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RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade analisar os sistemas eleitorais brasileiros à luz do 

conceito de democracia, percorrendo a evolução histórica desses sistemas no país até aos que 

foram implementados pela Constituição Federal de 1988. Assim, foram explicitados os 

sistemas eleitorais vigentes no Brasil, dando enfoque ao sistema proporcional que elege a 

maioria dos cargos do legislativo, o qual vêm sofrendo várias críticas de estudiosos, vindo a 

ser cogitado modelos para sua substituição, de modo que o trabalho em tela também discute 

tais modelos, esmiuçando ainda os projetos legislativos nessa seara. Salienta-se a importância 

dessa discussão, uma vez que restou concluído o declínio do sistema proporcional, sendo 

necessária uma reforma política do processo eleitoral a fim de sanar os problemas apontados. 
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ABSTRACT 

The present paper has purpose to analyse the election systems in Brazil, according to the 

concept of democracy, presenting the historical evolution of those systems in the country until 

the ones that were implemented in the Constitution of 1988. So, it was explicated the 

elections systems that exists now in Brazil, pointing that the ‘proporcional system’ witch 

elects most of the legislative positions, has been suffering a lot of criticizes, and has been 

discussed others models to replace it. However, the present paper discuss these new models, 

analysing the legislative projects. It is important this discussion, because the conclusion of 

this paper configured de decline of the ‘proporcional system’, being needed a political reform 

of election procedure to heal all the problems pointed out. 
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1. Introdução 

 O presente trabalho tem o objetivo de analisar os sistemas eleitorais brasileiros, sua 

história, atual vigência (legislação e doutrina), possíveis crises e discussões e novas 

concepções passíveis de serem adotadas pelo ordenamento brasileiro, à luz de critérios 

democráticos previamente definidos com base no modelo de democracia adotado pela 

Constituição Republicana Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Para tanto, necessário 

inicialmente definir um conceito para democracia e determinar qual modelo foi implementado 

no Brasil, para posteriormente estabelecer os critérios democráticos específicos a serem 

levados como enfoque, pelos quais se tratarão a análise dos sistemas eleitorais. 

 Esclarece-se que não é um objetivo do presente trabalho discutir se o modelo de 

democracia adotado pelo Brasil configura um modelo realmente democrático dentro de 

parâmetros de estudiosos sobre o que é a democracia e/ou o que um Estado necessita para ser 

democrático, tendo em vista que essa discussão levaria a um trabalho acadêmico por si só.  O 

objetivo do trabalho reside em evidenciar se o sistema eleitoral brasileiro reflete o modelo de 

democracia escolhido pela CRFB/88 ou não, dentro de critérios preestabelecidos. 

 Portanto, necessário estabelecer que o conceito de democracia, desde seu nascimento 

na antiguidade grega até a modernidade, sofreu adaptações, uma vez que por definição da 

própria palavra, a democracia é o governo do povo, da maioria (ROSENFIELD, 2003, p. 4), 

sendo exercida, a época de sua criação, pela própria população em praça pública a qual 

externava sua opinião política, onde por maioria se decidia (ROSENFIELD, 2003, p. 27). 

Hoje, dada a delimitação territorial e instauração do Estado, torna-se impossível ouvir a 

opinião de todos em praça pública para se deliberar sobre as mais diversas situações, de forma 

que a democracia teve de modificar-se para ser efetiva. 

 Não obstante as adaptações ocorridas pela democracia, o conceito basilar de ser um 

governo do povo, onde este detém o poder e, portanto, a soberania de determinar suas 

vontades, se mantém. A modificação primordial reside na forma pela qual as opiniões 

populares serão ouvidas para concretizar essas vontades, perpetuando-se o caráter 

democrático da vontade popular ser refletida no poder. 

 Robert Dahl estabelece 10 (dez) consequências desejáveis da democracia, sendo uma 

delas que “apenas um governo democrático pode proporcionar uma oportunidade máxima 

para as pessoas exercitarem a liberdade da autodeterminação – ou seja: viverem sob leis de 
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sua própria escolha” (2001, p. 59 e 66). Assim dito, Dahl determina que uma das 

características mais positivas da democracia é que a população possa viver sobre regras por si 

estabelecidas, vindo tal definição ser refletida na ‘democracia moderna’ como uma ideia 

máxima de representatividade popular nas Casas Legislativas responsáveis pela elaboração 

das leis as quais regerão a população. 

Desse modo, afere-se que a CRFB/88 adotou o modelo de democracia semidireta 

(FERREIRA FILHO, 2012, p. 110). Assim, Manoel Gonçalves Ferreira Filho aponta o 

conceito de democracia semidireta como basicamente sendo a representativa, mas “é direta na 

medida em que o povo participa de modo imediato de certas decisões” (2012, p. 102). Já José 

Afonso da Silva aponta que a democracia exige dois princípios fundamentais: a soberania 

popular e a participação do povo no poder direta ou indiretamente – democracia semidireta 

(2005, p. 133). 

 Nesse sentido, o artigo 1º, parágrafo único da CRFB/88 traz a definição de democracia 

semidireta, ao apontar que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”, sendo certo que o 

exercício do poder pelo povo de forma direta, tal qual menciona o referido dispositivo, é 

realizado por meio de plebiscito, referendo e da iniciativa popular, conforme dispõe o artigo 

14 da também Carta Magna1. 

 Desse modo, tem-se que o Brasil consagra a democracia, conquanto uma forma de 

governo atribuída ao povo (FERREIRA FILHO, 2012, p. 88), primordialmente por meio 

representativo, ante eleição de representantes que manifestarão as vontades populares no 

governo (sendo que as exceções são as formas diretas mencionadas). 

 Portanto, dentro do exercício do poder pelo povo de forma indireta, ou seja forma 

representativa, afere-se que a CRFB/88, visa “dar o efetivo exercício do poder à minoria dos 

mais capazes, eleitos pelo povo em geral” (FERREIRA FILHO, 2012, p. 92), de forma que os 

‘mais capazes’2 são os representantes do povo eleitos. 

                                                             
1 “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 

para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular. (...)” (BRASIL, 

Constituição Federal, 1988) 
2 Importante esclarecer que o termo ‘mais capazes’ no contexto apresentado no curso do texto é de que uma 

minoria, ora escolhida pela maioria, está mais apta e preparada para governar. Ou seja, pela opinião da maioria 

devem assumir um cargo no governo uma minoria de mais capazes, portanto, mais aptos a exercer a função 

pública determinada. 
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 Essa minoria dos ‘mais capazes’ (os representantes) deverão serem escolhidos por 

meio de eleições populares, de modo que uma das condições para que sejam possíveis a 

instalação e a manutenção desse modelo de democracia adotada pelo Brasil na CRFB/88, é 

pelo sistema eleitoral estabelecido, ante a manifesta necessidade de “existência de um 

mecanismo apto a receber e a transmitir sua vontade” (FERREIRA FILHO, 2012, p. 108) 

popular. 

 Dessa forma, frisa-se, o sistema eleitoral é o meio ou procedimento eleitoral pelo qual 

o povo transmite sua vontade nas urnas (eleições), devendo o mesmo refletir o caráter 

democrático da sociedade, ao permitir de fato que seja eleita uma minoria dos ‘mais capazes’ 

que represente os interesses da população em todos os seus liames. 

 Assim, o presente trabalho, como mencionado, tende a verificar se o atual sistema 

eleitoral brasileiro coincide ou colide com os princípios representativos e de soberania 

popular, uma vez que o povo em si é a fonte de poder, como dispõe o acima transcrito artigo 

1º da CRFB/88, ressaltando que será considerada apenas a parte da democracia representativa 

instituída pela Constituição para a análise dos sistemas eleitorais ora abordados, uma vez que 

o procedimento eleitoral tem vínculo próximo com a democracia representativa, por ser seu 

meio de instalação e manutenção, como mencionado. 

 Desse modo, uma vez que o povo é quem deve determinar seus representantes a fim de 

sejam espelho de suas vontades no cargo político (democracia representativa), ante ao caráter 

fundamental dessa definição dentro da democracia, necessário estabelecer critérios (quesitos 

ou elementos) de análise dos sistemas que serão abordados no trabalho, a fim de evidenciar se 

refletem essa definição democrática. 

 Aparentemente, pela própria definição de democracia representativa, tem-se que o seu 

elemento primordial é que a população seja representada da melhor forma possível, ou por 

método que distribuía e consiga refletir as diferenças opinativas do povo. Rosenfield, nesse 

aspecto, aponta que “se a ‘soberania’ residir no povo, isto significará que ela se encontra 

concretizada numa ‘Constituição’ que assegura, através de consultas eleitorais periódicas, 

que ela é verdadeiramente a expressão da vontade de todos” (2003, p. 68). 

 Portanto, o elemento representatividade é importante para auferir, por exemplo, ao 

processo eleitoral (sistema eleitoral) caráter democrático, pois se o método pelo qual os 

representantes são eleitos não conferir um espelho das opiniões e manifestações populares, ou 



4 
 

ainda uma identidade entre o representante e os representados, padece de vício o governo, por 

definição. 

 Nesse sentido, optou-se por três critérios ligados a democracia para analisar os 

sistemas eleitorais em vigência no Brasil e também os sistemas em discussão e/ou adaptados 

nos projetos para estabelecer uma nova norma. O primeiro deles é a legitimidade democrática, 

que se subdivide na representatividade parlamentar – visando à análise de representação do 

eleitor e o candidato eleito (excluindo-se o partido) (i) e na representatividade partidária – 

visando a análise de representação da população pelos partidos, incluindo as minorias 

partidárias (ii); e, por fim o terceiro, a governabilidade, discutindo a força ou fraqueza dos 

partidos políticos, o que influi em dificuldade de gestão do país (iii).3 

 Esclarece-se que a legitimidade, dentro de um conceito puro e simples, é concedida ao 

sistema eleitoral que consta positivado, ou melhor, determinado dentro da Constituição e 

demais leis eleitorais, mas não é referente a esse conceito que se discute dentro de 

legitimidade democrática. A legitimidade democrática no presente trabalho é abordada 

justamente para averiguar se a democracia é concretizada no sistema eleitoral em análise ou 

não, de forma que, no Brasil ao ser estabelecida uma democracia representativa, a 

legitimidade democrática se desdobra dentro do elemento representatividade. 

 A representatividade democrática, como já mencionado, é a capacidade do sistema 

eleitoral conseguir abarcar para os cargos eletivos a mais variada gama representativa da 

população, de forma a ser de fato um espelho das opiniões populares. Assim, subdividiu-se a 

faceta da representatividade democrática em representatividade parlamentar e 

representatividade partidária, pelas razões a seguir explicadas. 

 Primeiramente, importante apontar que a representatividade parlamentar assim foi 

denominada, apesar dos sistema eleitorais não elegerem apenas parlamentares (também os 

chefes do executivo), uma vez que se averiguou no curso da elaboração do presente trabalho 

uma maior crítica ao sistema responsável pelas eleições da maioria dos cargos do legislativo, 

de forma que os projetos em trâmite ou os novos sistemas em discussão no país atualmente 

residem em substituição do modelo de sistema eleitoral adotado para eleger esses cargos 

(sistema proporcional). 

                                                             
3 Esses critérios são, em parte, dados pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso 

(BARROSO, 2015, p. 524-525), e os outros critérios foram elaborados no curso do trabalho, ante a constatação 

de deficiência dos sistemas eleitorais vigentes, como será elucidado posteriormente. 
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 Dessa forma, já merece esclarecimento que o outro sistema eleitoral brasileiro, ora 

responsável pela eleição dos cargos do executivo e do cargo ao Senado Federal (sistema 

majoritário), apesar de ser abordado no presente trabalho para fins de didática e organização, 

de modo a ser apresentado seu conceito, disposições legais e doutrinária, não serão criticados 

à luz dos critérios ora anunciados. Portanto, os critérios democráticos estabelecidos serão 

utilizados para analisar o sistema eleitoral proporcional e os novos sistemas em discussão, 

além dos próprios projetos atuais para substituição. 

 Ainda quanto ao critério de representatividade parlamentar, necessário conceituá-lo 

para que possa ser evidenciada sua importância no presente trabalho, uma vez que é a forma 

pela qual os eleitores se identificam com o candidato eleito, criando um vínculo 

representativo do parlamentar com os eleitores, a fim de que este reflita seus posicionamentos 

na Casa Legislativa, nos moldes da democracia representativa. 

 O referido critério talvez possa ser considerado o mais importante dentre os três 

abordados no trabalho, sendo o ponto central de análise, uma vez que foi constatado uma 

grande lacuna na própria ligação entre o candidato que alcançava o cargo eletivo 

(parlamentar) com os eleitores da circunscrição eleitoral. Ou seja, não haveria identificação 

dos eleitores com seu próprio representante eleito, de forma que esse candidato não é visto 

como espelho ou aquele que leva as opiniões populares ao Parlamento, como será evidenciado 

nos capítulos posteriores. 

 Já quanto ao critério de representatividade partidária, tão importante quanto o critério 

anterior, este se resume em uma representação da população pelos partidos políticos, uma vez 

que a filiação partidária é um dos requisitos indispensáveis de elegibilidade à qualquer cargo 

eletivo no Brasil (artigo 14, §3º, V, CRFB/884). Dessa forma, verifica-se que a CRFB/88 

estabeleceu aos partidos uma relevância que merece ser considerada, até em razão da grande 

autonomia a eles conferida (artigo 17, CRFB/885), principalmente no que tange aos cargos 

eletivos pelo sistema proporcional que serão analisados, pois nesse sistema eleitoral o cargo 

do parlamentar pertence ao partido político ao qual está filiado, o que restará melhor 

elucidado oportunamente. 

                                                             
4 “Art. 14. (...) §3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: (...) V – a filiação partidária;” (BRASIL, 

Constituição Federal, 1988) 
5 “Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 

nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os 

seguintes preceitos: (...).” (BRASIL, Constituição Federal, 1988) 
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 Assim, estabelecer para análise dos sistemas eleitorais o critério de representatividade 

partidária é, na verdade, conferir a esses sistemas se eles possuem representatividade de 

ideologias partidárias diferentes que existem dentro da população, permitindo ou não que 

partidos com ideologias minoritárias alcancem vagas na Casa Legislativa, de forma a 

representar o maior contingente de opiniões (democracia representativa), dentro da relevância 

dos partidos dada pela CRFB/88 ao ser o meio pelo qual os candidatos aos cargos eletivos 

devem se apresentar à população. 

 Por fim, o critério de governabilidade estabelecido, sendo este o critério menos 

aprofundado no presente trabalho, uma vez que restou averiguado que por si só sua discussão 

seria passível de produzir um outro trabalho acadêmico, de forma que sua abordagem será 

rasa e pontual, sem maiores acréscimos ou discussões além das conclusões óbvias que foram 

encontradas. Contudo, aponta-se que o conceito desse critério reside exclusivamente na 

capacidade de um partido político possuir força ou não de governar, com base no quantitativo 

de cadeiras no parlamento que alcança, pois a obtenção da maioria das cadeiras garante um 

maior controle do que é aprovado ou vetado (influência diretamente nas decisões do 

Executivo, que se for de oposição, pouco se governa administrativamente). 

 Desse modo, o presente trabalho ao elencar esses três critérios democráticos para 

análise dos sistemas eleitorais, dará maior profundidade à discussão do primeiro critério, o de 

representatividade parlamentar, uma vez que a identificação do eleitor com o candidato eleito, 

sob a ótica dos dados estatísticos encontrados (que serão apresentados em capítulo próprio), 

gera maiores críticas ao sistema proporcional e aferem para alguns estudiosos a crise de 

representatividade do proporcional. 

 Ainda, aponta-se que a necessidade dessa análise com base nesses critérios pré-

estabelecidos se dá, principalmente, pelas certeiras argumentações do Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, o qual elucida que: 

Em quase trinta anos de vigência, o ponto baixo do modelo constitucional brasileiro 

e dos sucessivos governos democráticos foi a falta de disposição ou de capacidade 

para reformular o sistema político. No conjunto de desacertos das últimas décadas, a 

política passou a ser um fim em si mesma, um mundo à parte, desconectado da 

sociedade, visto ora com indiferença, ora com desconfiança. (...) A verdade, 

contudo, é que não há Estado democrático sem atividade política intensa e saudável, 

nem tampouco sem parlamento atuante e investido de credibilidade. É preciso, 

portanto, reconstruir o conteúdo e a imagem dos partidos e do Congresso, assim 

como exaltar a dignidade da política. O sistema político brasileiro, por vicissitudes 

diversas, tem desempenhado um papel oposto ao que lhe cabe: exarceba os defeitos 
e não deixa florescer as virtudes. É preciso desenvolver um modelo capaz de 
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resgatar e promover valores como legitimidade democrática, governabilidade e 

virtudes republicanas, produzindo alterações profundas na prática política. (2015, p. 

524-525) 

Verifica-se, portanto, que a atual conjuntura política brasileira passa por imensas 

discussões e problemas que extrapolam o tema do presente trabalho. Para abordar toda a 

problemática que a democracia brasileira precisa enfrentar seriam necessárias discussões em 

diversos outras searas que envolvem a política do país, seja em esfera administrativa ou 

legislativa, ou ainda nos setores sociais, econômicos, legais e outros. 

Alguns pontos cruciais merecem destaque, ressaltando de imediato que esses 

apontamentos não são objeto de enfoque no trabalho em tela, mas influenciam diretamente no 

sucesso da democracia representativa debatida na esfera dos sistemas eleitorais, de modo a 

serem pertinentes suas menções. São esses pontos: o peso dos votos no país, os fatores 

econômicos que influenciam nas eleições e no alcance de um candidato aos eleitores, a 

obrigatoriedade da filiação partidária mencionada, a ausência de ‘cláusula de barreira’ aos 

partidos políticos e outros. 

Todos esses apontamentos, como citado, tem influência direta na democracia 

representativa, uma vez que estabelecem quantidade inferior de votos válidos necessários para 

se eleger um candidato, por exemplo, a deputado federal em um Estado e uma quantidade 

maior para outro6, como também em razão do fator econômico nas campanhas permitir um 

alcance maior de um candidato específico do que outro, dirá quando se observa que o poderio 

econômico reside nas mãos de poucos, de forma que a Casa Legislativa reflete socialmente 

uma parcela ínfima7. 

