poderiam votar aos 21 os casados ou 

oficiais militares), clérigos ou bacharéis não se submetiam a limites de idade. Não poderiam votar 

“os filhos que ainda morassem com os pais e não fossem funcionários públicos, os religiosos que 

estivessem em claustro, o os criados de servir”.8 

Inicialmente, a Constituição do Império de 1824, estabeleceu uma renda mínima anual 

para poder votar, de 100 mil-réis para as eleições de primeiro grau e de 200 mil-réis para as 

                                                           
4 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 13-14. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 
5SILVA, Tiago Ferreira da. Constituição de 1824. História Brasileira. Disponível em: 

<http://www.historiabrasileira.com/brasil-imperio/constituicao-de-1824/>. Acesso em: 20 abr. 2017. 
6 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Manda observar a Constituição 

Politica do Imperio, offerecida e jurada por Sua Magestade o Imperador. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 22 mai. 2017. 
7 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 18. 
8 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 23. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Princípio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Política
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_(direito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
http://www.historiabrasileira.com/brasil-imperio/constituicao-de-1824/
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eleições de segundo grau. Este requisito censitário posteriormente foi elevado, embora o 

entendimento dominante fosse de que os valores eram baixos, portanto não tão restritivos.9 

Não havia exigência de documentação para a comprovação da renda, o que dava 

margem a diversos tipos de fraude. A partir de 1881, com a Lei Saraiva10, houve a necessidade de 

se apresentar documentos que comprovassem a renda do eleitor, embora ainda estabelecesse 

diversas profissões e condições que isentavam os cidadãos da comprovação de renda.11 

Apesar de a Constituição brasileira de 1824 não estabelecer nenhuma exigência de 

alfabetização para se ter direito a votar, a legislação eleitoral da época previa que os eleitores de 

primeiro grau deveriam assinar sua cédula de votação. Posteriormente, a Lei Saraiva oficializou a 

proibição do direito de voto para os analfabetos.12 

As eleições eram realizadas de maneira indireta, onde cidadãos ativos das paróquias13 

elegiam quais seriam os eleitores representantes de cada paróquia (que tinha um número de 

eleitores pré-definido), para que, estes sim, escolhessem os representantes daquela província para 

os cargos de deputados geral e senador.14 

Nas eleições de primeiro grau os votantes escolhiam os eleitores representantes de cada 

província por maioria simples. Já nas eleições de segundo grau (em que os eleitores elegiam 

deputados e senadores), o sistema eleitoral adotado foi passando por mudanças. Inicialmente, o 

sistema adotado foi o de maioria simples, assim como ocorria na escolha dos eleitores de cada 

província. Este sistema majoritário acabava por esmagar forças políticas minoritárias.15 

Em 1855, as províncias foram divididas em distritos eleitorais, com cada distrito 

elegendo um deputado geral. Foi estabelecida a necessidade de se obter maioria absoluta nestes 

distritos, se ela não fosse alcançada, no dia seguinte realizar-se-ia novo pleito entre os quatro 

mais votados, e se, ainda assim, a maioria absoluta não tivesse sido alcançada, haveria uma 

derradeira disputa entre os dois mais votados.16 

                                                           
9 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 23-24. 
10 BRASIL. Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881. Reforma a legislação eleitoral. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3029-9-janeiro-1881-546079-publicacaooriginal-

59786-pl.html>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
11 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 26-27. 
12 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 26-27. 
13 Unidade fundamental da vida social e política durante o Império, cada vila possuía ao menos uma paróquia. 
14NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 18-19. 
15 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 34. 
16 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 35. 
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Como o novo modelo não conseguiu melhorar a questão da representação da minoria 

política, o sistema eleitoral foi novamente modificado, desta vez cada distrito elegeria 3 

deputados gerais, que seriam escolhidos pelos eleitores de cada distrito por maioria simples. 

Em 1875, foi adotado no Brasil o voto limitado, onde cada eleitor poderia votar apenas 

em dois terços dos candidatos, não mais em quantos candidatos fossem o número de vagas. 

Também não havia eleições em distritos, estas voltaram a ocorrer nas províncias, o objetivo era 

novamente evitar que um partido elegesse todos os candidatos do distrito.17 

Em 1881, a Lei Saraiva aboliu o voto indireto, as províncias foram novamente divididas 

em distritos de acordo com seu número de representantes na Câmara dos Deputados, em cada 

distrito era eleito o candidato com maioria absoluta dos votos, não sendo esta atingida no 

primeiro turno, haveria um segundo turno entre os dois mais votados.18 

Sintetizando um pouco das mudanças: 

 

Durante o Império, foram muitas as alterações na legislação que regulamentava as 

eleições, ocorridas, dentre outros motivos, para garantir maioria ao partido que estava no 

poder. Somente em relação aos sistemas eleitorais, tivemos sistemas majoritários de 

listas completas por províncias, voto distrital com um deputado por província, com três 

deputados por província e voto limitado ou de lista incompleta. Outras modificações 

importantes foram introduzidas com a Lei Saraiva: as eleições passaram a ser diretas, as 

juntas paroquiais de qualificação foram extintas, o alistamento foi entregue à 

magistratura, o título de eleitor foi instituído, substituindo o título de qualificação criado 

em 1875, e o analfabeto foi proibido de votar.19 

 

Isto posto, apresenta-se uma breve ordem cronológica de como o sistema eleitoral foi 

modificado, em relação às eleições para deputados: 

 

1822: A Decisão nº 57 A Decisão n° 57, de 19 de junho de 1822, regulamentou a eleição 

para a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, a ser realizada em dois graus: os 

cidadãos de cada freguesia escolhiam os eleitores de paróquia, que por sua vez 

escolhiam os deputados. A eleição indireta seria a regra durante quase todo o período 

imperial, só sendo introduzido o voto direto em 1881, por meio da Lei Saraiva. O 

sistema eleitoral utilizado era o majoritário(H), mas com especificidades para cada um 

dos graus. Os cidadãos da freguesia votavam em listas de eleitores, sendo eleitos aqueles 

que figurassem na lista que obtivesse a maioria simples dos votos. Os eleitores, por sua 

                                                           
17 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 37. 
18 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 38. 
19 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 21. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 
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vez, votavam nos deputados por meio de cédulas que eram repetidas tantas vezes 

quantos fossem os deputados a serem eleitos.  

1855: O Decreto n° 842, conhecido como a Lei dos Círculos, inaugurou no Brasil o voto 

distrital(I). Por meio de decretos, as províncias(J) foram divididas em círculos (distritos), 

devendo ser eleito um deputado por cada distrito. O deputado que obtivesse a maioria 

absoluta de votos no distrito era eleito, sendo possível se eleger por mais de um distrito, 

caso em que escolheria o distrito que queria representar.  

1860: O Decreto n° 1.082, também conhecido como a Segunda Lei dos Círculos, 

manteve basicamente todas as disposições da lei anterior, realizando duas importantes 

alterações: ampliação do número de deputados por círculo, que passou a ser três; 1860 2ª 

Lei dos Círculos 23 exigência de desincompatibilização das autoridades de seus cargos 

seis meses antes dos pleitos.  

1875: A Segunda Lei dos Círculos foi substituída pela Lei do Terço (Decreto n° 2.675), 

que aboliu o voto por círculos, determinando que as eleições fossem realizadas por 

províncias. A finalidade dessa lei foi a de possibilitar maior representatividade das 

minorias, tema recorrente nos debates parlamentares. A solução encontrada foi limitar o 

voto (K) de cada eleitor a dois terços do número total de cadeiras em disputa. Outra 

mudança importante trazida pela Lei do Terço foi a criação do título de qualificação do 

eleitor e a participação da justiça comum no processo eleitoral.  

1881: A Lei Saraiva (Decreto n° 3.029), publicada em 9 de janeiro de 1881, decorreu dos 

anseios da sociedade brasileira por mudanças na legislação eleitoral. Um dos principais 

pontos de inovação foi a introdução do voto direto, reivindicação constante nos jornais, 

nas ruas e nos debates parlamentares. Além do voto direto, a Lei Saraiva estabeleceu o 

voto secreto, confiou o alistamento à magistratura e instituiu o título de eleitor, em 

substituição ao título de qualificação criado em 1875.20 

 

 

1.2 ELEIÇÕES NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930) 

 

A nova Constituição21 elaborada em 1891 definiu quais seriam as bases institucionais do 

novo regime, o presidencialismo, federalismo e sistema bicameral. Dali em diante o presidente 

passou a ser eleito pelo voto direto dos eleitores, assim como os presidentes de províncias, que 

antes eram escolhidos pelo império. Os senadores, que antes possuíam mandatos vitalícios, 

passaram a ter um mandato de nove anos. O presidente e vice eram eleitos de forma separada 

para um mandato de quatro anos sem possibilidade de reeleição. A eleição para presidente 

inicialmente era direta, mas, caso algum candidato não alcançasse a maioria absoluta dos votos, 

esta seria decidida de forma indireta pelos membros do Congresso Nacional. Não exigida nos 

pleitos para presidente nenhuma inscrição prévia.22 

                                                           
20 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 23-24. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 
21 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 22 maio 2017. 
22 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p.46. 

http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
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Os deputados eram eleitos para mandatos de três anos, enquanto os Estados e o Distrito 

Federal elegiam 3 senadores cada para mandatos de nove anos. Um aspecto importante é que a 

Constituição Federal não instituía a forma de sistema político dos estados, que tiveram autonomia 

para legislar sobre o tema, o que acabou trazendo grande diversidade sobre a questão dentro do 

país.23 

O direito de voto foi conferido a todos os brasileiros no gozo de seus direitos civis e 

políticos que soubessem ler e escrever. A idade mínima era de 21 anos, exceto para os que fossem 

casados, bacharéis, oficiais militares e clérigos de ordem sacra, que não se submetiam ao limite 

de idade. Não havia mais a necessidade de possuir determinada renda para votar, era o fim do 

voto censitário. Estavam proibidos de votar os mendigos, os praças e os religiosos sujeitos ao 

voto de obediência. Na teoria, não havia restrição explícita às mulheres, porém na prática elas 

não votavam.24 

Em 1892, surgiu um novo sistema eleitoral no qual foram criados distritos eleitorais 

dentro dos Estados para a eleição de deputados estaduais. Eram 63 distritos eleitorais no país, 

cada um elegia por maioria simples de 3 a 5 deputados. O voto era limitado, significando que o 

eleitor deveria votar em um número de candidatos menor que o número de vagas, nos distritos 

que elegiam 3 deputados, o eleitor só poderia escolher 2 representantes, enquanto nos distritos 

que elegiam 4 ou 5 representantes, o eleitor poderia votar em 3.25 

Posteriormente, o número de distritos foi reduzido para 41, resultando num maior 

número de deputados eleitos por cada distrito. Também foi criado o voto cumulativo: um eleitor 

poderia votar mais de uma vez em um mesmo candidato se naquele distrito ele tivesse direito de 

votar em 3 concorrentes, poderia votar três vezes na mesma pessoa. A justificativa era de que, 

assim, as chances de representantes de grupos minoritários serem eleitos seriam maiores.26 

 

1.3 REFUNDAÇÃO DA REPÚBLICA (1930-1937) 

 

O fim dos anos 1920 trouxe maior participação de novos atores sociais no jogo político e 

modernização do país por meio do desenvolvimento industrial. E foi em um contexto de 

                                                           
23 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p.46-47. 
24 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p.53. 
25 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 62-63. 
26 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 64. 
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moralização das eleições que, em 1930, foi criada a Justiça Eleitoral. Era de entendimento que a 

moralização das eleições passava pela perda da ingerência do Executivo no Legislativo, e pelo 

aumento da influência do Judiciário no processo eleitoral.27 

Em 1932, o gerenciamento das eleições foi centralizado na Justiça Eleitoral, ficando esta 

responsável por todos os trabalhos eleitorais: alistamento, organização das mesas de votação, 

reconhecimento e proclamação dos eleitos, apuração da votação e julgamento de todas as 

questões de matéria eleitoral.28 

A demanda da sociedade por eleições limpas era tão grande que o Governo Provisório 

teve como um de seus primeiros atos, a criação de uma comissão de reforma eleitoral, que deu 

origem à elaboração do primeiro Código Eleitoral do Brasil. As principais inovações trazidas pelo 

Código foram o voto secreto, o modelo representativo proporcional e o voto feminino 

facultativo.29 

Em julho de 1934, foi promulgada uma nova Constituição30, que criou novas regras para 

pleitos a diversos cargos. Getúlio Vargas foi escolhido como presidente provisório até 3 de maio 

de 1938, entretanto, com o golpe de Estado ocorrido em novembro de 1937, as únicas eleições 

ocorridas sob a égide da nova Constituição foram as de outubro de 1934, para deputados federais 

e para as Assembleias Constituintes dos Estados. Pela Carta de 1934, 250 deputados seriam 

eleitos pelos eleitores, e mais 50 por sindicatos e associações.31 

Quanto à obrigatoriedade do voto: 

 

                                                           
27CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p.35. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017.  
28 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p.35. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 
29 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p.36. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 
30 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Nós, os 

representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 

para organizar um regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e 

econômico, decretamos e promulgamos a seguinte. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 22 mai. 2017. 
31 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p.75. 

http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
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A obrigatoriedade se aplicava a homens e mulheres que exercessem funções públicas 

remuneradas; o alistamento e o voto eram facultativos para os militares, magistrados e 

cidadãos com mais de sessenta anos. Uma lei de 1935 definiu as punições para quem não 

se alistasse nem comparecesse para votar: o cidadão sem o título de eleitor não poderia 

exercer cargo público nem provar identidade e ainda era obrigado a pagar multa anual; 

os que faltassem às eleições e não provassem justo impedimento teriam de pagar multa 

do mesmo valor.32 

 

O sistema eleitoral da época pode ser caracterizado como um sistema misto, que 

carregava características tanto do sistema proporcional como do majoritário. 

