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Resumo: O presente artigo pretende apresentar uma proposta de reformulação do 

sistema eleitoral brasileiro. As propostas têm o objetivo de diminuir custos de 

campanha, aproximar o eleitor das candidaturas legislativas e fortalecer os partidos. Na 

proposta é apresentado um esquema em que parte dos deputados federais são escolhidos 

por voto distrital majoritário em dois turnos, ou “ballotage”, como adotado na França e 

suas colônias. Alternativamente, outra parcela dos deputados é escolhida pela lista 

partidária pré-ordenada em convenção.  Ressalte-se que a combinação entre distritos 

majoritários e listas proporcionais é adotada em, pelo menos, dez países dentre eles 

Alemanha, Japão, Coréia do Sul e México, todos com população massiva e 

multipartidária. 

Palavras-Chave: Sistema Eleitoral Brasileiro; Voto Distrital; Representação 

Proporcional; Poder Legislativo.  

Abstract: The aim in this paper is to present a proposal to reformulate the Brazilian 

electoral system, as well as a new proposal for an electoral calendar. The proposals are 

aimed at reducing campaign costs, bringing voters closer to legislative candidacies and 

strengthening parties. In the proposal a scheme is presented in which part of the federal 

deputies are chosen by majority vote in two rounds, or “ballotage”, as adopted in France 
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and its colonies. Alternatively, another portion of the deputies is chosen from the pre-

ordained party list in convention. It should be noted that the combination of majority 

districts and proportional lists is adopted in at least ten countries, including Germany, 

Japan, South Korea and Mexico, all with a massive and multiparty population. 

Key words: Brazilian Electoral System, Districtal System; Proportional Representation; 

Legislative Power. 

 

Resumen: Este artículo pretende presentar dos propuestas para reformular el sistema 

electoral brasileño, así como una nueva propuesta de calendario electoral. Las 

propuestas tienen como objetivo reducir los costos de campaña, acercar a los votantes a 

las candidaturas legislativas y fortalecer a los partidos. En la propuesta se presenta un 

esquema en el que parte de los diputados federales son elegidos por mayoría de votos en 

dos rondas, o “ballotage”, tal como se adoptó en Francia y sus colonias. 

Alternativamente, otra parte de los diputados se elige de la lista de partidos ordenada 

previamente por convención. Cabe señalar que la combinación de distritos mayoritarios 

y listas proporcionales se adopta en al menos diez países, incluidos Alemania, Japón, 

Corea del Sur y México, todos con una población masiva y multipartidista. 

Palabras Clave: Sistema Electoral Brasileño; Voto del distrito; Representación 

proporcional; Poder Legislativo. 

 

1. Introdução 

 

A adoção do sistema eleitoral atual remonta a décadas da república nova (1945-1964), 

onde a construção de um novo código eleitoral implantou os distritos com circunscrição 

estadual, definidas a partir de um grande território, sem qualquer consideração sobre a 

configuração social, demográfica ou de atividades econômicas dentro do território 

espacial. 

Nesta nova configuração estabeleceu-se também a adoção do sistema em listas abertas e 

proporcionais à votação da legenda e/ou coligação, determinando o número de cadeiras 

a partir de um quociente eleitoral definido com base na proporção de votos válidos, por 

vezes considerando os votos brancos, ora não.  
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Esta regulamentação não apenas influenciou a forma de preenchimento dos cargos no 

nível federal, mas também o preenchimento dos cargos estaduais e municipais, 

independentemente do tamanho populacional do município.   

O desenho institucional da forma de escolha permaneceu idêntico durante o período do 

regime militar, apenas modificando-se o formato específico das candidaturas dentro dos 

partidos, permitindo-se sublegendas para cargos majoritários. Esta solução foi adotada 

em função da existência do bipartidarismo oficial.   

O fim da ditadura e a necessidade da readoção de um pluripartidarismo na sociedade 

brasileira produziram a chance de se rediscutir o formato do sistema eleitoral e, 

também, partidário. 

