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“What would you do if I sang out of tune 
Would you stand up and walk out on me 

Lend me your ears and I'll sing you a song 
I will try not to sing out of key 

 
ohh baby I get by, 

(by with a little help from my friends) 
All i need is my buddies 

(try with a little help from my friends) 
I said I want to get high I will 

(High with a little help from my friends) 
Who-Ho-Hoo-yeah  

 
Do you need anybody?”  

 
 

(Beatles, With a Little Help From My Friends, 
cantada por Joe Cocker) 
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RESUMO 
 
 

Historicamente, constatam-se diversas experiências de sistemas eleitorais 

por todo o mundo, as quais, em geral, variaram por entre formas extremadas de sistemas 

proporcionais e majoritários, ou mesmo por misturas dessas. 

No Brasil, não foi diferente. Ao longo de sua história, o país vivenciou os 

mais diversos tipos de sistemas eleitorais, em muitas configurações, algumas até que lhe 

foram altamente próprias. Contudo, devido a características específicas, tais como a grande 

diversidade cultural e a maior facilidade de se representar questões transregionais, 

naturalmente se sobressaiu o sistema proporcional.  

Ao longo da experiência brasileira com o sistema proporcional, houve 

problemas especificamente com a opção pela representação partidária, que sempre sofreu com 

uma grande carga negativa de desconfiança populacional contra os partidos. 

Paralelo a tal fato, que se prolonga até hoje na forma de uma grave crise 

institucional, após a redemocratização de 1988, os entendimentos acerca das regras eleitorais 

passaram a ser mais eminentemente consolidados pelo Judiciário, do que pelo Legislativo. 

Disso surgiu o artigo 16-A da Lei 9.504/1997, que era uma simples confirmação da 

jurisprudência já anteriormente utilizada. 

Ressalte-se que neste contexto de ativismo judicial, o dizer judiciário 

adquiriu bastante peso. Assim, quando passou o Tribunal Superior a compreender que a 

Constituição não mais comportava determinadas regras, devido a ter ela mudado de 

significado e conteúdo segundo a valoração da sociedade ao próprio sistema eleitoral, viu-se 

verdadeira virada jurídica e política. 

Assim, é certo que o artigo 16-A pode ter diversas interpretações – a 

depender da perspectiva hermenêutica adotada. Contudo, nenhuma das interpretações se 

compatibiliza adequadamente com a realidade brasileira prática ou jurídica constitucional, 

senão a de que, ao retirar uma prerrogativa pertencente ao partido de permanecer com seus 

votos, uma vez indeferido o registro de seu candidato, é ele, enfim, inconstitucional. 
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ABSTRACT 
 

 
Historically, there are several experiences of electoral systems worldwide, 

which generally varied between extreme forms of proportional and majority systems, or even 

mixtures of these. 

In Brazil, it was no different. Throughout its history, the country has 

experienced many different types of electoral systems in many settings, some very typical to 

him. However, due to specific characteristics, such as cultural diversity and easier trans-

regional issues representation, naturally stood out the proportional system. 

Along the Brazilian experience with the proportional system, there were 

problems regarding specifically the choice of party representation, which has always suffered 

from a large negative charge of distrust by the population against the parties. 

Parallel to this fact, which continues today in the form of a major 

institutional crisis, after the return to democracy in 1988, the understandings of the electoral 

and election rules have become more highly consolidated by the judiciary than the legislature. 

This arose Article 16-A of 9.504/1997 Law, which was a simple confirmation of the case law 

previously used. 

It is noteworthy that in this context of judicial activism, the judiciary say has 

acquired a lot of weight. So when the Superior Court came to understand that the Constitution 

contained no more certain rules, due to having it changed in meaning and content accordingly  

to the social value of the electoral system itself, it was a true legal and political turn. 

Thus, it is known that Article 16-A may have different interpretations - 

depending on the hermeneutic perspective adopted. However, neither interpretation is 

properly reconciled with the practical or legal Brazilian reality, but that, when removing a 

party’s prerogative to stay with their votes, once rejected the registration of its candidate, it is 

finally unconstitutional. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Trata o presente trabalho de uma tentativa de análise da constitucionalidade 

do artigo 16-A da Lei 9.504/1997. Quando se coloca em termos tão diretos e específicos, 

pode-se chegar a pensar ser esse um tema desinteressante, eminentemente técnico-jurídico, 

sem qualquer relevância prática última – como não deixam de ser muitos temas de 

monografias de final de curso no Direito. Não obstante, no caso, ocorre precisamente o 

oposto. Em verdade, o interesse inicial por este estudo é despertado muito mais em razão da 

enorme repercussão prática, e menos em razão de sua tecnicidade – do que, porém, não se 

encontra totalmente despido. 

Assim é que, em vez de então de se apresentar daquela forma, vale 

reapresentar a proposta: trata o presente trabalho de uma análise da possibilidade de os votos 

atribuídos a um candidato cujo registro se encontre sub judice no dia da eleição serem 

remetidos a seu partido, ainda que seja o referido registro efetivamente indeferido depois. 

Nesses termos, não há dúvidas: é uma temática extremamente interessante, para juristas ou 

não, quer por suas consequências práticas óbvias, quer pelo grande valor social que possui ter 

conhecimento acerca do funcionamento dos sistemas eleitorais como um todo.  

Não somente, porém, ainda na seara das repercussões do exercício 

intelectual da política, conhecer o artigo ainda transparece relevância, ao se pensar que a (in) 

constitucionalidade dele se relaciona intimamente com as próprias feições do sistema 

proporcional, ou seja, com a própria estrutura por que se opta adotar no Brasil como aquela 

adequada à representatividade. 

Para além dessa sensação participativa que se adquire ao se aprofundar em 

uma tal pesquisa, como se observou acima, tampouco deixam a desejar os conhecimentos e 

pré-requisitos jurídicos envolvidos. A exemplificar bem, enorme polêmica circundou o 

referido dispositivo dentro dos tribunais e no mundo jurídico de forma geral, dividindo 

doutrinadores, estudiosos e juristas de toda sorte, entre as mais variadas interpretações 

suscitadas. 

Pelo exposto, o objetivo primordial é que se averigue a constitucionalidade 

do artigo, por meio de uma, incidental, mas não menos imprescindível, avaliação do sistema 

eleitoral brasileiro, de suas influências históricas e atuais.  
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Inicialmente, o trabalho centra-se em uma pesquisa bibliográfica, para 

consolidar, no primeiro capítulo, dados, e conceitos que são pressupostos teóricos para o 

aprofundamento no tema. Também, a bibliografia firma o marco teórico da interpretação 

destes conceitos, começando ainda a análise das características deles no Brasil. Toda essa 

primeira parte é, enfim, igualmente permeada pela historicidade da abordagem. 