 

O território do estado passou a ser a circunscrição eleitoral, substituindo os distritos 

eleitorais da Primeira República. A dimensão proporcional foi garantida pela criação de 

uma cota de votos (quociente eleitoral) que cada lista de candidatos deveria ultrapassar 

para garantir uma cadeira; as cadeiras não ocupadas após essa distribuição (as sobras) 

eram preenchidas pelos nomes (independentemente do partido) que tivessem mais votos 

no estado. Tal sistema foi utilizado em duas oportunidades: nas eleições de maio de 1933 

para a Assembleia Constituinte e nas eleições de outubro de 1934 para a Câmara dos 

Deputados e Assembleias Constituintes dos estados. No dia das eleições, o eleitor 

deveria levar uma cédula com uma lista de nomes datilografados ou impressos. Podiam-

se listar tantos nomes quantas fossem as cadeiras do estado na Câmara dos Deputados 

mais um. Por exemplo, em um estado com quatro representantes, o eleitor poderia 

apresentar até cinco nomes. A apuração acontecia em duas etapas. Na primeira, chamada 

de primeiro turno, distribuíam-se as cadeiras entre as listas de acordo com o quociente 

eleitoral. Na segunda etapa, o segundo turno, as cadeiras restantes eram distribuídas pela 

regra majoritária. 33 

 

 

1.4 A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA (1945-1964) 

 

Este período foi marcado pela redemocratização do Brasil, com a convocação de 

eleições para Presidência da República e para o novo Congresso Nacional. Os candidatos agora 

precisariam concorrer filiados a um partido, que deveria possuir registro no Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) e, para tal, os partidos necessitavam ter, no mínimo, 10 mil eleitores distribuídos 

por, ao menos, 5 circunscrições eleitorais.34 

A partir de 1950, esse número passou para 50 mil eleitores com, ao menos, mil eleitores 

distribuídos em cada uma das circunscrições. De acordo com a Constituição de 1946, era vedada 

“[...] a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer partido político ou associação, 

                                                           
32 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p.77. 
33 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 81-82. 
34 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 89. 
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cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na 

garantia dos direitos fundamentais do homem”,35 neste momento: 

 

A exclusividade dos partidos políticos na apresentação das candidaturas, somada à 

obrigatoriedade do voto em sufrágio universal, levou ao estabelecimento de novas 

relações entre candidatos e eleitores. Antes limitada ao convencimento de uma restrita 

parcela da população que detinha direito ao voto, as campanhas passaram a ganhar, 

nesse período, cada vez mais importância. Isso ocorreu num cenário em que, por um 

lado, o eleitorado se ampliava para incluir novos atores sociais e, por outro, os partidos 

políticos se defrontavam com a necessidade de convencer os eleitores. Abriu-se então 

um leque de novas práticas relacionadas a essas necessidades. Por exemplo, os panfletos 

de manifestos políticos passaram a ser panfletos de propaganda, os comícios 

microfonados se tornaram parte do cenário urbano, os candidatos começaram a distribuir 

apertos de mão e sorrisos. Nesse aspecto, nota-se uma preocupação cada vez maior dos 

candidatos com suas imagens.36 

 

O sistema adotado nas eleições de 1945 foi o proporcional de lista aberta, o eleitor 

poderia votar em um dos candidatos apresentados pelo partido ou no partido propriamente. A 

distribuição das cadeiras passava por duas fases: na primeira, calculava-se o quociente eleitoral, 

em seguida o total de votos que cada partido recebia era dividido por esse quociente para se saber 

a quantas vagas o partido teria direito, seguindo a ordem dos mais votados dentro de sua lista. 

Ocorre que as sobras eram alocadas para o partido com a maior votação do Estado, o que 

favorecia uma hegemonia do maior partido.37 

Nas eleições para deputados estaduais de 1947 uma novidade: pela primeira e única vez 

na história do país foi utilizado o sistema de lista fechada, onde eleitores votavam numa lista pré-

elaborada pelos partidos, com ordem de preferência de candidatos já definida. Desta forma, a 

medida que o partido ia atingindo o quociente eleitoral suficiente para a eleição de um 

representante da lista, estes eram eleitos de acordo com a ordem estabelecida na lista, do primeiro 

em diante.38 

 

1.5 REGIME MILITAR (1964-1985) 

                                                           
35 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 22 mai. 2017. 
36 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 43. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 

37 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 98, 99. 

38 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 83. 
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No Regime Militar, os presidentes-militares e governadores eram referendados por 

eleições legislativas. O pluripartidarismo deu lugar ao bipartidarismo, onde havia o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), que fazia oposição ao regime, e a Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA), partido de apoio ao regime. Senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e 

vereadores continuaram sendo eleitos pelo voto direto. Governadores eram eleitos pela 

Assembleia Legislativa dos Estados e os prefeitos das capitais eram escolhidos por estes.39 

Em 1977, uma emenda à Constituição instituiu eleições indiretas para o Senado e, no 

ano seguinte, pela única vez na história, foram eleitos senadores de forma indireta, pelo mesmo 

Colégio Eleitoral responsável por eleger os governadores dos Estados.40 

Apesar de os congressistas terem continuado sendo eleitos por eleições diretas, o 

governo militar podia cassar mandatos via atos institucionais a qualquer momento, no total 149 

mandatos foram cassados.41 

Uma novidade criada no regime foi a chamada “sublegenda”, que permitia que até três 

nomes pudessem ser indicados pelo mesmo partido para a disputa ao mesmo cargo. Tal 

mecanismo serviu para que diferentes candidatos do mesmo partido, de linha de pensamentos 

diferentes, tivessem a oportunidade de concorrer. Eis que, com apenas dois partidos, ficaria 

inviável a representação, nos pleitos, de variadas correntes de pensamento.42 

O modelo de representação proporcional de lista aberta foi mantido no período do 

regime militar, sendo confirmado pelo Código Eleitoral de 196543, com exceção da possibilidade 

de coligação de partidos, que foi vetada antes mesmo de se ter adotado o bipartidarismo. 

A seguir, apresentam-se as principais mudanças na legislação eleitoral elaboradas no 

período: 

 

O Ato Institucional n° 1, de 9 de abril de 1964, instituiu alterações à Constituição de 

1946. Estabeleceu a eleição indireta para presidente da República pelo Congresso 

Nacional. Determinou a aprovação de projetos por decurso de prazo: projeto de lei 

enviado pelo presidente ao Congresso deveria ser aprovado em 60 dias (30 dias na 

Câmara e 30 dias no Senado), caso contrário seria considerado aprovado tacitamente. 

Fixou a suspensão de garantias de vitaliciedade dos magistrados e estabilidade dos 

servidores públicos por seis meses. Também A efetiva realização de oposição era, 

                                                           
39 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 107. 
40 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 109. 
41 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 105 
42 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 108. 
43BRASIL. Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
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entretanto, muito dificultada pelas constantes alterações na legislação, especialmente 

relativa à matéria eleitoral. República Tribunal Superior Eleitoral 52 1965 1966 AI-3 AI-

2 autorizou o Comando Supremo da Revolução a cassar mandatos em qualquer nível e 

suspender direitos políticos pelo prazo de dez anos, vedada a apreciação judicial. O AI 

n° 1 teve vigência até 31 de janeiro de 1966.  

1965: A Lei n° 4.740, de 15 de julho de 1965, também conhecida como Lei Orgânica dos 

Partidos Políticos, regulamentou diversos aspectos relativos ao registro e funcionamento 

dos partidos políticos. A personalidade jurídica do partido era de direito público interno, 

a ser adquirida por meio de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, ficando vedada 

a existência de qualquer entidade com fim político ou eleitoral que não fosse um partido 

registrado. Limitou a participação nos quadros dos partidos aos brasileiros que 

estivessem no exercício de seus direitos políticos. A ingerência nas atividades partidárias 

era tamanha que a lei normatizava a estrutura dos órgãos internos, as condições para a 

expulsão dos filiados e, inclusive, a forma de eleição dos diretórios (voto direto e 

secreto). 

1965: O Ato Institucional n° 2, de 17 de outubro de 1965, disciplinou as formas de 

emenda à Constituição. Manteve a aprovação por decurso de prazo, dilatando para 45 

dias os prazos para os projetos serem aprovados na Câmara e Senado. Estabeleceu 

definitivamente a eleição indireta para presidente e vice-presidente da República, que 

deveria ocorrer em votação nominal. Também estabeleceu a extinção dos partidos 

políticos existentes e o cancelamento dos respectivos registros para a organização de 

novos partidos, devendo ser obedecidas as determinações da Lei n° 4.740/1965. Permitiu 

decretar recesso parlamentar (em todos os níveis) em estado de sítio ou fora dele, 

ficando o Poder Executivo responsável por legislar sobre todas as matérias previstas na 

Constituição ou nas leis orgânicas durante o tempo que durasse o recesso. O AI n° 2 teve 

vigência até 15 de março de 1967.  

1966: O Ato Institucional n° 3, de 5 de fevereiro de 1966, estabeleceu que os 

governadores fossem eleitos indiretamente pelas assembleias legislativas estaduais e que 

eles nomeassem os prefeitos das capitais, após aprovação das respectivas assembleias 

legislativas. Sendo assim, apenas nas cidades que não fossem capitais os prefeitos seriam 

eleitos diretamente. Não determinou limite de vigência como os atos institucionais 

anteriores. 53 O Ato Institucional n° 4, de 7 de dezembro de 1966, determinou a 

convocação do Congresso Nacional, que havia sido fechado, para votar e promulgar a 

nova Constituição. Embora o § 1° do primeiro artigo fale em discussão, votação e 

promulgação, a intenção era mesmo aprovar a Constituição sem muitas discussões. É o 

que dispõe o art. 8° ao afirmar que a Constituição será promulgada em 24 de janeiro, 

tendo sido apresentadas e aprovadas emendas ou tendo sido apresentadas e reprovadas 

ou se não tiver sido encerrada a votação até dia 21 de janeiro.  

1968: O Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968, significou o ponto alto da 

severidade no Regime Militar. Determinou a possibilidade de o presidente da República 

decretar o recesso parlamentar, só voltando o Congresso a funcionar quando convocado 

pelo próprio presidente da República. Manteve a possibilidade da cassação de direitos 

políticos e de mandatos por até 10 anos. Quem tivesse sido alvo dessas cassações, além 

de não exercer seus direitos políticos, poderia ter liberdade vigiada, ser proibido de 

frequentar determinados lugares, e possuir domicílio determinado. Suspendeu a garantia 

do habeas corpus para os acusados de crimes contra a segurança nacional e das infrações 

contra a ordem econômica e a economia popular. Além disso, excluiu a apreciação 

judicial de todos os atos praticados de acordo com este Ato institucional e seus atos 

complementares, bem como os respectivos efeitos. 

1976: A Lei n° 6.339, de 1° de julho de 1976, barrou o acesso dos candidatos ao rádio e 

televisão. Os partidos só poderiam apresentar o nome, número, currículo dos candidatos 

e uma fotografia, no caso da TV. 1976 Lei Falcão República Tribunal Superior Eleitoral 

56  

1978: A Emenda Constitucional n° 11, de 13 de outubro de 1978, foi responsável pela 

revogação do AI-5, ficando proibido o Executivo de determinar recesso parlamentar, 

cassar mandatos, demitir servidores públicos e privar os cidadãos dos direitos políticos. 
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Restaurou em sua plenitude o direito a manejar habeas corpus e representou um 

abrandamento das restrições impostas pelo regime. Apesar disso, criou a figura das 

salvaguardas, pelas quais o Poder Executivo poderia decretar estado de emergência e 

tomar medidas para restabelecer a paz e a ordem em locais atingidos por calamidades e 

fortes perturbações. O pacote foi um conjunto de medidas baixadas em abril de 1977 

depois de Geisel ter fechado o Congresso por não ter conseguido aprovar algumas 

alterações constitucionais. Dentre elas, estava a criação do senador biônico com objetivo 

de impedir que o MDB conseguisse ter maioria no Senado. Os senadores biônicos foram 

eleitos indiretamente por um colégio eleitoral composto de forma a dificultar a vitória da 

oposição. Além disso, o critério de representação foi alterado, fazendo com que os 

estados do nordeste elegessem maior número de deputados do que os do centro-sul. 

Também estendeu as restrições da Lei Falcão às eleições para os legislativos Municipal e 

Estadual, alterando o mandato do presidente de cinco para seis anos. 

1979: A Lei n° 6.767, de 20 de dezembro de 1979, modificou a LOPP anterior (Lei n° 

5.682 de 21.7.1971). Extinguiu o MDB e a Arena, e permitiu o surgimento de novos 

partidos, que deveriam incluir a palavra partido em suas denominações. A designação de 

partido não poderia ser utilizada com base em crenças religiosas ou sentimentos de raça 

ou classe. Também prescreveu os requisitos para a formação desses partidos, bem como 

regulou as estruturas internas de funcionamento.44 

 

Durante o regime, entre 1966 e 1978, nas eleições proporcionais, o eleitor deveria incluir 

na cédula não só o nome do candidato como também o nome do partido. Nas votações para 

deputados federais e estaduais, os candidatos escolhidos deveriam ser do mesmo partido, caso 

contrário o voto seria considerado nulo.45 

Em 1982 mudanças ocorreram, não mais em um bipartidarismo, os partidos teriam de 

apresentar candidatos para todos os cargos em disputa nos Estados em que concorressem. 

Também foi criado o voto vinculado, os eleitores agora eram obrigados a votar em um único 

partido para todos os cargos em disputa, esta foi a única vez na história que o eleitor precisou 

votar de forma vinculada em candidatos do mesmo partido para o Executivo e para o Legislativo. 

Outra inovação foi que os votos na legenda, sem identificação do candidato, passaram a ser 

contabilizados como nulos.46 

Os militares não eram um grupo homogêneo, havendo diferentes vertentes dentro do 

Exército, Marinha e Aeronáutica. A posse de Geisel, em 1974, iniciou uma lenta e gradual 

abertura do regime. Existia um embate dentro do próprio governo entre os militares que 

                                                           
44 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 51-57. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 
45 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 116. 
46 NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 116-117. 

http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
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defendiam a abertura o outros considerados de linha dura, contrários ao abrandamento do regime. 

47 

Geisel desejava esta distensão, e tomou algumas medidas neste sentido, como: o fim do 

AI-5; fim da censura prévia; restabelecimento do habeas corpus para crimes políticos; atenuação 

da Lei de Segurança Nacional; permissão da volta de 120 exilados políticos. Essas medidas de 

abertura, somadas à vitória da oposição nas eleições para governador em 1982, junto da vontade 

popular pelo fim do regime e por eleições diretas, culminaram na eleição, em 1985, do primeiro 

presidente civil desde 1964, e do advento da Nova República (1985-atualidade).48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 55. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 
48 CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014, p. 55. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf>. 