A opção naquele momento, contudo, trouxe influências baseadas nos interesses do 

regime. O fato de o Congresso ser uma instituição fragilizada, resultado da força do 

executivo militar federal, proporcionou um debate a respeito do formato do sistema 

partidário e do sistema eleitoral centrado nos interesses do executivo federal. Com 

efeito, esse formato permitiu que alguns problemas e desvios fossem acentuados ao 

longo das últimas três décadas.  

O presente artigo tem como objetivo propor duas novas formas de organização do 

sistema eleitoral e um calendário alternativo de realização das eleições. 

Para cumprir com os objetivos optou-se por dividir o artigo em três seções, além desta 

introdução: na segunda, discute-se a origem e os problemas do atual sistema. Na terceira 

seção, pretende-se apresentar as duas propostas de nova organização eleitoral e os 

procedimentos e as possibilidades que a nova proposta aponta. Finalmente, em uma 

quarta seção, são realizados comentários finais.  

 

2. Desenvolvimento  - Sistema atual e seus problemas 

 

2.a – Histórico de adoção  

 

As definições principais que norteiam o atual sistema eleitoral foram elaboradas em dois 

períodos. O primeiro deles, na fase final do regime militar, antes das eleições de 1982; o 

segundo deles, quando foi ratificada a grande parte das regras e introduzidas algumas 

modificações na constituinte de 1988 e ao longo da década de 1990, na revisão 

constitucional de 1993 e na aprovação da emenda da reeleição em 1997. 
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O primeiro momento, talvez o mais importante, além de definir as principais regras, 

ainda é o instante que explica grande parte do funcionamento e a dinâmica atual do 

sistema eleitoral brasileiro. Não cremos que a idéia de uma lei construída no início da 

década de oitenta por si seja algo que imprima um caráter de antiguidade e/ou 

inoperância. As leis tornam-se antigas conforme a conformação social as ultrapasse. 

Para uma sociedade tribal pouco importa se esse caráter particular foi adquirido há 

séculos: o que importa é se esta configuração permanece útil e social e economicamente 

viável. De outro modo, porém, a escravidão demonstra-se pouco útil quando o código 

moral ou as relações econômicas a ultrapasse.  

Contudo, a arquitetura do sistema eleitoral naquele momento possuía vícios de origem 

que prejudicam o resultado final, condicionados pela conjuntura política da ocasião. 

Citando SANTOS (2003, p.21):  

“Quando a transição é feita segundo uma lógica negociada, como, de 

fato, ocorreu em nosso país, se está optando, de maneira mais ou 

menos implícita, pela governabilidade e pela diminuição dos custos de 

mudança no curto prazo, por isso, prefere-se manter a rotina do 

processo decisório”.   

Portanto, é oportuno revê-la em suas vantagens e seus vícios para se compreender a 

evolução posterior. 

Ao se conceber um sistema eleitoral o executivo procurou estabelecer uma fórmula que 

pudesse garantir múltiplos objetivos intertemporais. Como se tratava de uma época de 

crise econômica e perspectivas não tão alentadoras para o desempenho do(s) partido(s) 

ligado(s) ao regime era necessário minimizar prejuízos em um primeiro momento, para 

que em momentos posteriores tenta-se colher algum fruto. 

O primeiro objetivo era garantir o máximo de apoio para o Executivo, ainda com 

mandato a cumprir, na nova Câmara dos Deputados e em parte do Senado a ser eleita 

em 1982. Este Congresso, entrementes, seria o responsável pela eleição do novo 

presidente, via colégio eleitoral, também composto por representantes das assembléias 

estaduais a serem eleitas na mesma votação. O segundo objetivo, tentar estabelecer 

alguma divisão nas fileiras da oposição a partir da adoção de um pluripartidarismo. O 

terceiro objetivo, fortalecer lideranças da situação e enfraquecer as lideranças de 

oposição para uma eventual eleição direta para a presidência.   