Em um segundo momento, parte-se para uma perspectiva mais exploratória, 

por meio da qual se busca constatar fatores recentes que detenham efeito sobre a estrutura do 

sistema eleitoral brasileiro contemporâneo, fazendo-se verdadeiro levantamento de dados 

quanto a decisões e pensamentos jurídicos, políticos e sociais recorrentes, que poderiam 

influir sobre a eventual decisão pela (in) constitucionalidade do dispositivo sob exame. 

Enfim, no último capítulo, retorna-se à abordagem histórica, primeiramente 

para situar o artigo 16-A, sua origem, seus objetivos iniciais. Já em um segundo momento, 

uma pesquisa bibliográfica norteia as possibilidades técnico-hermenêuticas para a 

interpretação do dispositivo, com fins a que, somando-se às conclusões dos capítulos 

anteriores, possam elas oferecer a mais adequada conclusão acerca do tema. 

Note-se que o trabalho é eminentemente descritivo, qualitativo, utilizando-

se, de modo geral, de um método dedutivo. 

Resta apenas, portanto, a essa introdução, tentar predizer um resultado, 

apresentando a hipótese do que se imagina irá encontrar.  

Aparentemente, em um sistema proporcional ideal, nos moldes teorizados 

por Stuart Mill, o artigo 16-A poderia ser considerado, logo de pronto, inconstitucional, por 

sequer teoricamente propor uma hipótese em que não se contam votos ao partido, por 

questões afetas ao candidato. 

No entanto, é de se considerar que, no Brasil, não se parece tratar de uma 

realidade perfeita de sistema proporcional. Pelo contrário, o sistema proporcional brasileiro, 

cheio de distorções e disparidades, abre espaço para se considerar que, em um sentido prático 

de crise institucional do sistema político partidário e em um sentido jurídico de possibilidade 

de realização de coligações, os votos não se destinam aos partidos, mas aos candidatos, 

tornando o artigo 16-A da Lei 9.504/1997, enfim, constitucional.  
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1 SISTEMAS ELEITORAIS: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA 

REPRESENTATIVIDADE 

 

 

1.1 Conceitos, características e finalidades 

 

A definição de Sistemas Eleitorais, em um sentido abstrato, é objeto de 

interesse e de conceituação por estudiosos de quase todas as ciências humanas, em especial da 

Ciência Política, das Ciências Sociais, da Filosofia e do Direito. Variadas são as acepções 

acerca de seu conceito, objeto e finalidades, a depender do ângulo analisado.  

Não obstante, para as finalidades ora propostas, tornam-se pertinentes as 

extraídas da Ciência Política e do Direito.  

Dentre os juristas, merece menção o conceito de José Afonso da Silva, para 

quem um Sistema Eleitoral se caracteriza como “o conjunto de técnicas e procedimentos que 

se empregam na realização das eleições, destinados a organizar a representação do povo no 

território nacional” (SILVA, 1993, p.326). 

Todavia, sem demérito dos juristas, é da Ciência Política que se pode extrair 

uma definição mais precisa e analítica do tema. Isto porque o estudo sobre os sistemas 

eleitorais é um campo de conhecimento mais profundamente examinado pela Ciência Política, 

encontrando-se nesta as definições mais completas e de maior exatidão.  

Sendo assim, o cientista político Giusti Tavares (1994, p.17) define da 

seguinte forma Sistemas Eleitorais: 

 
Sistemas eleitorais são construtos técnico-institucional-legais 
instrumentalmente subordinados, de um lado, à realização de uma concepção 
particular da representação política e, de outro, à consecução de propósitos 
estratégicos específicos, concernentes ao sistema partidário, à competição 
partidária pela representação parlamentar e pelo governo, à constituição, ao 
funcionamento, à coerência, à coesão, à estabilidade, à continuidade e à 
alternância dos governos, ao consenso público e à integração do sistema 
político.  
 

Sistemas eleitorais, assim, seriam todas as “construções institucionais 

política e estrategicamente concebidas, e tecnicamente realizadas para viabilizar e sancionar a 

representação política” (TAVARES, 1994, p.33)1. 

                                                           
1 É oportuno, neste momento, desfazer uma possível confusão entre os conceitos de Sistemas Eleitorais e de 
Sistema Jurídico-Eleitoral. Um sistema jurídico, ainda que formado pelas normas que compõem o Direito 
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Schepis (apud TAVARES, 1994, p.34), por sua vez, divide o conceito em 

sentido amplo, como “o conjunto orgânico dos diferentes institutos jurídicos, recursos 

técnicos e procedimento que regulam o processo que inicia com a convocação das eleições e 

termina com a proclamação dos eleitos”; e em sentido estrito, como “o procedimento técnico 

com base no qual se realiza a distribuição das cadeiras legislativas entre os partidos e entre os 

candidatos”. 

Na mesma linha de raciocínio, todavia agora aplicada ao conceito de Lei 

Eleitoral, pode-se distinguir lei eleitoral em sentido amplo – as diversas normas que 

regulariam os direitos sociais ativos e passivos em abstrato – e de lei eleitoral em sentido 

estrito – as normas que regeriam o pleito eleitoral e a definição dos candidatos eleitos. Nesse 

sentido, em 1967, o jurista Douglas W. Rae (apud TAVARES, 1994, p.34-35) distinguiu os 

conceitos de “electoral laws” e “election laws”: 

 
O fundamento dessa perspectiva consiste em que o sistema eleitoral, 
entendido quer em seu conceito amplo quer em seu conceito restrito, 
compreende regras, mecanismos e instituições que, apenas enquanto 
formalizados em leis, disciplinam o processo eleitoral. [...] Rae distinguiu as 
leis eleitorais em acepção restrita – electoral laws – que disciplinam o 
procedimento eleitoral e o escrutínio, daquelas leis que definem os requisitos 
amplos e mediatos do processo eleitoral, as quais denominou election laws, e 
que têm como propósitos, entre outros, regular o acesso ao sufrágio e à 
elegibilidade, especificando ‘as classes de pessoas que podem ou não 
participar como eleitores e como candidatos’, e recortar o Estado em 
circunscrições ou distritos eleitorais, adjudicando-lhes um número 
determinado de cadeiras legislativas. [...] Mas Rae também enfatizou que há 
uma interdependência estreita entre as leis que regulam os aspectos mais 
amplos que condicionam e prefiguram o processo eleitoral (election laws) e 
as leis eleitorais em sentido estrito (electoral laws), bem como entre as 
diferentes espécies de leis eleitorais. É precisamente a interdependência 
funcional e dinâmica entre os elementos que integram o sistema eleitoral em 
sua acepção estrita, e entre as leis que os definem, que impõe a necessidade 
de percebê-lo como uma totalidade articulada e coerente que, em 
funcionamento, constitui um sistema, no sentido rigoroso do termo.  
 