Ainda, afere-se que a própria obrigatoriedade de filiação partidária, já mencionada 

como requisito de elegibilidade no Brasil, também se demonstra como uma problemática de 

representatividade na democracia, pois condiciona possíveis candidatos a ter que compactuar 

com ideologias específicas de algum partido político, sendo que o candidato não 

                                                             
6 Um exemplo notório disso é a necessidade de 33 mil votos válidos no Estado Roraima para se eleger um 
candidato à deputado federal e de 432 mil votos válidos para eleger outro candidato no Estado São Paulo, nas 

eleições de 2010, sendo certo que ambos os deputados federais ocupariam o mesmo cargo eleitoral, na mesma 

Casa Legislativa (BECKER, 2010). 
7 Observa-se que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014, os negros 

representavam a porcentagem populacional do país em 53,6% (VIEIRA, 2016). Contudo, na Câmara dos 

Deputados, em igual período, apenas 4,1% dos deputados federais se declaravam negros, existindo um uma 

diferença gritante entre o contingente populacional e a representação nessa Casa Legislativa (BRASIL. Câmara 

dos Deputados. Matéria de 09/10/2014. Disponível em < http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/ 

noticias/POLITICA/475684-HOMENS-BRANCOS-REPRESENTAM-71-DOS-ELEITOS-PARA-A-CAMARA 

.html>. Acesso em 11/11/ 2017). 
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necessariamente as compartilha, de modo a vedar ou limitar o alcance de futuros 

parlamentares que representem a população. E, no mais, no que tange a ‘cláusula de barreira’, 

afere-se que esta é uma medida de delimitação da autonomia dos partidos políticos, ante ao 

seu alto quantitativo no Brasil e acesso ao Fundo Partidário, o que até impede o alcance 

positivo dos critérios democráticos estabelecidos dentro dos sistemas eleitorais, como será 

rasamente abordado durante o trabalho8. 

Pelo exposto acima, ante a todos esses pontos levantados somados as análises que 

serão feitas ao longo do trabalho, vem-se questionando se a democracia representativa 

brasileira é de fato respeitada e devidamente aplicada, primordialmente se há o reflexo 

populacional em seu parlamento, inclusive em numerários matemáticos do cálculo do sistema 

proporcional que será abordado nos próximos capítulos. 

Portanto, importante estabelecer a importância da discussão do tema escolhido, pois 

atualmente se discute a Reforma Política em diversos setores, muitos deles apontados 

anteriormente, de modo que, essencialmente, evidencia-se uma maior crítica e necessidade de 

modificação ou substituição do sistema proporcional brasileiro, pois restou caracterizado um 

destoante alcance entre a teoria (do que esse sistema deveria obter) e a prática (do que o 

sistema de fato atinge e obtém) referente ao conceito de democracia representativa e os seus 

critérios apontados. 

Assim, os capítulos a seguir visam construir um raciocínio lógico ao leitor que 

permita, inclusive aos que não estão inseridos no mundo jurídico, uma compreensão didática e 

sequencial do tema, estabelecendo uma primeira construção histórica, seguida de uma 

explicação doutrinária e legal dos todos sistemas eleitorais brasileiros vigentes, dando 

enfoque a grande crítica que o sistema proporcional em específico recebe e, partindo disso, 

aos novos sistemas que são cogitados e em análise direta dos próprios projetos que correm nas 

Casas Legislativas, todos à luz desses critérios democráticos construídos nessa introdução. 

 

 

                                                             
8 Verifica-se que a necessidade de estabelecer uma limitação a autonomia dos partidos políticos e seu acesso ao 

Fundo Partidário é primordial para sucesso, inclusive, de um novo sistema eleitoral a ser adotado para eleição 

dos cargos do legislativo, ou até para manutenção do proporcional e/ou com modificações viáveis desse sistema. 

Alguns apontamentos serão mencionados ao longo do trabalho sobre a extensa e desnecessária pluralidade de 

partidos, atrapalhando a distribuição de cadeiras legislativas e a identificação do eleitor com o parlamentar, do 

eleitor com um partido específico e até da própria governabilidade, uma vez que tema diretamente ligado ao 

trabalho e também em voga de discussão – pois atinge todos os critérios democráticos estabelecidos. 
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2. A Evolução dos Sistemas Eleitorais Brasileiros na História  

Primeiramente, esclarece-se que o objetivo do capítulo histórico é evidenciar os 

sistemas eleitorais aplicados anteriormente no país, visto que, parafraseando a frase 

comumente atribuída ao filósofo político irlandês Edmund Burke, estão fadados a repetir os 

erros da história aqueles que não a conhecem, de forma que ao analisar a história dos sistemas 

eleitorais já implementados e modificados, há a possibilidade de verificar as falhas e os 

acertos já cometidos e sob qual contexto, sendo tal análise importante principalmente 

mediante uma nova crise política-eleitoral que vive o Brasil, que ficará elucidada em capítulo 

posterior. 

Assim, importante estabelecer que o presente capítulo será embasado na obra de 

Manoel Rodrigues Ferreira, “A Evolução do Sistema Eleitoral”, publicada no ano 2005 e 

disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme bibliografia, sendo certo 

que o primeiro sistema eleitoral implementado no território brasileiro é o Código Eleitoral da 

Ordenação do Reino português. 

Afere-se, dada a história que, com o advento do descobrimento das Américas em 

1500, e a colonização lusitana do território brasileiro, que perdurou durante três séculos, é 

passível determinar que as legislações que vigoraram no início da “civilização” brasileira 

advêm de Portugal, razão pela qual o primeiro sistema eleitoral brasileiro foi oriundo da 

legislação portuguesa. 

O Código Eleitoral da Ordenação do Reino português, apesar de estabelecer uma 

monarquia e não uma democracia para a escolha do chefe do executivo, determinava o regime 

monárquico em nível nacional, mas estabelecia às cidades e vilas (chamadas de Repúblicas) a 

possibilidade de eleição popular indireta para a escolha de vereadores (locais) e procuradores 

(administradores da região que seriam os primórdios do atual cargo executivo de prefeito). 

Desse modo, curiosamente se verifica que a própria Monarquia Absolutista Portuguesa foi 

responsável por apresentar um sistema eletivo popular, sendo, de certa forma, pioneira para 

introduzir os ideais no território brasileiro que viriam a explodir algumas décadas depois na 

França e na Inglaterra (Revoluções Francesas e Inglesas, respectivamente). Obviamente, essa 

forma de eleição era simplificada, primária e não representativa das massas e dos 

desfavorecidos financeiramente (somente os “homens-bons” detinham direito de voto). 

Assim, o Código Eleitoral da Ordenação do Reino de Portugal, conquanto o Estado do 

Brasil era uma extensão territorial daquele reino, foi aplicado no território por anos, sendo a 
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emblemática questão da possibilidade de eleições indiretas locais (cidades e vilas) o marco 

principal dessa norma, uma vez que as eleições indiretas se perpetuaram nos códigos e leis do 

Brasil, mesmo após a Proclamação de Independência em 1822 – e residem ainda na atual 

Constituição de 1988 (artigo 81, §1º da CFRB/88)9.  

Ainda na seara das eleições indiretas, inovando no sistema eleitoral, evidencia-se a Lei 

Saraiva, criada em 1881, durante o Império, o qual trouxe o estabelecimento de eleições 

diretas para os membros do legislativo e a Constituição de 1891 (primeira republicana do 

país), a qual estabeleceu “diretas” para o cargo de Presidente da República. Diga-se eleições 

“diretas” em aspas nesse caso, uma vez que a eleição para Presidente da República, no 

período, necessitava de maioria absoluta dos votos e, caso esse quantitativo não fosse 

alcançado, os dois candidatos mais votados nas diretas, concorreriam a um segundo turno em 

eleições indiretas, em votação pelo Congresso Nacional. 

Outro ponto evolutivo histórico foi a criação do sistema bicameral do legislativo na 

Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I. Contudo, nessa seara legislativa, em 

análise do elucidativo texto de Manoel Ferreira, houveram constantes modificações no 

sistema eleitoral brasileiro, em lapso temporal pequeno (sequência de edição de normas 

eleitorais) ou até a aplicação alternada de sistemas durante o período de 1824-1904, com 

divisão das províncias (após a República seriam denominadas Estados) ora em distritos, ora 

em unidade com adoção do “terço”. 

Ferreira aponta que essa alternância de sistema eleitorais para a eleição do legislativo, 

principalmente durante o Império, possibilitou um aperfeiçoamento do mesmo, ao ponto de 

conseguir evitar, em tese, a corrupção política, a não moralidade e a ausência de 

representatividade (dentro dos cargos que o sistema imperial de Monarquia Parlamentarista 

permitia eleger de fato): 

Durante todo o Império, os partidos, os políticos nas assembléias, os jornais, os 

publicistas, enfim, a classe dirigente da sociedade esteve voltada para o 

aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Esse esforço culminou com a Lei Saraiva, que 

colocou o Brasil entre as nações civilizadas. A República, ao instalar-se aos 15 de 

novembro de 1889, nada teria a fazer, em matéria eleitoral, senão suprimir os 

privilégios (do voto, das elegibilidades) e adaptar aquela legislação à nova 

organização político-administrativa do país. Permaneceria a essência da legislação 

eleitoral do Império, o espírito que a ditou, e que nada mais visava senão dotar o 

país de uma instituição que fosse perfeita para a época, como realmente o foi. A 

                                                             
9 “Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois 

de aberta a última vaga. §1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para 

ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.” 

(BRASIL. Constituição. 1988) 
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República, para poder sobreviver nos seus primeiros anos, teria de demolir aquele 

magnífico edifício que era a Lei Saraiva. E ao iniciar-se dessa maneira, a República 

daria o mau exemplo que seria seguido durante quase meio século, origem dos 

nossos males políticos durante todo esse interregno: as leis eleitorais feitas para 

ganhar eleições. (FERREIRA, 2005, p. 250-251) 

Ao ver desse autor, a República equivocou-se em tentar, a todo custo, concretizar o 

sistema republicano de governo, por meio de um sistema eleitoral falho e diverso do 

aperfeiçoado durante o Império, de forma que vale a elucidação desses sistemas eleitorais 

aperfeiçoados e as modificações causadas pela República, pois refletem modelos eleitorais 

semelhantes aos que vem sendo considerados atualmente.  

Assim, do período imperial acima mencionado, talvez uma das legislações que merece 

maior destaque no presente trabalho seja a “Lei dos Círculos”, em 1855, que dividiam as 

províncias brasileiras em distritos eleitorais, com quantidade de distritos determinada pelo 

número de deputados nas Assembleias Gerais (“equivalente” a Câmara dos Deputados atual – 

caráter nacional). A título de exemplo Ferreira esclarece: a Província de São Paulo, na época, 

possuía nove cadeiras de deputados na Assembleia Geral, de forma que foi dividida em nove 

distritos, sendo que cada distrito elegia um deputado para ocupar uma das cadeiras 

pertencentes a província.  

A reforma eleitoral trazida pela Lei de Círculos, com a divisão das províncias em 

círculos eleitorais, tinha o objetivo de garantir uma representatividade mais diversificada, pois 

permitiria, até então, a compatibilização dos resultados por eleição majoritária a um grupo de 

candidatos que representasse efetivamente as minorias. O intuito era enfraquecer as elites 

provinciais e nacionais do sistema de lista completa anterior, possibilitando a 

representatividade local, como elucida Ferraz (FERRAZ, 2015, apud FERRAZ, 2013, p. 254). 

No período, com a implementação da Lei dos Círculos em 1855, e com as 

subsequentes eleições para deputado em 1857, pode ser verificado que o objetivo foi atingido, 

pois possibilitou o desaparecimento das bancadas maciças nacionais (partidos maiores e 

elitizados). Assim, estatisticamente, a referida lei tinha possibilitado de fato a representação 

das minorias, quebrando a unanimidade partidária (FERRAZ, 2015, p. 14). 

Em muito se assemelha a ideia implementada na Lei dos Círculos, com o sistema 

distrital, que será explicitado posteriormente no presente trabalho, pois visa a aproximação do 

eleitor com seu candidato, tentando garantir maior representatividade com a identificação 

eleitoral durante o pleito. Contudo, não se pode garantir que, atualmente, uma legislação 

semelhante alcançaria os mesmos resultados, pois o período histórico é completamente 
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diferente, além de algumas variáveis legais (como o voto ser universal e não pautado em 

critérios financeiros). 

Ainda, o sistema eleitoral continuou a ser modificado dentro do Império, de forma que 

outra legislação do período merece destaque, pois implementou propriamente dito o sistema 

distrital na esfera federal, segundo Ferreira, qual seja a “Lei Saraiva” ou “Lei do Censo”, de 

1881. 

A lei restabelecia o sistema de eleição por distritos, em seu art. 17: “As províncias 

serão divididas em tantos distritos eleitorais quantos forem os seus deputados à 

Assembléia Geral, atendendo-se quanto possível à igualdade da população dentre 

os distritos de cada província, e respeitando-se a contigüidade do território e a 

integridade do município”. Cada distrito elegeria um deputado à Câmara dos 

Deputados, podendo eleger mais de um à Assembléia Provincial. Para ser eleito para 

a Câmara dos Deputados, o candidato deveria obter a maioria dos votos dados na 

eleição. Caso nenhum candidato a obtivesse, seria realizada nova eleição 20 dias 

após, só podendo concorrer a esse segundo escrutínio os dois candidatos mais 

votados. Não obstante cada distrito pudesse eleger mais de um candidato à 

Assembléia Provincial (número de membros da Assembléia Provincial dividido pelo 
número de distritos eleitorais), o eleitor poderia votar somente em um candidato. O 

número de eleitores que votasse, dividido pelo número de membros da Assembléia 

Provincial que o distrito iria eleger, daria o quociente eleitoral exigido para o 

candidato ser eleito. Caso algum, alguns ou todos os candidatos não conseguissem 

esse quociente, seria realizada nova eleição 20 dias após, somente para os mais 

votados. (FERREIRA, 2005, p. 230-231) 

 Curioso apontar que a Lei Saraiva implementou na esfera provincial (atualmente 

estadual, com eleição para deputados estaduais) um sistema diverso do da esfera nacional 

(para a Câmara dos Deputados). Conquanto para a Câmara dos Deputados foi implementado o 

sistema distrital, com a divisão das provinciais imperiais em distritos eleitorais, onde em cada 

distrito se escolhe um candidato por maioria dos votos10, para as Assembleias Provinciais foi 

determinado um quociente eleitoral a ser atingido pelo candidato ganhador – assemelhando-se 

ao sistema proporcional vigente. 

 Conforme aponta Ferreira, o artigo 183 da Lei Saraiva determinava que o quociente 

eleitoral seria calculado sobre o número total dos eleitores que concorrerem à eleição, 

dividindo-se o referido número pelo dos membros da Assembleia que o distrito deve eleger, 

configurando o mesmo cálculo atualmente utilizado para os cargos do legislativo (exceção do 

Senado). Portanto, pode-se verificar no período um pontapé inicial para a implementação do 

sistema proporcional em esfera nacional, tal qual o adotado na Constituição Federal de 1988, 

e por esse motivo, Ferreira enfatiza em sua obra, que o Império tinha alcançado um sistema 

                                                             
10 Pela leitura do dispositivo, além da garantia de que se nenhum candidato não alcançar a maioria dos votos, 

existiria uma nova eleição em 20 (vinte) dias, parece certo apontar que a maioria dos votos equivale ao que hoje 

se detém por critério majoritário por maioria absoluta dos votos. Explicita-se que esse critério será evidenciado 

devidamente no próximo capítulo. 
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eleitoral aperfeiçoado, afirmando que a República estragou o efetivo método eleitoral ao 

corromper os pleitos. 

 Assim, em 1889, quando proclamada a República no Brasil, na seara eleitoral existia a 

preocupação de que o sistema de eleição anterior permitisse o retorno da Monarquia, com a 

composição legislativa de maioria monarquista (não existia eleição para chefe do executivo 

no Império, somente para os cargos do legislativo, tal qual o enfoque mor do presente texto). 

Contudo, na verdade, com o advento da Constituição de 1891 e a primeira legislação eleitoral 

republicana, o “Regulamento Alvim”, em 1890, se baseou na Lei Saraiva do Império quanto 

ao processo eleitoral, tentando proteger a República de uma maioria monarquista apenas em 

outros setores eleitorais, como as elegibilidades e inelegibilidades, e inovando quanto à forma 

de governo. 

 A grande crítica do autor Ferreira ao processo eleitoral aplicado no período inicial da 

República consiste na forma pela qual as eleições para Presidente foram realizadas, pois, uma 

vez que para o Congresso Nacional foi eleito majoritariamente os candidatos do partido 

republicano, estes foram os responsáveis por escolher o Presidente e o vice da República, já se 

iniciando o período de forma corrompida. Desse modo, a Constituição de 1891 estabeleceu, 

portanto, o procedimento eleitoral a ser adotado pela recém-criada República brasileira, 

estabelecendo em seu artigo 4711 que a eleição para Presidente seria realizada por voto direto 

através do critério majoritário absoluto, e caso nenhum candidato alcance o percentual, o 

segundo turno ocorreria entre os dois candidatos mais bem votados em eleição indireta no 

Congresso Nacional. 

 Como mencionado, na eleição para deputado, a Constituição de 1891 e o Regulamento 

Alvim mantiveram o procedimento eleitoral do Império, de forma que o dispositivo 

constitucional (artigo 2812) não trouxe nenhuma modificação, apenas visou assegurar proteção 

a representatividade das minorias e concedeu autonomia aos Estados para legislarem na esfera 

eleitoral interna. 

                                                             
11 “Art. 47. O presidente e vice-presidente da República serão eleitos por sufrágio direto da nação e maioria 

absoluta dos votos. (...) §2º Se nenhum dos votados houver alcançado maioria absoluta, o Congresso elegerá, por 

maioria dos votos presentes, um dentre os que tiverem alcançado as duas votações mais elevadas, na eleição 

direta. Em caso de empate, considerar-se-á eleito o mais velho. §3º O processo da eleição e da apuração será 

regulado por lei ordinária.” (FERREIRA, 2005, p. 276-277) 
12 “Art. 28. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelos estados e pelo Distrito 

Federal, mediante o sufrágio direto, garantida a representação da minoria. §1º O número dos deputados será 

fixado por lei em proporção que não excederá de um por setenta mil habitantes, não devendo esse número ser 

inferior a quatro por estado.” (FERREIRA, 2005, p. 277) 



14 
 

Não obstante, Davalle segue o entendimento de Ferreira quanto às falhas eleitorais do 

período, apontando que a República recém instituída (chamada de República-Velha pelos 

historiadores) permitiu a perpetuação do coronelismo, que corrompia as eleições do executivo 

e legislativo, reprimindo os interesses das minorias (2003, p. 233 e ss.). 

O povo, na verdade, continuava alheio e indiferente às questões políticas, mesmo 

porque a República não significou melhoria significativa em sua condição de vida. 
Tais fatores explicam, por sua vez, a participação nos pleitos não por vontade 

própria, mas pela sua condição de dependência econômica em relação ao ‘‘coronel’’, 

o que o transformava em massa de manobra na disputa pelo poder entre os chefes 

políticos locais, mas, ao mesmo tempo, as eleições representavam o momento em 

que o eleitor barganhava ou pagava um determinado benefício. (DAVALLE, 2003, 

p. 234) 

Para Davalle, apesar do sistema eleitoral do legislativo ter se mantido o mesmo do 

Império, as demais nuances que envolvem as eleições, dirá para os chefes do executivo, como 

a introdução do presidencialismo, a grande autonomia dos Estados nas eleições e outros, 

permitiu pleitos corruptos, sem representatividade efetiva e viciadas pelos coronéis (2003, p. 

