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I – O que é um sistema eleitoral?
Sistema eleitoral é a regra através da qual é possível transformar os votos dos eleitores na escolha daqueles que vão representá-los.
O mais simples e o mais antigo sistema é o que chamamos de “Majoritário”. Isto significa que aquele que tem o maior número de votos será
o eleito. Esse sistema, porém, admite duas modalidades:
a) a primeira, aquela que denominamos de maioria absoluta
b) a segunda, a que chamamos de maioria simples.
Veja o seguinte exemplo:
Abelardo obteve 800 votos
Marcelo conseguiu 300 e
Geraldo teve 400.
Abelardo foi o eleito porque conseguiu um número de votos que
é maior do que a soma dos obtidos por Marcelo e Geraldo, seus concorrentes, já que 300 + 400 = a 700 que é menos do que os 800 de Abelardo. Em outras palavras, 800 é a maioria absoluta de 1.500, que é o
total dos 800 de Abelardo + os 700 de Marcelo e Geraldo juntos. Veja
que 1.500 ÷ 2 = 750, ou seja mais que os 700 de Marcelo e Geraldo
mas menos que os 800 de Abelardo. Por isso, Marcelo (conseguiu a
maioria descrita em a) acima, ou seja, maioria absoluta.
Acompanhe agora o resultado seguinte:
Roberto obteve 500 votos e seus concorrentes, João conseguiu
250 votos e Nicanor 300. Veja que os 500 votos de Roberto representam mais que os 300 de Nicanor e mais que os 250 de João, porém menos que os 550 somados de Nicanor e João. Isto significa que ele tem
maior número de votos que cada um de seus concorrentes, mas menos
do que a soma dos que eles conseguiram. Ou seja, ocorreu a (hipótese
descrita em b) acima, a maioria em relação a cada um de seus concorrentes, por isso chama-se maioria relativa, mas não relativamente à
soma deles.
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O outro sistema é o que denominamos de Proporcional. O que é
uma proporção? É parte de um todo. Veja este exemplo: quatro amigos
compraram um terreno que custou R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e Etevaldo contribuiu com R$1.200,00 (mil e duzentos reais)
a metade do preço total (50%). Aparício com R$600,00 (seiscentos
reais), um quarto do preço total (25%) e Jesualdo com R$300,00 (trezentos reais) e Geraldo igual quantia, R$300,00 (trezentos reais) um
oitavo do total (12,5%). Se dividirmos a quantia em proporções de
R$300,00 teríamos a seguinte divisão:
a) Jesualdo e Geraldo teriam direito a uma parte cada um; 1 +
1=2
b) Aparício a duas partes: 2
c) Etevaldo a quatro partes: 4
Total= 8 partes.
Isto significaria que, numa eleição, o partido de Jesualdo e Geraldo teria um representante cada = 2
O partido de Aparício a 2
O de Etevaldo 4
Total: 8 vagas
Resumindo o que vimos até agora, a conclusão que há dois tipos
de sistemas eleitorais:
1) o majoritário que admite duas modalidades:
a) de maioria absoluta
b) de maioria simples e
2) o proporcional
A modalidade (b) maioria simples, é utilizada na eleição dos
Senadores;
A modalidade (a) nas eleições dos cargos executivos, a saber,
Presidente da República, Governadores e Prefeitos das Capitais e das
cidades com mais de 200.000 eleitores.
O sistema proporcional, por sua vez, é utilizado nas eleições de
6

Curso Política e Cidadania - Básico

Deputados Federais, Estaduais e Distritais e na escolha dos Vereadores.