                                                                                                                                                                                     

Eleitoral, deve ser pautado pelos princípios gerais que regem os demais sistemas jurídicos integrantes de um 
mesmo ordenamento. Distingue-se, então, dos conceitos de Sistemas Eleitorais, que são regidos por princípios 
próprios. Tal distinção possui implicações pertinentes ao presente trabalho. A exemplo: uma norma eleitoral que 
possua vigência e eficácia em uma determinada época, compõe o sistema eleitoral daquela época, ainda que essa 
norma específica venha a ser, posteriormente, considerada inconstitucional. Por outro lado, entendendo-se 
posteriormente pela inconstitucionalidade daquela, ela será considerada como se nunca tivesse integrado o 
Sistema Jurídico-Eleitoral daquele período, eis que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, em 
geral, quando realizada por meio do controle concreto de constitucionalidade das normas infraconstitucionais, 
possui efeitos ex tunc e erga omnes. Pode-se então falar, e.g., que o sistema eleitoral brasileiro de 2010 é 
composto pela regra constante no parágrafo único do art. 16-A da Lei 9.504/97 ainda que, posteriormente, seja 
alcançado o entendimento de que essa regra é inconstitucional e, portanto, considerada como se nunca tivesse 
possuído validade jurídica, ou ingressado no Sistema Jurídico-Eleitoral.  
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As definições construídas por Schepis e Rae são pedras de toque a definir, 

de forma estrita, o conceito de Sistemas Eleitorais segundo as normas que definem o 

escrutínio, ou seja, não abarcando a totalidade do que se poderia chamar de “leis eleitorais”, 

tais como as normas que definem as pessoas aptas a votarem e serem votadas, as 

características do sufrágio, dentre outras.2 

Outrossim, questiona-se até que ponto os sistemas eleitorais são definidores 

dos governos que a partir deles se originam. 

Nesse ponto, Stuart Mill (1981, p.5-6) chega a dividir e classificar os 

teóricos das ciências políticas entre (i) os que tendem a encarar os governos, instituições 

políticas, como uma espécie de produto espontâneo, um ramo da história natural, não 

influenciável por desígnios humanos premeditados, aos quais apenas nos cabe a tentativa de 

nos adaptarmos; e (ii) os que tendem a encará-los, ao contrário, como um produto da escolha 

e vontade humanas, de invenção e combinação, não sendo tratados distintamente de uma 

questão de negócios, em que se identificam os seus propósitos e, a seguir, averigua-se a 

melhor estratégia para atingir esses propósitos, cabendo ao povo decidir imperativamente qual 

governo melhor se adapta às suas necessidades. 

A duas perspectivas acima postas, se levadas cada uma a seu limite, 

originariam equívocos irremediáveis, comuns em toda a construção científica, já que 

(TAVARES, 1994, p.221) 

 
A absolutização da causalidade, isto é, o determinismo causal, supõe nos 
processos sócio-políticos uma lógica interna que se realiza mecânica e 
independentemente dos sujeitos, arrastando-os irresistivelmente também 
para a realização de propósitos ‘objetivos’, cegos e sem sujeito. A 
absolutização da intencionalidade, isto é, o voluntarismo, predica um sujeito 
onipotente, capaz de assegurar sem qualquer constrangimento ou 

                                                           
2 “By an electoral system we mean the set of rules that structure how votes are cast at elections for a 
representative assembly and how these votes ate then converted into seats in that assembly. Given a set of votes, 
an electoral system determines the composition of the parliament (or assembly, council, and so on as the case 
may be). The electoral system is narrower than what we term electoral regulations, by which we mean the wider 
set of rules concerning elections. Such rules – concerning, for example, ease of access to the ballot for would-be 
candidates, the right to vote, the fairness of the administration of the election, the transparency of the counting of 
the votes – are all very important in determining the significance and legitimacy of an election. However, they 
should not be confused with the more narrowly defined concept of the electoral system itself”. (GALLAGHER, 
MITCHELL, 2009, p.3).  
Em seu livro “Sistemas Eleitorais”, Jairo Nicolau adota esse conceito, esclarecendo, logo em seu capítulo 
introdutório que “o sistema eleitoral não esgota as normas que regulam as leis eleitorais de uma democracia. 
Existe uma série de outros aspectos que são importantes numa eleição: quais são os eleitores aptos a votar; se o 
voto é obrigatório ou facultativo; os critérios para apresentação de candidatos; as normas de acesso aos meios de 
comunicação; os mecanismos de controle dos gastos de campanha e acesso ao fundo partidário; as normas para 
divulgação de pesquisas; as regras da propaganda eleitoral. Este livro dedica-se exclusivamente à análise dos 
sistemas eleitorais, deixando de lado a legislação que regula as eleições.” (NICOLAU, 2010, p.10-11)  
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condicionalidade o resultado final concebido por antecipação pela sua 
vontade.  
 

Não se pode olvidar, contudo, que estudos desenvolvidos ao longo de 

séculos no campo das ciências políticas e sociais aproximam a humanidade do voluntarismo, 

permitindo-lhe não mais ter de se submeter a instituições políticas que lhe são 

consuetudinariamente ou autoritariamente postas, mas lhe concedem razoável poder de 

decisão acerca dos tipos de governos a lhes reger.3 

Ponto comum às ciências humanas, crê-se que nunca seja alcançado o grau 

de conhecimento e predição a ponto de se obter a capacidade de, a partir das escolhas acerca 

da configuração do sistema eleitoral a se adotar, direcionar o processo eleitoral a um resultado 

antevisto e desejado. Isto porque a opção de um eleitor, manifestada pelo voto, é influenciada, 

dentre outros fatores, pela tentativa de previsão acerca do voto dos demais eleitores, sendo 

comum um eleitor, mormente em democracias pluripartidárias, utilizar-se do “voto útil”. Tal 

conjunto de expectativas reciprocamente orientadas ocasiona uma dificuldade de previsão 

acerca do resultado de uma eleição a ser problematizada, no paradigma da teoria dos jogos, 

como uma espiral ao infinito.4 

No momento de definição acerca do sistema eleitoral a se adotar, as 

preocupações em termos de decisões a serem tomadas se focalizam em pontos específicos e 

estratégicos, podendo ser citados como mais importantes  

 
[...] (a) a fórmula eleitoral, que converte, para cada um dos partidos, certo 
número de votos em certo número de representantes parlamentares, (b) a 
distribuição do eleitorado em distritos, (c) a magnitude distrital média, (d) o 
boletim de voto e (e) o procedimento da votação -, (2) a definição, pelos 
partidos, dos nomes e frequentemente do número de candidatos, e (3) a 
decisão do voto pelos eleitores. (TAVARES, 1994, p.225) 