233 e ss.). 

 Desse cenário, somente com a Lei nº 35 de 1892 alterou-se o procedimento eleitoral 

para os deputados federais, passando os distritos a elegerem cada três deputados, sendo que o 

eleitor votava em 2/3 dos candidatos (possuía dois votos). Assim, os três mais votados por 

maioria simples (maioria relativa) ganhavam a eleição dentro do distrito, conforme artigos 

3613 e 4514 da referida lei. 

 Posteriormente, o autor Ferreira aponta que diversas foram as legislações eleitorais 

que se sucederam, como por exemplo a Lei nº 153 de 1893, que alterava a divisão dos Estados 

em distritos eleitorais para eleição de deputado federal, a Lei “Rosa e Silva” e outros. Mesmo 

pós Revolução em 1930, o ordenamento pátrio na esfera eleitoral sofreu gradativas 

modificações, sendo talvez a mais importante o Código Eleitoral de 1932 (Decreto nº 

21.076/32). 

 O referido Código é o primeiro promulgado no país, fazendo uma arrumação das 

legislações eleitorais. Além disso, assegurou diversos direitos como o voto feminino, o voto 

                                                             
13 “Art. 36. Para a eleição de deputados, os estados da União serão divididos em distritos eleitorais de três 

deputados, equiparando-se aos estados, para tal fim, a capital federal. Nesta divisão se atenderá à população dos 

estados e do Distrito Federal, de modo que cada distrito tenha, quanto possível, população igual, respeitando-se a 

contiguidade do território e a integridade do município. (...) §3º Cada eleitor votará em dois terços do número 

dos deputados do distrito. (...)” (FERREIRA, 2005, p. 282) 
14 “Art. 45. A pluralidade relativa dos votos decidirá a eleição de senadores e deputados; no caso de empate, 

considerar-se-á eleito o mais velho.” (FERREIRA, 2005, p. 283) 
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secreto e livre e também instituiu o sistema proporcional para eleição dos cargos do 

legislativo (com exceção do Senador), conquistas presentes até hoje.  

Assim, aponta Ferreira que durante o período republicano, pós Revolução de 1930, 

adotou-se um sistema eleitoral brasileiro que visava a representatividade do povo dentro da 

Casa Legislativa (minorias), com o Código Eleitoral de 32, em seus artigos 56, caput15 c/ 

5816. Com a instituição de sistema diverso do distrital, visando representatividade das 

minorias (o proporcional), buscava-se evitar o mal que perdurava do início da República, o 

coronelismo e os votos de cabresto, com a manipulação das eleições do executivo e 

legislativo. Notadamente, o que parece ter desencadeado a crise eleitoral do período, foi a 

modificação de outras searas da política brasileira que acabaram por interferir nos resultados, 

considerados positivos por Ferreira no Império, das eleições pelo sistema distrital ao cargo de 

deputado.  

Portanto, é difícil prever com base no histórico brasileiro, se o distrital seria bem-

sucedido ou fadado ao fracasso, como ocorreu na República Velha, resultando na modificação 

para o sistema proporcional. Pois, não só no período existiram os votos de cabresto, dado ao 

coronelismo, conforme já apontado, como nem todos os brasileiros detinham o direito ao 

exercício de votar (inexistência de sufrágio universal). Tal situação social e política difere da 

atual, inclusive quanto à própria democracia representativa, apesar de existirem denúncias de 

compra de voto nos municípios do país, principalmente no interior17, o que por si só aponta 

uma problemática no cenário presente que poderia ser expandida com a nova implementação 

de um sistema distrital, à luz do histórico do país. 

Não obstante, o Ministro Gilmar Mendes defende que após o Código Eleitoral de 1932 

instituindo o sistema proporcional, somente houve uma evolução legislativa do mesmo, 

                                                             
15 “Art. 56. O sistema de eleição é o sufrágio universal direto, voto secreto e representação proporcional.” 

(BRASIL, Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932). 
16 “Art. 58. Processa-se a representação proporcional nos termos seguintes. (...) 2º Faz-se a votação em dois 

turnos simultâneos, em uma cédula só, encimada, ou não, de legenda. (...) 5º Estão eleitos em primeiro turno: a) 

os candidatos que tenham obtido o quociente eleitoral; b) na ordem da votação obtida, tantos candidatos 

registrados sob a mesma legenda quantos indicar o quociente partidário. (...) 6º Determina-se o quociente 
eleitoral, dividindo o número de eleitores que concorreram à eleição pelo número de lugares a preencher no 

círculo eleitoral, desprezada a fração. 7º Determina-se o quociente partidário, dividindo, pelo quociente eleitoral 

o número de votos emitidos em cédulas sob a mesma legenda, desprezada a fracção. 8º Estão eleitos em segundo 

turno os outros candidatos mais votados, até serem preenchidos os lugares que não o foram no primeiro turno.” 

(BRASIL, Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932). 
17 Em 2015, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encomendou uma pesquisa sobre as eleições de 2014, a qual 

aponta que 28% (vinte e oito por cento) das pessoas entrevistadas afirmou ter tido conhecimento ou ter 

testemunhado a prática ilegal de compra de votos no Brasil. A mesma pesquisa aponta que em Roraima, Norte 

brasileiro, 71% (setenta e um por cento) da população entrevistas respondeu nesse sentido. (BRASIL, Tribunal 

Superior Eleitoral. Disponível em < www.tse.jus.br/>. Acesso em 20/10/2017). 
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lapidando-se o modelo novo (2015, p. 723-727). Desse modo, importante elencar as principais 

modificações legislativas do sistema proporcional do momento histórico em foi instituído até 

os dias atuais, contudo deixando pré-estabelecido que os pormenores desse sistema, com 

explicação dos conceitos que o envolvem, será realizado devidamente no presente trabalho 

durante a redação do capítulo 4. 

O primeiro Código Eleitoral (1932), portanto, estabelecia o sistema proporcional com 

base nos quocientes eleitorais e partidários a serem alcançados pelos partidos políticos para 

eleger seus candidatos, mas caso o número de cadeiras da Casa Legislativa não fosse 

preenchido por completo nesse momento, as remanescentes seriam preenchidas pelos demais 

candidatos mais votados na eleição (MENDES, 2015, p. 724). Com o advento da Lei nº 45/35, 

modificou-se o modo pelo qual as cadeiras remanescentes passaram a ser preenchidas, 

excluindo-se o preenchimento pelos outros candidatos mais votados, para que fosse instituído 

um novo método de distribuição, o Método da Maior Média (MENDES, 2015, p. 724-725).  

Não obstante o período ditatorial vivido pelo Brasil entre 1964 e 1985, a nova 

CRFB/88, Constituição até hoje vigente no país, visou garantir a democracia de forma 

minuciosa, primordialmente através do sistema eleitoral escolhido. Assim, é interessante 

poder averiguar o resultado da escolha de 1988 o qual se desdobra no que estudiosos chamam 

da crise eleitoral atual, oriunda nos sistemas eleitorais primordialmente no proporcional, que 

será discutida nos próximos capítulos. 

Assim como anteriormente foi feito, novamente o sistema eleitoral brasileiro encara 

uma nova possibilidade de modificação, ou melhor aperfeiçoamento (como menciona Manoel 

Rodrigues Ferreira), pautada em uma necessidade urgente de alteração no cenário político do 

país, que a cada ano parece mais precário, conforme será evidenciado posteriormente. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. O atual Sistema Eleitoral Brasileiro: disposições legais, doutrinárias e 

jurisprudenciais   

Conforme apontado no capítulo anterior, no presente capítulo serão abordados os 

sistemas eleitorais escolhidos para vigorar no Brasil, instituídos pela Constituição vigente 

(1988) e as legislações federais eleitorais. Assim, a Constituição Federal Brasileira de 1988, 

estabelece diversos artigos que trazem explicitamente o sistema eleitoral a ser adotado de 

acordo com o cargo a ser preenchido, podendo ser ele do Poder Executivo ou do Poder 

Legislativo, de acordo com o ente federativo em questão. 

A fim de tornar o trabalho organizado, separando os sistemas em tópicos diferentes, 

será explicitado o sistema eleitoral pertinente para o Poder Executivo, em todas as suas 

esferas, seja Presidente da República, Governador do Estado ou do Distrito Federal e Prefeito 

Municipal. E logo, após, o sistema eleitoral pertinente à escolha dos membros do Poder 

Legislativo, também em todas as suas esferas, seja Senador Federal, Deputado Federal, 

Deputado Estadual ou Distrital e Vereador Municipal. 

De imediato, importante esclarecer que apesar de alguns doutrinadores, como José 

Afonso da Silva, dividirem os sistemas eleitorais em dois, o majoritário e proporcional, 

subdividindo o primeiro em majoritário absoluto e majoritário simples (dando a ideia de que o 

sistema majoritário é gênero, enquanto as subdivisões são espécies dele) (2005, p. 367), esses 

sistemas serão no presente trabalho constituídos em tópicos separados, com intuito meramente 

de facilitar a didática o conteúdo. 

Importante destacar que, como supramencionado, o sistema proporcional vem sendo 

considerado em crise, como será exposto no capítulo 4, em razão da ausência de 

representatividade democrática. Contudo, importante determinar que mesmo o modelo 

majoritário poderia ser passível de análise dos critérios democráticos abarcados no presente 

trabalho, mas o enfoque se dará no sistema proporcional, dado as problemáticas primordiais 

de identificação do eleitor e seu candidato (critério representatividade parlamentar). 
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3.1.  Sistema Majoritário Absoluto 

Assim, quanto aos cargos referentes ao Poder Executivo, verifica-se, em leitura da 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988), nos artigos 77, §§2º e 3º18, 28, caput, 29, I e II, e 32, 

§2º, a adoção do sistema majoritário. 

O sistema majoritário por maioria absoluta determina que, para o candidato ao cargo 

executivo seja eleito, deve alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (SILVA, 2005, p. 

370), o que representa em termos matemáticos o equivalente à 50% + 1 voto válido 

(cinquenta por cento mais um). 

Conforme se interpreta do §2º do artigo 77, da Carta Magna, o referido critério é 

aplicado às eleições para Presidente da República e seu vice, sendo estabelecido que para a 

cálculo de eleição será descartado os votos nulos e brancos (só os votos válidos são 

admitidos). Não obstante, caso nenhum candidato ao cargo alcançar esse quantitativo durante 

a eleição ordinária (primeiro turno), o §3º do artigo 77 da CRFB/88 determina que haverá o 

chamado segundo turno de eleições, onde somente os dois candidatos mais bem votados 

competirão pelo cargo, sendo eleito aquele que atingir a maioria dos votos válidos (maioria 

simples). 

O renomado constitucionalista José Afonso da Silva denomina o sistema majoritário 

absoluto de sistema de dois escrutínios (2005, p. 367), justamente em razão de ser passível 

existir um segundo turno de eleições entre os candidatos bem mais votados, como acima 

apontado. 

Desse modo, a título de exemplo, tem-se a última eleição presidencial em 2014, onde 

em primeiro turno nenhum candidato alcançou a maioria absoluta, ficando em primeiro lugar 

a candidata Dilma Rousseff, do PT (41,59% v.v.19), e em segundo o candidato Aécio Neves, 

do PSDB (33,55% v.v.). O terceiro lugar do primeiro turno, ficou com Marina Silva, do PSB 

(21,32% v.v.), sem possibilidade de incidência da hipótese do §5º do artigo 77 a seguir 

explicitado. Como os dois primeiros candidatos bem mais votados seguem para o segundo 

escrutínio, o resultado restou entre Dilma Rousseff (51,64% v.v.) e Aécio Neves (48,36% 

                                                             
18 “Art. 77. (...) §2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a 

maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nulos. §3º Se nenhum candidato alcançar a 

maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, 

concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos 

válidos.” (BRASIL, Constituição, 1988) 
19 A sigla v.v. equivale à votos válidos. 
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v.v.), de modo que a primeira candidata ganhou as eleições para Presidente da República 

naquele ano.20 

Ainda o dispositivo constitucional (artigo 77) ainda algumas abarca hipóteses, em seus 

§§4º e 5º, determinando que em caso de morte, desistência ou impedimento legal de 

candidato, antes do segundo turno, prevalece como ganhador o de maior votação, e também 

prevendo hipótese de empate entre o segundo e o terceiro colocado do primeiro turno, com o 

impasse de qual candidato deve seguir ao segundo turno contra o primeiro lugar, 

estabelecendo previamente que deve ser qualificado o mais idoso (critério etário). 

A legislação infraconstitucional em quase nada acrescenta sobre o sistema eletivo para 

Presidente da República e seu vice, reproduzindo a redação constitucional na Lei nº 

9.504/1997 (Lei das Eleições), e acrescendo que esse mesmo critério eleitoral vale para o 

cargo de Governador do Estado e do Distrito Federal (artigo 2º, caput21) e para o cargo de 

Prefeito de Municípios com mais de duzentos mil eleitores (artigo 3º, §2º22). 

Dessa forma, na CRFB/88, o dispositivo constitucional que trata do sistema eleitoral 

para o cargo de Governador é o artigo 28, caput, parte final, em razão da remissão expressa ao 

dispositivo que abarca o Presidente da República, onde consta determinado que deve ser 

“observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77”23. Para o cargo de Governador Distrital 

a Constituição também faz remissão ao supracitado artigo, com base no §2º, artigo 3224. 

Nessa mesma linha segue o disposto para prefeito na Constituição, estabelecendo 

expressamente uma remissão legal ao artigo 77 do Presidente, quando se tratar de Municípios 

com mais de 200 (duzentos) mil eleitores, conforme leitura do inciso II do artigo 2925. 

                                                             
20 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 20/10/2017. 
21 “Artigo 2º Será considerado eleito o candidato à Presidente ou a Governador que obtiver a maioria absoluta 

dos votos, não computados os em branco e os nulos.” (BRASIL, Lei das Eleições, de 30 de setembro de 1997) 
22 “Artigo 3º (...) §2º Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas 

nos §§1º a 3º do artigo anterior.” (BRASIL, Lei das Eleições, de 30 de setembro de 1997) 
23 “Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-
á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se 

houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro 

do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77.” (BRASIL, Constituição, 1988) 
24 “Art. 32. (...) §2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do artigo 77, (...).” 

(BRASIL, Constituição, 1988) 
25 “Art. 29. (...) I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para o mandato de quatro anos, 

mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País; II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada 

no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as 

regras do artigo 77 no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores; (...)” (BRASIL, Constituição, 

1988) 
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Dessa forma, importante concluir que o cargo de prefeito de Municípios com menos 

de 200 (duzentos) mil eleitores não terá eleição por meio do sistema majoritário por maioria 

absoluta, embora o artigo 29 mencionado, que dispõe sobre a eleição municipal, não 

mencionar nitidamente outro critério a ser aplicado, razão pela qual coube à legislação federal 

tratar expressamente da matéria, como será abordado no próximo tópico. 

 

3.2. Sistema Majoritário Simples  

 Já o sistema majoritário por maioria simples, denominado por José Afonso da Silva de 

sistema de um só escrutínio ou por maioria relativa (2005, p. 370), é aquele em que o 

candidato vencedor apenas precisa alcançar a maioria dos votos válidos sobre todos os outros 

candidatos, sem atingir nenhuma porcentagem específica, de modo que inexiste segundo turno 

de eleição. 

 Esse modelo eleitoral brasileiro aplica-se ao cargo de Prefeito para Municípios com 

menos de 200 (duzentos) mil eleitores e, como mencionado no tópico anterior, apesar de não 

existir uma previsão constitucional que elucide expressamente o majoritário por maioria 

simples a esse cargo do executivo, as legislações federais eleitorais trataram do tema nos 

artigos 3º da Lei das Eleições26 e 83 do Código Eleitoral. 

 Os dispositivos infraconstitucionais, como o artigo 3º mencionado, definem como 

eleito para o cargo de Prefeito aquele que conseguir a “maioria dos votos”, sem determinar se 

por maioria absoluta ou simples. Contudo, o próprio §2º que acompanha o artigo em questão 

aponta o critério majoritário por maioria absoluta em específico aos Prefeitos de Municípios 

com mais de 200 (duzentos) mil eleitores, esclarecendo a existência do critério diferenciado 

para os Municípios com menos eleitores. 

 Nesse mesmo sentido consta no artigo 83 do Código Eleitoral27, definindo aos cargos 

de Prefeito e vice-prefeito (menos duzentos mil eleitores), como também para o Senado 

Federal, o “princípio majoritário” para as eleições, entendendo-se pelo critério majoritário por 

maioria simples. 

                                                             
26 “Art. 3º Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em 

branco e os nulos.” (BRASIL, Lei das Eleições, de 30 de setembro de 1997) 
27 “Art. 83. Na eleição direta para o Senado Federal, para Prefeito e Vice-Prefeito, adotar-se-á o princípio 

majoritário.” (BRASIL, Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965). 
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 A Constituição vigente trata das eleições para Senador no artigo 4628, estabelecendo 

que, além do princípio majoritário, as eleições para esse cargo dos Estados e do Distrito 

Federal (3 Senadores para cada ente, com mandato de 8 anos) devem ser realizadas de quatro 

em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. 

 A fração mencionada no referido dispositivo reflete apenas que as eleições para 

Senador como ocorrem a cada quatro anos, sendo que o cargo tem mandato de oito anos, a 

cada eleição se alterna a quantidade de vagas para o cargo. Em um ano de eleição para o 

Senado é um terço das três vagas por Estado ou Distrito Federal (1 candidato eleito), em outro 

ano é de dois terços das vagas (2 candidatos eleitos). 

 À título explicativo, verifica-se as eleições de 2010 para Senador no Estado do Rio de 

Janeiro, onde concorreram os candidatos para preencher duas vagas pelo respectivo Estado. 

Os candidatos eleitos foram Lindbergh Faria do PT (28,65%) e Marcelo Crivella do PRB 

(22,66%)29, ressaltando que nenhum deles precisou alcançar mais da metade dos votos 

válidos, em razão do critério majoritário simples das eleições para o Senado. 

 Já nas eleições de 2014, com apenas uma vaga para o Senado, o candidato mais bem 

votado no Rio de Janeiro foi Romário Faria do PSB, alcançando o incrível percentual eleitoral 

de 63,43% dos votos válidos30, mesmo sem necessitar de mais da metade dos votos para subir 

ao cargo. 

 Curioso apontar que o cargo de Senador é o único do legislativo que atualmente faz 

uso do critério majoritário como sistema eleitoral no Brasil, o qual tem a característica 

primordial de eleitor votar na pessoa do candidato (voto personalizado)31, de forma que todos 

os outros cargos desse Poder se inserem no sistema proporcional de eleição, que será 

devidamente esclarecido a seguir. 

 

                                                             
28 “Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 

princípio majoritário. §1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. 