Acesso em: 10 abr. 2017. 

http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
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2. O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

2.1 O VOTO 

 

A Constituição Federal de 198849 estabeleceu que o direito do voto seria atribuído aos 

brasileiros maiores de 16 anos que estiverem alistados, sendo facultativo o voto entre 16 e 18 

anos, assim como o dos analfabetos, sendo obrigatório para os maiores de 18 anos.50 

No caso da impossibilidade de votar, o cidadão deve se justificar perante a Justiça 

Eleitoral em até trinta dias, sob pena de multa e outras sanções disciplinares.51 A questão da 

obrigatoriedade do voto é tema de grande polêmica que merece destaque. Obrigatório desde a sua 

instituição, pela Constituição outorgada de 1824, a obrigatoriedade do voto divide opiniões. 

Quem não vota e nem justifica o motivo de não votar, está sujeito a sanções como ficar 

impossibilitado de: inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se 

ou empossar-se neles; receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou 

emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, 

institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que 

exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição; 

participar de concorrência pública; obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia 

mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem 

como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração 

este participe, e com essas entidades celebrar contratos; obter passaporte ou carteira de identidade 

(não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao 

Brasil); renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; 

praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.52 

                                                           
49BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017. 

50Art. 3º Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e 

legais e elegibilidade e incompatibilidade. Art. 4º São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos que se 

alistarem na forma da lei. 6º O alistamento e o voto são obrigatórios (...) Código Eleitoral Brasileiro. 

51Art. 7º Constituição Federal de 1988 
52 Obrigatoriedade do voto. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Disponível em: <http://www.tre-

sc.jus.br/site/eleitores/tire-suas-duvidas-perguntas-e-respostas/2016/09/obrigatoriedade-do-voto/index.html>. Acesso 

em: 10 abr. 2017. 
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Como se observa, as restrições são consideráveis e só reforçam o caráter compulsório do 

voto no Brasil. Uma democracia onde o cidadão não vota por livre e espontânea vontade, mas 

sim porque é compelido a isso. 

Superado este aspecto, a escolha do candidato é feita de maneira livre, estando facultada 

ao eleitor a possibilidade de se votar nulo ou em branco, caso este assim o deseje. A Constituição 

de 1988 inovou ainda ao ser a primeira Constituição republicana a assegurar o direito de voto ao 

cidadão analfabeto.53 

 

2.2 DIVISÃO DO LEGISLATIVO 

 

No Senado, são eleitos 81 senadores (3 em cada unidade federativa), para um mandato 

de 8 anos. A cada eleição, renova-se um ou dois terços do Senado, isto ocorre pelo fato dos 

senadores possuírem mandatos mais longos, conforme mencionado. Desta forma, são eleitos 27 

(1 por unidade federativa) senadores em uma eleição, para na outra elegerem-se 54 senadores (2 

por unidade federativa).54 

Esta divisão acarreta em grande desproporção entre a representatividade de eleitores de 

Estados mais populosos em relação a eleitores de Estados menos populosos, pois dá aos quase 45 

milhões de habitantes de São Paulo, os mesmos 3 representantes dos 500 mil roraimenses. 

Já nas eleições para deputados federais, a cada legislatura são eleitos 513 deputados, 

seguindo a proporção do número de habitantes de cada Estado, entretanto, com um limite 

máximo de 70 e mínimo de 8 deputados por Estado.55 

Esta configuração adota um modelo “semi-proporcional”, pois, diferentemente da 

quantidade de senadores, que não observa qualquer proporção ao número de habitantes de cada 

Estado, a quantidade de deputados observa essa quantidade populacional, entretanto, sua 

proporção está mitigada por um limite máximo e mínimo de deputados que deve ser observado. 

Desta forma, embora a desproporção não seja tão gritante quanto na eleição para o Senado, ela 

ainda está presente. 

                                                           
53 Art. 14, II, a Constituição Federal de 1988 

54 Qual o tempo de mandato e qual a forma de eleições dos senadores? Senado Federal. Edição 484. 09 set. 

2014. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/cidadania/edicoes/484/7-qual-o-tempo-de-mandato-e-qual-a-

forma-de-eleicao-dos-senadores>. Acesso: em 30 jul. 2017. 

55 TSE altera número de deputados federais de 13 estados. Departamento Intersindical de Assessoria 

Parlamentar. Disponível em: <http://www.diap.org.br/index.php/agenda-politica/22043-tse-altera-numero-de-

deputados-federais-de-13-estados >. Acesso em: 10 jun. 2017. 

http://www12.senado.leg.br/cidadania/edicoes/484/7-qual-o-tempo-de-mandato-e-qual-a-forma-de-eleicao-dos-senadores
http://www12.senado.leg.br/cidadania/edicoes/484/7-qual-o-tempo-de-mandato-e-qual-a-forma-de-eleicao-dos-senadores
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O número de deputados estaduais, por sua vez, varia de Estado para Estado, observando 

uma regra simples: Estados que têm até 12 deputados federais, multiplicam esse número por três 

e chegam ao montante de estaduais. Deste modo, Acre, Tocantins, Roraima, Rio Grande do Norte 

e Distrito Federal, por exemplo, que possuem 8 deputados federais cada um, possuem também 24 

deputados estaduais (8×3). Estados com mais de 12 deputados federais terão 36 estaduais, mais o 

total de federais subtraído de 12. Exemplificando: São Paulo tem 70 federais, terá então: (36) + 

(70-12) = 94 estaduais.56 

 

2.3 ELEIÇÕES PARA DEPUTADOS E VEREADORES 

 

Quanto ao sistema eleitoral, o critério definido pela Constituição de 1988 para as 

eleições de deputados federais, estaduais e vereadores foi o proporcional de lista aberta, com voto 

uninominal.57 Proporcional pois as vagas nestas Assembleias Legislativas são divididas 

proporcionalmente ao número de votos recebidos por cada partido; de lista aberta pois o eleitor 

tem liberdade de votar em qualquer dos candidatos apresentados pelo partido, e a ordem de 

preenchimento das vagas obedecerá a ordem dos candidatos mais votados; uninominal em virtude 

de o eleitor escolher apenas um candidato da lista. 

Característica marcante do sistema proporcional de lista, é a valorização do partido 

político. Eis que o partido aproveitará o voto individual recebido por cada um de seus candidatos. 

É apresentada uma lista de candidatos cabendo ao eleitor escolher dentro desta lista (dependendo 

do país pode-se escolher um ou mais nomes). As cadeiras em disputa são distribuídas segundo 

determinada fórmula eleitoral, que busca garantir a proporcionalidade entre o número de cadeiras 

que um partido faz jus, à votação que este partido recebeu. Este é o sistema que vigora em mais 

da metade dos países democráticos, sendo predominante na Europa assim como na América 

Latina.58 

                                                           
56 DANTAS, Humberto. Se muda o número de deputados federais por estado, o total de estaduais tem que ser 

alterado. 09 abr. 2017. Portal do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/legis-

ativo/se-muda-o-numero-de-deputados-federais-por-estado-o-total-de-estaduais-tem-que-ser-alterado/>. Acesso em: 

10 jun. 2017. 
57 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de direito constitucional. 7a. ed. rev. e atual. – 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 994. 
58 NICOLAU, Jairo Marconi. Sistemas eleitorais. 6a. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, Edição do Kindle, 

Localização 1004 – 1011. 
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Gilmar Mendes diz que, para entender o sistema eleitoral brasileiro, é necessário que se 

explique cinco fatores, “1: o número de votos válidos, 2: o quociente eleitoral, 3: o quociente 

partidário, 4: a técnica de 995/2051 distribuição de restos ou sobras e 5: o critério a ser adotado 

na falta de obtenção do quociente eleitoral”.59 

Votos válidos são aqueles que forem conferidos ao candidato ou ao partido, aqueles que 

não sejam brancos ou nulos; o quociente eleitoral é um índice obtido pela divisão do número de 

votos válidos pelas vagas a serem preenchidas no pleito; o quociente partidário indica o número 

de vagas obtidas pelos partidos, sendo calculado através da divisão do número de votos que o 

partido recebeu, via legenda ou via candidatos, pelo quociente eleitoral. A distribuição das 

chamadas “sobras” ocorre pois sobram lugares a serem preenchidos sem que os partidos tenham 

votos suficientes para atingirem o quociente eleitoral.60 

Importante ressaltar uma inovação trazida pela legislação: 

 

Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham 

obtido votos em número igual ou superior a dez por cento do quociente eleitoral, tantos 

quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada 

um tenha recebido.61 

 

Dessa forma, um candidato não será eleito se o total de votos recebidos não 

corresponder a, pelo menos, 10% do quociente eleitoral; e 2) Candidatos que tenham recebido 

poucos votos somente serão beneficiados pelos chamados “puxadores de voto” se seus votos 

tiverem alcançado os 10% do quociente eleitoral.62 

 

2.4 SOBRAS DE VOTOS 

 

Às sobras de votos que não atingiram o quociente eleitoral é aplicada uma nova fórmula, 

que consiste na divisão do número de votos de cada partido pelo número de vagas por ele obtidas 

mais um, ao partido que alcançar a maior média atribui-se a 1º sobra e assim sucessivamente até 

                                                           
59 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de direito constitucional. 7a. ed. rev. e atual. – 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 995, 996. 
60 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de direito constitucional. 7a. ed. rev. e atual. – 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 995, 996. 
61 Art. 148, parágrafo único da Resolução TSE nº 23.456/2015 
62 Saiba como calcular os quocientes eleitoral e partidário nas Eleições 2016. Tribunal Superior Eleitoral. 

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/saiba-como-calcular-os-quocientes-

eleitoral-e-partidario-nas-eleicoes-2016>. Acesso em: 26 maio 2017. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/saiba-como-calcular-os-quocientes-eleitoral-e-partidario-nas-eleicoes-2016
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/saiba-como-calcular-os-quocientes-eleitoral-e-partidario-nas-eleicoes-2016


28 
 

que não haja mais sobras. Importante lembrar que os partidos que não obtiveram nenhuma vaga 

pelo quociente eleitoral não participam desse processo de divisão das sobras.63 Se nenhum 

partido atingir o quociente eleitoral, o Código Eleitoral determina que hão de ser considerados 

eleitos os candidatos mais votados, independentemente de qualquer critério de 

proporcionalidade.64 

Como demonstração do cálculo de sobras, onde QE= quociente eleitoral e QP= 

quociente partidário, expõe o TSE: 

 

Vamos supor que o número de votos válidos apurados em um pleito de determinado 

município seja 1.000, e que existam 10 cadeiras a preencher na respectiva Câmara 

Municipal. Neste caso, o cálculo será o seguinte: 

Nº de votos válidos = 1.000 / nº de vagas a preencher = 10, então QE = 100. 

De posse do Quociente Eleitoral, é necessário calcular o chamado Quociente Partidário. 

Segundo o art. 148 da Resolução TSE nº 23.456/2015, “Determina-se, para cada partido 

político ou coligação, o quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral o 

número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação, desprezada a fração”. 

Ou seja: 

QP = nº votos válidos recebidos pelo partido ou coligação / QE. 

Exemplo: se no mesmo pleito o partido recebeu 200 votos válidos, o cálculo será o 

seguinte: 

Nº de votos válidos recebidos pelo partido = 200 / QE = 100, então QP = 2. 

Após os dois cálculos, é possível concluir que o partido terá direito a duas vagas naquela 

Câmara Municipal, que deverão ser distribuídas entre os seus dois candidatos mais bem 

colocados. 

Partido 1 – obteve 200 votos - QP = (200/100) = 2,0 → ele terá direito a 1 vaga 

OBS: Levando em consideração o exemplo acima, mesmo tendo o partido direito a duas 

vagas pelo cálculo do QP, apenas um candidato teria votação correspondente a mais de 

10% do QE. Assim, a outra vaga não pode ser preenchida. 

Partido 2 – obteve 140 votos - QP = (140/100) = 1,4 → ele terá direito a 1 vaga 

Partido 3 – obteve 350 votos - QP = (350/100) = 3,5 → ele terá direito a 3 vagas 

Partido 4 – obteve 310 votos - QP = (310/100) = 3,1 → ele terá direito a 3 vagas 

Total de vagas obtidas pelos partidos/coligações = 8 

Conclusão: Sobraram 2 vagas que, por sua vez, deverão ser distribuídas por média. 

1 vaga pelo desprezo das frações no cálculo do QP 

1 vaga do Partido 1 devido à cláusula de barreira 

A distribuição destas vagas que sobraram será feita conforme o art. 149 da resolução. 

Segundo o dispositivo, os lugares não preenchidos com a aplicação do QP e a exigência 

de votação nominal mínima serão distribuídos por média. 

O cálculo será feito da seguinte forma: o número de votos válidos atribuídos a cada 

partido político/coligação será dividido pelo valor do quociente partidário somado às 

vagas obtidas por média mais um, cabendo à legenda ou à coligação “que apresentar a 

maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à 

exigência de votação nominal mínima”. Isto é: 

                                                           
63 Saiba como calcular os quocientes eleitoral e partidário nas Eleições 2016. Tribunal Superior Eleitoral. 

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/saiba-como-calcular-os-quocientes-

eleitoral-e-partidario-nas-eleicoes-2016>. Acesso em: 26 maio 2017. 
64 Art. 111 Código Eleitoral Brasileiro: Se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-

se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/saiba-como-calcular-os-quocientes-eleitoral-e-partidario-nas-eleicoes-2016
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/saiba-como-calcular-os-quocientes-eleitoral-e-partidario-nas-eleicoes-2016
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Média = votos válidos recebidos pelo partido /(vagas obtidas por QP + vagas 

obtidas por média) + 1. 

Então, seguindo com o nosso exemplo, vamos ao cálculo das médias: 

Partido 1 – obteve 200 votos/2 vagas obtidas por QP + 0 vagas obtidas por média + 1 = 

66,66 

Partido 2 – obteve 140 votos/1 vaga obtida por QP + 0 vagas obtidas por média + 1= 70 

Partido 3 – obteve 350 votos/3 vagas obtidas por QP + 0 vagas obtidas por média +1 

= 87,5 * 

Partido 4 – obteve 310 votos/3 vagas obtidas por QP + 0 vagas obtidas por média +1 = 

77,5 

A primeira vaga das sobras foi distribuída para o Partido 3, que obteve a maior média e 

possui candidato com votação mínima para ser eleito. 