                                                           
3 A multiplicação em larga escala de estudos de casos, nos quais se submete a um rigoroso controle o 
comportamento das variáveis fundamentais concernentes não só aos sistemas eleitorais mas aos sistemas 
partidários, à representação política e ao governo (Butler, Penniman and Ranney, 1981; Bogdanor & Butler, 
1983; Cadart, 1983; Lijphart and Grofman, 1984; Grofman and Lijphart, 1986a), bem como de investigações 
sistemático-comparativas sobre universos sincrônica e diacronicamente extensos e diferenciados de experiências 
nacionais quanto aos métodos eleitorais, que permitem correlações estatísticas sólidas e confiáveis, elevando os 
dados empíricos e as conclusões particulares a níveis superiores de generalização científica (Rae, 1967; Nohlen, 
1981; Lijphat, 1989 e 1990; Taagepera & Shugart, 1989; Bogdanor & Butler, 1983; Cadart, 1983), torna possível 
o teste e a acumulação do conhecimento e permite a elaboração, com base na lei dos grandes números, de leis de 
caráter tendencial, não necessário, mas com capacidade preditiva cada vez mais rigorosa e precisa. (TAVARES, 
1994, p.220) 
4 A decisão de votar de cada cidadão depende de suas previsões sobre as previsões de outras pessoas, as 
previsões dessas baseiam-se no que pensam que prevêem os demais, e assim sucessivamente, ao infinito. (...) 
Não contamos, portanto, com qualquer procedimento para prever o que os eleitores farão quando a decisão de 
cada um deles depende do que vão fazer os demais, sabendo-se que esses seguem o mesmo procedimento de 
decisão. (DOWNS apud TAVARES, 1994, p.225-226)  
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Em geral, as decisões acerca dos pontos acima mencionados são tomadas 

não com o objetivo de que o sistema eleitoral resultante culmine em um governo apto a 

melhor administrar seus eleitores, mas com o fito principal de beneficiar os representantes do 

próprio governo vigente. 5 

E, na mesma medida em que um sistema eleitoral se caracteriza como fator 

determinante para o tipo de governo representativo que se seguirá, este tipo de governo é 

igualmente fator preponderante na definição do próximo sistema eleitoral, já que seriam os 

novos representantes eleitos os responsáveis por definir as regras que comporão o novo 

sistema eleitoral. O ciclo se fecha. 

 

1.2 Modelos de sistemas eleitorais 

 
É interessante como a maior parte da experiência histórica mundial das 

efetivas democracias representativas possui ou possuiu modelos de sistemas eleitorais todos a 

se aproximar ora do paradigma dos sistemas representativos majoritários, ora do paradigma 

dos sistemas representativos proporcionais. 

O estudo desses modelos de sistemas eleitorais nos aponta para a existência 

de uma verdadeira bipolaridade entre sistemas majoritários versus sistemas proporcionais, 

passíveis de serem posicionados, tal como propõe Giusti Tavares (1994, p.49-50), em um 

continuum, uma grande escala, em cujas extremidades se localizam os sistemas majoritário e 

proporcional mais radicais: 

 
Das observações precedentes decorre uma importante implicação. 
Consideradas enquanto princípios ou teorias normativas formais, 
representação majoritária e representação proporcional são duas alternativas 
polares, ou extremas, que se excluem antiteticamente. Entretanto, 
examinadas enquanto sistemas eleitorais específicos e concretos, e em 
particular do ponto de vista das fórmulas eleitorais segundo as quais esses 
últimos funcionam, representação majoritária e representação proporcional 
desdobram-se num universo tendencialmente ilimitado, quanto ao número e 
à variedade, de construções de engenharia política e institucional entre as 
quais as grandes diferenças, de natureza, embora não desapareçam, tendem 
a desvanecer-se, na realidade empírica e na percepção, como resultado da 
multiplicação de pequenas diferenças, de grau. Sem perder de vista as 
diferenças de natureza e de princípio, esse universo é melhor compreendido 

                                                           
5 On what basis do political actors choose an electoral system? The rational actor paradigm might suggest that 
the answer is obvious: actors’ preferences are determined by their perception of their own self-interest. 
(GALLAGHER, MITCHELL, 2009, p.538) 
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na medida em que é percebido como um continuum ou, mais precisamente, 
como uma escala ordinal de sistemas eleitorais que se situam em posições 
intermediárias entre os dois extremos rigorosamente ideais (...). Em outros 
termos: numa extremidade, os sistemas eleitorais que produzem a 
desproporcionalidade concentrada extrema e o maior impacto redutor sobre 
o número de partidos que integram o sistema partidário eleitoral; e, noutra 
extremidade, aqueles que se aproximam tendencialmente da rigorosa 
proporcionalidade, isto é, do sistema eleitoral que Sartori identifica como de 
efeito zero porque gera um sistema partidário parlamentar que reproduz, com 
a mais estrita proporcionalidade, o sistema partidário eleitoral. No segmento 
intermediário do continuum situam-se sistemas eleitorais em que os limites 
entre a maioria e proporcionalidade não são claros e nítidos, mas difusos, 
superpondo-se funções que operam numa e noutra direção.  
 

Os primeiros e mais antigos são os sistemas representativos majoritários. 

Mais antigos possivelmente por, dentre todos os tipos de escrutínio, serem os mais 

inteligíveis, com modelos frequentemente adotados de forma quase que instintiva pelas 

sociedades democráticas. Neles, busca-se o objetivo simples de preencher as vagas para os 

cargos representativos com os candidatos mais votados. O governo, então, é entregue de 

forma sólida e coerente à satisfação da vontade política dos cidadãos eleitores. Merecem 

destaque os sistemas eleitorais de maioria simples, de maioria absoluta em dois turnos e de 

voto alternativo. 