§2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, 
alternadamente, por um e dois terços. (...)” (BRASIL, Constituição, 1988) 
29 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 20/10/2017. 
30 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 20/10/2017. 
31 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 26.604, em 04/10/2007, de Relatoria da Ministra Cármen 

Lúcia, determinou que os cargos eleitos pelo sistema majoritário (seja absoluto ou simples) recebem o voto 

personalizado do eleitor, de forma que podem mudar de partido político durante o mandato sem prejuízo. 

Conquanto os cargos eleitos pelo sistema proporcional não podem, vez que a característica principal desse 

modelo é o voto na legenda (no partido). (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 

26.604. Relatora Ministra Cármen Lúcia. Disponível em < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp? 

docTP=AC&docID=552057>. Acesso em 20/10/2017) 
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3.3. O Sistema Proporcional 

 Por fim, o último sistema eleitoral vigente no Brasil, o proporcional, adotado com o 

intuito de permitir a representação das minorias nas Casas Legislativas, como mencionado no 

capítulo 2, e tendo como característica primordial o eleitor votar no partido (um só voto por 

eleitor), de forma que mesmo que o voto seja nominal (em nome do candidato) este só é o 

veículo pelo qual o partido político se manifesta (o candidato representa o interesse do 

partido). 

 Assim, permite-se a possibilidade de dois tipos de votos no proporcional, o voto na 

legenda (no partido) e o voto nominal (no candidato daquele partido), reiterando que apesar 

da divisão, todos os votos desse sistema pertencem ao partido político ou coligação, conforme 

decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5081, de relatoria do Ministro 

Luís Roberto Barroso32. 

 Os artigos 27, §1º33, 32, §2º e o artigo 45 da CRFB/88 determinam os cargos de 

Deputado Federal e Deputados Estadual e Distrital para serem eleitos por esse modelo, 

devendo de imediato ser explicitado que a previsão legal expressa para o cargo de Vereador 

consta no artigo 84 do Código Eleitoral34. 

 O sistema proporcional, tal qual instituído pelo Código Eleitoral, é complexo e 

apresenta novos conceitos para o cálculo matemático que apontará a quantidade de cadeiras 

que um partido terá na Casa Legislativa. Desse modo, a fim de tornar simplificada a 

exposição, no presente trabalho será seguida a divisão didática do cálculo proporcional criada 

por José Afonso da Silva, o qual repartiu o sistema proporcional brasileiro (escrutínio de lista) 

em seis tópicos e esclareceu seus pormenores: a) votos válidos; b) quociente eleitoral; c) 

quociente partidário; d) distribuição dos restos; e) determinação dos eleitos; e, por fim, f) falta 

de quociente eleitoral (2005, p. 372-375). 

                                                             
32 No julgamento da ADI foram discutidas problemáticas de “infidelidade partidária”, em razão de troca de 
partido pelos candidatos eleitos no curso do mandato. Dentro do voto do Relator, definiu-se pertencer o voto do 

sistema proporcional ao partido, de forma que o candidato, como regra, não poderia trocar de legenda durante 

seu mandato. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5081. Relatoria do 

Ministro Luís Roberto Barroso. Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp? 

docTP=TP&docID=9175293>. Acesso em 21/10/2017) 
33 “Art. 27. (...) §1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta 

Constituição sobre sistema eleitoral (...).” (BRASIL, Constituição, 1988) 
34 “Art. 84. A eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, obedecerá 

ao princípio da representação proporcional na forma desta lei.” (BRASIL, Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15 

de julho de 1965). 
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Os votos válidos (a) são os únicos votos contabilizados no pleito, não sendo eles os 

brancos e os nulos. Dessa forma, nenhum voto em branco, por exemplo, será destinado a 

partido auxiliando na contagem para o alcance do quociente eleitoral. Assim, tem-se o 

conceito de quociente eleitoral (b), o qual determina o numerário médio de quantos votos 

válidos são necessários para preencher uma das cadeiras da Casa Legislativa, de forma que tal 

valor visa distribuir o mais equitativo possível, as cadeiras parlamentares em razão dos votos 

dos eleitores (representatividade máxima a ser alcançada), descrito legalmente no artigo 106 

do Código Eleitoral, transcrito a seguir. 

Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos 

apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a 

fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior. (BRASIL, Código 

Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965). 

Em análise do dispositivo acima, afere-se que o quociente eleitoral (QE) é encontrado 

através da divisão do número de votos válidos do Estado ou DF pelo número de cadeiras a 

serem preenchidas pelo Estado ou DF (em caso de eleição para Deputado Federal) na Câmara 

dos Deputados. Assim, por exemplo, o Rio de Janeiro elege para a Câmara dos Deputados 46 

cadeiras35, supondo que os votos válidos no Estado do Rio de Janeiro para o pleito de 

Deputado Federal seja de 46 (quarenta e seis) mil votos válidos, o QE seria 46.000/46, 

totalizando o numerário de 1.000 (número inteiro) a ser alcançado pelo partido ou coligação 

nesse Estado. 

Caso o resultado da divisão não fosse um número inteiro (e sim um número 

fracionado), a norma determina que se a fração for inferior a meio, como 1.000,34 (meio seria 

1.000,5) ignora-se o decimal sem acrescer nada a parte inteira do número (fica 1.000). Mas se 

a fração fosse superior a meio (como 1.000,54), soma-se mais um (1,0) ao número (ficaria 

1.001,0), devendo restar sempre ao final do QE um número inteiro.  

Já o quociente partidário (c), “é o número de lugares cabível a cada partido” (SILVA, 

2005, p. 372), tendo sua forma de cálculo definida legalmente no artigo 107 do Código 

Eleitoral. 

Art. 107. Determina-se para cada Partido ou coligação o quociente partidário, 

dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma 

legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração.” (BRASIL, Código Eleitoral, 

Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965). 

                                                             
35 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 20/10/2017. 
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O cálculo desse quociente partidário (QP) seria efetuado com a divisão do número de 

votos válidos recebidos pelo partido ou coligação na circunscrição eleitoral (que no caso 

hipotético acima é o Estado do Rio de Janeiro) pelo QE.  

Assim, imagine-se que um Partido Z recebeu ao todo (somados os votos válidos de 

todos os seus candidatos) 5.522 votos. O QP seria o número dos votos do partido de dividido 

(5.522) por 1.000 (QE), resultando em 5,522. A parte final do artigo 107 esclarece que a 

fração sempre vai ser desprezada nesse cálculo (não importando se inferior ou superior a 

meio), tornando o número inteiro, pois o resultado encontrado corresponde ao número de 

cadeiras que o partido adquiriu na eleição. Nesse exemplo, o Partido Z teria adquirido 5 

cadeiras de 46 na Câmara dos Deputados pelo Estado do Rio de Janeiro. 

Contudo, nem sempre todas as cadeiras são preenchidas com esse cálculo, existindo 

cadeiras remanescentes que deverão ser distribuídas entre os partidos políticos ou coligações 

que atingiram o QE no pleito (§2º do artigo 109 do Código Eleitoral36). 

Um exemplo hipotético disso seria um pleito entre os Partidos X, Y, Z, W e K, 

recebendo 995, 3.993, 5.522, 10.480 e 25.010 votos válidos ao todo37, respectivamente, cada 

um deles. O QP desses partidos indicaria a aquisição de: 0 (zero), 3 (três), 5 (cinco), 10 (dez) 

e 25 (vinte e cinco) cadeiras na Câmara dos Deputados pelo Estado do RJ38, em ordem; 

totalizando em 43 cadeiras preenchidas, com o resto faltante de 3 cadeiras remanescentes (do 

total de 46 no RJ). Essas 3 (três) cadeiras sobrando serão repartidas aos partidos que atingiram 

o QE, de modo que o Partido X não entraria na nova divisão, por meio do cálculo estipulado 

pelo Código Eleitoral, denominado “Método da Maior Média” (MMM), a ser utilizado em 

caso de necessidade de distribuição de restos (d), no rol do seu artigo 109. 

Art. 109. (...) I – dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou 

coligação pelo número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente 

partidário do art. 107, mais um, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a 

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

exigência de votação nominal mínima; II – repetir-se-á a operação para cada um dos 

lugares a preencher; (...).” (BRASIL, Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15 de julho 

de 1965). 

                                                             
36 “Art. 109. (...) §2º Somente poderão concorrer à distribuição dos lugares os partidos ou as coligações que 

tiverem obtido quociente eleitoral.” (BRASIL, Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965) 
37 Observe que o total de votos válidos dividido entre os partidos coincide com o total de votos válidos da 

circunscrição (Estado do Rio Janeiro), estipulada para determinar o QE. 
38 O cálculo do QP desse exemplo seria: QPX= 995/1.000 = 0,995 (descartando a fração, resta 0); QPY= 

3.993/1.000 = 3,993 (descartando fração, resta 3); QPZ= 5.522/1.000 = 5,522 (5); QPW= 10.480/1.000 = 10,48 

(10); e, QPK= 25.010/1.000 = 25,01 (25). 
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O inciso I, na verdade, determina que o MMM seja calculado pela divisão do número 

total de votos válidos do partido ou da coligação pelo número de cadeiras na Casa Legislativa 

já obtidas somados mais um. Ao realizar essa divisão, encontra-se a média do partido, de 

modo que aquele que tiver a maior, ganha mais uma cadeira. O procedimento desse cálculo 

deve ser repetido para preencher todas a cadeiras remanescentes quantas vezes forem 

necessárias, sendo certo que quando um partido ganha uma cadeira por meio do MMM, essa 

cadeira entra no próximo cálculo de divisão, como ficará demonstrado a seguir pelo exemplo 

já estabelecido. 

Assim, a média dos partidos hipotéticos será:  

MMM PY = 3.993/(3+1) = 3.993/4 = 998,25;  

MMM PZ = 5.522/(5+1) = 5.522/6 = 920,33;  

MMM PW = 10.480/(10+1) = 10.480/11 = 952, 72; e,  

MMM PK = 25.010/(25+1) = 25.010/26 = 846,53. 

Conforme evidenciado acima, a maior média pertence ao Partido Y, com o total de 

998,25, recebendo a primeira das três cadeiras restantes. O mesmo cálculo é realizado 

novamente, para calcular a segunda cadeira, por força do inciso II do artigo 109, somando-se, 

contudo, ao Partido Y (ganhador da primeira cadeira) a cadeira “recém” adquirida. O cálculo 

dos demais partidos se mantém, alterando apenas o do Partido Y que passará a constar uma 

média de: MMM PY = 3.993/(4+1) = 3.993/5 = 798,6. Desse modo, entre as novas médias 

calculadas, afere-se que o Partido W detém a maior, com o total de 952,72, ganhando a 

segunda cadeira. O procedimento novamente vai se repetir para a terceira cadeira, que será 

adquirida pelo Partido Z39. 

Assim, após toda a matemática para determinar as quantidades de cadeiras na Casa 

Legislativa aos partidos, José Afonso da Silva pontua a necessidade de determinação dos 

eleitos (e), explicitando que os candidatos dos partidos que irão preencher os lugares obtidos 

serão de acordo com a ordem de votação recebida (os mais votados do partido), com base no 

§1º do artigo 10940. Por fim, quanto a falta de quociente eleitoral (f), é a previsão da hipótese 

de quando nenhum partido ou coligação política atinge o QE nos pleitos, de modo que o 

                                                             
39 Cálculo realizado tendo em vista que o MMM PW = 10.480/(11+1) = 10.480/12 = 873,33. 
40 “Art. 109. (...) §1º O preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado far-se-á 

segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos.” (BRASIL, Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15 de 

julho de 1965). 
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artigo 111 do Código Eleitoral41, determina que sejam as cadeiras preenchidas por meio do 

critério majoritário simples (os mais votados). 

Afere-se que o sistema proporcional apresentado, adotado nas eleições dos cargos 

apontados no presente capítulo, foi elaborado com o intuito de alcançar a representatividade e 

o aproveitamento dos votos válidos, ao estipular a legenda como enfoque. Contudo, vem 

sofrendo grandes críticas dos estudiosos, pelas razões que serão pertinentemente apontadas no 

próximo capítulo, sobre a crise eleitoral atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 “Art. 111. Se nenhum Partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem 

preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados.” (BRASIL, Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15 de 

julho de 1965). 



27 
 

4. A Crise Eleitoral Atual: o Sistema Proporcional em declínio 

 Como anteriormente abordado, verifica-se que o sistema proporcional entrou em 

declínio, sendo constantemente criticado pelos doutrinadores constitucionais e eleitorais, 

como também por estudiosos da ciência política. Várias dessas críticas tem embasamento no 

método pela qual a legislação eleitoral brasileira estabeleceu o cálculo das cadeiras no sistema 

proporcional, contudo grande parte dos estudiosos ainda pautam, primordialmente, suas 

críticas em razão de critérios que não tem ligação tão direta com o Código Eleitoral. 

 Com intuito de explanar ambos os enfoques de críticas para que fique claro os motivos 

pelos quais o sistema proporcional vem sendo considerado em declínio, nomeou-se esses 

questionamentos de duas maneiras: a primeira, as críticas não-legais que influenciam na falha 

do sistema proporcional e, a segunda, as críticas legais em razão da legislação eleitoral 

(Código Eleitoral) e seu cálculo matemático. Ambas as críticas tem ligação direta com os 

critérios democráticos anteriormente estabelecidos, pois, como ficará nítido a seguir, geram 

conflito de representatividade (e governabilidade). Assim, caracterizando as críticas com essa 

divisão, tornar-se-á a apresentação da crise eleitoral vigente mais didática, construindo a 

perspectiva errônea desse sistema em uma maior amplitude, como ficará claro a seguir.  

Em primeiro momento serão elucidadas as críticas não-legais, ou seja, não focadas no 

cálculo matemático do Código Eleitoral ao sistema proporcional, e sim em críticas mais 

voltadas ao comportamento do eleitor, a forma pela qual os partidos políticos manifestam suas 

ideologias e ao método pelo qual o sistema proporcional é diretamente associado aos partidos. 

Nesse sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho estabelece “os vícios do sistema partidário 

brasileiro”, sendo eles as críticas primordialmente não legais, cujo o autor subdivide em três 

categorias que ao final se complementam, sendo os mencionados vícios: o “número excessivo 

de partidos”, a “inautenticidade dos partidos brasileiros” e o “individualismo brasileiro”, que 

serão esclarecidos sequencialmente. (2012, p. 122 e ss.) 

 A crítica de Ferreira Filho se dá principalmente em torno da existência, formação e 

modo como os partidos brasileiros se apresentam no cenário político atual, transformando o 

sistema proporcional, que tem como característica o eleitor votar na ideologia partidária que 

se identifica, em falho (2012, p. 122 e ss.), uma vez que é induzido, com os votos nominais, a 

votar em indivíduos (ALMEIDA, 2006.), valendo-se pouco do partido (2012, p. 124), de 

forma a surgir comumente no país os chamados “puxadores de voto”. 
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 Assim, Ferreira Filho determina que o vício do individualismo brasileiro nada mais é 

do que a atuação do partido político em promover ideologias individuais do candidato, 

levando a população em geral a identificação do eleitor com um candidato em específico, e 

não do eleitor com a ideologia partidária para votar nos cargos do sistema proporcional. Desse 

modo, o vício do individualismo brasileiro resulta em precariedade efetiva dos partidos 

políticos, pois em pouco parecem se interessar em divulgar suas ideologias centrais, 

perdendo-se na sociedade brasileira a identificação do partido pelos eleitores, de modo a 

possuírem uma “vida artificial”. 

Partidos políticos ou ligas humanitárias, sociedades de fins morais ou clubes 

recreativos, todas essas várias formas de solidariedade têm entre nós uma vida 

artificial e uma duração efêmera. (FERREIRA FILHO, 2012, apud VIANA, id., p. 

19-20) 

Portanto, esse vício do individualismo estabelece nas urnas um candidato específico 

que deseja na Câmara dos Deputados e não reflete uma escolha de uma ideologia partidária, 

contradizendo com o atual modelo proporcional que preza pela defesa das ideologias 

partidárias. Essa característica reflete nos eleitores brasileiros, fazendo com que eles votem no 

candidato e não no partido, de forma a transformar o comportamento do eleitorado brasileiro 

nas urnas, sendo tal comportamento fortemente ampliado pela inexistência de autenticidade 

dos partidos políticos no país e pelo número excessivo de partidos existentes, ou seja, os 

outros vícios elencados por Ferreira Filho. 

Assim, para Ferreira Filho, “os partidos brasileiros não estão à altura da missão que a 

democracia pelos partidos lhes impõe. Não passam de conglomerados decorrentes de 

exigências eleitorais, sem programa definido” (2012, p. 122-123). Apesar da lei eleitoral 

conferir autenticidade aos partidos, o autor mencionado fortemente critica que, se for 

observada a participação popular nas urnas, inexiste estrutura partidária autêntica, nos moldes 

democráticos estabelecidos, que será evidenciado em números reais com base no cálculo legal 

posteriormente (2012, p. 123). 

Ainda, o supracitado autor, confere ao vício do número excessivo de partidos políticos 

existentes no Brasil, que atualmente são 35 (trinta e cinco)42, grande parte da culpa pela falta 

de governabilidade e pela ausência de identificação do eleitor com a legenda, optando-se pelo 

voto no candidato, uma vez que no país ainda não existe nenhuma cláusula de desempenho a 

                                                             
42 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 20/10/2017. 
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ser alcançada pelo partido em razão da autonomia conferida para CRFB/88 no artigo 1743 

(2012, p. 122). 

Tais vícios, ou também aqui denominado de críticas não legais, que foram abordados 

por Ferreira Filho, de postura dos partidos políticos em si dentro do sistema proporcional, 

geram um comportamento aos eleitores de não votarem na legenda/partido, e sim no 

candidato, como supracitado. Dessa forma, evidencia-se uma real crise de identificação do 

eleitor com o partido pelo qual o candidato escolhido está atrelado, pois o eleitor 

majoritariamente vota nas eleições proporcionais no candidato (como se fosse um voto 

personalizado). 

Ainda, Gilmar Ferreira Mendes pontua que o proporcional, aferindo a lógica utilizada 

por esse sistema, cria “um primeiro movimento, que permite ao partido obter tantas cadeiras 

quantas vezes ele atingir o quociente eleitoral, e um segundo movimento, que define que os 

mais votados do partido serão eleitos, independentemente de sua votação individual”. (2015, 

p. 728) 

A definição supostamente positiva de Gilmar Mendes leva em consideração apenas a 

interpretação dada pela legislação eleitoral de que o voto do sistema proporcional é do 

partido, não levando em pauta a conclusão que chegou Ferreira Filho, que a sociedade 

brasileira pouco leva em consideração a ideologia partidária para determinar seu voto, 

influenciando diretamente no centro do sistema proporcional, o que o torna falho.  