II – A Justiça Eleitoral
O Brasil tem atualmente um dos maiores contingentes de eleitores no mundo ocidental: 135 milhões, 804 mil, 430 eleitores. Temos
também uma longa tradição de eleições, pois elegemos nossos representantes antes mesmo da Independência quando, em 1821 escolhemos nossos Deputados às Cortes Constituintes de Portugal, convocadas depois da Revolução liberal do Porto de 1820. Sob nossa primeira
Constituição que durou de 1824 a 1889, tivemos nada menos que 20
Legislaturas, durante o Império (1826 – 1889). Computando Império
e República (1889 a 2010), foram 53 Legislaturas e atualmente estamos na 54ª a partir de fevereiro do corrente ano de 2011.
Como sempre votamos de 1821 até hoje, exceto entre 1937 a
1945, em que o Congresso esteve fechado, em decorrência do Estado
Novo decretado por Getúlio Vargas, a vida parlamentar do país é das
mais antigas do Continente. Nos 185 anos que nos separam da 1ª Legislatura em 1826, a duração das Legislaturas sempre foi de quatro
anos, com exceção da República Velha (1889 – 1930), quando o período foi reduzido para três anos. Em compensação, os mandatos dos
Senadores que durante o Império eram vitalícios, passaram a durar, a
partir da República, o triplo do dos Deputados, de 9 anos, portanto.
Durante o Império, as eleições dos Deputados gerais, que era
então como se chamavam os atuais Deputados federais, eram majoritárias, e assim continuaram na República Velha, até o Código Eleitoral
de 1932. Nesse ano, passaram à modalidade proporcional. Mas este
não foi o único avanço. Com a Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha, foi criada a Justiça Eleitoral. O processo de escolha dos
nossos representantes que, tanto durante o Império, quanto na República Velha, sempre foi manipulado e sujeito à influência do poder, passou
à competência do Poder Judiciário com sua justiça especializada que
proporcionou, cada vez, mais, e de forma crescente, maior imparcialidade, maior legitimidade e maior confiabilidade às eleições.
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Os avanços foram de tal ordem que, depois da informatização
do Cadastro Eleitoral e em seguida, com a adoção da urna eletrônica,
dispomos hoje de um dos mais modernos sistemas eleitorais em todo
o mundo, ainda que subsistam a influência e, consequentemente, a interferência do poder econômico. Com os 135 milhões de eleitores, conhecemos, no mesmo dia dos pleitos, o resultado das urnas, um avanço
extraordinário e até hoje inigualado por sua confiabilidade e sua credibilidade.

III – AS REFORMAS ELEITORAIS
Desde que nos tornamos independentes, em 1822, passamos
por várias mudanças no sistema político que então adotamos. A monarquia, que era a forma de governo predominante no mundo do séc.
XIX, continuou a ser praticada no Brasil, mesmo depois da volta para
Portugal de D. Pedro I, então Príncipe Regente que aqui deixou seu
filho menor, D. Pedro II. Caso único de quem, aos 14 anos, assumiu a
condição de Imperador do Brasil, até sua deposição e exílio na Europa,
onde faleceu.
Os Senadores e Deputados eram eleitos em duas etapas. Na primeira, os chamados “eleitores de paróquia”, escolhiam os “eleitores
de Província” que, na capital de cada uma delas, indicavam aqueles
que os representariam, tanto nas Assembléias Provinciais, quanto na
Câmara dos Deputados. Quanto aos Senadores, escolhiam três nomes
da respectiva Província, dentre os quais o Imperador indicava o de sua
preferência. Aplicava-se, como se vê, um sistema de maioria relativa,
em duas etapas. Esse sistema prevaleceu até 1881, durante quase mais
de meio século, quando a chamada “lei Saraiva”, tirada do nome do
Conselheiro José Antônio Saraiva, na época Presidente do Conselho de
Ministros, propôs a mudança em dois turnos para apenas um turno,
tornando-as diretas.
Alguns historiadores consideram que essa mudança, em vez de
um avanço, foi um retrocesso no sistema eleitoral, por ter diminuído o
número de eleitores, de pouco mais de 1% da população apta a votar,
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para pouco menos de 0,3%. Apesar disso, foi a maior alteração ocorrida durante o Império. Era uma época em que o Brasil, segundo o
primeiro recenseamento da população, feito em 1872, tinha cerca de
12 milhões de habitantes.
A outra grande mudança ocorreu na década de 30 do séc. XX,
já na República, quando o Brasil, em decorrência da Revolução constitucionalista de 1932, adotou o sistema proporcional, sepultando o
antigo modelo majoritário vigente no Império e durante toda a República Velha. Instituiu ainda a Justiça Eleitoral, passando a competência
para dirigir as eleições e administrar o sistema eleitoral das mãos dos
Poderes Executivos, nos municípios e Estados, para o âmbito de atribuições dos Magistrados.
A última grande reforma, verdadeira revolução no sistema eleitoral brasileiro, foi proporcionado pela adoção da informatização do
Cadastro Eleitoral e, posteriormente, à urna eletrônica que permite à
população conhecer os resultados eleitorais no mesmo dia do pleito.