Para tanto, alguns artifícios foram utilizados: a adoção do pluripartidarismo, embora 

uma demanda da sociedade contribuísse para a divisão da oposição em várias legendas. 
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Com efeito, como o sistema previa a realização de apenas um turno para os cargos 

majoritários, o que se observou é que em alguns estados o partido do regime venceu 

graças à divisão de votos em outras legendas de oposição. Um segundo e importante 

artifício coube a sobre representar as unidades federativas nas quais o partido do regime 

possuía as melhores chances, e sub-representar os estados nos quais os partidos da 

oposição eram mais fortes. O resultado trouxe um desvio de representação em favor dos 

estados/distritos da região Norte e prejudicial ao estado de São Paulo. Muito embora, 

fosse justificado à época como uma maneira de compensar os estados mais carentes em 

termos de representação, é preciso notar que este argumento contrariava o próprio 

desenho institucional bicameral: pois, afinal o Senado possuía uma representação 

igualitária entre os estados para que fosse instrumento de equilíbrio da federação. Sendo 

assim, a Câmara dos Deputados não poderia servir para esse intuito, pois há outra 

instância que atendia a esta necessária compensação. Em essência, a função da Câmara 

era de atender a uma representação popular, portanto fundada no princípio igualitário 

entre cidadãos, ao passo que o Senado garantiria a igualdade entre entes federativos. 

Portanto, a representação popular tornou-se desproporcional. 

Outra configuração decisiva foi a opção por manter-se uma estrutura de voto 

proporcional, prevista pelo Código Eleitoral de 1935(!), para o preenchimento de cargos 

legislativos, baseado no quociente eleitoral e, principalmente, tendo como definição de 

distritos os territórios dos estados. Dessa forma, estabeleceu-se uma campanha estadual 

e proporcional para os cargos de deputado federal e deputado estadual, bem como o 

limite dos municípios, muitos dos quais com população acima de 1 milhão de 

habitantes, para o cargo de vereador. Uma campanha, portanto, dispendiosa e/ou 

territorialmente agigantada.  

As eleições gerais de 1982 marcaram as escolhas para esses três cargos legislativos, 

além da escolha de governadores, senadores e prefeitos, na maior parte das cidades. 

Portanto, da estrutura política brasileira apenas o cargo de presidente da república e o de 

prefeito nas capitais e cidades de segurança nacional não estavam em disputa.  

Os partidos que se preparavam para a eleição de 1982 foram surpreendidos por uma 

regulamentação, o Pacote de Novembro, que determinava a existência de candidaturas 

em todos os cargos, ficando impedido, portanto de concorrer, na prática, àqueles 

partidos que haviam se formado com quadros reduzidos, uma vez que coligações 

estavam vetadas.  
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Outra regulamentação, conseqüência da primeira, que permaneceu somente naquela 

eleição e em nenhuma outra já realizada foi a instituição do voto vinculado. Ou seja, o 

voto seria atribuído ao mesmo partido para todos os cargos. Bastasse que o eleitor 

escolhesse o nome preferencial para cada cargo, desde que pertencentes à mesma 

agremiação. O intuito era que os grandes nomes, candidatos aos cargos de 

governadores, pudessem criar fidelidade do eleitor para os demais cargos. O voto 

vinculado, em geral, aparece com grande ênfase nos regimes parlamentaristas, onde 

uma cadeira conquistada automaticamente gera o vínculo de uma provável 

representação no Executivo.    

 ARTURI (2001) ressalta que apesar do controle do colégio eleitoral, a votação obtida 

pela oposição significou a perda de controle do regime sobre a possibilidade de uma 

solução “interna” para a sucessão presidencial. A partir dali, negociar com a oposição e 

conviver com desgaste político, já que a situação econômica não era boa, foi a tônica do 

regime.  

Nas eleições de 1986, que elegeria um Congresso constituinte, as coligações foram 

permitidas, e eliminou-se a obrigatoriedade dos mesmos em lançar candidatos para 

todos os níveis e, ato contínuo, o número de partidos ampliou-se.   