Nesse sentido revela os dados de um levantamento feito em 30/09/2014, pouco antes 

da realização das últimas eleições (outubro de 2014), com margem de erro de 2,8 pontos 

percentuais, registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-

000578/2014, o qual aponta que dentre os eleitores entrevistados, apenas 27% (vinte e sete 

por cento) leva em consideração o partido do candidato para escolhê-lo (RODRIGUES, 

2014). 

Na verdade, para o modelo proporcional ser bem-sucedido, na oportunidade das 

eleições, dever-se-ia escolher primeiro o partido de maior afinidade ideológica e, depois, 

dentro da sua lista de candidatos, optar por um nome preferencial. Nesse diapasão é a 

                                                             
43 “Art. 17.  É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 

nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os 

seguintes preceitos: (...) “ (BRASIL, Constituição, 1988) 
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interpretação do sistema eleitoral proporcional brasileiro realizada por Jean Blondel, professor 

francês das Universidades de Manchester e Essex: 

Votando num candidato, de fato o eleitor indica, de uma vez, uma preferência e um 

partido. Seu voto parece dizer: ‘Desejo ser representado por tal partido e mais 

especificadamente pelo Sr. Fulano’. (MENDES, 2012, apud PORTO, 2004, apud 

BLONDEL, 1957) 

Contudo, a interpretação de Blondel, por mais ideal que seja, não é vislumbrada na 

prática, dirá pelos dados outrora elencados ou pelo fenômeno da “amnésia dos eleitores”, 

apresentado por Almeida (ALMEIDA, 2006), pois segundo dados fornecidos pelo Estudo 

Eleitoral Brasileiro conduzido pela UFF e pelo CESOP/UNICAMP, dois meses após as 

eleições de 2002, 28% (vinte e oito por cento) dos eleitores já não se lembravam quem tinha 

sido seu candidato a Deputado Federal. 

Conclui-se dessas porcentagens que tampouco os eleitores se recordariam quais foram 

os candidatos da sua circunscrição eleitoral (Estado, DF ou Município) ganhadores para 

compor as cadeiras na Casa Legislativa, ou quantas cadeiras o partido “escolhido” ganhou no 

pleito – o que corrobora com o entendimento de que a gritante maioria brasileira vota na 

pessoa e não em razão da legenda, tendo em vista o alto número de candidatos por partidos a 

fim de somar votos ao mesmo. 

A ausência de escolha do partido, optando-se pelo candidato, dentro do sistema 

proporcional e toda a sua matemática, ocasiona também a “perda” da representatividade 

efetiva dos eleitores na Casa Legislativa, pois nem sempre os candidatos mais bem votados 

são os que ganham as cadeiras concorridas, em razão dos QE e QP, de forma que influem 

diretamente nas críticas legais, ou seja, nas críticas com base no modelo matemático adotado 

pelo Código Eleitoral (MENDES, 2015, p. 728). 

Explica-se: a quantidade de cadeiras na Casa legislativa é atribuída pela quantidade de 

vezes que o partido ou coligação atinge o QE, dentro do cálculo do QP já apresentado. Se um 

Partido Z alcança o total de 10.480 votos válidos, sendo o QE 1.000, ele terá direito a 10 

cadeiras de início (sem análise do MMM). Contudo, um único candidato do Partido Z pode 

ter recebido 10.000 votos, preenchendo uma das 10 cadeiras adquiridas pelo partido na Casa 

Legislativa, enquanto todas as outras 9 cadeiras serão preenchidas por outros candidatos do 

partido que sequer se aproximaram no QE (os 9 juntos somaram 480 votos válidos). Já o 

Partido X, caso tenha um candidato que recebeu todos os seus 995 votos válidos, por ser 
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inferior ao QE não recebeu nenhuma cadeira, apesar dos seus votos serem maiores que todos 

os 9 candidatos eleitos pelo Partido Z. 

 Essa possibilidade dentro do sistema proporcional criou os candidatos “puxadores de 

voto”, como são denominados no Brasil. Ou seja, candidatos de grande eleitorado que 

sozinhos alcançam o QE, concedendo ao seu partido um alto numerário de cadeiras. 

 Observa-se as eleições para Deputado Federal pelo Rio de Janeiro (46 cadeiras), em 

2010, onde o candidato Anthony Garotinho (PR) alcançou sozinho 4 (quatro) vezes o QE 

(174.129), mais de dois terços da totalidade de votos angariadas pelo seu partido (996.546). O 

PR, nessa eleição, totalizou no Rio de Janeiro o numerário de 8 cadeiras na Câmara dos 

Deputados, sendo elas 6 pelo QP e 2 pela MMM, de modo que dentro dos eleitos por esse 

partido pelo QP, quatro foram oriundos unicamente pelos votos de Garotinho.44 Ou seja, os 

votos de Garotinho ajudaram a eleger os deputados Francisco Floriano (recebeu 57.018 v.v), 

Adilson Soares (recebeu 51.011 v.v.), Jorge de Oliveira (44.355 v.v.) e Neilton Mulim 

(41.480 v.v.), os quatro candidatos seguindo a lista do PR (e nenhum deles atingiu o QE).45 

A forma pela qual o proporcional introduz os votos do partido, além de não levar em 

consideração o comportamento social apontado, parece desprezar a representatividade na 

prática tanto desejada em sua instituição, ante as distorções grandes evidenciadas nesses 

exemplos, diretamente influenciadas pelo comportamento do eleitor, como mencionado.  

Nessa seara, segundo dados estatísticos calculados pela Secretaria Geral da Mesa da 

Câmara, a última eleição para Deputados Federais, em 2014, causa espanto e preocupação, 

visto que dos 513 (quinhentos e treze) deputados eleitos na oportunidade, somente 36 (trinta e 

seis) alcançaram o QE, o que representa meros 7% (sete por cento) do todo.46 Ou seja, 447 

(quatrocentos e quarenta e sete) Deputados Federais, que hoje compõe a Câmara dos 

Deputados, não obtiveram o QE (quantitativo mínimo para que o partido adquira uma cadeira 

na Casa Legislativa). Ainda, a mesma pesquisa aponta que das 46 cadeiras eleitas pelo Rio de 

                                                             
44 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 20/10/2017. 
45 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 20/10/2017. 
46 HUFFPOST. Edition Brazil. Mais de 92% dos deputados federais não foram eleitos apenas pelos seus 

próprios votos. Atualizado em 26/01/2017. Disponível em < http://www.huffpostbrasil.com/2014/10/07/mais-de-

92-dos-deputados-federais-nao-foram-eleitos-apenas-pelo_a_21665512/>, acesso em 20/10/2017. 
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Janeiro, apenas 5 (cinco) foram preenchidas por candidatos que alcançaram o QE, restando as 

41 cadeiras aos candidatos eleitos na legenda.47 

Parte desse absurdo representativo é devido aos “puxadores de voto” mencionados, 

que garantem ao partido várias cadeiras, criando graves distorções representativas que podem 

ser nitidamente evidenciadas nas pesquisas que revelam a falta de identificação dos eleitores 

com quem os representa supostamente. 

Ainda, não só o critério proporcional com procedimento estabelecido no Código 

Eleitoral permite que candidatos sem grande expressão de votos (pois não alcançou em votos 

nominais o QE) adquira as cadeiras da Casa Legislativa em razão do QP, também o faz o 

Método da Média Maior (MMM). Mendes, esclarece, com um exemplo a seguir colacionado, 

a possibilidade de um candidato ser eleito para Deputado Federal pelo sistema proporcional 

sem ter conseguido sequer um voto válido. 

Tal como registra Walter Costa Porto, esse sistema permite que um candidato sem 

nenhum voto nominal seja eleito. Nas eleições de 2 de dezembro de 1945, o Partido 

Social Democrático apresentou dois candidatos a deputado federal no Território do 

Acre, Hugo Ribeiro Carneiro e Hermelindo de Gusmão Castelo Branco Filho. O 

primeiro candidato obteve 3.775 votos; o segundo, nenhum voto nominal. Não 

obstante, o partido alcançou o quociente eleitoral, com excedente de 1.077 votos. O 

critério do “maior número de votos” do partido, em caso de “sobra”, acabou por 

conferir mandato a candidato que não obtivera sequer um voto. (2015, p. 729) 

Ora, em um país onde os eleitores optam para os cargos do legislativo, por meio de 

voto nominal, o candidato pessoalmente, excluindo-se o interesse pela ideologia da legenda, 

como é viável crer que esse modelo contribui com representatividade democrática?  

Por mais que a Constituição e a legislação eleitoral considerem o sistema proporcional 

como representativo dos interesses e demandas das minorias, com base nas hipóteses e dados 

evidenciados, não se figura que esse sistema, tal qual consta no atual ordenamento brasileiro, 

seja capaz de representar a escolha dos eleitores, dado as gigantescas distorções que cria e 

permite, além do próprio comportamento dos eleitores nas urnas (votar pensando no 

candidato, desconsiderando a ideologia partidária). 

Outra crítica a qual o modelo brasileiro sofre se dá devido a regra do §2º do artigo 

109, do Código Eleitoral, posto que determina a possibilidade somente para os partidos que 

                                                             
47 HUFFPOST. Edition Brazil. Mais de 92% dos deputados federais não foram eleitos apenas pelos seus 

próprios votos. Atualizado em 26/01/2017. Disponível em < http://www.huffpostbrasil.com/2014/10/07/mais-de-

92-dos-deputados-federais-nao-foram-eleitos-apenas-pelo_a_21665512/>, acesso em 20/10/2017. 
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atingiram o QE, ao menos uma vez, de poder participar do cálculo de distribuição dos restos 

(MMM). Gilmar Mendes determina que com esse dispositivo há uma “relativização da 

efetividade do voto” (2015, p. 731), exemplificando que  

Nas eleições de 2002, José Carlos Fonseca obteve 92.727 votos para deputado 

federal no Estado do Espírito Santo. O quociente eleitoral foi de 165.284. A sua 

coligação obteve 145.271 votos ou 8,78% dos votos conferidos. Preenchidas sete 

vagas, cuidou-se da distribuição dos restos e sobras. O Tribunal Regional Eleitoral 

recusou-se a contemplar a coligação à qual estava vinculado José Carlos Fonseca no 

cálculo das sobras em razão do disposto no art. 109, §2º, do Código Eleitoral. (2015, 

p. 731-732) 

O real caso apontado por Mendes evidencia uma exclusão de partidos que tiveram 

votos significativos de seus candidatos (em comparação com os outros candidatos que 

entraram pelo MMM) nas urnas, excluindo-os da possibilidade de alcançar uma das cadeiras 

da Casa Legislativa. Sobre esse polêmico §2º do artigo 109 do Código Eleitoral, durante a 

elaboração do presente capítulo foi aprovado o Projeto de Lei nº 8.612/2017, transformado na 

Lei nº 13.488/201748, o qual modifica a redação do referido dispositivo, passando a constar 

que “poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos e coligações que 

participaram do pleito”49, de forma a sanar a problemática sobre a exclusão de participação 

das minorias. 

Sobre os quesitos democráticos adotados, afere-se que a maior parte das críticas que 

circundam o modelo proporcional giram em torno da representatividade democrática (tanto 

com a representatividade do eleitor pelo candidato, como pelo partido – ante ao cálculo 

estabelecido no Código Eleitoral), que como mencionado no presente capítulo sofre de 

mazelas as quais necessitam de reparos ou grandes modificações urgentes. Quanto ao quesito 

do enfraquecimento ou não dos partidos, aponta-se que o sistema eleitoral proporcional 

protege os núcleos partidários, pois sua ideia central é justamente garantir uma separação das 

vagas com base na conquista do partido ou coligação durante as eleições. Não obstante, a 

governabilidade parece afetada, como menciona Ferreira Filho (2012, p. 122), tende em vista 

ao alto quantitativo de partidos no país. 

Assim, no próximo capítulo, ante a necessária modificação do sistema proporcional, 

irá ser apontado quais os modelos eleitorais para o cargo legislativo (exceção Senado) em 

voga de discussão e suas origens estrangeiras, fazendo uma análise dos mesmos, a fim de, 

                                                             
48 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 8.612/2017 transformado na Lei nº 13.488/2017. 

Disponível em < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2151995>. 

Acesso em 19/10/2017. 
49 BRASIL, Lei nº 13.488, de 06 de outubro de 2017. 
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posteriormente, abordar as Propostas de Emenda à Constituição e os Projetos de Lei sobre a 

reforma, com intuito de primordialmente averiguar o modo pelo qual esses modelos estão 

sendo adaptados para uma possível implementação no Brasil. Salienta-se que, como os 

modelos visam substituir o sistema proporcional, serão apontados os critérios não legais, 

estipulados no presente capítulo, como também os critérios da democracia já 

supramencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5. As Possíveis Substituições do Sistema Eleitoral Proporcional: a discussão dos modelos 

em voga e suas origens estrangeiras 

 Conforme anteriormente elucidado, o sistema eleitoral proporcional adotado para 

eleger os cargos do legislativo (com exceção do cargo do Senado Federal) vem se 

demonstrando falido, uma vez que traz graves problemas de representatividade democrática. 

Essa problemática não é novidade no cenário de discussão político-brasileiro, de forma que as 

próprias Casas Legislativas vêm estudando e discutindo novas possibilidades de substituição 

do sistema proporcional supramencionado, como o sistema distrital (vulgo “distritão”) e o 

sistema distrital misto. 

 Primeiramente, é importante destacar que apesar da mídia e dos próprios projetos de 

emenda à constituição (PEC) tratarem o sistema distrital como sinônimo do “distritão”, 

fazendo deste último apelido do primeiro, o renomado professor de ciências políticas da USP, 

Nuno Coimbra Mesquita50, subdivide seus conceitos como sistemas diversos, razão pela qual 

esses sistemas ganharão subtópicos separados para elucidação no presente trabalho. 

 Desse modo, a fim de tornar o trabalho didático, primeiro se introduzirá os conceitos 

dos sistemas mencionados, ora distrital, “distritão” e distrital misto, para posteriormente, em 

capítulo apropriado, esclarecer sobre as possíveis alterações legislativas em discussão no ano 

corrente. 

5.1. Sistema Distrital 

 O sistema distrital, para Mesquista (2017), é aquele em que o território do estado é 

dividido em vários distritos, onde cada um desses distritos elege um deputado federal 

(uninominal)51 para ocupar uma das cadeiras que compete aquele Estado na Câmara dos 

Deputados, sendo um modelo semelhante ao dos Estados Unidos da América (USA)52. 

                                                             
50 FRABASILE, Daniela. GLOBO. Entenda como funciona o Modelo do Distritão e o Voto Distrital Misto. 

Entrevista com Nuno Coimbra Mesquita e Pedro Fassoni Arruda. Matéria de 18/08/2017. Disponível em 

<http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/08/entenda-como-funciona-o-modelo-do-distritao-e-o-

voto-distrital-misto.html>. Acesso em 07/10/2017. 
51 Aponta-se que, no presente trabalho, só se fará referência direta a nível federal, cujos representantes são os 

deputados federais. Não obstante, a aplicação de qualquer sistema eleitoral nos cargos do legislativo que os 

competem gera, por óbvio, modificação na seara estadual e municipal (deputados estaduais e vereadores, 

respectivamente). 
52 Nos Estados Unidos, o sistema distrital é chamado de, em tradução livre, majoritário uninominal. (TELLES, 

2006). 
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 À título de exemplo, o Estado do Rio de Janeiro possui atualmente 46 cadeiras53 na 

Câmara dos Deputados, ou seja, a população do Rio elege 46 deputados federais durante os 

pleitos. Assim, no caso do sistema distrital, o Rio de Janeiro seria dividido em 46 distritos 

eleitorais, onde cada um deles elegeria um deputado federal – a eleição ocorreria por meio da 

majoritária simples, o mais bem votado alcança a vitória naquele distrito e ocupa uma das 46 

cadeiras do estado. 

 Mesquita também explica as vantagens da aplicação desse sistema no Brasil, qual seja, 

uma maior ligação entre representante e representado, como também um barateamento da 

campanha eleitoral dos candidatos ao cargo, uma vez que cessaria a necessidade de realizar 

longas viagens para promoção da sua campanha (2017). 

 Contudo, o sistema distrital também possui fraquezas, segundo argumenta Mesquita, 

que devem ser apontadas como graves à luz das normas constitucionais garantidoras do 

direito das minorais (artigos 3º54, IV c/ 5º, caput55 c/ 45, caput da Constituição Federal de 

1998), uma vez a representatividade das minorias fica defasada, além de dificultar defesa dos 

interesses nacionais (não-locais) (2017). Ilustra-se a ausência de representatividade das 

minoras, em razão da adoção do critério majoritário, pois somente o mais bem votado 

validamente em determinado distrito é eleito. Assim, hipoteticamente, se os candidatos de um 

só partido político alcançarem a maioria dos votos válidos em todos os 46 distritos do Rio de 

Janeiro, somente um partido teria representação na Câmara dos Deputados pelo Estado do 

RJ56. 

 Particularmente, entende-se que essa hipótese tratada por Mesquita é inviável de 

ocorrer, em razão da quantidade de partidos hoje presentes, independentemente da 

implementação de uma cláusula de barreira de que diminuía a quantidade partidária, 

reduzindo o numerário de 35 partidos políticos. Contudo, considera-se a possibilidade de uma 

                                                             
53 BRASIL. Câmara dos Deputados Brasileira, seção Papel e História da Câmara. Disponível em 
<http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/quantos-sao-e-de-que-forma-e-definido-o-numero-de-deputados 

>. Acesso em 07/10/2017. 
54 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) IV – promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; (...)” 

(BRASIL, Constituição Federal, 1988). 
55 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, (...)” (BRASIL, Constituição 

Federal, 1988). 
56 O modelo alemão do sistema distrital misto, lá chamado de proporcional personalizado, elimina essa 

possibilidade quando implementa uma quantidade de cadeiras limitada por partido, conforme será melhor 

esclarecido no subtópico 4.3. 
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concentração bipartidarista das cadeiras (dois grandes partidos), como ocorre nos Estados 

Unidos. 

 Ainda dentro da crítica de Mesquita da defasagem das minorias no sistema distrital, 

importante evidenciar duas argumentações divergentes. A primeira delas em caráter municipal 

do sistema distrital, onde a divisão dos distritos, por exemplo, poderia concentrar bairros de 

eleitores de maioria negra, vindo a um vereador negro ser eleito, de forma que essa minoria 

estaria representada. Esse ponto de vista, contrário a crítica de Mesquita que o sistema 

distrital evidenciaria sempre uma defasagem das minorias, é passível de ocorrer na esfera 

eletiva municipal.  

Contudo, quando se evidencia, em caráter federal ou estadual das eleições para 

deputado federal e estadual, respectivamente, o tamanho dos distritos a serem criados, é 

praticamente impossível concentrar localidades onde estão inscritos eleitores de uma minoria, 

a fim de garantir que nesse distrito seja eleito um representante desta. Aliás, criar um distrito 

pensando em concentrar uma minoria poderia, inclusive, ser considerada manobra da eleições, 

pois os distritos devem ser criados de forma igualitária, o que será elucidado a seguir, quando 

for apresentado o fenômeno do “gerrymandering” americano. 