IV – COMO SÃO DISTRIBUÍDOS OS VOTOS
NO SISTEMA PROPORCIONAL
O sistema eleitoral brasileiro está previsto no Código Eleitoral,
que é a Lei 4757, de 15 de julho de 1965, cujo Capítulo IV trata exatamente da Representação proporcional. Seu art. 106 dispõe:
“Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral,
desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se
superior”.
Imaginemos um total de 80.000 votos válidos, num Estado que
tem direito à representação mínima de 8 deputados:
			

80.000 ÷ 8 = 10.000
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Este é o quociente eleitoral.
O art. 107, por sua vez, determina:
“Determina-se para cada Partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo eleitoral o número de votos válidos dados à
mesma legenda ou coligação, desprezada a fração.”
Vamos considerar que cada um dos quatro partidos abaixo obteve a seguinte votação: Partido A: 30.000 votos, Partido: B 25.000
votos, Partido C 15.000 votos e Partido D 10.000 votos. Aplicando-se
o disposto no art. 107 do Código Eleitoral, a distribuição das cadeiras
será a seguinte:
Partido A: 30.000 ÷ 10.000 = 3
Partido B: 25.000 ÷ 10.000 = 2 + sobra de 5.000
Partido C: 15.000 ÷ 10.000 = 1 + sobra de 5.000
Partido D: 10.000 ÷ 10.000 = 1
TOTAL de lugares preenchidos = 7
Como pelo quociente partidário só foram ocupadas 7 das 8 vagas, para a cadeira não preenchida, aplica-se o disposto no art. 109 do
Código Eleitoral:
“Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários serão distribuídos mediante a observância das seguintes regras:
I – dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada Partido
ou coligação de Partidos pelo número de lugares por ele obtidos, mais
um, cabendo ao Partido ou coligação que apresentar a maior média,
um dos lugares a preencher.
II – repetir-se-á a operação a operação para a distribuição de cada
um dos lugares. O resultado será o seguinte:
Partido A: 30.000 ÷ 3+1= 4 – resultado 7.500
Partido B: 25.000 ÷ 2+1 = 3 – resultado 8.333
Partido C: 15.000 ÷ 1+1= 2 – resultado 7.500
Partido D: 10.000 ÷ 1+1= 2 – resultado 5.000
A última vaga caberá ao Partido B por ter obtido a maior média.
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V – Conclusão
Essas regras não são imutáveis. Elas obedecem à evolução da
legislação eleitoral ao longo dos anos e, dependendo das circunstâncias
que precedem cada pleito ou dos seus resultados, costumam ser adaptadas à conjuntura política de cada época. A regra fundamental que
deve presidir os sistemas eleitorais de todo país democrático é a que
assegure a igualdade de oportunidades para todos os partidos e todos
os candidatos que atendam ao ordenamento eleitoral do país.
Essa regra de igualdade de todos os Partidos, coligações e candidatos na disputa eleitoral é garantia não só da lisura dos pleitos, mas
do pleno exercício da Democracia, pois segundo antigo ditado, pode
haver partidos sem Democracia, mas não pode haver Democracia sem
partidos.
A muitos eleitores, as regras eleitorais podem parecer excessivas, pouco claras ou inaccessíveis ao senso comum. Esta a razão por
que formulamos as hipóteses acima que constam do sistema eleitoral
brasileiro, em todos os períodos de que dispusemos de garantias democráticas para participarmos do processo político, na exata medida de
que a Democracia, em todos os tempos, não depende só dos outros, mas
de cada um de nós.
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