De acordo com a legislação, a primeira vaga das sobras será destinada ao 

partido/coligação que obtiver a maior média, conforme exemplo acima. Caso sobre uma 

segunda vaga, deverá ser feito novo cálculo, mantendo-se o mesmo dividendo e 

incluindo no divisor do partido que ganhou a primeira vaga mais uma vaga (a da 

primeira sobra). Em resumo, este novo cálculo será: 

Partido 1 – obteve 200 votos/2 vagas obtidas por QP + 0 vagas obtidas por média + 1 = 

66,66 

Partido 2 – obteve 140 votos/1 vaga obtida por QP + 0 vagas obtidas por média + 1 = 70 

Partido 3 – obteve 350 votos/3 vagas obtidas por QP + 1 vaga obtida por média + 1= 70 

Partido 4 – obteve 310 votos/3 vagas obtidas por QP + 0 vagas obtidas por média + 

1 = 77,5 * 

A segunda vaga das sobras foi distribuída para o Partido 4, que obteve a maior média na 

segunda execução do cálculo da média e possui candidato com votação mínima. 

Esta operação será repetida quantas vezes forem necessárias até o preenchimento de 

todas as vagas. Entretanto, de acordo com o inciso III do art. 149 da resolução, quando 

não houver mais partidos ou coligações com candidatos cujos votos tenham atingido, ao 

menos, 10% do QE, “as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as 

maiores médias”.65 

 

No que tange ao aproveitamento de todos os votos, Gilmar Mendes ressalta: 

 

No sistema proporcional, tendo em vista razões de ordem prática, os votos dos partidos 

que não atingiram o quociente eleitoral e os votos constantes das sobras podem não ter 

qualquer aproveitamento, não havendo como conferir-lhes significado quanto ao 

resultado. Mencione-se que pode ocorrer até mesmo que o candidato mais votado no 

pleito eleitoral não logre obter o assento em razão de a agremiação partidária não ter 

obtido o quociente eleitoral. (...) Outra questão relevante coloca-se tendo em vista a 

cláusula contida no art. 109, § 2º, do Código Eleitoral, segundo a qual “só poderão 

concorrer à distribuição dos lugares os partidos ou coligações que tiverem obtido 

quociente eleitoral”. Explicita-se aqui outra relativização da efetividade do voto, uma 

vez que somente serão contemplados os votos dos partidos que lograram obter o 

quociente eleitoral.66 
 

                                                           
65 Saiba como calcular os quocientes eleitoral e partidário nas Eleições 2016. Tribunal Superior Eleitoral. 

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/saiba-como-calcular-os-quocientes-

eleitoral-e-partidario-nas-eleicoes-2016>. Acesso em: 26 maio 2017. 
66 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de direito constitucional. 7a. ed. rev. e atual. – 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1001. 
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Nesta divisão de vagas entre os partidos, importante salientar que, quando há uma 

coligação, esta funciona como um partido único, elegendo-se os mais bem votados, conforme o 

número de vezes que o quociente eleitoral foi atingido. 

Desta forma, é muito comum o eleitor votar em seu candidato e, mesmo sem querer, 

ajudar a eleger outra pessoa de outro partido, muitas vezes partido do qual o eleitor não gosta, já 

que seu voto é adicionado à somatória de todos os votos da coligação, e não ao partido 

isoladamente.67 

Uma coligação é simplesmente uma união entre dois ou mais partidos, que decidem 

por se coligar em uma determinada eleição. Estas podem ser realizadas para eleições 

majoritárias (presidente da República, senador, governador e prefeito), como também para as 

proporcionais (deputados federais, estaduais, distritais e vereadores). 68 

Nas eleições majoritárias, a grande vantagem de se coligar é que isto influencia na 

definição do tempo de propaganda eleitoral a que cada candidato terá direito. Essa conta  

baseia-se no tamanho da bancada de cada partido na Câmara dos Deputados, diretamente 

proporcional à quantidade de tempo.69 

Já nas eleições proporcionais, como dito, as coligações vão exercer influência nos 

eleitos, deste modo, costuma ser favorável a pequenos partidos que encontram maiores 

possibilidades de eleger representantes, entrando na conta do quociente eleitoral juntamente 

com outros partidos. Além disso, o horário eleitoral também é afetado, cresce à medida em 

que entram partidos.70 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA PROPORCIONAL 

 

Ao buscar garantir uma proporcionalidade entre os votos recebidos por um partido e a 

sua representação na respectiva Casa Legislativa, o sistema proporcional traz como grande 
                                                           
67 OLIVEIRA, Noelle; RODRIGUES, Léo. Como funciona uma coligação partidária. Eleições 2016. Disponível 

em: <https://www.eleicoes2016.com.br/como-funciona-uma-coligacao-partidaria/>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
68 OLIVEIRA, Noelle; RODRIGUES, Léo. Como funcionam as coligações partidárias. EBC. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2013/07/como-funcionam-as-coligacao-partidarias>. Acesso em: 10 abr. 

2017. 
69 OLIVEIRA, Noelle; RODRIGUES, Léo. Como funcionam as coligações partidárias. EBC. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2013/07/como-funcionam-as-coligacao-partidarias>. Acesso em: 10 abr. 

2017. 
70 OLIVEIRA, Noelle; RODRIGUES, Léo. Como funcionam as coligações partidárias. EBC. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2013/07/como-funcionam-as-coligacao-partidarias>. Acesso em: 10 abr. 

2017. 
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vantagem em relação aos demais, a representação que as minorias conseguem obter, que nunca 

conseguiriam alcançar em um sistema de representação majoritária, que dificulta a ascensão 

destes grupos. Além disso, no sistema majoritário, os votos vencidos são descartados. Enquanto 

que no sistema proporcional, busca-se aproveitar as sobras, evitando o desperdício de votos. 

Neste sentido, Nicolau aduz: 

 

O argumento tradicionalmente empregado em defesa da representação proporcional de 

lista é o de que tal sistema garante uma equidade na relação entre votação e 

representação dos partidos. Nos últimos anos, a representação proporcional passou a ser 

defendida como opção para novas democracias com intensas divisões étnicas e 

religiosas, já que ela oferece aos grupos minoritários, dispersos pelo território, mais 

chances de obter representação.71 
 

Por outro lado, um ponto criticado é de que o sistema de representação proporcional gera 

uma pulverização partidária, consequência natural da maior representação concedida a diversas 

minorias. Por ser proporcional, a tendência é haver maior divisão do Congresso, entre ideias 

divergentes, gerando ao governo uma maior dificuldade de se governar. Atrapalhando assim a 

eficácia do governo, pois este precisa buscar apoio de diversos partidos para gerir o País, muitas 

vezes “pagando caro” para receber tal apoio, seja por precisar ceder em vários aspectos, criando 

situações contraditórias com seu próprio programa de governo, seja por outras condutas 

desviantes comuns na busca pelo suporte necessário para governar.72 

Da mesma forma assevera Nicolau: 

 

A garantia de uma equidade na relação entre votos e cadeiras dos partidos é vista como 

um problema crítico da representação proporcional. Para eles, a ênfase demasiada na 

ideia de que a função das eleições é produzir uma boa representação acabaria 

prejudicando a outra dimensão das eleições, que é a da governabilidade. Por ser mais 

favorável aos pequenos partidos, o sistema proporcional acabaria contribuindo para 

aumentar a fragmentação parlamentar e, consequentemente, dificultando a construção de 

bases de apoio (no presidencialismo) ou de formação de gabinetes (no 

parlamentarismo).73 
 

Muitas vezes também não há uma real representação das minorias, principalmente se 

elas não comporem com o partido que está no poder, seus representantes acabam isolados, sem 

                                                           
71 NICOLAU, Jairo Marconi. Sistemas eleitorais. 6a. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, Edição do Kindle, 

Localização 1014-1022. 
72 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 31. Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 

191-192. 
73 NICOLAU, Jairo Marconi. Sistemas eleitorais. 6a. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, Edição do Kindle, 

Localização 1018-1022. 
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poder representar seus eleitores de forma eficaz. Outro problema recorrente está na diluição da 

responsabilidade de fiscalização exercida pelo representado sobre o representante. Por conta de 

nem sempre este ter sido escolhido diretamente pelos eleitores, nem sempre os eleitos são os que 

receberam a maior quantidade de votos.74 

Como no Brasil o sistema proporcional de lista aberta tende a favorecer a existência de 

inúmeros partidos, já que por menor que o partido seja, ele tem chances reais de conseguir uma 

representação e ter acesso ao fundo partidário, existe uma cláusula de barreira que busca diminuir 

a incidência deste fato. 

O objetivo da cláusula de barreira é dificultar a eleição de candidatos de pequenos 

partidos, já que um Legislativo com alta dispersão partidária tende a afetar negativamente a 

governabilidade. Na representação proporcional é comum que sejam estabelecidos patamares 

mínimos de votos para que um partido efetivamente eleja um representante. 

No Brasil, o que exerce este papel é o próprio quociente eleitoral, pois, mesmo que um 

candidato de um partido pequeno receba mais votos que um candidato de um partido maior, este 

pode acabar não sendo eleito se o partido dele não atingir o quociente eleitoral (total de votos 

dividido pelo número de cadeiras).75 

A pulverização partidária no Brasil é tão grande que existe em andamento uma proposta 

de criação de uma cláusula de barreira que limite o funcionamento de partidos que não 

alcançarem determinados índices. Enquanto o quociente eleitoral serve para limitar a 

representação de partidos pequenos no Legislativo, esta proposta busca limitar o funcionamento 

de partidos políticos que não atingirem determinado patamar de votos, projeto que será 

esmiuçado no capítulo seguinte. 

A sobrevalorização do candidato em relação ao partido no cenário brasileiro é outro fator 

muito criticado, por diversos motivos. É comum que candidatos muito populares, conhecidos 

como “puxadores de voto” acabem recebendo votações recordes, que por sua vez “turbinam” o 

quociente eleitoral de seu partido, o que ocasiona uma grande distorção: candidatos sendo eleitos 

com votações pífias ao tempo que outros com votações bem superiores acabam ficando de fora, o 

que não parece nada proporcional. 
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Em virtude disto, foi criada uma cláusula de barreira com a recente “minirreforma 

eleitoral” introduzida pela Lei 13.165/201576. A partir desta mudança, os candidatos que não 

atingirem uma votação equivalente a, ao menos, 10% do quociente eleitoral, não terão direito à 

cadeira conquistada pelo seu partido. O que pode acabar gerando uma elevada distorção. Por 

exemplo: se 20 ou mais candidatos de um partido alcançassem 5% do quociente eleitoral, este 

partido teria direito a uma cadeira. Na nova regra, o partido não faria jus a nenhuma cadeira em 

virtude de nenhum de seus candidatos ter atingido isoladamente 10% do quociente eleitoral. Os 

votos que sobrassem, seriam redistribuídos pela regra das maiores sobras.77 

Essa nova regra se propõe a evitar que candidatos com votações muito pequenas acabem 

se beneficiando de votações elevadas obtidas por outro candidato dentro de seu partido ou 

coligação e, dentro de seu propósito, surte os seus efeitos, embora não altere muito o cenário 

eleitoral.78 

O problema é que, para a unidade e fortalecimento dos partidos políticos, acaba sendo 

prejudicial, vez que o voto em legenda acaba prejudicado, razão inclusive que levou diversos 

partidos a pedirem para seus eleitores não mais votarem nas legendas, e sim em um candidato 

específico, pois, por mais que uma legenda obtenha grande quantidade de votos, se seus 

candidatos não atingirem o mínimo estabelecido, o partido pode acabar não elegendo ninguém. 

Desta forma, cria-se também uma disputa maior dentro do próprio partido. 

Além disso, esta situação tende a distorcer o princípio básico da representação 

proporcional, principalmente porque a cadeira não alocada entraria na distribuição das sobras, o 

que favorece os maiores partidos.79 

                                                           
76 BRASIL. Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015. Altera as Leis nos 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, 
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eleitorais, simplificar a administração dos Partidos Políticos e incentivar a participação feminina. Disponível em: 
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A demasiada personalização das eleições também gera um enfraquecimento e perda de 

enfoque nos partidos políticos (pilares da democracia), onde o marketing pessoal, o culto à 

personalidade sobrepõe-se às ideologias. 

Deste modo, surgem organizações paralelas de grupos de interesses no Congresso, 

bancadas de parlamentares com pensamentos afins, mas de partidos diversos. Como exemplo, 

cita-se: bancada de ruralistas, empreiteiras, empresas de comunicação, sindicatos de 

trabalhadores, religiosos, etc. Os partidos tornam-se absolutamente secundários em sua função de 

canal de expressão da representação política.80 

Neste diapasão, assevera Gilmar Mendes: 

 

Convém assinalar que o modelo proporcional de listas abertas adotado entre nós 

contribui acentuadamente para a personalização da eleição, o que faz com que as 

legendas dependam, em grande medida, do desempenho de candidatos específicos. Daí o 

destaque que se confere às candidaturas de personalidades dos diversos setores da 

sociedade ou de representantes de corporação. Essa personalização do voto acabe por 

acentuar a dependência do partido e a determinar a sua fragilidade programática.81 

 

Em que pese todas as críticas recebidas pelo sistema proporcional de lista aberta, este 

sistema representa fielmente as escolhas ideológicas do eleitor dentro do Congresso, pois como 

seu nome já deixa implícito, utiliza-se da proporção para preencher as cadeiras em disputa, 

gerando um descarte de votos muito pequeno, ainda mais se comparado com outros sistemas que 

estão em pauta. A lista aberta, por sua vez, dá uma ampla liberdade de escolha ao eleitor, que não 

é encontrada em outros modelos. 