 Nesse sentido da crítica do sistema distrital permitir grandes distorções dada as 

eleições majoritárias puras aos cargos legislativos poderiam trazer, também defende o 

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes (2015, p. 721). 

A adoção de um sistema majoritário (eleição em distritos) para a eleição parlamentar 

leva à eleição daquele que obtiver maioria em um dado distrito ou circunscrição 

eleitoral. Os votos atribuídos aos candidatos minoritários não serão, por isso, 

contemplados, o que acaba por afetar a igualdade do valor do voto quanto ao 

resultado. A adoção do modelo majoritário puro para as eleições parlamentares pode 
gerar um paradoxo no qual o partido que reúne a maioria dos sufrágios pode não 

obter a maioria das cadeiras. (2015, p. 721) 

 Elucida-se que existe a possibilidade de binominalidade ou plurinominalidade 

(CINTRA, 2000, p. 05), ou seja, diminuir a quantidade de distritos e aumentar a quantidades 

de deputados federais a serem eleitos por distrito. Contudo, nas discussões nacionais sobre 

implementação do sistema distrital, não se verifica menção ao voto binominal ou 

plurinominal, somente uninominal, o que pode realmente vir a ser uma problemática de 

representatividade, como ficará evidenciado posteriormente na análise das propostas (próximo 

capítulo). 



38 
 

 Outra problemática emergente que esse modelo traz é a forma pela qual a divisão dos 

distritos seria realizada57, uma vez que o próprio USA, país onde esse modelo é oriundo, sofre 

com uma grande crise eleitoral em razão da distribuição dos distritos (TELLES, 2006). 

 Nos USA, na década de 60, a Suprema Corte Americana58 determinou o princípio 

“one person, one vote” e também a regra de que cada distrito deve ter o mesmo número de 

habitantes, adotando um critério quantitativo-populacional. Em razão da migração, 

nascimento ou morte de cidadãos (fatores alheios), ocorreriam naturais mudanças no 

numerário populacional dos distritos, de modo que ficou estipulado no país que a cada 10 

(dez) anos, através de censos decenais, seriam eles reorganizados (TELLES, 2006). 

 O problema americano emerge nos responsáveis para redistribuir o mapa dos distritos, 

uma vez que essa função restou a cargo dos partidos dominantes nas Assembleias Legislativas 

Estaduais (House of Representatives), pois começaram a concentrar os eleitores do candidato 

do partido em um mesmo distrito e dividir os eleitores do candidato do partido adversário em 

distritos diferentes, manipulando as eleições distritais (esse fenômeno ficou conhecido como 

“gerrymandering”) (TELLES, 2006). 

 Caso o sistema distrital fosse aplicado no Brasil, ou até mesmo o sistema distrital 

misto (que contém a divisão distrital – 5.3.), segundo Telles (2006), o ideal é que o órgão 

responsável pela divisão dos distritos fosse a Justiça Eleitoral, a fim de evitar o problema 

enfrentado pelos USA de manipulação das eleições pelos próprios partidos interessados. 

 Ainda assim, mesmo o critério populacional dos USA em si só, caso fosse aplicado no 

Brasil, poderia trazer outro grande problema de distribuição. Voltando aos exemplos do Rio 

de Janeiro, ao dividir o Estado em distritos pelo contingente populacional, certo é que a 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Grande Rio)59 com seu gigantesco contingente 

populacional teria mais cadeiras das 46 do que o interior do Estado. Novamente poderia ser 

vislumbrado problemas de representatividade, pois poucos seriam os deputados federais 

eleitos no interior, de forma que as demandas da região estariam pouco representadas na 

Câmara. 

                                                             
57 Esclarece-se que desse mesmo problema padece também o sistema distrital misto, na seara do voto distrital. 
58 Baker v. Carr (1962), Reynols v. Sims (1964) e Wesberry v. Sander (1964). 
59 Região do Rio de Janeiro, compreendida na cidade do Rio e todas as demais a sua volta, onde os limites 

territoriais se chocam, como Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Nilópolis e outros. (Wikipédia. 

Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro>. Acesso em 

07/10/2017). 
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 Pior e mais grave é a própria divisão dos distritos geograficamente. No caso do Rio de 

Janeiro, como poderia a questão de a representatividade estar sanada se o mesmo deputado 

federal for eleito por um distrito formado, por exemplo, pela Zona Sul e a comunidade da 

Rocinha60, vez que exigem demandas completamente diferentes. O grande benefício do 

sistema distrital, elencado por Mesquita como elucidado, que é a proximidade entre o eleitor e 

o candidato, nesse exemplo já estaria passível de conflito. A possibilidade de um único 

candidato eleito por essas duas regiões conseguir representar os interesses de ambas é quase 

nulo.  

 Assim, parece nebuloso pensar qual o critério passível de ser adotado, caso se 

implementasse o sistema distrital no Brasil, pois os abordados no presente trabalho soam 

impróprios e não efetivos. Dessa forma, restou-se evidente que o modelo distrital não parece 

ser o mais aconselhável para a situação brasileira, diante das dificuldades de implementação 

do próprio sistema, pois poderia enfraquecer os partidos políticos, além de sofrer de todos os 

males de representatividade mencionados (representação partidária e a própria divisão dos 

interesses dos eleitores na seara do voto uninonimal nos distritos). 

  

5.2. “Distritão” 

 Ainda para Mesquita (2017), o modelo “distritão” faria menção ao estado todo ser um 

distrito só (por isso, inclusive, o uso do sufixo aumentativo -ão), de forma que todos os 

deputados federais seriam eleitos de acordo com os mais bem votados até ocupar o número de 

cadeiras estipuladas para aquele estado. Dentro do exemplo anteriormente mencionado do 

estado do Rio de Janeiro, com 46 deputados federais, verifica-se que como o estado inteiro é 

um só distrito, todos os candidatos concorreriam entre si para estar entre os 46 mais bem 

votados no pleito. 

 Por si só, ante ao conceito apresentado, já se verifica uma das grandes problemáticas 

desse modelo: o enfraquecimento dos partidos políticos, uma vez que os candidatos do 

mesmo partido teriam que disputar entre si pelos votos, fazendo estes mesmos suas próprias 

campanhas (MESQUITA, 2017). 

                                                             
60 Geograficamente, a Zona Sul, parte da cidade do Rio de Janeiro mais abastada, e a Rocinha, conhecida por ser 

a maior favela do mundo, são vizinhas, podendo integrar um mesmo distrito a nível populacional e geográfico. 
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 Além disso, afere-se, pelo menos, mais dois outros questionamentos o qual o 

“distritão” enfrenta, sejam eles: a dificuldade de inserção de novos candidatos na política, pois 

estes terão complexidade em encarar eleições majoritárias (que requerem muitos votos61); e a 

diminuição na representatividade, principalmente das minorias partidárias que não possuem 

tantos recursos para campanha, conforme dispõe Arruda (2017). 

 Dessa forma, sob a ótica de todos os quesitos democráticos analisados, o “distritão” 

parece carecer de qualquer ponto positivo, devendo ser frisado que com a majoritária simples 

para eleger os cargos do legislativo (como os deputados federais), permitir-se-ia que somente 

os candidatos mais bem votados ganhassem, sobrando os votos ‘perdedores’, sem nenhum 

aproveitamento. 

  

5.3. Sistema Distrital Misto 

 Por fim, o sistema distrital misto62, oriundo da Alemanha (lá chamado de sistema 

proporcional personalizado), o qual abarca tanto a possibilidade de votação em distritos como 

também o atual sistema vigente, ora o proporcional. O intuito de discussão desse sistema no 

Brasil é evitar os problemas de representatividade que o sistema distrital e o “distritão” 

conferem. 

 Afonso da Silva confere ao modelo alemão a seguinte conceituação: “cada Estado 

será dividido em tantos distritos em número igual à metade dos lugares a preencher; cada 

partido apresentará um candidato para cada distrito e uma lista partidária para todo o 

Estado”. (2005, p. 376) Portanto, nesse sistema alemão, a candidatura ao cargo de deputado 

federal divide-se em dois: ao candidato distrital e pelo partido político (CINTRA, 2000, p. 

08). 

 As eleições ocorrem simultaneamente, podendo o eleitor votar dentro do seu distrito, 

com uma escolha personalizada do candidato (voto personalizado), cujo critério de eleição é o 

majoritário por maioria simples, e também votar no partido político de sua preferência (voto 

                                                             
61 É cediço nos partidos políticos que, normalmente, testa-se os candidatos dentro do sistema proporcional 

(sistema vigente), a fim de verificar a quantidade de votos que aquele candidato atinge, para somente depois 

introduzi-lo em uma campanha para cargo de majoritária, que por si só já exige uma quantidade de votos maior. 
62 Salienta-se, como bem pontua José Afonso da Silva (2005, p. 376), que existem diversos modelos de “distrital 

misto”, como modelo do México (nesse país recebe denominação de sistema de eleitoral misto). No presente 

trabalho, dar-se-á enfoque ao modelo oriundo da Alemanha, pois é o que atualmente exerce maior influência nos 

projetos legislativos brasileiros. 
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de legenda), onde seriam divulgadas listas prévias estaduais com a sequência de candidatos 

que entram nos cargos eletivos a medida em que o partido atinge o coeficiente eleitoral 

(CINTRA, 2000, p. 07). 

 Na Alemanha, quanto aos votos por partido, em representação proporcional, verifica-

se que os partidos políticos têm na Casa Legislativa (Bundestag) “o número de cadeiras a que 

a sua votação de lista, no país como um todo, der direito. Para se calcular o número de 

cadeiras de cada partido, usa-se a fórmula eleitoral Hare-Niemeyer.” (CINTRA, 2000, p. 07) 

Assim, de acordo com a votação dos partidos nas eleições, determina-se a sua quota 

proporcional de cadeiras dentro da Casa Legislativa. Contudo, caso o partido consiga eleger 

mais candidatos, dentro dos distritos, além da sua quota, acresce-se o número de cadeiras em 

excesso dentro do Parlamento. O objetivo é que não sejam tomadas as cadeiras de outros 

partidos, prejudicando-os. 

Um outro aspecto do sistema, que pode afetar-lhe a proporcionalidade, é a eleição, 

por um partido, de mais candidatos distritais do que a sua quota proporcional lhe 

permite. A regra é a de que essas cadeiras não se percam. Com isso, para que os 

demais partidos não sejam prejudicados, sendo-lhes subtraídas cadeiras que o 

partido com excesso de distritais levou, o número de cadeiras do Bundestag tem de 

ser acrescido desse número de cadeiras conquistadas em excesso. (CINTRA, 2000, 

p. 10) 

 Assim, no modelo da Alemanha verifica-se que o número de cadeiras no parlamento é 

variável, uma vez que podem ser acrescidas cadeiras para um partido em uma eleição, em 

caso de excesso, e na eleição seguinte, caso o partido não mantenha o numerário de votos, 

retira-se as cadeiras excedentes. 

Outra questão dentro do modelo distrital misto alemão, é que cada eleitor possua dois 

votos, que serão dados simultaneamente. O eleitor não teria que escolher entre votar no 

candidato distrital ou no partido à sua escolha (um voto apenas). Nessa linha, é curioso 

apontar as razões trazidas por Antônio Otávio Cintra, Consultor Legislativo da Câmara dos 

Deputados, em seu estudo sobre esse sistema eleitoral alemão, para o motivo o qual os 

alemães modificaram seu sistema distrital misto de um único voto para dois, em 1953 

(CINTRA, 2000, p. 09). 

 Segundo Cintra, o voto único gerou um problema de representação no país assim que 

aplicado o sistema distrital misto em 1949, pois somente os dois grandes partidos do período, 

os democratas-cristãos (coligação CDU/CSU) e os social-democratas (SPD), recebiam os 

votos distritais, vez que mesmo que o eleitor tenha preferência por outro candidato, vota 
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naquele que tem mais chances de vencer o candidato da extrema oposição (voto útil ou 

estratégico) (CINTRA, 2000, p. 09). Assim, além dos votos serem preferencialmente na seara 

distrital, ante a proximidade que esses candidatos de fato têm com os eleitores da região, os 

votos acabaram sendo destinados ao candidato que tivesse maior probabilidade de vencer a 

oposição, mesmo que não sendo o candidato preferido do eleitor. Isso prejudicou muito os 

partidos menores, como os liberais (FDP) na Alemanha, que não conseguiam eleger 

candidatos dentro da esfera de voto distrital (CINTRA, 2000, p. 09). 

 Na Alemanha, o voto duplo resolveu a questão, pois possibilitou que os eleitores 

escolhessem, dentro do distrito e em um partido, possibilitando ao menos que os partidos 

menores se elegessem com os votos de legenda (CINTRA, 2000, p. 08). 

O voto duplo resolveu tal problema. Desde que foi introduzido, o eleitor do FDP, 

por exemplo, pode continuar dando seu voto distrital, nos distritos em que seu 

partido tenha poucas de empalmar a cadeira local, aos democratas-cristãos, mas 
pode dar o seu segundo, que vai ajudar a aumentar a quota dos liberais, a seu próprio 

partido. O mesmo raciocínio prevalece para eleitores que preferem algum partido 

pequeno, como os Verdes. Votam num candidato distrital de uma das duas grandes 

agremiações com maiores chances de eleger candidatos em distrito, a social-

democrata ou a democracia-cristã. O voto de lista, porém é para o partido com cuja 

ideologia se sentem mais identificados. (CINTRA, 2000, p. 08) 

No Brasil, afere-se que os projetos de emenda à constituição são todos na seara de dois 

votos por eleitor, evitando-se até então o risco dos partidos com menor representação ficaram 

impossibilitados de conseguirem se eleger dentro do sistema distrital misto.  Para Cintra, 

inexiste possibilidade de bipolarização entre dois grandes partidos com a aplicação do sistema 

distrital misto no Brasil, uma vez que a estrutura regional brasileira é muito diversificada para 

ser reproduzida, em caráter nacional, uma concentração bipartidarista (2000, p. 12). 

Segundo Cintra, o modelo do sistema distrital misto da Alemanha seria perfeitamente 

cabível aos moldes brasileiros, pois ele considera legítimo, mesmo que o voto distrital acabe 

estando condicionado ao voto útil ou estratégico, sacrificar uma parte da representatividade, 

quando o modelo permite inúmeros outros ganhos democráticos, como: 

capacidade de formar maiorias, dar sustentação parlamentar a um governo, aumentar 

a predizibilidade do comportamento legislativo e inteligibilidade dos resultados, 

diminuir o custo político das negociações entre os Poderes e dificultar a existência 

de agremiações do tipo que se conhece como “legendas de aluguel”. (CINTRA, 

2000, p. 12) 

Contudo, para alguns estudiosos brasileiros, como José Antonio Giusti Tavares, existe 

o receio de que o “sistema eleitoral de corte majoritário-distrital deixe de fora da 
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representação segmentos importantes das forças sociais presentes no País”. (CINTRA, 2000, 

apud TAVARES, s/d, p. 378) 

Entende-se como viável a manifestação de Cintra, caso o modelo adotado seja um 

“distritão” dentro da seara do distrital, ou seja, não se dividiriam os estados em distritos para 

eleger a parte que este cabe, e sim seria um distrito somente. Assim, no caso do Rio de 

Janeiro, por exemplo, dentro do sistema distrital misto, 23 deputados federais (metade de 46) 

seriam escolhidos pelo critério majoritário em todo o estado, seguindo a lista dos 23 mais 

votados para preencher os cargos. 

Na verdade, segundo o próprio Cintra, à luz do modelo alemão, o distrito é a 

circunscrição do próprio Estado no Brasil, e não o Estado se subdivide em vários distritos, 

podendo cada um deles escolher o seu representante. 

É que em nosso país também procedemos à divisão do território para eleger a 

representação junto à Câmara dos Deputados: ela é eleita nas circunscrições 

estaduais, sendo nossos distritos, portanto, atualmente, os Estados. Como se imagina 

vulgarmente que o distrito seja pequeno território, tende-se a não encarar os nossos 

Estados como o que de fato são, do ponto de vista eleitoral, ou seja, distritos. 

(CINTRA, 2000, p. 06) 

Dessa forma, talvez, evitar-se-ia o “monopólio” dos cargos pelos grandes partidos, 

uma vez que dentro dos 23, poderiam estar candidatos dos mais variados partidos. O embate 

dessa sugestão é que todos os problemas do “distritão” elencados no subtópico 5.2. ainda 

estariam presentes. Contudo, analisando sob a ótica do modelo distrital (5.1.), onde o Estado 

se subdivide em variados distritos, merece consideração a preocupação de Tavares nesse 

sentido, pois a possibilidade de sufocar a representação de partidos menores existe, 

principalmente observando o modelo majoritário em seara nacional (eleição para Presidente 

da República)63. 

                                                             
63 É curioso apontar que dentro dos cargos eletivos do sistema majoritário no Brasil, como já mencionado os 

cargos do executivo, afere-se que, desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, todas as eleições 

presidenciais ficaram na disputa principal entre duas grandes coligações partidárias (que tiveram nome 

modificado ao longo dos anos, mas que o partido o qual o candidato era filiado era o mesmo), um candidato do 
PSDB e outro do PT. À título de exemplo: em 1994, os dois candidatos mais votados foram o Fernando 

Henrique Cardoso (coligação PSDB, PFL, PTB) e Lula (coligação PT, PSB, PPS, PV e outros), ganhando o 

primeiro com 54,24% dos votos válidos; em 1998, foram novamente FHC e Lula, novamente ganhando o 

primeiro com 53,06% dos votos válidos; em 2002, entre Lula (coligação PT, PL e outros) e José Serra (coligação 

PSDB E PMDB), ganhando o Lula, em segundo turno, com 61,27% dos votos válidos; em 2006, entre Lula 

(coligação PT e outros) e Geraldo Alckmin (coligação PSDB e outros), ganhando Lula, em segundo turno, com 

60,83% dos votos válidos; em 2010, entre Dilma Rousseff (coligação PT e outros) e José Serra (coligação PSDB 

e outros), ganhando Dilma, em segundo turno, com 56,05% dos votos válidos; em 2014, Dilma Rousseff e Aécio 

Neves (coligação PSDB e outros), ganhando Dilma, em segundo turno, com 51,64% dos votos válidos. 

(BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 07/10/2017). 
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Outra consideração nesse diapasão que merece destaque, fortalecendo esse 

entendimento, é o caso da Itália, que em 1993 adotou o sistema distrital misto, seguindo os 

parâmetros alemães, mas que regressou, em 2005, ao sistema anterior proporcional (adotado 

desde o pós-guerra mundial), em razão de se instituir a bipolarização partidária com duas 

grandes coligações (ROMÃO, 2011, p. 17-18). Tais considerações merecem serem levadas 

em destaque, somadas a problemática outrora apresentada de divisão dos distritos64, uma vez 

que, dentre os modelos apresentados no presente capítulo, é o que mais vem ganhando força 

de discussão e aceitação dentro dos estudiosos. 