O sistema de maioria simples6 possui seu maior exemplo na experiência 

britânica, que o adota “desde a origem do Parlamento medieval em 1264” (NICOLAU, 2010, 

p.18). Em geral, divide-se o território em distritos7 uninominais8, onde os eleitores podem 

votar em um único candidato, e o candidato mais votado em seu distrito é eleito. 

De pronto, pode-se notar que o sistema de maioria simples possui a 

característica marcante de alcançar a representação de comunidades, com a eleição de líderes 

regionais, representantes de pretensões políticas pontuadas geograficamente. De tal forma, o 

modelo inglês permite ainda a candidatura desvinculada de legenda, podendo o candidato 

concorrer no pleito eleitoral e ser eleito sem ter previamente se filiado a um partido político. 

Esse modelo vem sendo defendido por parte significativa da mídia 

brasileira9, que luta para a sua adoção na próxima reforma política, atualmente debatida. Em 

                                                           
6 Ou, como é conhecido no meio jornalístico e político brasileiro, sistema de voto distrital. 
7 Distritos são circunscrições eleitorais, no Brasil, denominadas de zonas eleitorais. 
8 Distritos uninominais são distritos que podem possuir, cada qual, apenas um representante. Também 
denominados de distritos de magnitude igual a 1 (um). 
9 Por exemplo, DINIZ, Laura. Voto de Confiança. Veja, São Paulo, edição 2210, ano 44, n. 3, p.68-70, 30 mar 
2011; bem como o movimento  “Voto Distrital Já” (www.votodistrital.org.br e www.euvotodistrital.org.br).  



9 

 

primeiro, sob o argumento de que costuma ser mais barato aos cofres públicos e ao “bolso” do 

contribuinte eleitor. 

Em segundo, sob o argumento de que concederia ao eleitor um maior 

controle de seu eleito e representante, combatendo-se a corrupção. Isto porque, sendo um 

representante por distrito, cada distrito teoricamente acompanharia com maior interesse as 

ações de seu representante. Ademais, evitar-se-ia a formação de governos de “coalizão”, 

quando diversos partidos políticos – muitas vezes contrários entre si – precisam transacionar 

suas ideologias e chegar a um meio termo, a fim de alcançar um mínimo de governabilidade10. 

Dentre seus defensores, encontra-se a ministra Carmem Lúcia, cujo 

entendimento acerca das vantagens do sistema de maioria simples é sintetizado por Enzweiler 

(1999, p.41), a seguir: 

 
Conforme levantamento realizado pela hoje Ministra do Supremo 
Tribunal Federal, Carmem Lúcia Antunes (1998), várias são as 
vantagens alegadas para a adoção do sistema majoritário distrital no 
Brasil: (i) propiciaria governos estáveis; (ii) evitaria a pulverização 
partidária; (iii) criaria uma definição partidária com um eleitorado 
flutuante apenas entre os dois mais representativos, que serviria de fiel 
da balança na definição da maioria parlamentar; (iv) evitaria a ‘crise 
da governabilidade’ grandemente imputada (certo ou errado) à 
pluralidade partidária; (v) pela sua simplicidade, fácil e rapidamente 
se saberia o número (e quem seriam) de eleitos; (vi) aproximaria o 
candidato do eleitor; (vii) permitiria um melhor conhecimento do 
candidato pelo eleitor, que vota numa pessoa conhecida pelas suas 
qualidades, e não no partido ou na ideologia; (viii) tornaria o 
candidato eleito mais dependente e na obrigação de ‘dar satisfação ao 
eleitor’; (ix) eliminaria os pequenos grupos ou facções, que são 
absorvidos pelos grandes partidos; (x) conferiria à disputa eleitoral um 
caráter competitivo e concreto, pois o eleitor não votaria em idéias 
abstratamente postas apenas no momento da eleição; (xi) tornaria as 
eleições menos dispendiosas, pois os candidatos teriam local definido 
para lutar pelos votos e, com isso, ter-se-ia uma menor influência do 
poder econômico.  
 

Importa consignar que esse modelo permite variações com distritos 

plurinominais, tais como o sistema de voto em bloco individual11, o sistema de voto em bloco 

partidário12, e o sistema de voto único não-transferível13. 

                                                           
10 A formação de governos de coalizão, todavia, é entendida por Kelsen como sendo a justa expressão da 
democracia, onde não se impera inteiramente a vontade da maioria, mas esta precisa transacionar minimamente 
sua vontade, em proporção à representatividade das correntes minoritárias. Assim, “a integração política que 
constitui a coalizão dos partidos e que se torna necessária em virtude do princípio majoritário [no Parlamento] é 
inevitável e de modo nenhum constitui um mal social, mas sim um progresso” (KELSEN, 2000, p. 74) 
11 Adotado nas eleições para o Senado no Brasil, quando se renovam 2/3 das cadeiras, nesse sistema, “cada 
partido pode apresentar o mesmo número de candidatos que o de cadeiras em disputa. O eleitor pode votar em 
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O sistema eleitoral de maioria absoluta em dois turnos, da mesma 

maneira dos demais sistemas majoritários, possui a forte característica de representação de 

comunidades, por localizações geográficas definidas. É fortemente escolhido pelas 

democracias representativas como sistema eleitoral a regular as eleições para os cargos 

executivos, muito embora países como a França o adotem igualmente para eleições 

parlamentares. Visa a corrigir uma distorção do sistema de maioria simples. Neste, um 

candidato pode ser eleito mesmo tendo recebido os votos de parte pouco expressiva dos 

eleitores. Já no sistema de maioria absoluta em dois turnos, um candidato somente é eleito 

após ter sido votado por mais da metade dos eleitores. Se, durante o primeiro turno, nenhum 

candidato alcança essa quantidade de votos, é realizado um segundo turno onde disputam, 

unicamente, os candidatos mais votados no primeiro turno. Garante-se, assim, uma maior 

legitimação dos representantes, eleitos por votações expressivas. 

Esse sistema, quanto a seus efeitos práticos, não se distancia do sistema de 

maioria simples, a exceção de que, no sistema de maioria absoluta em dois turnos, candidatos 

com altos índices de rejeição são prejudicados caso disputem um segundo turno. Outrossim, 

havendo possibilidade de se realizarem coligações, os partidos mais moderados – que 

promovem alianças entre o primeiro e o segundo turno – tendem a obter vantagem sobre os 

partidos mais extremistas, que se negam a se aliarem com outros partidos. 

Muito parecido com o sistema de maioria absoluta em dois turnos, o 

sistema de voto alternativo também exige que cada candidato, para se eleger, conquiste os 

votos de mais da metade dos eleitores, garantindo, igualmente, representantes legitimados por 

votações expressivas. 