 

2.6 ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS 

 

 As eleições para cargos do Executivo e Senado, no Brasil, seguem o sistema 

majoritário. Neste sistema, apenas elege representantes aquele grupo que obteve mais votos, a 

obtenção da maioria confere ao vencedor o direito de representação de todos os outros cidadãos.82 

                                                           
80 COMPARATO, Fábio Konder. A Necessária Reformulação do Sistema Eleitoral Brasileiro, p.65. apud. DE 
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Sua aplicação para estes cargos, não é objeto de muito questionamento. Entretanto ao ser 

utilizado para cargos do legislativo (deputados, e vereadores), tem como principal crítica o fato 

de que um único grupo não seria capaz de representar toda a sociedade, estando assim fadado a 

privilegiar suas bases eleitorais em detrimento de seus opositores. Outro questionamento consiste 

na questão da representação feminina, que costuma ser bem mais baixa se comparado ao sistema 

de representação proporcional. Conforme cita Nicolau: 

 

Para muitas pesquisas, a representação proporcional seria mais favorável à representação 

das mulheres (Matland, 2005; Sawer, 2010). Uma das razões é que a eleição em distritos 

plurinominais (sobretudo quando se faz uso da lista fechada) permite a introdução de 

cotas que favorecem a apresentação de um número mínimo de mulheres na lista, ou 

alternância de gênero quando a lista de candidatos é organizada. (...) A Câmara dos 

Deputados com maior percentual de mulheres representadas é a da Suécia (47%) e a com 

o menor é a de Belize (3,3%). A média de mulheres nos legislativos de países que 

adotam a representação proporcional é de 21,8%, valor superior à média dos sistemas 

majoritários (15,2%) e dos sistemas mistos (12,9%). Mas a variação dentro de cada 

família de sistemas eleitorais é intensa: por exemplo, a Indonésia, que utiliza a 

representação proporcional, tem apenas 4,1% de mulheres na Câmara dos Deputados; 

por outro lado, a Tanzânia, que usa a representação majoritária em distrito uninominal, 

tem 30,4% de mulheres no Legislativo.83 
 

A distorção relacionada à representatividade ficaria ainda maior nas hipóteses de o grupo 

eleito representar menos da metade dos votos de seus concorrentes. Para sanar este problema, 

criou-se em algumas situações a necessidade da obtenção de maioria absoluta, onde um candidato 

precisa obter mais da metade dos votos válidos para se eleger. Como essa situação muitas vezes 

não ocorre, criou-se a votação em dois turnos, passando para o segundo turno os dois candidatos 

mais votados no primeiro turno, de forma a garantir que haja uma maioria absoluta para um lado. 

Sobre essa questão Nicolau destaca:  

 

No sistema majoritário de um único turno a tendência é que menos candidatos 

concorram – pois os partidos têm apenas uma disputa para negociar as alianças – e os 

eleitores adotem com mais frequência o voto útil (deixar de votar no candidato preferido 

para votar em outro com mais chance de vitória). No sistema de dois turnos, mais 

candidatos concorrem no primeiro turno – pois há possibilidade de que alianças sejam 

feitas entre o primeiro e o segundo turnos – e menos eleitores tendem a adotar o voto 

útil.84 
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Apesar das críticas de que o modelo privilegiaria apenas uma maioria, é de se entender 

que o governo de uma sociedade pela maioria é pressuposto da democracia e que, pela difusão de 

ideias e convencimento, pode-se criar diferentes entendimentos acerca de diversos temas, que 

fazem com que um grupo, que é maioria em um determinado momento, não necessariamente seja 

maioria no próximo sufrágio. A grande vantagem da representação majoritária é que ele criaria 

um estreito vínculo entre representante e representados que, em tese, confere um maior 

monitoramento por parte dos eleitores. 

No Brasil, o sistema majoritário funciona junto com a votação em dois turnos (caso a 

maioria absoluta não tenha sido obtida no 1º turno) para presidente, governador e prefeito em 

cidades com mais de 200.000 eleitores. 

A votação em dois turnos é muito benéfica na medida em que permite maior debate e 

propicia uma reorganização de opções para o eleitor, o que dificulta a aprovação de candidatos 

com alto índice de rejeição, pois estes até podem receber boa votação no primeiro turno, mas 

dificilmente conseguiriam uma maioria absoluta no segundo turno. O que evita que candidatos 

tido como radicais vençam. Esse sistema acaba favorecendo candidatos mais ponderados e 

próximos ao centro do espectro político, o que geralmente pode ser considerada uma vantagem. 

Também proporciona a possibilidade de o eleitor votar em candidatos que não sejam os 

mais conhecidos ou favoritos a ganhar, pois ele sabe que o voto em um candidato “menor” 

mesmo que não o faça vencer estará contribuindo para que haja um segundo turno. Os maiores 

custos para a realização de um segundo turno certamente podem ser considerados como uma 

desvantagem. 

Em dois turnos, existe a garantia de que vencerá o candidato que melhor se adeque aos 

pontos de vista da população local. Em uma cidade com maioria simples e 1 turno, pode 

facilmente ocorrer de um candidato que recebeu apenas 25% dos votos acabar eleito, a depender 

da dispersão dos outros votos em candidatos diferentes. Que condições de legitimidade um 

candidato que recebeu apenas ¼ dos votos dos eleitores teria para governar? Sobretudo no caso 

deste eleito possuir uma rejeição maior que a quantidade de votos recebida, não seria o ideal dos 

casos. 
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Utilizando-se da maioria absoluta este tipo de situação não ocorre, já que terá de receber 

mais da metade dos votos em, pelo menos, uma oportunidade, senão no primeiro turno, ocorrerá 

no segundo turno de votação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

3. PROPOSTAS DE REFORMA 

 

3.1 A QUESTÃO DA REPRESENTAÇÃO POR ESTADOS 

 

Como dito, na sistemática atual existe uma enorme discrepância entre a 

representatividade atribuída a eleitores de diferentes Estados. Nas eleições para deputados 

federais, ainda que seja seguida uma certa proporção, os limites máximos (70) e mínimo (8) de 

representantes que cada ente federativo terá na Câmara, gera situações aparentemente bastante 

irrazoáveis onde eleitores de Estados pouco populosos teriam muito mais voz no Congresso por 

via de seus representantes, do que eleitores de Estados mais populosos. 

Para Dejalma Cremonese: 

 

Alguns estados estão sub-representados em relação a outros, como São Paulo, por 

exemplo, que estaria sub-representado com seus 70 deputados federais em relação a 

Roraima, que estaria super-representado por possuir oito deputados para a Câmara 

Federal, segundo determinação da Constituição Federal de 1988. Onze pequenos estados 

estariam super-representados: todos têm menos de 1,6% da população, índice que lhes 

daria direito a menos de oito deputados. O pior caso é o do estado de Roraima, que elege 

oito deputados (1,6% da Câmara) mesmo com apenas 0,08% da população brasileira. O 

sistema vigente no Brasil concede um deputado para cada 534.850 paulistas, enquanto 

Roraima elege um deputado para cada 14.500 habitantes, tornando o voto roraimense 

36,9 vezes mais forte que o de um paulista. Sobre a questão da representação dos estados 

na Câmara dos Deputados. As maiores discrepâncias aparecem no Acre, no Amapá e em 

Roraima com 8 deputados cada estado. Por outro lado, São Paulo aparece com 70 

deputados, o que constitui um déficit de 41 deputados, segundo o cálculo dos 

especialistas. Para que a reforma política tivesse êxito, ela deveria corrigir essa 

discrepância, assim passando a evitar que alguns estados sejam favorecidos pelo excesso 

de representantes em relação a outros, que têm um número reduzido de representantes.85 
 

Sendo certo que a Câmara é a casa dos representantes do povo, essa situação causa 

bastante discussão no que tange à isonomia entre o tratamento a populações de diferentes 

Estados. O que existe hoje é bem claro, o voto de um eleitor vale mais que o de outro. A Câmara 

não representa o povo igualmente. 

Sobre a representação presente no Senado, ao menos cumpre-se o que se promete, o 

Senado representa as Unidades da Federação, os Estados. Desta forma, as 3 cadeiras atribuídas a 

cada um deles não têm nem a presunção de representar o povo, e sim as Unidades Federativas. O 

ponto positivo é que esta configuração tende a “segurar” mais os Estados, evitar anseios 
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separatistas. Um Estado pouco populoso tendo apenas uma representação proporcional ao seu 

número de habitantes em ambas as Casas Legislativas o tornaria mais “esquecido” que na 

configuração atual. 

Levando tudo em consideração, o Senado representa os Estados, que por sua vez 

representam o que? Não seria o povo a “norma fundamental”86 de todo o sistema representativo? 

Muitos creem que sim e que, por isso, esta questão da sub e super-representação deveria ser 

objeto de uma reforma. 

 

3.2 FIM DAS COLIGAÇÕES 

 

O fim das coligações é sem dúvida um dos grandes alvos da desejada reforma política. 

Tem sido proposto o fim das coligações nas eleições proporcionais (para os cargos de deputado 

federal, deputados estadual, deputado distrital e vereador). Permanecendo apenas as coligações 

para as eleições majoritárias, cargos de presidente da República, senador, governador e prefeito. 

Esta mudança tem o condão de gerar um fortalecimento aos partidos políticos, vez que 

dificultaria a eleição de candidatos de pequenos partidos, que hoje buscam apresentar poucos 

candidatos, mas com grande potencial de voto para conseguirem atingir o quociente eleitoral com 

a ajuda dos votos recebidos por outros partidos coligados.  

Portanto, uma das consequências do fim das coligações seria concentrar os eleitos nos 

maiores partidos. Dessa forma, essa mudança diminuiria a quantidade de partidos com 

representantes na Câmara dos Deputados, o que, em tese, facilitaria a governabilidade, facilitando 

o trabalho do governo eleito em buscar apoio para suas propostas, já que teria que negociar com 

um menor número de partidos.87 

O professor da Universidade de Brasília e cientista político David Fleischer acha que o 

fim das coligações pode representar uma eficiente cláusula de barreira ao dificultar o êxito de 

candidatos de partidos menores, diz ele: 

 

                                                           
86 A Norma Fundamental é um conceito de Teoria do Direito desenvolvido pelo jurista austríaco Hans Kelsen, no 

âmbito de sua Teoria Pura do Direito. Para Kelsen, a Norma Fundamental é uma norma pressuposta no plano lógico 

jurídico, sendo fundamento último de validade do ordenamento jurídico. 
87 Coligações muito perto da extinção. Revista Em Discussão! Ed. nº 24. Senado Federal. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/emdiscussao/reforma-politica/materia.html?materia=coligacoes-muito-

perto-da-extincao.html>. Acesso em: 10 maio. 2017. 
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Muitos partidos vão entender que não vão conseguir eleger ninguém. O quociente 

eleitoral é maior quanto menor o número de deputados eleitos por estado. Um quociente 

pode ser de 13% em um estado e de 2% a 3% do eleitorado em outro, como São Paulo. 

Em vez de procurar coligações, os partidos pequenos buscariam fusões ou incorporações 

a outros partidos.88 
 

De outro lado, há quem pense que a fragmentação da Câmara dos Deputados entre 

vários partidos não representaria necessariamente um enfraquecimento dos partidos políticos, 

pois não teria efeitos práticos relevantes no sentido de diminuir o número de partidos com 

representantes. E ainda poderia vir a causar efeitos negativos como a regionalização de certos 

partidos, que teriam mais dificuldades em eleger ao menos um representante em cada unidade 

federativa brasileira.89 

Para o consultor legislativo Márcio Nuno Rabat, da Câmara dos Deputados: 

 

O que tem acontecido é que poucos partidos correm o risco de participar de eleições 

proporcionais não coligados, principalmente em circunscrições com poucas vagas. 

Quase sempre, os partidos só concorrem isoladamente quando têm perspectivas 

eleitorais muito favoráveis e, salvo imprevisto, alcançam com facilidade o quociente 

eleitoral sozinhos, ou quando têm perspectivas eleitorais muito desfavoráveis e 

concorrem mais para dar a conhecer suas posições políticas que para realmente disputar 

lugares.90 
 

De forma geral, é possível notar que as coligações costumam ser defendidas pelos 

pequenos partidos, enquanto que os grandes advogam pelo seu fim. Neste sentido, Humberto 

Costa (PT-PE) classificou sua existência como uma “excrescência” do sistema eleitoral. Roberto 

Requião (PMDB-PR) afirmou que os partidos criam coligações apenas para aumentarem os 

tempos de propaganda eleitoral gratuita.91 
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<http://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/reforma-politica/coligacoes-reeleicao-e-voto-facultativo>. Acesso 

em: 10 maio. 2017. 
90 Coligações muito perto da extinção. Revista Em Discussão! Ed. nº 24. fev. 2015 Senado Federal. Disponível em: 

<http://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/reforma-politica/coligacoes-reeleicao-e-voto-facultativo>. Acesso 

em: 10 maio. 2017. 
91 Coligações muito perto da extinção. Revista Em Discussão! Ed. nº 24. fev. 2015 Senado Federal. Disponível em: 

<http://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/reforma-politica/coligacoes-reeleicao-e-voto-facultativo>. Acesso 

em: 10 maio. 2017. 



41 
 

Quanto às distorções geradas entre os eleitos por cada partido dentro de coligações, se 

comparado à quantidade de candidatos que seriam eleitos caso determinados partidos não 

tivessem se coligado, informa Bernardo Santoro, diretor do Instituto Liberal: 

 

A possibilidade de haver coligações para pleitos proporcionais gera algumas distorções 

na representatividade partidária. “O PT, por exemplo, terá 70 cadeiras nessa legislatura, 

quando o certo seria ter 71, o que é uma diferença desprezível, representando com 

fidelidade a sua representatividade junto ao povo. Já o PSDB deveria ter entre 58 e 59 

deputados, mas terá apenas 54. O PMDB, por outro lado, deveria ter apenas 57 

deputados e, no entanto, terá 66, sendo o grande campeão desse arranjo.92 
 

Já para Luiz Henrique (PMDB-SC), as coligações criam um “mercado de legendas” por 

tempo de televisão.93 

E a respeito desse mercado, o que se vê é que pode ser entendido exatamente ao pé da 

letra, com o surgimento de inúmeras denúncias de compra de apoio de partidos para fins de 

composição de coligações, como exemplo cita-se uma denúncia noticiada no Jornal Folha de São 

Paulo: 

 

A JBS pagou mais de R$ 50 milhões a partidos políticos que integraram a base aliada da 

campanha de Aécio Neves, candidato do PSDB à Presidência da República em 2014. 

Segundo delação do lobista e delator Ricardo Saud, a JBS comprou o apoio de 12 

partidos, sendo que R$ 9,4 milhões foram pagos por meio de caixa dois. Ele conta que, 

desse valor, R$ 4 milhões foram liquidados com notas fiscais emitidas a empresas 

indicadas por Paulinho da Força, presidente do Solidariedade. 