Na constituinte de 1987/1988 optou-se por se manter as regras eleitorais da maneira em 

que se encontravam, alterando-se, contudo o mandato presidencial para cinco anos. 

Ademais, alterou-se a escolha para os cargos majoritários em colégios eleitorais com 

mais de 250 mil eleitores, introduzindo-se o segundo turno entre os dois candidatos 

mais votados no primeiro, caso a maioria dos votos ainda não tenha sido obtida por 

nenhum deles. Esta regra foi principalmente derivada da preocupação de se estabelecer 

uma legitimidade para os ocupantes do cargo Executivo. 

Na revisão constitucional de 1993, o mandato presidencial foi reduzido para quatro anos 

e através de um plebiscito a população optou em ratificar o regime presidencialista de 

governo. Finalmente, em 1997 foi aprovada a possibilidade de uma reeleição 

consecutiva para os ocupantes de cargos Executivos.  

Assim, o sistema eleitoral brasileiro ainda guarda grande parte das características 

adquiridas há três décadas. Nas seções seguintes, serão aprofundadas suas principais 

fragilidades. 

 

2.b – Desproporcionalidade 
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O problema principal da desproporcionalidade presente no sistema eleitoral brasileiro é 

o fato de criar uma desigualdade, pela lei, entre os próprios cidadãos brasileiros.  

Como se trata de uma representação em discussões sobre orçamento federal, políticas 

públicas e temas gerais de emergência para a sociedade, há um viés natural sobre a 

percepção da sociedade e aquele presente no congresso. A representação partidária 

também sofre vieses, mas não há sistema eleitoral em que isto seja evitado. O problema 

com o sistema brasileiro é que a desproporção se intensifica, uma vez que nela está 

presente o viés de distribuição das cadeiras entre os partidos, que reforçamos inevitável, 

mas também um viés originado pela estratégia geográfica eleitoral dos partidos 

políticos, algo apontado por NICOLAU (1997). 

Ressalte-se que embora essa desproporcionalidade tenha sido criada ainda no começo 

da década de oitenta, as oportunidades posteriores de reforma desta situação não se 

mostraram frutíferas, notadamente a Constituição de 1988. TAFNER (1996) contesta 

que o índice de desproporcionalidade entre estados, da ordem de 10% seria não 

prioritário como colocado por SANTOS e SCHMIDT (1995). Como observado por 

TAFNER (1996) a marca de quase 10% em um grande eleitorado como o brasileiro 

provoca desvios absolutos grandiosos. 

O fato é que a desproporcionalidade do sistema representativo brasileiro tem origem nas 

diferentes Constituições e que com o número crescente de estados, sobretudo a partir da 

década de oitenta, só fez agravar o problema, conforme TAVARES (1995).  

 

2.c – Ausência de compromisso programático  

 

Outro problema do sistema eleitoral, especificamente observado a partir da formação de 

um pluripartidarismo maior em 1985, refere-se às linhas programáticas das agremiações 

formadas. Recorde-se que em 1982 o partido deveria lançar candidatos em todos os 

níveis, bem como o voto era vinculado. 

Tal ordem de coisas, somadas ao fato de não haver regras rígidas quanto à filiação 

partidária criaram um sistema que enfraqueceu os partidos e seus diretórios, bem como 

sinaliza ao eleitor que o que importa é a escolha pessoal e uma eventual conversa direta 

com o postulante, do que os compromissos da agremiação na qual ele está vinculado. 

Muitas ocasiões, os partidos coligados durante as eleições têm atuações distintas 

durante as legislaturas para as quais foram eleitos, sem sequer haver o compromisso de 
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manutenção de um bloco parlamentar, já que no congresso a atuação não é mais em 

função do diretório estadual, mas do diretório nacional. De modo que a coligação 

eleitoral, utilizada para o cálculo do quociente e das cadeiras, nada significa a priori. 

Provavelmente, tais coligações são construídas nos distritos estaduais em função da 

viabilidade dos candidatos. 