Todavia, esse sistema atinge tal objetivo em apenas um único turno, por 

meio de uma sistemática de votação na qual um eleitor, ao invés de votar em somente um 

                                                                                                                                                                                     

tantos nomes quantas forem as cadeiras do distrito, com a possibilidade de votar em candidatos de diferentes 
partidos. Os nomes mais votados são eleitos.” (NICOLAU, 2010, p.23) 
12 Adotado para a escolha dos delegados ao colégio eleitoral que elege o presidente dos EUA, nesse sistema, “os 
partidos apresentam uma lista de candidatos, conforme o número de cadeiras do distrito. O eleitor dá um único 
voto para uma das listas. O partido mais votado elege todos os representantes do distrito.” (NICOLAU, 2010, 
p.23) 
13 Adotado no Japão entre 1946 e 1992, nesse sistema, “cada partido pode apresentar até o mesmo número de 
candidatos que o de cadeiras do distrito eleitoral, mas o eleitor pode votar somente em um nome; os mais 
votados individualmente são eleitos.” (NICOLAU, 2010, p.23-24) Não há transferência de votos entre 
candidatos: os votos de um candidato que não conseguiu se eleger não são aproveitados pelo partido e 
transferidos a outro de seus candidatos, mas são eliminados. Assim, um partido poderá obter um resultado ruim 
caso apresente poucos candidatos – caso em que se teria necessariamente poucos eleitos – ou muitos candidatos 
– caso em que os votos dos eleitores desse partido ficarão dispersos entre os vários candidatos, fazendo com que 
um número reduzido deles alcance a quantidade de votos necessária para se eleger. (NICOLAU, 2010, p.24) 
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candidato, ordena todos os candidatos a determinado cargo político conforme sua preferência. 

Assim, em apenas um turno, consegue-se a informação acerca das preferências principais e 

secundárias dos eleitores, prescindindo de um segundo turno.  

Nesse sistema, as chances de um candidato com alto índice de rejeição 

conseguir ser eleito são ainda menores. 

Um efeito interessante de ser também analisado é o do padrão de coalizão 

dos partidos em um pleito eleitoral. Nos sistemas majoritários de um único turno, as alianças 

interpartidárias são formadas antes das eleições e, com isso, muitos partidos pequenos sequer 

apresentam candidatos. Já no sistema de maioria absoluta em dois turnos, os pequenos 

partidos apresentam candidatos na esperança de que, passando ao segundo turno, possam 

fazer alianças e saírem vitoriosos. Com efeito, as eleições sob o sistema de maioria absoluta 

em dois turnos é disputada entre mais candidatos do que os demais sistemas majoritários. 

(NICOLAU, 2010, p.35) 

Com tudo isso, os sistemas majoritários acabam por favorecer os candidatos 

mais carismáticos, demagogos ou com grandes poderes de persuasão ou de liderança e, assim, 

com capacidade de atrair os votos da maioria. Um candidato assim é capaz de sair vitorioso de 

um pleito eleitoral mesmo sem receber o suporte de uma legenda, como exemplifica o modelo 

britânico. 

Da mesma forma, os sistemas majoritários favorecem os grandes partidos ou 

grandes coligações. Não há muito espaço para pequenos partidos que, em geral, são extintos 

ou escolhem se coligar aos grandes partidos para sobreviverem. 

A característica mais emblemática dos sistemas majoritários é, ao mesmo 

tempo, sua melhor qualidade e pior defeito.  

Por um lado, os grandes partidos são sobrerrepresentados e as opiniões e 

vontades da maioria possuem maior poder e representação. Com poucos (e grandes) partidos 

no cenário político-partidário, formam-se governos mais coerentes e com alto grau de 

governabilidade, com o controle da maioria das cadeiras legislativas. A tendência ao 

unipartidarismo, outrossim, possibilita ao eleitor fazer uma melhor avaliação do governo 

originado de cada partido, recompensando ou punindo esse partido no pleito eleitoral 

subsequente. (NICOLAU, 2010, p.21-22) 

Por outro lado, esses sistemas sub-representam os pequenos partidos, que 

acabam sendo extintos do cenário político-partidário. O preço de se dar maior voz à maioria é 

o de se calar a minoria, e transformar a concepção de democracia em uma verdadeira ditadura 
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da maioria. Mormente quando se verifica que outra consequência dos sistemas majoritários é 

o de que os partidos políticos, “buscando atingir a preferência de maior número de eleitores, 

deslocam-se ideologicamente para o centro” (DRESCH, 2001, p.29) deixando as opiniões 

contramajoritárias ainda mais sem representação. 

Observa-se, ainda, que, em uma eleição pela qual concorram três candidatos 

ou partidos políticos no sistema de maioria simples em distritos uninominais, atingindo-se o 

seguinte resultado do pleito eleitoral (candidato/partido A = 35% dos votos; candidato/partido 

B = 33% dos votos; candidato/partido C = 32% dos votos), o candidato/partido A sairá 

vitorioso, ainda que contra a vontade de 65% dos eleitores, que tiveram sua opção desprezada.  

É comum a manipulação das extensões territoriais de cada distrito a fim de 

favorecer um determinado candidato, prática conhecida como gerrymanderismo14.  

Ademais, um partido que possui seus votos concentrados em determinados 

distritos obterá mais sucesso do que um partido que possua seus votos distribuídos 

equanimente entre os distritos.15 Em consequência, as grandes questões nacionais – pleiteadas 

por eleitores difundidos entre os distritos – são sobrepujadas pelas questões locais, de 

interesse específico de cada comunidade. 

Por fim, um sistema cujo foco é a representação de comunidades não 

atendia as demandas sociais do século XIX por um sistema que permitisse a representação de 

opiniões nacionais. 