Ao total, a sigla recebeu R$ 15,2 milhões do frigorífico, sendo que R$ 11 milhões foram 

declarados. 

O partido que mais recebeu recursos foi o PTB, sendo R$ 17,9 milhões por vias oficiais 

e pouco mais de R$ 2 milhões em espécie. 

A terceira sigla que mais recebeu dinheiro foi o PMN, campeão em caixa dois. Saud 

informou que deu R$ 6,6 milhões à sigla, sendo R$ 1,3 milhão oficialmente e R$ 5,3 

milhões em espécie. O responsável por pegar o dinheiro vivo foi o primo de Aécio, 

Frederico Medeiros, preso desde quinta-feira (18) e um dos delatados pela JBS. 

O DEM recebeu R$ 2 milhões em declarações oficiais. Saud contou ainda que a empresa 

pagou mais R$ 2 milhões ao presidente da sigla Agripino Maia, um dos coordenadores 

da campanha de Aécio. O delator não diz, porém, se o dinheiro foi pago por caixa dois 

ou declarado à justiça eleitoral. 

As demais doações feitas pela JBS para comprar apoio para a campanha de Aécio foram 

declaradas, sendo R$ 1,5 milhão ao PMDB, R$ 1 milhão ao PT do B, R$ 650 mil ao 
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PTN, R$ 650 mil ao PTC, R$ 500 mil para o PEN, R$ 150 mil ao PSL, R$ 100 mil ao 

PSC e R$ 50 mil. 

Na delação da Odebrecht tornada pública em abril, o ex-executivo Alexandrino Alencar 

relatou a compra em dinheiro vivo de partidos para compra da base aliada da chapa de 

Dilma Rousseff em 2014. A empreiteira pagou, segundo ele, R$ 7 milhões a cada um 

dessas siglas: PROS, PC do B e PRB, totalizando R$ 21 milhões desembolsados.94 
 

Outro exemplo do mesmo problema envolvendo compra de partidos para formação de 

coligações foi noticiado pela Reuters: 

 

O ex-presidente da Odebrecht Ambiental Fernando Reis, que depôs nesta quinta-feira no 

processo que pode levar à cassação da chapa Dilma-Temer, disse que a empreiteira 

repassou 4 milhões de reais em recursos de caixa dois para "consolidar" o apoio do PDT 

à chapa nas eleições presidenciais de 2014, disse à Reuters uma fonte que teve acesso ao 

depoimento. 

De acordo com Reis, o então presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, pediu que 

Reis procurasse Alexandrino de Alencar, ex-executivo da empresa, porque este 

"precisava de apoio". 

A ajuda, segundo Reis, seria pela proximidade que ele teria com lideranças do PDT e 

para que o partido aceitasse os 4 milhões de reais em troca de consolidar sua 

participação na coligação de Dilma Rousseff e Michel Temer, vencedora da eleição 

presidencial de 2014. 

Alexandrino, que foi diretor de Relações Institucionais da empreiteira e vice-presidente 

da Braskem, teria ficado responsável por negociar o apoio de cinco partidos --além do 

PDT, PRB, PROS, PcdoB, e PP-- em troca de repasses financeiros. 

Reis informou ainda que o pagamento foi feito em quatro parcelas de um milhão de reais 

cada, entre agosto e setembro de 2014. 

O ex-presidente da Odebrecht Ambiental é o segundo executivo da empresa a ser ouvido 

no processo que apura irregularidades na campanha de 2014 e no qual o PSDB, autor da 

ação, pede a cassação da chapa.95 
 

Chegou a existir, nas eleições de 2002, o que era chamado de verticalização das 

coligações, que previa que a mesma coligação feita nacionalmente para disputa da presidência 

deveria ser seguida em outros Estados. Esta verticalização não durou muito tempo, tendo sido 

derrubada quatro anos depois com o advento da Emenda Constitucional nº 52.96 

O fim das coligações poderia acarretar na ocorrência de diversas fusões, onde dois ou 

mais partidos se juntam para formar um novo; e incorporações, onde um ou mais partidos são 
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incorporados por outro e deixam de existir. Isto em virtude do previsível enfraquecimento das 

legendas menores, sobretudo com a possível criação de uma nova cláusula de barreira que 

estipularia uma meta de desempenho aos partidos políticos.97 

Sobre o tema, Gilmar Mendes destaca: 

 

Andaríamos bem se avançássemos com a questão das coligações e a cláusula de barreira. 

Também seria grande ganho desconstitucionalizar a questão do sistema eleitoral, para 

deixar que o próprio jogo político partidário e a formação da maioria permitam fazer 

experimentos institucionais.98 
 

3.3 CLÁUSULA DE BARREIRA 
 

É chamada de cláusula de barreira toda disposição normativa que dificulte o acesso à 

representação parlamentar a um partido, ou que simplesmente dificulte a sua existência. A 

cláusula de exclusão teria como objetivo diminuir a vasta quantidade de partidos com 

representantes no parlamento, de forma a fortalecer os grandes partidos e limitar a criação de 

“partidos de aluguel”.99 

Já houve uma tentativa de se limitar o funcionamento de partidos que não atingissem 

determinados índices eleitorais. Foi aprovado em 1995 um projeto que estabelecia uma cláusula 

de barreira aos partidos que não alcançassem 5% dos votos dados para a Câmara, estes não teriam 

pleno funcionamento parlamentar, por exemplo: não teriam participação no Fundo de 

Financiamento Partidário, nem acesso ao rádio e à televisão para fins de propaganda eleitoral 

gratuita.100 

Esta cláusula deveria entrar em vigor a partir das eleições de 2006. Entretanto, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que a cláusula de barreira seria inconstitucional. Por 
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decisão unânime, os ministros presentes acompanharam o voto do relator, ministro Marco Aurélio 

Mello, que considerou que a legislação provocaria o "massacre das minorias".101 

Considerou-se que tal cláusula (Lei nº 9.096/1995102 – Lei dos Partidos) restringiria 

demasiadamente as possibilidades de partidos ideológicos terem representantes eleitos e 

representassem seus grupos, um revés para a democracia. Há quem entenda que a pulverização 

partidária no sistema eleitoral brasileiro é um falso problema, pois não causa nenhuma ameaça à 

democracia brasileira.103 

Atualmente o projeto que ganha força no Congresso (uma PEC), já tendo sido aprovado 

pela Comissão de Constituição e Justiça, estabelece que cada partido precisaria ter, ao menos, 2% 

dos votos válidos para deputado federal em todo o país, para poder ter funcionamento 

Legislativo. Esta regra seria aplicada nas eleições de 2018 como regra de transição. Já a partir de 

2022, o percentual necessário seria o de 3% dos votos válidos em pelo menos 14 unidades 

federativas, sendo no mínimo 2% dos votos em cada unidade da federação.104 

Esta PEC cria ainda como solução para os chamados “partidos ideológicos”, a 

possibilidade de formarem federações partidárias, por meio das quais partidos poderiam se unir e 

funcionar em bloco. Deste modo, cada federação teria os mesmos direitos e deveres de partidos. 

Também ficaria possibilitado ao deputado ou vereador que se elegesse por um partido que não 

atingiu o percentual de desempenho, a possibilidade de mudar de partido.105 

 

3.4 VOTO EM LISTA FECHADA 

 

No sistema brasileiro de lista aberta, o eleitor, ao votar em um candidato de sua 

preferência, muitas vezes, de forma involuntária, ajuda a eleger outro candidato de perfil 

diferente, seja dentro do mesmo partido, ou pior, em um partido político diferente em função das 
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coligações. Deste modo, ao se votar em um candidato do DEM, dependendo de sua coligação, 

pode-se acabar ajudando a eleger um candidato do PC do B, e vice-versa. 

A lista fechada traria outra dimensão a esta questão, já que o eleitor teria mais clareza 

sobre qual partido representa efetivamente seus ideais, assim como teria certeza sobre quem seu 

voto estaria ajudando a eleger, ao contrário do que ocorre no sistema de lista aberta, sobretudo no 

sistema de lista aberta com a existência de coligações para eleições proporcionais. 

No sistema de lista fechada, é feita uma lista com os nomes dos candidatos do partido, 

onde cada candidato está num grau de prioridade escolhido pelo próprio partido, à medida que o 

partido vai alcançando um quociente eleitoral, vão sendo eleitos os primeiros da lista em diante. 

A escolha do eleitor não é direcionada diretamente a um determinado candidato, e sim à lista. 

Na maioria dos países que adotam o sistema proporcional, as listas são fechadas e não 

abertas como no Brasil, de forma a serem eleitos os candidatos constantes nestas listas de acordo 

com a ordem estabelecida pelo partido. O voto em lista aberta teria o que muitos consideram um 

problema, que é a sobrevalorização do candidato em relação ao partido, um voto mais pessoal e 

menos ideológico, que inclusive traria fortes disputas internas causando desunião dentro do 

próprio partido.106 

Como a lista é aberta, gera também um número enorme de candidatos, já que para o 

partido muitas vezes é até benéfico lançar vários candidatos que possam aumentar os índices de 

votação recebidos, mesmo sabendo que a maioria destes pleiteantes não possuem a menor 

chance. 

Situação que, no entanto, tende a mudar um pouco, já que a nova cláusula de barreira 

estipula que, para ser eleito, um candidato deve alcançar ao menos 10% do quociente eleitoral. 

Desta forma, pode não ser mais tão vantajoso para um partido dispersar seus votos em diversos 

candidatos, pois, por mais que alcance o quociente eleitoral algumas vezes, se não tiver 

candidatos suficientes com 10% ou mais deste quociente, poderá ficar sem eleger o número de 

representantes equivalentes, ou até ficar sem eleger ninguém. 

É de se destacar também que, no sistema de lista aberta, a responsabilidade de 

fiscalização do candidato ficaria extremamente diluída, já que, além de se poder votar em 

candidatos de zonas distantes da que o eleitor mora, acabam entrando muitos representantes com 
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votações pequenas, não referendadas pelo povo, candidatos desconhecidos que pouco guardam 

relação com quem direta ou indiretamente o elegeu.107 

No sistema de lista fechada esta situação já seria bem diminuída, já que os concorrentes 

já seriam mais conhecidos, estariam em menor número, e o eleitor ao votar na lista saberia 

exatamente em quem está depositando a sua confiança. 

Uma questão muito relevante é a de qual critério seria adotado na elaboração destas 

listas fechadas, e é aí que reside grande parte das críticas que este modelo recebe, a princípio esta 

escolha ficaria a cargo de cada partido. Mas esse detalhe teria uma influência enorme na 

avaliação que se tem deste modelo, poderiam haver primárias internas, a escolha poderia ser feita 

pela própria diretoria do partido. Fato é que, sendo essa escolha facultada ao partido, uma 

renovação na Câmara tenderia a ser dificultada, pois os membros influentes do partido 

dificilmente abririam mão dos primeiros lugares nas listas.108 

Outro questionamento seria de que a lista fechada não resolveria a falta de identidade do 

representante com o representado, visto que o eleitor não poderia mais escolher o seu candidato 

diretamente, teria que votar em uma lista onde possivelmente sua prioridade de escolha não seria 

prioridade na lista de seu partido. 

Jairo Nicolau ainda destaca que a grande valorização da influência dentro do partido 

para se eleger poderia ser um problema, para ele: 

 

O fato de serem os partidos os responsáveis exclusivos pela definição de quais 

candidatos serão eleitos lhes dá enorme centralidade no sistema de lista fechada. Essa 

característica faz com que os políticos tenham mais incentivos para se dedicar ao 

trabalho partidário do que em outras versões de sistema proporcional, nas quais o eleito 

tem alguma influência sobre a lista. Afinal, a dedicação ao trabalho partidário pode ser 

fundamental para a definição de que posição determinado militante ocupará na lista. 

Essa tem sido a principal crítica que o sistema de lista fechada recebe nos países que o 

adotaram. O reduzido incentivo que os deputados têm de prestar conta de suas atividades 

ao eleitorado tem contribuído para um afastamento entre representados e 

representantes.109 
 

Para muitos, a proibição das coligações, uma mudança menos radical do atual sistema, 

que parece gozar de maior apoio, já teria o efeito almejado pelos defensores da lista fechada: o de 
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fortalecer os partidos. Além do mais, fortalecer os partidos a qualquer custo não significaria 

necessariamente algo de positivo para a democracia, diminuir o nível de interferência do eleitor 

poderia se provar não ser uma ideia adequada. 

Para Alessandro Molon (Rede/RJ): 

 

A votação em lista fechada entregará aos partidos políticos, cuja credibilidade está no 

limbo, o poder de escolher a ordem dos candidatos a deputados federais, estaduais e 

vereadores que concorrerão ao pleito. O eleitor, então, passaria a votar não mais no 

candidato de sua escolha, mas no partido e na relação de nomes apresentada, as vagas 

seriam, assim, preenchidas de acordo com a lista pré-determinada e o número de votos 

recebidos pela legenda. Ora, se a população olha para o Congresso Nacional e as demais 

casas legislativas e não se vê refletida, delegar esta escolha aos dirigentes partidários 

certamente não contribuirá para que os cidadãos se sintam melhor representados. 

Sob as novas regras, salvo raras exceções, candidatos articularão junto a caciques 

partidários seu lugar na fila. A disputa que hoje acontece nas urnas será antecipada nos 

restritos círculos das legendas, com direito a todos os vícios que a população tem 

condenado. Afinal, qual será o candidato novato, distante da burocracia e acordos de seu 

partido, que conseguirá ser o primeiro da lista? 

Não haverá renovação. E a intenção do Congresso é esta mesma: mudar para deixar tudo 

como está. Desta forma, a lista fechada garantiria as primeiras posições a parlamentares 

alvo de investigações que buscam a reeleição para manter o foro privilegiado. 

Encontrariam, assim, uma blindagem contra a rejeição do voto popular. 

A lista fechada é, portanto, o pior cenário para uma reforma política realizada agora, pois 

congelará o Congresso, assim como está, no momento de sua maior crise de 

representatividade. Em vez de oferecer uma sobrevida a este sistema corrompido, é 

urgente aproveitar esta oportunidade para romper e reconstruir. Dos escombros, vemos a 

esperança de renovação, com espaço para fazer diferente em grande escala, norteados 

pela ética, pela justiça sócio ambiental, e pela igualdade de oportunidades.110 
 

Por outro lado, destaca Ricardo Penteado: 

 

[...] A primeira qualidade do sistema da lista fechada é a transparência que o eleitor tem 

sobre quais serão seus possíveis representantes se o partido obtiver um certo número de 

cadeiras no parlamento. 