PEREIRA e MULLER (2003) ampliam o argumento e destacam que além das regras 

eleitorais vigentes, as regras internas do Congresso e os poderes detidos pelo presidente 

contribuem para definir o escopo de atuação do legislador. Assim, enquanto as regras 

eleitorais agem no sentido de descolar o legislador do partido, a conformação orgânica 

do parlamento no Brasil faz com que o legislador tenha um incentivo para se ordenar ao 

partido. Isso seria suficiente para atingir um equilíbrio, na argumentação dos autores.  

De qualquer forma, PEREIRA e MULLER (2003) identificam na migração partidária 

dentro do congresso um forte componente de cooptação do Executivo para aprovação de 

seus projetos. Ressalte-se: à revelia da vontade do eleitor.  

Assim, no atual sistema embora o partido seja relevante para o preenchimento das 

cadeiras e, em última instância, para a determinação do perfil do congresso os partidos 

são irrelevantes na escolha do eleitor. Pois, no limite do prazo de fidelidade partidária, o 

interessado em assumir um cargo eletivo irá se afiliar ao partido que demonstre a 

melhor viabilidade para si, sendo subjetivo o conceito de viabilidade. O que importa é 

que votar em uma linha programática nada significa, pois o eleitor não terá meio, até a 

eleição seguinte, de comprometer o pleiteante com sua linha programática.  

DINIZ (2000) estabelece que a “infidelidade partidária” está em estreita conexão com o 

calendário eleitoral e com as permissividades da lei eleitoral, que permite ao legislador 

avaliar as suas chances segundo as prováveis candidaturas por legendas e coligações.  

Deste modo, consideramos a lei de coligações e a lei de fidelidade partidária, bem como 

a lei que rege a composição dos partidos, ora vigente no Brasil está em contradição com 

o sistema construído no início da década de oitenta e a ação de ambos em 

simultaneidade produz resultados no sentido de enfraquecer partidos.   

 

3. Propostas para um novo Sistema Eleitoral 

 

Nesta seção serão apresentadas duas propostas para um novo sistema eleitoral com 

vistas ao preenchimento da Câmara dos Deputados. Ambas contemplam distritalização 

em maior ou menor grau, porém não serão abordadas correções que visem o reequilíbrio 
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dos cidadãos na Câmara Federal, muito embora esse seja um ponto central no princípio 

da distritalização: um homem, um voto. 

 

3.1 Alteração da escolha para a Câmara dos Deputados  

 

3.1.1 Distrito Uninominal, Votação Majoriária em Dois Turnos 

 

Sugere-se a adoção de uma escolha majoritária para a Câmara dos Deputados em 

distritos uninominais em dois turnos de votação. A prática atualmente é adotada na 

França e em suas ex-colônias. A regra também tem sido denominada “plurality with 

runoff” ou “French majority system”.  

Tal sistema, por vezes, tem sido adotado com variantes a respeito da formatação do 

segundo turno: ou participam os dois mais votados do primeiro, desde que nenhum 

tenha atingido a maioria dos votos, ou ora sugere-se a participação dos mais votados a 

partir de certo patamar obtido no primeiro turno, sendo assim possível a participação de 

mais de dois concorrentes. Neste último caso, o segundo turno não gera necessariamente 

a maioria para o vencedor. 

Esse sistema também seria associado a listas partidárias pré-ordenadas em convenções 

ou prévias partidárias. 

No Brasil, em vista da experiência adotada desde 1989 para os cargos executivos, o 

eleitor se habituou à primeira modalidade. Entendemos, portanto, que essa prática pode 

ser transferida para os cargos relativos à Câmara Federal, Assembléias Legislativas e 

nas grandes cidades para a Câmara de Vereadores.  

Comparados a outros sistemas de votação a regra mostra evidências de que não condena 

o sistema eleitoral a um bipartidarismo de fato, ainda que gere um número menor de 

partidos em comparação ao proporcionalismo ora vigente no Brasil, que estimula a 

criação e a viabilização de partidos. 