Assim, em análise dos elementos democráticos, verifica-se que no sistema distrital 

misto não há um enfraquecimento partidário propriamente dito, uma vez que a dualidade dos 

votos permite a propagação dos partidos e um suposto maior reconhecimento do eleitor com 

os candidatos (voto distrital). E, por último, quanto à questão da representatividade, afere-se 

que a mesma soa questionável, pois promete uma aproximação entre os candidatos e seus 

eleitores, resolvendo o problema de identificação, mas é passível de acarretar ainda mais 

adversidades com relação as minorias partidárias e a divisão dos distritos (que ainda iriam 

existir dentro do voto distrital). E ainda, sem nenhuma alteração na seara do voto 

proporcional, ainda conferirá as falhas que sofre o proporcional, mesmo que em menor escala. 

Obviamente os impasses abordados no presente tópico poderiam ter soluções práticas, 

mas o sucesso da implementação desse sistema no Brasil, com o alcance dos elementos 

democráticos, somente virá com estudo e discussão detalhada e responsável. Desse modo, no 

próximo capítulo, serão apresentados os projetos de alteração da Constituição e do Código 

Eleitoral brasileiro em discussão na Câmara dos Deputados e no Senado, analisando-os à luz 

dos supracitados elementos democráticos. 

 

6. Uma Análise das Propostas Legislativas em discussão à luz do conceito de Democracia 

Nesse capítulo será abordada a discussão legislativa de implementação de novo 

sistema eleitoral aos cargos de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores no Brasil, 

                                                                                                                                                                                              
Ou seja, essa tendência em que os maiores partidos têm mais competição dentro do sistema majoritário já vem 

sendo evidenciada no Brasil desde os cargos do executivo (Presidência da República), nos primórdios na 

Constituição vigente. Assim, razoável pontuar que o mesmo é passível de ocorrer dentro do sistema distrital 

misto, seara do voto distrital com critério majoritário, aos cargos de deputado federal. 
64 Refere-se a menção a problemática de divisão dos distritos dentro dos Estados apresentada no subtópico 4.1., 

sistema distrital. 
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uma vez que desde adoção do sistema proporcional pela Constituição de 1988, houveram 

diversas tentativas frustradas na Câmara dos Deputados em implementar sistema diverso, o 

distrital misto em inúmeras variações e nomenclaturas. 

As PEC nº 27/199165, 66/199166, 89/199167, 168/199368 e 194/199569 tratam em alterar 

o artigo 45 da CRFB/88, passando a eleição para deputados e vereador ocorrer de forma mista 

(voto em legenda e voto distrital), contudo restaram prejudicadas em razão do encerramento 

dos trabalhos de Revisão Constitucional, de forma que os projetos não tiveram o devido 

prosseguimento. 

Não obstante, dada a crise eleitoral apresentada (capítulo 4), em 2017, voltou-se a 

debater a possibilidade de reforma política quanto ao sistema proporcional, conforme já 

apontado. 

Assim, no presente trabalho, dar-se-á enfoque a análise aprofundada da Proposta de 

Emenda Constitucional mais recente, a nº 327/2017, e o Projeto de Lei nº 86/2017, pois foram 

motivo de grande repercussão entre os doutrinadores e estudiosos do direito constitucional e 

eleitoral, vez que trazem a alteração do atual sistema para o “distritão” e o distrital misto, 

analisando-a também dentro dos parâmetros democráticos já estabelecidos (legitimidade 

democrática e governabilidade).  

Desse modo, foi proposto na Câmara dos Deputados pelo Deputado Federal Miro 

Teixeira da REDE/RJ, em 01/06/2017, o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) nº 

327/2017, que visa modificar o artigo 45 da Constituição de 1988 (CRFB/88) para que passe a 

redigir como: 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo 

sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.70 

                                                             
65 BRASIL. Câmara dos Deputados. PEC nº 27/1991. Disponível em <http://imagem.camara.gov.br/Imagem 

/d/pdf/DCD27JUN1991.pdf#page=181>. Acesso em 18/10/2017. 
66 BRASIL. Câmara dos Deputados. PEC nº 66/1991.  Disponível em <.http://imagem.camara.gov.br/Imagem 
/d/pdf/DCD19FEV1992.pdf#page=42>. Acesso em 18/10/2017. 
67 BRASIL. Câmara dos Deputados. PEC nº 81/1991. Disponível em <http://imagem.camara.gov.br/Imagem 

/d/pdf/DCD12MAR1992.pdf#page=72>. Acesso em 18/10/2017.  
68 BRASIL. Câmara dos Deputados. PEC nº 27/1991. Disponível em <http://imagem.camara.gov.br/Imagem 

/d/pdf/DCD09SET1993.pdf#page=22>. Acesso em 18/10/2017.  
69 BRASIL. Câmara dos Deputados. PEC nº 27/1991. Disponível em <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/ 

d/pdf/DCD22FEV1995.pdf#page=33>. Acesso em 18/10/2017.  
70 BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição nº 327/2007. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1565311&filename=PEC+327/2017

>. Acesso em 07/10/2017. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19FEV1992.pdf#page=42
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19FEV1992.pdf#page=42
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD12MAR1992.pdf#page=72
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD12MAR1992.pdf#page=72
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD09SET1993.pdf#page=22
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD09SET1993.pdf#page=22
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD22FEV1995.pdf#page=33
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD22FEV1995.pdf#page=33
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A justificativa apresentada pelo referido deputado para apresentação da sugestão ao 

sistema majoritário (distrital ou “distritão”) é de que tal modelo sanaria o problema da 

representatividade, pois se estaria “respeitando a vontade popular, fortalecendo os partidos e 

estimulando boas candidaturas inclusive por siglas emergentes, tudo a um custo menor”71. 

Cumpre apontar que o projeto inicial apresentado na oportunidade pouco revela sobre 

a forma do modelo a ser adotado. Dá-se a entender que é o modelo “distritão” tal qual o 

apresentado no subtópico 5.2. do capítulo 5, mas é cediço que o referido modelo se confunde 

com o modelo do sistema distrital (5.1.) dentro das discussões parlamentares e na mídia. 

Assim, houve uma alteração ao projeto inicial, que está apensada à PEC nº 77/2003 

(também sobre reforma política, mas não tratando do tema de sistema eleitoral), qual seja a 

Emenda nº 02/2017, realizado em 22/08/2017, o qual altera o artigo 45, CRFB/88, passando a 

redação a: 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo 

sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal, 

considerando-se o voto na legenda partidária, na forma da lei. 

§1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para 

que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 

setenta Deputados. 

§2º Cada Território elegerá quatro Deputados.72 

Verifica-se que o dispositivo proposto se torna ainda mais confuso com a redação dada 

pela emenda mencionada, uma vez que fala na adoção do sistema majoritário para critério 

eletivo, onde a principal característica é o voto no candidato (voto personalizado), e em 

seguida fala em considerar o voto na legenda partidária (voto em legenda), característico do 

sistema proporcional.  

A emenda foi assinada pelo Deputado Federal Luciano Bivar do PSL/PE, justificando 

a alteração em: “a ideia é que a futura lei possa estabelecer um sistema majoritário, em que o 

                                                             
71 BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição nº 327/2007. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1565311&filename=PEC+327/2017

>. Acesso em 07/10/2017. 
72 BRASIL. Câmara dos Deputados. Emenda nº 02/2017 à Proposta de Emenda Constitucional nº 327/2017. 

Disponível em < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2141024>. 

Acesso em 07/10/2017; 
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eleitor vote no candidato ou na legenda”73. Contudo, a justificativa em nada esclarece de fato 

a norma, uma vez que o voto em legenda (votar no partido e não no candidato em si), é uma 

característica primordial de sistema diverso do majoritário. Entende-se da leitura do 

dispositivo que o objetivo foi tentar sanar problemas de representatividade, mas pouco se 

elucidou sobre a questão no parecer da emenda. 

Não obstante aos dois textos acima, o Deputado Federal Vicente Cândido do PT/SP da 

Comissão Especial criada para discutir e analisar o projeto de Reforma Política (PEC nº 

77/2003 com a PEC nº 327/2017 em apenso), foi o relator do parecer final opinativo sobre a 

constitucionalidade e o mérito das referidas propostas, apontando pela rejeição da PEC nº 

327/2017 e sua Emenda nº 02/201774. 

O arguido para a rejeição foi basicamente que as ideias relativas no sistema distrital 

(“distritão”) propostas na PEC e na sua emenda são contrárias as soluções encontradas pela 

Comissão Especial dentro do Parecer Substitutivo, o qual apresentou justificativas da 

elaboração e apresentação sugestiva do modelo distrital misto.75 Verifica-se, portanto, que já 

dentro da Comissão Especial houve um descarte do sistema distrital ou “distritão” como 

definitivo para ser adotado no Brasil, uma vez que conflitava com o modelo distrital misto, 

considerado ideal para ser apresentado ao Plenário para votação. Dessa forma, a Comissão 

Especial então elaborou a seguinte redação do artigo 45 da CRFB/88: 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos em 

cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal pelo sistema distrital misto 

proporcional, na forma da lei, observados os seguintes preceitos: 

                                                             
73 BRASIL. Câmara dos Deputados. Emenda nº 02/2017 à Proposta de Emenda Constitucional nº 327/2017. 

Disponível em < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2141024>, acesso 

em 07/10/2017; 
74 “Considerando ainda os mesmos fundamentos, manifestamo-nos pela rejeição, no mérito, da PEC 327/2017, 

de autoria do Deputado Miro Teixeira, tendo em vista que seu conteúdo contrasta com o diagnóstico e a solução 

aqui proposta no que diz respeito ao sistema eleitoral. Nosso entendimento é que a proposta do Deputado Miro 

Teixeira produziria graus elevados de desproporcionalidade a ponto de ignorar os votos de todos os brasileiros 

que não tenham votado nos 513 eleitos. Além disso, trata-se de sistema que fere de morte a organização 

partidária e ameaça seriamente a renovação política uma vez que os partidos optariam por lanças pouquíssimas 
candidaturas. Ademais, como estamos propondo o sistema eleitoral distrital misto, tal proposta ficaria 

prejudicada. 

Com relação às emendas recebidas, somos pela constitucionalidade, mas rejeitamos a Emenda nº 2, do Deputado 

Miro Teixeira, de conteúdo idêntico à PEC apensada do mesmo autor pelos motivos acima aludidos.” 

(BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 77/2003, 

apensada à PEC nº 327/2017. Disponível em < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 

prop_mostrarintegra?codteor=1586498&filename=Tramitacao-PEC+77/2003>, acesso em 07/10/2017) 
75 BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 77/2003, 

apensada à PEC nº 327/2017. Disponível em < http://www.camara.gov.br//prop_mostrarintegra? 

codteor=1586498&filename=Tramitacao-PEC+77/2003>, acesso em 07/10/2017. 
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I – os eleitores disporão de dois votos, um em candidato registrado em distrito 

eleitoral, outro em lista partidária preordenada de candidatos; 

II – o total de lugares destinados a cada partido no Estado, no Distrito Federal ou no 

Território será calculado com base nos votos destinados aos partidos, distribuindo-se 

as cadeiras pelo princípio da proporcionalidade; 

III – parte dos representantes deverá ser eleita pelo princípio majoritário em distritos 

uninominais até, no máximo, a metade das cadeiras; 

IV – será garantida a eleição dos representantes mais votados nos distritos, 

efetuando-se eventuais correções no total de 21 lugares atribuídos aos partidos, 

vedado acréscimo de lugares além do previsto na lei complementar a que se refere o 

§1º; 

V – os candidatos nos distritos eleitorais ou a outros cargos majoritários poderão 

figurar simultaneamente nas listas partidárias preordenadas.76 

Primeiramente, aponta-se que o §1º mencionado no inciso IV da proposta é o mesmo, 

sem alteração, da redação já existente na Constituição vigente77. Agora, em análise da 

proposta, verifica-se que, de fato, optou-se pelo voto duplo (inciso I), evitando-se assim a 

problemática nessa seara sofrida pela Alemanha, conforme já mencionado.  

No inciso II da redação foi consolidado o modelo alemão de que a representatividade 

partidária por Estado, Distrito Federal ou no Território será calculada com base nos votos de 

legenda da eleição. Ou seja, a quantidade de cadeiras, por exemplo, que um Estado elege para 

a Câmara dos Deputados, será distribuída entre os partidos de acordo os numerários dos votos 

de legenda (votos pelo partido). O dispositivo não elucida a forma pela qual o cálculo para a 

formação da representatividade partidária deverá ser feito, dá-se a entender pela sua leitura 

que deverá ser considerado a totalidade de cadeiras do Estado dentro do Parlamento (no caso 

do RJ, 46) para o cálculo proporcional de quantas cadeiras cada partido fará jus. 

Os problemas que o inciso II traz são vários, como a abstração da distribuição de 

cadeiras aos partidos com base no princípio da proporcionalidade, uma vez que, no Brasil, 

atualmente existem 35 partidos regulares78, de forma que os partidos menores poderiam ser 

suprimidos, já que a distribuição das cadeiras aos partidos ocorre por Estado – existem 

                                                             
76 BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 77/2003, 

apensada à PEC nº 327/2017. Disponível em < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_ 

mostrarintegra?codteor=1586498&filename=Tramitacao-PEC+77/2003>. Acesso em 07/10/2017. 
77 Art. 45. (...) §1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, 

será estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, 

no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas Unidas da Federação tenha menos de oito ou mais de 

setenta Deputados. (BRASIL. Constituição Federal, 1988); 
78 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 16/10/2017. 
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Estados no Brasil com 8 cadeiras na Câmara dos Deputados (como o Acre79). Não existe, 

segundo a redação dada pela Comissão Especial, um parâmetro de critérios objetivos que 

determine essa distribuição, o que pode ser um grande problema para a representatividade 

(partidária), pois contabilizando as cadeiras adquiridas dentro dos Estados, principalmente 

pelos grandes partidos, pouco restaria para os menores.  

Partindo disso, após a separação das cadeiras pelos partidos, com base no quantitativo 

da votação partidária, metade das cadeiras do Estado seria eleita pelo sistema proporcional, 

com os votos de legenda, e a outra metade seria eleita no sistema majoritário, pelos distritos, 

pensando no modelo alemão. A título ilustrativo, novamente com o exemplo do Rio de 

Janeiro e seus 46 deputados, 23 seriam eleitos pelos votos de legenda e os outros 23 pelo 

critério majoritário (incisos I e III).  

Em leitura do inciso III, afere-se que expressão “até, no máximo, metade das 

cadeiras”, permite interpretação de que a divisão da quantidade de cadeiras do Estado entre a 

eleição distrital e proporcional de legenda não precisa ser, obrigatoriamente, igualitária 

(metade dos deputados por voto na legenda e a outra por majoritária), o que diverge do 

modelo dos alemães. Na verdade, a referida expressão dá a ideia ampla de que a divisão pode 

ser arbitrária em cada Estado, contudo, estando limitada a quantidade de deputados eleitos nos 

distritos até a metade das cadeiras do Estado na Câmara dos Deputados. 

Acredita-se que o ideal de interpretação desse dispositivo é sanar qualquer problema 

envolvendo Estados com número ímpar de cadeiras na Câmara dos Deputados, já que restaria 

impossibilitada uma divisão equitativa entre deputados distritais e deputados eleitos na 

legenda, como Minas Gerais (53 deputados), Rio Grande do Sul (31), Pará e Góias (17 cada) e 

outros80. Ou em esferas estaduais e municipais, com a numeração ímpar dos cargos 

legislativos. Dessa forma, é notório no texto da redação um prevalecimento dos deputados 

eleitos por voto de legenda, ante a garantia do inciso III do limite até a metade dos deputados 

eleitos por majoritária (voto distrital). Logo, não poderia ocorrer, em Minas Gerais, a eleição 

nos distritos de 27 deputados e 26 de legenda (somente o inverso). 

Ainda em análise da PEC, quanto ao inciso IV, verifica-se que a redação dada pela 

Comissão Especial também abarca da Alemanha a possibilidade de alteração no quantitativo 

de cadeiras da Casa Legislativa, quando um partido excede seu número de cadeiras máximo, 

                                                             
79 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 16/10/2017. 
80 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <www.tse.jus.br>. Acesso em 07/10/2017. 
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em razão de seus candidatos ganharem eleições distritais. Assim, a PEC traz o máximo de 

correções de 21 (vinte e uma) cadeiras ao partido, em caso de excedentes, parecendo cediço 

que o numerário-limite é referente às cadeiras ocupadas pelos partidos em esfera nacional 

(dentro da Câmara dos Deputados e não dentro da circunscrição eleitoral (Estado)). 

Por fim, no que tange ao inciso V, a redação da PEC garante que os candidatos ao 

cargo de deputado federal possam concorrer tanto como candidato dentro de um distrito como 

também na legenda do partido. O referido dispositivo é passível de críticas, pois continua 

permitindo os “puxadores de voto”, uma vez que o partido somente colocaria um candidato 

para concorrer no distrito, aquele passível de alcançar votos por majoritária (grande 

quantidade de votos), de forma que esse candidato também estaria apto a trazer alto número 

de votos para a legenda, carregando vários outros candidatos da lista preordenada do partido. 

Não parece razoável o inciso V, uma vez que, expressamente, mantém o grande 

problema de o eleitor não saber quem o representa na casa legislativa, mesmo que em menor 

escala, já que parte dos deputados ainda seriam eleitos por majoritária pelos distritos. Ora, o 

candidato do distrito é aquele que detém o voto personalizado (na pessoa do candidato e não 

no partido), de forma que se o mesmo candidato concorrer também no voto da legenda, 

induzirá os seus eleitores a votarem nele duas vezes, mantendo-se a ótica do eleitor de estar 

votando no candidato e não no partido também dentro do voto de legenda (votos esses que 

ocorrem simultaneamente), favorecendo o partido a carregar candidatos pouco votados na 

legenda para ocupar suas cadeiras. 

E mais, como o modelo da proposta copia o alemão ao determinar que os votos de 

legenda garantem a quantidade de cadeiras para cada partido na Câmara dos Deputados 

(“proporcionalmente”), o inciso V descaradamente permite que os “puxadores de voto” 

assegurem aos grandes partidos um numerário alto de cadeiras na Casa Legislativa. O 

dispositivo, portanto, acaba por continuar perpetuando o problema de enfrentado atualmente e 

parece condenar parte do modelo distrital misto levado a debate dentro da PEC. 

Na verdade, entende-se que o referido inciso deveria ser somente implementado se os 

partidos políticos desvinculassem a figura de candidatos aos votos da legenda, realizando de 

fato uma campanha com base na ideologia partidária e não propagandeando e associando o 

voto da legenda a personalidade do candidato da lista preordenada. Isso poderia permitir que o 

eleitor modificasse o seu comportamento na esfera do voto na legenda, entendendo que o seu 
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voto deve ser concedido ao partido e não a um candidato específico. Caso assim fosse, o 

inciso acabaria por permitir que mesmo se o candidato daquele partido perca no distrito 

(eleições majoritárias), possa ser eleito e compor uma cadeira parlamentar em razão da lista 

preordenada, aproveitando-se o desejo dos eleitores distritais em ter aquele candidato os 

representando. 