A segunda qualidade é a importância que ganha o partido como unidade ideológica, já 

que ele tem o monopólio constitucional da representação política. 

Convém lembrar, aliás, que o regime de fidelidade partidária estabeleceu que o mandato 

dos representantes proporcionais pertence à legenda e não individualmente ao 

parlamentar. 

Coerente com isto, nada mais natural do que se votar numa bancada que lhe seja 

ideologicamente atrativa e não alimentar a ilusão de que se está elegendo um único 

representante que seria a voz de tantos quantos nele sufragaram. 

Em suma, no sistema atual de lista aberta existe uma disputa partidária interna que é 

impropriamente arbitrada pelo eleitor, que pensa estar votando em um só representante 

quando na verdade vota na sigla. Já no sistema de lista fechada o cidadão sabe que está 

votando no partido e numa bancada que retrata um projeto coletivo. 
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Anote-se ainda: o financiamento de campanhas partidárias seria mais racional do que o 

financiamento de candidaturas individuais. Na primeira, os recursos são direcionados às 

propostas políticas, ao passo que no sistema de lista aberta os recursos financeiros são 

desperdiçados numa contenda entre integrantes do mesmo partido que disputam entre si. 

Por último, não se diga que o eleitor fica refém do partido, porque ninguém o obriga a 

votar nele. O essencial é não levar gato por lebre.111 
 

3.5 LISTA FLEXÍVEL 

 

O voto em lista flexível seria um meio termo entre a lista aberta e a lista fechada, 

funciona da seguinte maneira: assim como na lista fechada, o partido apresenta uma lista com os 

nomes indicados em ordem de prioridade. Ao eleitor cabe votar nesta lista, ou votar em nomes 

desta lista de forma isolada, a fim de alterar a ordem dos eleitos. A lista flexível é empregada na 

Suécia, na Noruega, na Holanda, na Bélgica, na Áustria, na República Tcheca, na Estônia e na 

Indonésia.112 

O critério utilizado para que a ordem dos eleitos seja alterada varia entre os países que o 

utilizam. De forma geral, pode-se afirmar que estes votos individuais teriam que superar uma 

cota pré-estabelecida. Como exemplo, Jairo Nicolau destaca: 

 

Na Holanda, por exemplo, a cota é calculada para cada um dos partidos: total de votos 

do partido dividido pelo número de cadeiras que ele elegeu. Na Suécia, um candidato 

precisa obter mais de 8% dos votos da lista. Nos dois países, um candidato que 

ultrapassa a cota tem prioridade em relação aos candidatos ordenados pelo partido. 

Vejamos com mais detalhe o funcionamento da lista flexível da Bélgica. Os eleitores 

podem alternativamente votar em um nome ou em um partido. Para a distribuição de 

cadeiras entre os candidatos de um partido é necessário calcular uma cota (votos do 

partido divididos pelas cadeiras obtidas). As primeiras cadeiras são ocupadas pelos 

candidatos que individualmente atingiram a cota. A seguir, os votos dados ao partido são 

transferidos para os primeiros nomes da lista, até que estes cheguem aos valores da cota. 

O mesmo procedimento é repetido para o segundo nome da lista, e assim 

sucessivamente, até que todos os votos partidários sejam transferidos.113 
 

Ainda segundo Nicolau, essa possibilidade de alteração da ordem da lista apresentada 

pelos partidos, vem sido pouco utilizada nestes países que a adotam, onde os eleitores têm 

acabado por, em sua grande maioria, votar na legenda partidária.114 
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A lista flexível teria, portanto, em teoria, uma junção dos benefícios e malefícios dos 

sistemas de lista aberta e também de lista fechada. Para saber com qual ele mais se pareceria, 

dependeria muito da fórmula adotada para que os votos individuais pudessem alterar a ordem da 

lista. Se o entrave por essa mudança de ordem for grande, penderia mais para o lado da lista 

fechada, se for mais superável, se pareceria mais com o de lista aberta. 

Entretanto, o que se nota é que, na prática, esta ordem não vem sendo muito alterada, 

tendendo assim a lista flexível a ter basicamente os mesmos efeitos de um sistema de lista 

fechada, que, conforme mencionado, deixam o partido como figura centralizadora, e diminuem o 

grau de interferência do eleitor sobre os nomes que são eleitos. 

 

3.6 VOTO DISTRITAL 

 

Enquanto no sistema proporcional é a soma dos votos que os candidatos de um partido 

recebem mais os votos na legenda que determina a quantidade de eleitos de um partido. No 

sistema distrital, cada Estado é dividido em distritos, cuja quantidade equivale ao número de 

cadeiras que o Estado possui na Câmara. São eleitos os candidatos que forem mais votados em 

cada distrito. 115 

Importante salientar que a quantidade de eleitos por distrito pode variar muito, existe 

uma enorme variedade de sistemas aplicados pelo mundo, fala-se em um eleito por distrito 

apenas por ser a variante mais comum deste sistema. 

Para que a divisão do Estado não crie distorções relativas à representatividade, de forma 

semelhante ao que ocorre com relação ao número de deputados federais e de senadores por 

unidade federativa, o Estado seria dividido em distritos que possuam um número populacional 

semelhante.116 Da mesma forma, este é outro aspecto que encontra diferentes versões ao redor do 

mundo. 

No sistema distrital, a eleição do representante em cada distrito poderia ser feita por 

maioria simples ou por maioria absoluta com dois turnos que, como já exposto, tende a 

proporcionar uma representação mais justa e menos distorcida do que a mera maioria simples. 
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A grande vantagem deste sistema seria uma maior aproximação do representante com o 

povo, pois não seria possível votar em candidatos de regiões distantes, só poderiam ser votados 

concorrentes do mesmo distrito. O que tenderia a estreitar a ligação entre a população e o 

Legislativo. Desta forma, argumenta-se que seria mais fácil para o eleitor de fiscalizar seus 

representantes que, por sua vez, teriam de dar respaldo para seu distrito. Suas ações não 

passariam despercebidas. 

No sistema proporcional, muitos candidatos acabam sendo levados ao cargo em virtude 

da massiva votação obtida pelo seu partido/coligação, não necessariamente recebida por ele, por 

isso acabam sendo “desconhecidos” para a maior parte do povo. Sem ligação com quem o elegeu, 

este congressista acaba sendo menos cobrado. Esta situação cria uma crise de representatividade 

que muito é criticada nos dias hodiernos, parlamentares que não representam quem os elegeu. 

Este é o maior combustível dos que defendem não só o sistema distrital como também o distritão. 

Entre as principais críticas ao sistema, destaca-se o menor comprometimento que estes 

deputados distritais teriam com as causas nacionais, é como se advogassem bem mais em causa 

do próprio distrito, do que pelo verdadeiro interesse nacional ou até do próprio Estado.117 

Neste diapasão, o jornalista Milton Temer diz: 

 

[...] não aceito o voto distrital. Nem o conceito de que o parlamentar tem que representar 

a sua base. Parlamentar pode representar a sua base na Câmara de Vereadores e na 

Assembléia Legislativa; na Câmara dos Deputados o projeto é nacional. 118 
 

No mesmo sentido, Requião sustenta que a organização já é distrital; o voto distrital 

aplicado aos cargos da Câmara transformaria o Congresso Nacional numa espécie de associação 

de bairro. A distritalização existente do prefeito e do governador do estado já é suficiente.119 

Este modelo tende a massacrar minorias que, espalhadas entre distritos, muito 

dificilmente conseguiriam eleger representantes, visto que cada distrito elegeria apenas um 

congressista. Também não seria nada fácil organizar os Estados em distritos com populações 

equivalentes, o que certamente seria objeto de muita disputa. 
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3.7 VOTO DISTRITAL MISTO 

 

O sistema misto busca unir características do sistema de representação proporcional e do 

sistema de representação majoritário, de forma a suavizar os efeitos de cada um, formando um 

sistema considerado mais equilibrado. Existem dois principais tipos de sistemas mistos: o 

paralelo e o de correção.120 

O sistema misto paralelo é o mais simples encontrado, onde o resultado da eleição 

proporcional não influencia no resultado da eleição majoritária e vice-versa, uma fórmula não 

altera o resultado da outra. Nesse sistema, as vagas são usualmente divididas em quantidades 

iguais entre os dois sistemas de representação. Juntando ambos os resultados, está formada a 

Assembleia Legislativa em questão.121 

Já o sistema misto de correção, trata-se de um sistema um pouco mais complexo, onde o 

resultado de um sistema representativo tem influência direta no resultado do outro, havendo uma 

interdependência entre eles. Características específicas de cada lugar à parte, será tido como base 

o modelo alemão. 

Nesse sistema, os eleitores votam no partido em uma lista fechada que cada um 

apresenta, e votam em um candidato em seu distrito que será eleito por maioria simples. Fica 

facultado ao eleitor votar na lista de um partido e, nas eleições distritais, votar em um candidato 

de um partido diferente.122 

Realizada a votação, as cadeiras que um partido ganha nacionalmente são distribuídas 

proporcionalmente à quantidade de votos que o partido recebeu em cada Estado, por exemplo: se 

no Brasil o PMDB obteve 100 cadeiras em todo país, e 25% de seus votos vieram de São Paulo, 

logo, 25 cadeiras irão para São Paulo. Essas 25 cadeiras serão distribuídas entre os candidatos 

eleitos em cada distrito paulista, e as vagas que sobrarem serão preenchidas pelos candidatos no 

topo da lista partidária. Caso haja mais candidatos eleitos nos distritos de um Estado do que vagas 
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concedidas pela lista partidária, o partido tem direito a cadeiras extras, de modo que todos os 

candidatos eleitos nos distritos sejam eleitos.123 

No Brasil, tramita a PEC 61/2007, que traz esta proposta de modelo para o País, de 

forma bem similar ao modelo alemão. Seriam realizadas duas votações, distritais e na legenda do 

partido que, por sua vez, apresentaria uma lista fechada. Nessa lista fechada, poderiam constar 

também nomes que estivessem concorrendo às vagas distritais.124 

Cada Estado seria dividido em uma quantidade de distritos equivalente à metade 

(arredondando para cima) das vagas para deputados federais em disputa. Estes distritos elegeriam 

um representante cada e teriam de observar uma equivalência populacional entre eles, não 

devendo haver disparidades maiores que 10% na quantidade populacional.125 

Um partido com 15% dos votos em um determinado Estado ocuparia 15% da bancada 

daquele Estado na Câmara dos Deputados. Os candidatos que fossem eleitos nos distritos iriam 

preencher essas vagas, se faltassem vagas a serem preenchidas, estas seriam completadas pelos 

candidatos com maior prioridade na lista fechada apresentada pelo partido.126 

Caso os eleitos nos distritos pelo partido superassem os 15% de deputados que o Estado 

elege, o partido não elegeria nenhum outro pela lista, mas, em compensação, os eleitos nos 

distritos teriam sua vaga assegurada. Desta forma, poderiam haver mais de 513 deputados eleitos 

para a Câmara dos Deputados.127 

 Quanto aos suplentes, a transição para o sistema misto também geraria algumas 

mudanças. Os deputados eleitos pela lista partidária seriam substituídos, em caso de licença ou 

vacância do mandato, pelos nomes subsequentes na própria lista, na ordem estabelecida. 
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Enquanto que os deputados eleitos através dos distritos seriam substituídos através de eleição 

suplementar, sendo utilizada a lista apenas na hipótese de a vaga surgir nos seis meses anteriores 

à eleição regular programada.128 

Para o líder do PSDB na Câmara, Antônio Carlos Pannuzio (SP): 

 

O voto distrital misto é uma solução porque une as virtudes do voto de lista com as do 

voto distrital. Fortalece os partidos políticos e, ao mesmo tempo, aumenta a coesão e o 

contato permanente entre o eleitor e o seu candidato (...). Entendemos que chegou a hora 

de enfrentar a realidade dos fatos e vir com uma reforma em profundidade.129 
 

Em contraponto, Sartori não confia na efetividade destes sistemas mistos, para ele: “É 

possível que os defensores dos sistemas híbridos acreditem que estão conseguindo o melhor dos 

dois mundos; mas é provável que consigam, na verdade, um híbrido que combine os defeitos dos 

dois componentes e produza filhos bastardos”.130 

Apesar de ser vendido como um sistema muito equilibrado, este modelo alemão 

encontra problemas na requisição de apenas maioria simples para as vagas distritais, o que pode 

ocasionar grandes distorções no que tange à representatividade (apesar desta situação ser 

suavizada por conta dos candidatos eleitos pela lista fechada). 

Além disso, as vagas que os partidos alcançam são preenchidas primeiramente por 

representantes distritais que, como mencionado, costumam possuir maior comprometimento com 

causas locais, em detrimento das nacionais. Se o sistema distrital é particularmente complicado 

para as minorias, no distrital misto alemão, as sobras sendo preenchidas pela lista fechada, 

também não lhes dão nenhuma garantia de representação. 

Quanto à maior facilidade de fiscalização e cobranças, característica muito atribuída ao 

sistema distrital, Bruno Reis discorda deste ponto: 

 

A ideia de que vamos ter visibilidade garantida por termos um representante por distrito 

é bem fantasiosa. Frequentemente sabemos melhor o que se passa na Câmara em 

Brasília do que aquilo que faz o síndico do prédio em que moramos. Essa visibilidade 

                                                           
128 Senado analisa proposta que une voto em lista fechada com voto distrital. Senado Notícia. 24 mar. 2017. 

Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/24/proposta-une-voto-em-lista-fechada-com-
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130 SARTORI, 1996, p. 93 apud. REIS, Guilherme Simões. O sistema eleitoral misto alemão e o mito do melhor 

dos mundos. Laboratório de Estudos Hum(e)anos, UFF. Nº 132. 04/2015. P. 25-38. 2 abr. 2015. Disponível em: 
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depende da existência de um sistema de comunicação plural e uma imprensa 

independente ativa e diversificada. E tudo isso vai depender também da existência de 

oposição partidária local viável. Se temos um só representante por distrito, e o PMDB 

tem um cara no local que controla os canais de comunicação e os fluxos de recursos, a 

competição seca, e a visibilidade dos atos vai embora junto.131 
 

Quanto à pretensa proporcionalidade de tal sistema, Gallagher e Mitchell apontam uma 

falha: 

 

Como observam Gallagher e Mitchell (2005, p. 542), é possível, inclusive, que dois 

partidos aliados – um deles com fortes candidatos locais – aumentem significativamente 

a bancada da coalizão por meio da estratégia de explorar essa brecha para a 

desproporcionalidade: eles lançariam nos distritos os candidatos locais fortes e pediriam 

que os eleitores votassem na legenda do partido aliado que não possui tais candidatos. 