Outra vantagem que, acreditamos, é importante frente à atual configuração é o reduzido 

número de opções de escolha que o eleitor se defrontará para os cargos legislativos. Se 

hoje, o eleitor se defronta com centenas de postulantes a cargo legislativo nos principais 

colégios eleitorais, nesta nova situação se defrontaria com um máximo de algo em torno 

de 15 candidatos, uma vez que seria apenas 1 candidato e seus suplentes por partido. 

Nessa situação, inclusive, é possível imaginar até a realização de debates entre os 
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postulantes, hoje inviável pela quantidade de candidaturas em cada circunscrição 

estadual, adicionalmente considerado que os partidos são autorizados a lançar uma 

grande quantidade de candidatos por estado. Seria uma situação similar à escolha de um 

prefeito, onde o voto dado seria mais facilmente lembrado e o acompanhamento das 

ações do representante vitorioso, mesmo que não o escolhido pelo eleitor, se tornaria 

mais simples.  

No atual sistema o acompanhamento é difícil de ser exercido por duas razões: primeiro 

pela dificuldade de se lembrar entre tantos postulantes qual teria sido a escolha; 

segundo, porque se o postulante escolhido não é eleito, segundo a lógica do voto 

proporcional, a representação se fragmenta entre os representantes do partido e/ou 

coligação, eleitos. Ou pior, se o partido/coligação sequer alcança o quociente eleitoral, a 

representação é transferida para “sobras” que geralmente beneficiam o partido/coligação 

mais votado. 

A análise de WITTMAN (1989) estabelece uma relação entre o mercado político e o 

mercado de bens. Para ambos funcionarem bem o que se quer é que o 

eleitor/consumidor possua informação suficiente para exercer a sua ação com eficiência. 

Assim, o voto distrital e seus candidatos em número reduzido contribuem para reduzir o 

custo marginal de se obter a informação e favorecendo a relação benefício/custo em 

favor da eficiência. Porém, destaque-se que a eficiência nos mercados de bens ou 

mercados políticos não requer, necessariamente, plena informação.  

Outra vantagem da adoção do novo sistema é que a divulgação das candidaturas se 

reduz a um espaço menor, pois não mais envolveria, na maioria dos casos, uma 

circunscrição estadual. Em centros com grande densidade demográfica, em especial, o 

alcance das idéias e dos nomes de cada corrente, portanto, seria, em tese, menos 

dispendioso. 

É ilustrativa a pesquisa de CARVALHO (2000) de que o padrão de prestação de contas 

do legislador federal é eminentemente geográfico, visitando regiões e municípios em 

que haja observado votação expressiva e/ou haja liberação de verbas para investimentos 

e custeio, a partir do orçamento federal, independentemente da sigla partidária. Sendo 

assim, é como se vivêssemos na prática legislativa uma circunscrição distrital, porém 

definida pelos próprios legisladores. 

Por outro lado, KINZO et alli (2003) identificam a ausência de uma suposta influência 

de distritos “imaginários” nas eleições para o Congresso e, também para a câmara de 

vereadores do município de São Paulo.   
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A complexidade da eleição para deputado federal no atual sistema contribui para 

encarecer em demasia a campanha. MAINWARING (1991) examina o problema e 

qualifica esta eleição como uma das mais caras do mundo.  

Finalmente, uma vantagem adicional estaria no fato de que tal sistema, distrital e 

uninominal, evitariam candidaturas “de massa”, como ocorre no atual sistema 

proporcional de voto nominal e quociente eleitoral. Uma vez que a população a ser 

atingida pela mensagem política reduz-se, não é necessária a cooptação do eleitorado, 

necessariamente, por artistas, esportistas etc. Estes não perderiam o direito de se 

candidatarem, desde que fossem portadores de sua própria mensagem política, não mais 

atuando como porta-vozes ou “puxadores de votos”, muitas vezes sem consistência 

política.    