Portanto, à luz dos parâmetros democráticos abordados no presente trabalho, a 

legitimidade democrática e a governabilidade, verifica-se que a proposta acima descrita tem 

sérios problemas, primordialmente em razão das críticas não legais de que os eleitores votam 

de acordo com o candidato e não em razão da ideologia partidária. Assim, a proposta falha em 

sanar parte da crise eleitoral de representatividade hoje enfrentada, visto que o objetivo é 

modificar completamente o sistema proporcional para o distrital misto justamente para 

garantir representação do eleitor com o candidato, mantendo a força dos partidos (e a 

representatividade partidária), mesmo que garanta alcance de votos para as minorias, 

primordialmente em razão da redação inciso V do artigo 45 apresentada. 

Não obstante, frisa-se a necessidade de cautela e grande estudo prévio para a 

instituição dos distritos eleitorais pela Justiça Eleitoral, necessários para a implementação 

desse sistema, problemática que por si só pode desencadear outra crise de representatividade 

(mesmo que em menor escala). 

Ainda assim, a proposta do distrito misto vem sendo defendida por muitos 

parlamentares, cujo entendimento é de que tal sistema eleitoral seria o ideal e viável para 

sanar as problemáticas (primordiais) de representatividade enfrentadas. O atual Presidente da 

Câmara dos Deputados, Deputado Federal Rodrigo Maia, apontou que 

O sistema atual faliu. O distritão sem uma cláusula de desempenho muito alta e com 

financiamento público é muito ruim. A gente avançando com o distrital misto em 
2022 está sinalizando claramente que a gente vai ter um sistema que equilibra os 

dois lados e garante uma boa representatividade na política brasileira.81 

Assim, existia um otimismo em aprovar a proposta ofertada pela Comissão Especial, 

onde os deputados seriam eleitos na forma do “distritão” nas eleições de 2018 e 2022 e, nas 

                                                             
81 BIANCHI, Paula. UOL. Entrevista com Deputado Federal Rodrigo Maia. Matéria de 11/08/2017. Disponível 

em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/08/11/so-sistema-distrital-misto-recupera-legitimi 

dade-da-politica-diz-maia.htm>. Acesso em 11/10/2017. 
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eleições seguintes, seriam eleitos pelo sistema distrital misto82, mas o Plenário em votação, no 

dia 19/09/2017, rejeitou o projeto83. Foram 205 (duzentos e cinco) votos a favor do sistema 

distrital misto e 238 (duzentos e trinta e oito) votos contra, de forma que a proposta de 

modificação do sistema eleitoral para o distrital misto foi arquivada84. 

Não obstante, na mesma seara de análise do sistema distrital misto, vinha tramitando 

um Projeto de Lei nº 86/201785, proposto no Senado Federal pelo Senador José Serra 

(PSDB/SP), que altera os artigos 10 e 59 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e o artigo 

105 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), de modo a instituir os procedimentos regulares 

eleitorais nesse sistema, como a divisão dos distritos, a elaboração da lista preordenada dos 

partidos, e a distribuição das cadeiras aos candidatos. 

Por lógica, acredita-se que o referente projeto de lei deveria ser aprovado 

conjuntamente com a aprovação da PEC que altera o artigo 45 da CRFB/88, implementando-

se o sistema distrital misto. Como a PEC foi rejeitada, não parece razoável crer que o projeto 

mencionado terá andamento culminando em lei, devendo ser arquivado. Contudo, merece 

destaque alguns pontos do referido projeto de lei, primordialmente sobre a divisão dos 

distritos no Estado, uma vez que elucida uma hipótese passível de sanar os problemas ora 

apontados pelo sistema distrital misto tal qual evidenciado na redação da PEC, e no capítulo 

anterior, abordada no presente trabalho. 

Portanto, afere-se da redação do artigo 10 da Lei nº 9.504/97, elaborada no referido 

projeto, os critérios que seriam estabelecidos para a delimitação dos distritos eleitorais, como 

se pode evidenciar do texto literal abaixo transcrito. 

Art. 10. Cada partido poderá registrar um candidato e seu suplente por distrito 

eleitoral para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias 

Legislativas e as Câmaras Municipais.  

I - (Revogado)  

II- (Revogado)  

(...) 

                                                             
82 BRASIL. Câmara dos Deputados Brasileira, Plenário pode votar proposta de Reforma Política. Disponível em 
< http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/541490-PLENARIO-PODE-VOTAR-PRO 

POSTA-DE-REFORMA-POLITICA-HOJE.html >. Acesso em 11/08/2017.  
83 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/plenario/chamadaExterna.html?link=http://www.camara.gov.br/internet/votacao/mostraVotacao.asp?i

deVotacao=7820&tipo=partido>. Acesso em 07/10/2017. 
84 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/plenario/chamadaExterna.html?link=http://www.camara.gov.br/internet/votacao/mostraVotacao.asp?i

deVotacao=7820&tipo=partido>. Acesso em 07/10/2017. 
85  BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 86/2017. Disponível em < http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=5209929&disposition=inline >. Acesso em 18/10/2017. 
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§ 3° A circunscrição será dividida em distritos eleitorais em número equivalente à 

parte inteira da metade do número de cadeiras da circunscrição. 

§ 4° A Justiça Eleitoral deverá publicar os limites dos distritos eleitorais, 

observando-se os seguintes critérios:  

I- o número de eleitores inscritos de cada distrito na data da definição de seus limites 

será equivalente ao número de eleitores da circunscrição dividido pelo número de 

distritos, admitida uma diferença de até 5%, para mais ou para menos;  

II - os distritos deverão ser geograficamente contíguos;  

III - observados os critérios dos incisos I e II deste parágrafo, a demarcação dos 

distritos deve tanto quanto possível maximizar sua compacidade e reduzir sua 
endentação. 

§ 5° O partido que tiver registrado ao menos um candidato à eleição em distrito 

concorrerá também às vagas a serem alocadas segundo o critério de voto partidário 

na circunscrição respectiva.86 

Elucida-se, de imediato, que o §3º faz menção a circunscrição ser o próprio Estado, 

onde seria dividido em número equivalente à metade do número de cadeiras que possui na 

Câmara dos Deputados. Ou seja, os distritos eleitorais seriam uninominais, como no caso do 

Rio de Janeiro apresentado, ora seria dividido em 23 distritos, vez que corresponde à metade 

de cadeiras que possui no parlamento (46). 

Já o §4º estabelece os critérios propriamente ditos para a divisão desses distritos, a 

serem seguidos pela Justiça Eleitoral, determinando que o número de eleitores por distrito 

deve ser igual, admitindo-se apenas uma variação de 5% (cinco por cento), além de que os 

distritos geograficamente devem ser contínuos e o mais compactos possíveis. 

O Senador José Serra explica as razões pelas quais os distritos eleitorais devem evitar 

a “endentação”, aderindo ao máximo de “compacidade”, em sua justificação do referido 

projeto de lei. 

Finalmente, há um aspecto técnico na definição dos limites geográficos dos distritos 

que pode afetar de forma relevante o resultado político das eleições. A definição dos 

distritos deve ser feita de forma a não criar vantagens para esse ou aquele partido. 

De fato, na experiência norteamericana ocorreu o que os estudiosos denominam de 

"gerrymandering", a possibilidade de que, por influência dos partidos, os distritos 

sejam desenhados cuidadosamente de modo a excluir bolsões oposicionistas e 

incluir bolsões da situação.  

Uma literatura especializada foi desenvolvida para analisar e evitar esse risco. A 

recomendação geral é que os contornos dos distritos sejam 10 contíguos, ou seja, 

não haja no distrito duas regiões que não se toquem; que a delimitação aumente o 

índice de "compacidade" da figura resultante, ou seja, que tanto quanto possível o 

distrito se espraie circularmente pelo território; e que, também, o desenho reduza a 

"endentação" tanto quanto possível, ou seja, que se evite a existência de "tentáculos" 

ou pontas, pois isso pode levar à escolha de regiões mais ou menos favoráveis a este 

ou aquele partido. Evidentemente, sendo a distribuição da população irregular pelo 

território, esses requerimentos geométricos serão sempre relativos. Distritos 

                                                             
86 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 86/2017. Disponível em < http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=5209929&disposition=inline >. Acesso em 18/10/2017. 
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totalmente uniformes e sem quaisquer "tentáculos" requereriam uma população 

uniformemente distribuída no território. De todo modo, ao dar a competência de 

delimitar os distritos à Justiça Eleitoral, o projeto reduz a possibilidade de os 

partidos se imiscuírem na definição dos distritos para obter ganhos eleitorais.87 

A argumentação do referido Senador é que com o distrito mais compacto e contínuo, 

evitar-se-ia o problema que atualmente os USA enfrenta, o “gerrymandering”, abordado no 

presente trabalho no capítulo anterior. 

 Contudo, no Brasil, mesmo com esses critérios, provavelmente ainda existiria 

problemas na divisão distrital, principalmente ao observar o Estado do Rio Janeiro e ao 

exemplo anteriormente citado da Zona Sul e da Rocinha (haveria, possivelmente, um só 

distrito para as duas localidades, pois, geograficamente, este seria contínuo e compacto, 

seguindo a orientação do projeto de lei). 

No que pese os critérios até positivos do referido projeto de lei, ante a rejeição do 

supracitado modelo, necessário para sanar todas as problemáticas atuais urgentes sobre 

legitimidade democrática e governabilidade uma nova proposta que modifique o atual 

sistema, uma vez que, em observância ao princípio da irrepetibilidade intrínseco no §5º do 

artigo 60 da CRFB/88,88 a matéria rejeitada em PEC não pode ser objeto de nova proposta na 

mesma sessão legislativa. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 86/2017. Disponível em < http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=5209929&disposition=inline >, p. 9-10, em 18/10/2017. 
88 “Art. 60. (...) 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havia por prejudicada não pode ser 

objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.” (BRASIL. Constituição Federal. 1988) 
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7. Conclusão 

 Conclui-se que, como supramencionado, o sistema eleitoral proporcional vigente 

constitui em inúmeras falhas que precisam ser revisadas, alterando o modelo ou adaptando-o 

para melhorar o problema da falta de representatividade do povo brasileiro na Câmara dos 

Deputados (Casas Legislativas em geral) e governabilidade, de acordo com o conceito de 

democracia adotado. 

 Em análise dos dados apresentados parece que o sistema proporcional não atende aos 

requisitos de uma democracia representativa, princípio basilar da Constituição Federal 

vigente, ousando-se dizer que o mesmo confronta com seus ditames, falhando drasticamente 

nesse sentido, pois a democracia representativa, apesar de permitir a escolha de poucos para 

representar a população, ainda assim visa garantir que o poder consta na mão do povo, ou 

seja, que a vontade popular seja refletida no poder. 

 Nessa seara, o sistema proporcional de escolha dos representantes eleitos para os 

cargos legislativos (exceção Senador), sofre de duas mazelas que influenciam diretamente na 

democracia, a primeira é oriunda do comportamento do eleitor, que não vota pensando no 

partido e apenas no candidato (a votação no partido é a chave do sistema proporcional), e a 

segunda advém das distorções do cálculo e outras regras do Código Eleitoral. 

 A primeira mazela é mais grave e mais difícil de ser remediada, mas acredita-se que a 

educação política poderia atingir uma alteração significativa desse cenário/comportamento, 

mas é uma solução em longo prazo, que exigiria anos e anos para modificar a visão do eleitor 

nas urnas. Já a segunda, pode existir uma solução mais imediatista, a fim de controlar e 

diminuição das distorções das regras do proporcional, permitindo representatividade das 

minorias, mas reduzindo o exacerbado quantitativo de partidos políticos no país, uma vez que 

todo sistema eleitoral possui distorções, de modo que o objetivo é reduzi-las, ante 

impossibilidade de elimina-las (proteção da governabilidade). 

 Ora, de que adianta uma máxima proteção da representação das minorias se a 

população em si não se identificar com sua própria Câmara?  
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Um grande auxílio nesse sentido, seria a famosa “cláusula de barreira” que o 

legislativo tenta implementar89 para garantir uma porcentagem mínima de votos válidos a 

cada partido, com intuito de justificar, não só a concessão ao acesso ao Fundo Partidário, mas 

também com relação a própria questão da representatividade (e existência dos partidos 

políticos). Ferreira Filho elucida que a cláusula de barreira é uma necessária pois “é sabido 

que o sistema proporcional favorece o surgimento de mais e mais partidos, muitas vezes não 

se distinguindo entre si senão pelo personalismo de seus líderes”. (2012, p. 122) 

Outra possibilidade, como pontua Almeida (2006), é aperfeiçoar o proporcional ao 

estabelecer que somente existirá o voto em legenda, excluindo-se a possibilidade nominal, de 

modo a forçar ao eleitor a escolha de uma ideologia partidária sem cogitar a figura do 

candidato pessoalmente. Isso manteria a força dos partidos e sua importância enfática nas 

eleições para o cargo legislativo. A cláusula de barreira ou desempenho viabilizaria a 

diminuição do alto quantitativo de partidos políticos no Brasil, permitindo também a 

identificação dos eleitores, como defende Gilmar Mendes (2015, p. 733-734). 

 A ideia do sistema proporcional é boa, mas na prática tem muitas falhas em um país 

drasticamente grande como o Brasil, e mazelas que, como mencionado, podem vir a ser 

sanadas com uma modificação comportamental do eleitor através da educação política 

(solução em longo prazo) ou até, talvez, com a instituição do voto em legenda (excluindo o 

nominal). 

 Dentro dessa análise, conjectura-se que os partidos políticos e suas ideologias 

partidárias perderam espaço no cenário político brasileiro (não se defende aqui a sua 

extinção), de forma que visando uma solução mais imediata (sem descartar a necessidade 

óbvia de introdução de uma educação política intensa no país), analisa-se a possibilidade de 

uma modificação drástica do modelo proporcional em vigência. 

 Dessa forma, foram analisados no presente trabalho três modelos para substituir o 

sistema eleitoral proporcional, os quais estavam em pauta de discussão dentro do legislativo, 

como também entre os estudiosos da área, quais sejam distrital, “distritão” e distrital misto. 

Contudo, todos os modelos elencados apresentam falhas, em observância dos quesitos 

específicos abordados para suas análises. 

                                                             
89 BRASIL. PEC nº 36/2016. Senado Federal. Disponível em <http://www25.senado.leg.br/web/ atividade/ 

materias/-/materia/126473>. Acesso em 22/10/2017. 
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 Assim, o “distritão” aparentemente carece de qualquer ponto positivo. Entre esses três 

modelos, o que parece equilibrar melhor os quesitos é o sistema distrital misto, mas este 

também apresenta as problemáticas na seara da representatividade partidária de proteção dos 

interesses das minorias e na divisão dos distritos em si, ademais por si só não soluciona o 

problema de identificação do eleitor e o candidato, apenas ameniza ao criar a dualidade de 

votos em voto distrital e voto de legenda. 

 Na verdade, pensando em uma substituição do proporcional, sob a ótica dos problemas 

encontrados nesse modelo, afere-se que, como qualquer outro sistema eleitoral haverá 

distorções pois não há sistema perfeito até então, como aponta Bercovici (2010, apud 

NICOLAU, 1991, p. 99.), de modo que se entende que o distrital misto parece ser o mais 

viável ao país pelos pontos positivos e os equilíbrios que acarretará. 

 As razões disso se pautam, primeiramente, na implementação do voto personalizado 

(no candidato), que ‘comumente’ já é aplicado no país, tendo em vista que a maioria dos 

eleitores brasileiros consideram o candidato em si e não o partido para conferir seu voto. Não 

obstante, também possibilita a manutenção da força partidária e a divisão das cadeiras entre as 

minorias, mesmo que em menor escala (metade das cadeiras seriam preenchidas pelo voto em 

legenda). 

 Essa dualidade dos votos (na legenda e no candidato) parece se enquadrar no 

comportamento do eleitor brasileiro nas urnas, tornando o sistema distrital misto interessante 

de ser considerado e adaptado ao Brasil, devendo ser frisado que as modificações necessárias 

ao proporcional também deveriam ser aplicadas na seara do voto em legenda do distrital misto 

(cláusula de barreira e, talvez, a sugestão do voto na seara do cálculo proporcional ser só na 

legenda, sem considerar o candidato na campanha). 

Não obstante, ante a rejeição da PEC na Câmara dos Deputados que previa o distrital 

misto, necessário evidenciar modificações desse sistema passíveis de sanar os problemas 

encontrados no próprio projeto. 

Uma primeira sugestão de alteração seria, conjuntamente da própria implementação da 

“cláusula de barreira” acima mencionada, a aplicação do sistema distrital misto, com eleição 

nos distritos binominais ou plurinominais, desde que cada partido só possa lançar campanha 

de um candidato por distrito. Isso possibilitaria que partidos menores ou médios tenham 

chance de serem eleitos dentro do distrito, por meio da majoritária, uma vez que o segundo ou 
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terceiro colocado na eleição (dependendo da escolha de binominal ou plurinominal, 

respectivamente), seria sempre de partido diverso do primeiro colocado) – só um candidato 

por partido concorreria em cada distrito. 

Obviamente, ainda existiriam outras questões a serem abordadas e tratadas nesse 

modelo, mas ele já possibilitaria uma variedade de partidos alcançando as cadeiras da Câmara 

dos Deputados, garantindo pluralidade de partidos alcançando as cadeiras, de forma a ser 

somada ainda a possibilidade evidenciada na seara do voto em legenda, o qual o sistema 

distrital misto por si só já garante. 

Ainda, dentro da hipótese que abarca a ideia de criação do Estado em distritos 

eleitorais, a própria divisão dos distritos poderia se dar em moldes determinados pela Justiça 

Eleitoral, desde que realizados com muito estudo e cautela das regiões, a fim de evitar 

problemáticas como as mencionadas (Zona Sul e Rocinha). 

Resta impossível no presente texto trabalhar todas as variáveis que envolve uma 

análise de divisão de distritos, de forma que não será sugerido nenhum critério de divisão dos 

mesmos, uma vez que para tal é necessário estudo de campo prévio no país (que segundo o 

Projeto de Lei nº 87/2017 ora já mencionado, esse estudo e divisão seria realizado pela Justiça 

Eleitoral). 

Por fim, crê-se justo apontar uma preocupação latente com a elaboração da divisão 

distrital ao recordar o histórico brasileiro latente de corrupção e manipulação de eleições, que 

é de saber comum populacional (até em razão de escândalos como a atual Lava Jato e o 

Mensalão), sendo certo que a forma como ocorreria a divisão dos distritos causa certo temor. 
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