Haveria, assim, a possibilidade de a aliança ter até o dobro de parlamentares que 

proporcionalmente lhe caberiam, posto que todos os eleitos nos distritos asseguram suas 

cadeiras mesmo que seu partido não tenha direito a elas proporcionalmente – o que seria 

justamente o caso do partido que pediu votos para o outro.132 
 

3.8 DISTRITÃO 

 

Também conhecido como voto único não transferível. O distritão é um tipo de sistema 

majoritário onde os representantes são eleitos por maioria simples, de forma que apenas os mais 

votados em cada distrito seriam eleitos, a diferença para o sistema distrital simples é que no 

distritão cada Estado seria considerado um único distrito, e não seria dividido em vários outros. 

Assim, São Paulo, por exemplo, seria um único distrito que elegeria 70 deputados com base no 

sistema majoritário, sendo eleitos apenas os mais votados, sem quociente eleitoral, sobras de 

votos ou votos na legenda.133 

A principal vantagem deste sistema está em garantir que os mais votados sejam sempre 

eleitos, independentemente de qualquer outro fator, de forma que não mais ocorreria uma 

situação comum no sistema proporcional que é a de um candidato com poucos votos seja eleito 

no lugar de um que obteve mais ou bem mais votos. 
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Segundo Michel Temer: 

 

(O sistema) segue o princípio constitucional de eleger os candidatos mais votados. 

Só se candidatará quem souber que tem chance de se eleger. Isso vai diminuir 

sensivelmente o número de candidaturas de cada partido e tornará a fala dos candidatos 

mais programática. 

Hoje o sistema proporcional prestigia o partido político em detrimento da vontade da 

maioria popular".134 
 

Entretanto a que custo? O sistema do distritão traz consigo diversos pontos 

questionáveis, principalmente o fato de tender a causar uma enorme distorção na representação 

da população. Por exemplo: uma parcela grande da população pode simpatizar com o candidato 

X e seu partido, se esse grupo votar em peso neste candidato, quase que certamente estaria 

garantindo-o entre os eleitos. 

Entretanto, poderia ser apenas este eleito para representar uma quantidade muito grande 

de pessoas. Ao mesmo tempo, uma parcela menor da população que dividisse mais seus votos 

entre outros candidatos poderia obter a maioria. Desta forma, o pensamento da maioria da 

população não estaria refletido entre os eleitos, este sistema tem esta propensão a causar enormes 

distorções de representatividade. 

Além disso, o distritão relega os partidos a uma importância mínima, o voto passa a ser 

totalmente pessoal, com uma grande disputa interna nos partidos, que inclusive teriam de se 

desdobrar tentando induzir o seu eleitor a não concentrar seus votos apenas em um de seus 

candidatos, além do mais poderia ser complicada a tarefa de dividir adequadamente o 

financiamento público entre seus candidatos. 

Neste aspecto do enfraquecimento partidário, o líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini, 

faz uma dura crítica ao sistema, para ele: “É o fim da democracia brasileira, porque cada 

candidato será um programa. Quem propõe isso será derrotado por artistas, jogadores de futebol, 

promotores e delegados”.135 

 Se por um lado poderia ser mais fácil para as minorias focarem em um candidato dentro 

do Estado e conseguirem elegê-lo e, comparado ao voto distrital onde o Estado é dividido em 
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pequenos distritos. Por outro, se dividissem seus votos, poderiam não eleger ninguém ou até 

elegeriam mais candidatos do que em tese deveriam, o distritão parece um verdadeiro “jogo de 

azar”. 

 

3.9 OBRIGATORIEDADE DO VOTO 

 

Como dito, o voto no Brasil é obrigatório e o cidadão que não votar sofre com sanções 

impostas pelo Poder Público, que restringe diversos direitos de quem não vota e nem justifica o 

motivo de não votar.  

É muito utilizado em defesa do voto obrigatório, o argumento de que o voto facultativo 

poderia consolidar a dominância dos grupos mais favorecidos na sociedade, visto que, 

historicamente, o que se nota é uma abstenção muito maior entre os grupos reconhecidos como 

minorias. 

Para Fábio Konder Comparato: 

 

[...] os únicos, nas eleições, perfeitamente conscientes da verdadeira personalidade 

política dos candidatos, e do que a eleição de cada candidato significará concretamente 

para o país, são os membros das classes dominantes, da minoria absoluta do eleitorado. 

Esses votam friamente, votam com a cabeça, com o bolso. 136 
 

Para o apoio do voto facultativo, argumenta-se que em uma democracia o voto não deve 

ser uma obrigação, e sim um direito, é assim que é feito na esmagadora maioria dos países 

democráticos. Além do que com o voto facultativo, votam aqueles que possuem maior 

consciência política, aqueles que sabem melhor o que estão fazendo. Sendo uma obrigação, 

muitos vão e não praticam o voto consciente. Seria uma ilusão creditar que, com o voto sendo 

obrigatório, os cidadãos ficariam mais conscientes e politizados.137 

Além disso, diante da agravada crise política que vive o Brasil, onde cidadãos buscam 

por mais direitos e não mais deveres, permanecer compelindo o eleitor soaria contrário ao que o 
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dilema. Coleção Filosofia & Política. Livro 5Facos – UFSM, Edição do Kindle, Localização 182-195. 
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povo deseja, segundo pesquisas realizadas pelo próprio Senado, onde 85% dos votantes apoiavam 

a ideia do voto facultativo.138 

Hélio Schwartsman sustenta que: 

 

Em minha opinião, o voto livre deve ser defendido por razões filosóficas e não táticas ou 

estratégicas. Antes de tudo, precisamos recusar a ambigüidade direito-dever. Ou o voto é 

um direito ou um dever, não podendo partilhar dessas duas naturezas simultaneamente.... 

Ao tornar o voto obrigatório, nós de algum modo reduzimos o grau de liberdade que 

existe por trás da decisão espontânea do cidadão de ir à seção eleitoral e escolher um 

candidato.139 
 

Quanto ao voto facultativo, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco 

Aurélio Mello, ressalta: "Sou a favor do exercício da cidadania, do voto facultativo, mas 

precisamos avançar culturalmente para que os brasileiros em geral percebam a importância do 

voto"140. 

Desta forma, é de se incentivar o debate político no país, para que se tenha cidadãos 

mais politizados, capazes de definir consciente e voluntariamente o futuro do País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 PIRES, Guto Giangiulio C. Voto facultativo x voto obrigatório. Jus Brasil. Disponível em: 

<https://gutogiangiulio.jusbrasil.com.br/artigos/142023487/voto-facultativo-x-voto-obrigatorio>. Acesso em 26 maio 

2017. 
139 SCHWARTSMAN, Helio. Do direito de não votar. Folha Online. 30 maio 2002. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/helioschwartsman/ult510u356288.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2017.  
140 ARAÚJO, Carla. ‘É hora de pensar no voto facultativo’, diz presidente do TSE. Agência Estado. 24 mar. 

2014. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,e-hora-de-pensar-no-voto-facultativo-diz-

presidente-do-tse,1144610>. Acesso em 26 maio 2017. 

https://gutogiangiulio.jusbrasil.com.br/artigos/142023487/voto-facultativo-x-voto-obrigatorio
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,e-hora-de-pensar-no-voto-facultativo-diz-presidente-do-tse,1144610
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,e-hora-de-pensar-no-voto-facultativo-diz-presidente-do-tse,1144610


58 
 

CONCLUSÃO 

 

Após a análise do histórico da legislação eleitoral brasileira dos tempos de império até 

os dias de hoje, pôde-se perceber um cenário de constantes mudanças no processo eleitoral do 

país. Mudanças que tendiam a acompanhar os acontecimentos e a fase vivida pela sociedade.  

Inicialmente havia uma sociedade completamente dependente do império, como se viu 

na constituição outorgada por Dom Pedro I, imposta sem a participação dos representantes do 

povo. 

Aos poucos, à medida que a sociedade foi evoluindo, o processo eleitoral foi ficando 

cada vez mais democrático (com exceção dos períodos antidemocráticos). Restrições censitárias, 

de gênero, e outras mais foram desaparecendo. Ocorreram mudanças nos sistemas eleitorais, cada 

vez mais engajados em proporcionar uma representação adequada às minorias, até que se 

chegasse ao modelo existente na atualidade. 

Foi visto que o sistema adotado nas eleições para o legislativo, com exceção do Senado, 

o proporcional de lista aberta, está sob constante ataque. Sobretudo em meio a uma crise política, 

acabou se tornando um verdadeiro “bode expiatório” para a crise de representatividade que 

parece existir entre o povo e seus representantes. 

Diante disso, foram analisadas várias ideias e propostas que pretendem alterar não só o 

sistema vigente, como também outros aspectos do processo eleitoral atual. Sobre elas, chegou-se 

à seguinte conclusão: 

Quanto à representação dos estados no Congresso Nacional, entende-se que o sistema 

atual é injusto, não representa a realidade, e não trata os representados com isonomia. Ao se 

estabelecer um limite máximo e mínimo de deputados por estado, cria-se uma desproporção 

muito grande entre a representatividade que eleitores de estados menos populosos possuem, se 

comparados a eleitores de estados bastante populosos. 

No Senado, é justificável (ainda que questionável) tal disparidade entre população e 

número de representantes, visto que esta é a casa de representação dos Estados, e dessa forma a 

quantidade de três senadores por Unidade Federativa não feriria seu propósito. Já no que diz 

respeito à Câmara, casa de representação do povo, tal discrepância parece injustificável ao sub-

representar eleitores de estados mais populosos. O que ocorre é bem claro, o voto de um eleitor 

vale mais que o de outro. A Câmara não representa o povo igualmente. 
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Já o fim das coligações aparenta ser um caminho importante a se tomar, em busca da 

valorização dos partidos políticos, de seus conteúdos programáticos e, principalmente, para que 

votos em candidatos populares não acabem beneficiando outros de ideologia diferente em virtude 

da legenda da coligação.  

A inserção da cláusula de barreira para o pleno funcionamento de partidos políticos, 

embora polêmica, é um passo importante para a desfragmentação do congresso que, como 

exposto, traz consequências negativas para a governabilidade. A diminuição do número de 

partidos em funcionamento pleno também tenderia a levar o eleitor a ter uma maior noção da 

ideologia dos maiores partidos. 

A obrigatoriedade do voto por mais que possa dificultar os efeitos de práticas como 

compra de votos, não gera o efeito esperado de criar uma consciência política na população. Leva 

pessoas despolitizadas às urnas, que muitas vezes votam sem consciência coletiva, elegendo 

candidatos por motivos menos nobres do que pelas suas propostas. Além do mais, um povo que é 

obrigado a votar, não é um povo verdadeiramente livre. 

Quanto às propostas de sistemas eleitorais apresentadas, o de lista fechada não parece 

ser a melhor das opções, também não atenderia nenhum anseio da população. É um modelo 

extremamente centralizador, com propensão a perpetuar “caciques políticos” no poder. Em meio 

à investigações e prisões de políticos, ainda soa estranho a tentativa de sua implementação, visto 

que este sistema facilitaria a eleição de políticos de renome e investigados que, sendo eleitos, 

teriam direito ao foro privilegiado. 

A lista flexível, conforme apontado, pode parecer bastante tanto com a lista fechada, 

alternativa que não é defendida, quanto com a lista aberta. Leva consigo também as desvantagens 

dos dois tipos. Entende-se que se a lista flexível se aproximasse mais da aberta, poderia ser um 

modelo interessante, entretanto, não mudaria muito o que existe na atualidade. 

Considera-se que o voto distrital, assim como o distritão, esse em maior escala, não são 

modelos adequados para o sistema eleitoral brasileiro. Pois estes tendem a gerar grandes 

distorções na representação do povo. 

Como exposto, casos esdrúxulos podem ocorrer, de a maioria sair vastamente derrotada, 

o que só agravaria qualquer crise de representatividade existente. O desperdício de votos é uma 

desvantagem impossível de ser ignorada. Ressalta-se que a maior proximidade entre eleitor e 
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candidato seria um mito, e que a divisão de um estado em pequenos distritos (caso do distrital) 

poderia criar verdadeiros “currais eleitorais”, tirando o foco ideológico do voto. 

Provavelmente o modelo em maior proeminência de todos, o sistema distrital misto, 

possui características interessantes que poderiam até se encaixar bem no contexto brasileiro. 

Entretanto, por unir características de dois sistemas que aqui não são defendidos, o distrital e o 

proporcional de lista fechada, a conclusão que se chega é que esta também não seria a melhor 

opção a ser adotada. Como exposto no trabalho, este sistema possui suas falhas, e traz consigo 

desvantagens de ambos os sistemas de que deriva. 

Diante do estudo dos temas, o entendimento que se chega é de que o sistema 

proporcional de lista aberta, apesar de possuir suas desvantagens, e ser criticado por eleger 

candidatos com votação inexpressiva, é o sistema que melhor representa a população de um local. 

O descarte de votos é muito pequeno se comparado ao de outros sistemas apresentados. Junto da 

criação de uma cláusula de barreira e do fim das coligações, o sistema proporcional de lista aberta 

existente no Brasil seria aprimorado. 

O que se vê é que não há unanimidade a respeito do melhor sistema eleitoral de todos, 

muito pelo contrário, existe uma grande variedade de sistemas que ainda sofrem variações de 

lugar em lugar. Apesar da preferência pela proporcionalidade e liberdade conferida ao eleitor no 

sistema vigente, entende-se que a melhor escolha de sistema eleitoral poderá variar de acordo 

com o lugar em que é aplicado, importar modelos que teoricamente dão certo no exterior não é 

garantia de sucesso. O mais efetivo será sempre aquele que melhor se adequar e atender as 

necessidades da sociedade em que está inserido.  
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