 
Do ponto de vista histórico, o debate quando à insuficiência das fórmulas 
majoritárias e a necessidade de novas alternativas eleitorais surge, como 
referido acima, de uma nova concepção de democracia e representação. 
Afeito aos princípios da representação territorial e da primazia da 
personalidade do candidato sobre os programas políticos, o sistema 
majoritário parecia incapaz, já em meados do século XIX, de introduzir e 
adequar ao sistema político das nações européias mais desenvolvidas as 
transformações sociais da época, tais como a industrialização e a emergência 
do proletariado, a urbanização e a decadência do campo, a sociedade 
massificada etc. Em larga medida, pois, a pugna contra o sistema majoritário 
foi suportada por segmentos sociais que, não obstante dispusessem de 
organização, interesses e articulações próprias, encontravam suas pretensões 
políticas obstadas pelas regras do sistema. O modelo proporcional, por 
conseguinte, mantém em suas origens fortes ligações com o 

                                                           
14 A expressão advém de gerrymander, termo cunhado quando um político de Massachusetts/EUA, Eldridge 
Gerry, para se favorecer, criou em 1812 um distrito no formato de uma salamandra (salamander). (NICOLAU, 
2010, p.14) 
15 E.g., em um país dividido em seis distritos uninominais, um partido que atingir a primeira colocação em três 
distritos e a última colocação nos outros três distritos receberá três cadeiras, enquanto um partido que atingir a 
segunda colocação em todos os distritos não receberá nenhuma cadeira, ainda que, na contagem nacional, tenha 
obtido mais votos do que o primeiro partido. 
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desenvolvimento das organizações partidárias. Em última análise, sua 
paulatina adoção marca a vitória e a consolidação, no âmbito eleitoral, do 
pluralismo político no Ocidente. (NASPOLINI, 2008, p.179) 
 

Tais distorções inspiraram o teórico político francês Mirabeau a, em 1789, 

durante a Constituinte de Provença, defender “que a função do Parlamento era refletir o mais 

fielmente possível as feições do eleitorado, tal como um mapa reproduz em miniatura os 

diferentes traços geográficos de um território”. (NICOLAU, 2010, p.37) 

Todavia, a ideia de um tipo de sistema eleitoral que pudesse representar, de 

forma proporcional, tanto as opiniões majoritárias quanto as minoritárias somente ganhou 

força no debate político inglês do século XIX, com as obras Tratado Sobre Eleição de 

Representantes, Parlamentar e Municipal – do jurista Thomas Hare – e Considerações Sobre o 

Governo Representativo do filósofo John Stuart Mill. 

Stuart Mill (1981, p.71), no sétimo capítulo da obra supracitada, intitulado 

“da verdadeira e da falsa democracia; a representação de todos, e a representação da maioria 

apenas”, dispara logo nas primeiras linhas: 

 
Duas idéias completamente diferentes são normalmente confundidas sob o 
nome democracia. A idéia pura de democracia, de acordo com a sua 
definição, é o governo do povo inteiro pelo povo inteiro, representado de 
maneira igual. A democracia, da maneira como é comumente concebida e 
até agora praticada, é o governo do povo inteiro por uma mera maioria, 
exclusivamente representada. A primeira idéia é sinônimo da igualdade de 
todos os cidadãos; a segunda, estranhamente confundida com a primeira, é 
um governo de privilégios, em nome da maioria numérica, que é 
praticamente a única a ter voz no Estado. Esta é a consequência inevitável da 
maneira pela qual se vota atualmente, com uma exclusão total das minorias.  
 

E continua (MILL, 1981, p.71-72): 
 
A idéia de que a minoria deveria ceder à maioria, o número menor ao maior, 
é familiar; por conseguinte os homens acham que não devem levar o 
raciocínio adiante, não lhes ocorrendo que possa existir um meio termo entre 
permitir que a minoria tenha um poder igual ao da maioria, e eliminar de vez 
a minoria. Em um corpo representativo que realmente delibera, a minoria 
deverá certamente ser derrubada; e em uma democracia igual [...] a maioria 
do povo, através de seus representantes, prevalecerá sobre a minoria e seus 
representantes. Mas deverá a minoria por isso não ter nenhum representante? 
Por que a maioria deve prevalecer sobre a minoria, deverá a maioria ter 
todos os votos, e a minoria nenhum? É realmente necessário que a minoria 
não seja nem mesmo ouvida? [...] Em uma democracia realmente igual, 
todas as partes deveriam ser representadas, não desproporcionalmente, mas 
sim proporcionalmente. Uma maioria de eleitores deveria sempre ter a 
maioria de representantes; mas uma minoria de eleitores deveria sempre ter 
uma minoria de representantes.  
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No que pese a excelente retórica do filósofo inglês, o Reino Unido nunca 

adotou suas ideias, que ficaram conhecidas por sistemas proporcionais. “Foi a Dinamarca [...] 

que, pela primeira vez, utilizou o sistema proporcional, em sua Constituição de 1855”. 

(PORTO, 2002, p.222) 

Nos sistemas proporcionais, são formados distritos plurinominais que, em 

geral, correspondem às próprias divisões geopolíticas. A magnitude – quantidade de 

representantes – de cada distrito é definida com base no número de eleitores do próprio 

distrito, de forma que todo eleitor, independentemente de qual distrito pertença, possua o 

mesmo valor em seu voto. Quanto maior a magnitude de cada distrito, mais proporcional 

deverá ser sua representação. E quanto maior for o número de distritos em que se divide um 

país, menor será cada distrito, sendo também menor a magnitude de cada distrito.16 

Existem duas variantes de sistemas proporcionais. A primeira variante é o 

sistema de voto único transferível, adotado, e.g., na Irlanda17. Neste, os partidos apresentam 

quantidade de candidatos igual à magnitude de cada distrito e os eleitores, ao votarem, 

ordenam todos os candidatos de seu distrito conforme sua preferência, independentemente dos 

partidos aos quais pertençam os candidatos ordenados. Observa-se que, nesse modelo, o 

eleitor possui o controle ordenado do destino da transferência de seu voto. 

Prevalece a característica de representação de opiniões, a ultrapassar a 

representação de comunidades e seus interesses locais, ou a representação de partidos 

políticos.  

 
O eleitor teria a opção de priorizar uma série de escolhas que em muitos 
casos ‘atravessam’ os partidos: determinadas questões (ecologia, direitos 
humanos, combate à violência, por exemplo); prioridade a candidatos da 
mesma área e a representação de segmentos sociais específicos (mulheres, 
jovens, grupos étnicos, por exemplo). (NICOLAU, 2010, p.41-42) 
 

A segunda variante é o sistema de lista, a ser adotado primeiramente na 

Bélgica, em 1899. Para o belga Victor D’Hondt, a melhor forma de se garantir a 

representação de todas as opiniões de um povo seria enfocar o sistema eleitoral nos partidos 
                                                           
16“A magnitude de um distrito eleitoral é um dos aspectos mais importantes para garantir que os resultados de 
uma eleição sejam proporcionais. Quanto maior a magnitude, mais fácil é para um partido obter representação. 
Por exemplo, em um distrito com M = 5 um partido que receber 15% dos votos não elegerá nenhum 
representante; em um distrito com M = 10, este partido elegerá pelo menos um representante.” (NICOLAU, 
2010, p.46) “(...) a fórmula proporcional utilizada em um distrito uninominal funciona, na prática, como um 
sistema majoritário (o mais votado leva tudo).” (NICOLAU, 2010, p.46) 
17 Sobre o sistema irlandês, ver “Ireland: the discreet charm of PR-STV” (GALLAGHER, MITCHELL, 2009, 
p. 511) 
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políticos. Estes seriam os responsáveis por representar as opiniões de todos os seguimentos da 

sociedade. (NICOLAU, 2010, p.42-43) 

Por esse sistema, cada partido ou coligação apresenta uma lista de 

candidatos. O eleitor vota em um partido político, ou seja, vota-se na lista apresentada por 

esse partido político como um todo. Por fim, cada partido recebe a quantidade de cadeiras 

disponíveis em proporção à quantidade de votos recebidos. 