Uma fraqueza, porém, apontada para os sistemas com regras majoritárias como o 

proposto é a existência do viés de distribuição, ou desvio da proporcionalidade. Uma 

vez que um partido tenha obtido, por exemplo, 10% dos votos, não obtêm semelhante 

parcela da Câmara dos Deputados. É preciso, contudo, avaliar na perspectiva de se 

manter um sistema proporcional, que exige uma circunscrição com número de cadeiras 

elevadas e, portanto, produzem desvios qualitativos (alienação do eleitor, ausência de 

debate, massificação etc), todos discutidos acima com implicações mais profundas para 

o sistema político do que os desvios quantitativos de representação. EPSTEIN (1997, p. 

278), porém avalia que de qualquer forma “resultados indesejáveis podem ocorrer 

qualquer que seja o sistema escolhido”.  Nosso ponto, contudo, é o de que as fraquezas 

acumuladas pelo atual sistema são incompatíveis com sociedades de massa, como as 

modernas. 

TAVARES (1994, p. 251), um entusiasta do modelo de voto distrital em dois turnos, 

analisando o sistema sintetiza as vantagens apontadas em DUVERGER (1986):  

 

 “enquanto a pluralidade uninominal e o bipartidarismo estrito ao mesmo 

tempo orientam a competição eleitoral para o centro e inviabilizam a 

formação ou mesmo a existência de partidos de centro, o ballotage e o 

pluripartidarismo limitado que com ele se constitui estimulam e reforçam 

precisamente pequenos partidos de centro em prejuízo dos partidos 

orientados para uma ou outra das extremidades do espectro ideológico” 
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De qualquer forma, é possível pensar em mecanismo compensador para atender às 

agremiações que não obtenham as cadeiras por meio da pluralidade, mas que possuam 

desempenho representativo.  

Propostas no Brasil concentram-se no sistema alemão de voto duplo, um na lista, outro 

no distrito, cujos representantes formam uma câmara única, o Bundestag. De fato, 

parece ser a solução para que não ocorram os desvios extremos verificados nos Estados 

Unidos, Inglaterra e França e nas ex-colônias destes últimos.  Assim, o sistema distrital 

seria acompanhado de um sistema de listas partidárias (abertas ou fechadas) que 

recuperariam alguma proporcionalidade na distribuição de cadeiras no parlamento. 

O sistema alemão, por exemplo, prevê a distribuição de cadeiras em proporção idênticas 

para o sistema de escolha distrital e par ao sistema de listas ou “segundo voto”.  É neste 

sentido que a proposta de JOBIM (1993), por exemplo, se direciona.  

Contudo, este sistema apresenta uma importante fraqueza no caso brasileiro: haveria 

uma grande quantidade de legisladores o que implicaria em maior dispêndio e perda de 

dinamismo do sistema legislativo e suas comissões. Com efeito, não é possível imaginar 

uma distribuição idêntica entre os dois sistemas de distribuição. Logo, como se deseja 

privilegiar a escolha por distritos propõe-se a seguir que a escolha de representantes por 

meio de listas partidárias eleja um número fixo de representantes por meio de 

representação proporcional.  

O que se propõe, por conseguinte, é que o congresso seja formado por representes 

eleitos nos distritos e por representantes eleitos a partir de listas partidárias com 

circunscrição estadual. Essa distribuição não será capaz de corrigir inteiramente a 

distorção gerada pela escolha distrital, mas ao menos atribuirá mandatos e participação 

aos partidos não majoritários em distritos e que possuam representação eleitoral 

significativa. 

  

3.1.2 Como seriam as magnitudes dos distritos? 

 

Como seria provavelmente inviável manter o mesmo número de deputados em uma 

proporcionalidade perfeita entre distritos e listas, porque ou implicaria no aumento de 

deputados ou em um distrito majoritário com grande número de eleitores, tendo como 

consequência o retorno ao encarecimento da campanha.  
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De modo que em um exercício preliminar atribui-se uma distribuição proporcional entre 

distritos nacionais e as vagas remanescentes através de listas partidárias. Nesse 

exercício não se alteram as vagas hoje existentes. 

O eleitor, portanto, teria dois votos: um no candidato distrital, outro na lista. 

Eventualmente, esses votos poderiam ser vinculados, ou seja, no mesmo partido, 

obrigatoriamente. 

Repare que a magnitude eleitoral distrital é preservada, ainda que a magnitude de 

eleitores por vagas em lista seja variável, devido à atual distribuição de vagas prevista 

na Constituição Federal. 

Os candidatos da lista e do distrito poderiam ser escolhidos por convenção ou, 

alternativamente, por prévias através de eleitores previamente inscritos. 

Finalmente, vale ressaltar que a combinação de eleição em distrito majoritário com 

listas proporcionais partidárias tem sido adotada em muitos países, os quais podemos 

listar: Alemanha, Japão, Austrália (proporcional p/ o Senado e majoritário p/ a Câmara), 

Coréia do Sul, México, Guatemala, Hungria, Ucrânia, Lituânia, Venezuela. 

Tabela 1 - Simulação de Distribuição de Vagas – Magnitude Eleitoral - Sistema Misto 

(Distrital Majoritário e Listas) 

Estado Vagas Distritos Eleit. Distrito Vagas Listas Eleit. Listas 

Amapá 1 253.362 7 36.194 
Amazonas 4 556.723 4 556.723 
Rondônia 2 455.514 6 151.838 
Roraima 1 474.419 7 67.774 
Sergipe 3 454.734 5 272.840 

Distrito Federal 4 547.426 4 547.426 
Mato G Sul 4 581.863 4 581.863 

Mato Grosso 4 563.577 6 375.718 
Rio G Norte 4 299.558 7 171.176 

Sergipe 3 484.722 5 290.833 
Tocantins 2 498.444 6 166.148 
Alagoas 4 498.932 5 399.145 

Esp. Santo 5 530.707 5 530.707 
Piauí 5 469.139 5 469.139 

Paraíba 6 472.647 6 472.647 
Santa Catarina 10 

 485.932 6 809.887 

Goiás 10 433.173 7 618.819 
Pará 11 471.677 6 864.742 

Maranhão 10 449.734 8 562.167 
Ceará 13 482.427 9 696.839 
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Pernambuco 15 423.754 10 635.631 
Paraná 18 436.997 12 655.496 

Rio G Sul 19 441.686 12 699.336 
Bahia 22 462.974 17 599.142 

Rio de Janeiro 26 466.967 20 607.057 
Minas Gerais 32 476.521 21 726.128 

São Paulo 50 639.969 20 1.599.922 
Total 287 497.623 226 630.389 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

4. Comentários Finais 

 

O presente texto teve como finalidade apontar algumas das mazelas que afetam o 

sistema eleitoral brasileiro e o eficaz desenvolvimento da participação popular 

consciente no processo decisório. Dentre elas destacamos, especialmente, a 

desproporção em representação/duração do mandato entre Câmara e Senado, a 

debilidade dos partidos e dificuldade do eleitor em acompanhar as candidaturas para 

cargos legislativos, por força da representação proporcional e elevada magnitude dos 

distritos.  

Assim, procuramos, em paralelo, discutir, um sistema no qual o sistema de 

representação político pudesse ser mais bem entendido pelo eleitor, houvesse um 

estímulo adicional para a participação e acompanhamento dos debates para as eleições 

legislativas, principalmente. 

Qualquer sistema eleitoral apresentará vantagens e desvantagens em perspectiva aos 

demais sistemas eleitorais possíveis. O que se quer, todavia, é um sistema eleitoral que 

possa valorizar o legislativo e, também, torne possível o debate de idéias para aqueles 

postulantes aos cargos legislativos, que no atual sistema é inviável. 

Certamente estamos conscientes a respeito das dificuldades de implementação e das 

resistências quanto a esse modelo apresentado. No entanto, o objetivo é contribuir para 

manifestar a insatisfação com o sistema atual e que se intensifique o debate para a 

substituição por um sistema eleitoral mais justo e racional.    
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