A simplicidade dessa descrição é apenas aparente.18 O seu funcionamento, 

contudo, é influenciado por cinco fatores: (i) a formula eleitoral adotada para se distribuir as 

cadeiras entre os partidos políticos19; (ii) a magnitude de cada distrito e a possibilidade de 

existência de distritos superiores20; (iii) a possibilidade da formação de coligações; (iv) a 

possibilidade de existência de cláusula de exclusão21; e (v) a forma pela qual são escolhidos 

os candidatos da lista22. 

Todavia, os sistemas proporcionais também possuem diversas desvantagens, 

consoante sintetiza o cientista político Jairo Nicolau (2004, p.60-61): 

 
A representação é criticada sobretudo por duas razões. A primeira é a ênfase 
demasiada na idéia de que as eleições servem para representar, deixando de 
lado outra dimensão fundamental, a da formação de governos. A fórmula 
proporcional tende a punir menos os pequenos partidos e a produzir maior 
fragmentação parlamentar. Nesse cenário, dificilmente um único partido 
consegue maioria absoluta das cadeiras, e precisa fazer alianças pós-
eleitorais com outros partidos para governar. Além de produzir governos 
menos estáveis, essas coalizões muitas vezes afastam o governo formado das 

                                                           
18 Não por outro motivo, os modelos de representação majoritária são ressaltados como sendo os mais simples e 
inteligíveis ao eleitor. 
19 Citam-se as fórmulas aventadas pelos “pais fundadores” da nação americana, de “maiores médias” (por 
Alexander Hamilton) – divide-se a quantidade de votos de cada partido por um índice (D’Hondt, Sainte-Laguë, 
Sainte-Laguë modificada, dentre outros) e os partidos que atingirem os maiores resultados recebem as cadeiras –, 
e as fórmulas de “maiores sobras” (por Thomas Jefferson) – divide-se a quantidade de votos de cada partido por 
uma quota (Hare, Droop, dentre outras) e as cadeiras restantes vão para os partidos que possuírem as maiores 
sobras dessa divisão. (PORTO, 2002, p.227-228) 
20 Alguns países criam “distritos superiores” para além dos distritos definidos territorialmente. Tais distritos 
superiores são utilizados seja para agregar as sobras distritais de cada partido, seja para corrigir as distorções em 
relação à proporcionalidade da representação que ainda possam existir. 
21 Uma proporcionalidade muito radical do eleitorado pode resultar em um legislativo muito fragmentado e com 
pouca governabilidade. Assim, cria-se uma cláusula de exclusão, a fim de se excluir a representação de partidos 
com uma quantidade de votos menor do que a quantidade mínima determinada pela cláusula. 
22 Que irá depender se a lista for “fechada” – quando o partido apresenta a lista de seus candidatos já com uma 
ordem predefinida de prioridade para preenchimento das cadeiras a serem recebidas –, “aberta” – quando é 
permitido ao eleitor alterar a ordem de prioridade da lista ao votar no partido e no(s) candidato(s) que deseja 
favorecer –, “flexível” – quando o partido propõe uma ordem predefinida de prioridade e o eleitor pode optar por 
ratificar essa ordem, votando apenas na legenda, ou alterá-la, votando na legenda e no(s) candidato(s) que deseja 
favorecer –, ou “livre” – quando o eleitor possui liberdade para votar somente na legenda, ou em um candidato 
da lista, ou em vários candidatos da lista, ou várias vezes em um mesmo candidato de uma lista, ou em 
candidatos de listas de partidos distintos. 
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preferências definidas pelos eleitores nas urnas. Por exemplo, um partido de 
esquerda que precisa de apoio parlamentar de um partido de centro acabará 
tendo de implementar políticas mais moderadas, diferentes das apresentadas 
para eleitores durante as eleições. Na realidade, a crítica é menos à 
representação proporcional e mais ao tipo de governo que ela tende a 
produzir (de coalizão). 
A segunda crítica é feita menos à natureza da representação proporcional e 
mais ao tipo de distrito eleitoral adotado nesse sistema. Ao contrário da 
representação majoritária, que, em geral, opera em distritos uninominais, os 
sistemas proporcionais exigem distritos plurinominais. Para os críticos, a 
adoção de distritos eleitorais com muitos representantes, reduziria a 
capacidade de conexão dos eleitores com seus deputados. Com muitos 
representantes eleitos no distrito, os eleitores teriam mais dificuldades de 
identificar o representante e fazer uma avaliação de sua atuação, seja para 
puni-lo (caso não tenha tido uma boa atuação), seja para recompensá-lo 
(quando teve uma boa atuação).  
 

O problema do baixo grau de governabilidade dos governos advindos de 

sistemas eleitorais proporcionais é apresentado por Douglas Rae (1979, 155-157) nos 

seguintes termos: 

 
El meollo de la discusión es que la representación proporcional admite que 
obtengan acceso al Parlamento cada vez más partidos nuevos, fragmentando 
el sistema de partidos parlamentarios, para llegar finalmente a la 
inestabilidad del Gobierno parlamentario, Un autor lleva su análisis tan lejos 
que asocia la ascensión del nacional-socialismo hitleriano a la representación 
proporcional que regía en la República de Weimar, derribada al final por ese 
movimiento, y para otro es tan grande el efecto de la representación 
proporcional que su adopción debilita al Gobierno hasta el punto de incitar a 
la conquista militar. (…) El número de partidos parlamentarios está 
ciertamente relacionado con la inestabilidad gubernamental, pero es mucho 
más fuerte la relación de ésta con la fragmentación del sistema de partidos 
políticos, y su mejor “explicación” estructural es el efecto conjunto de los 
partidos contra del sistema y la fragmentación parlamentaria de los partidos 
a su favor. 
 

O modelo proporcional era defendido por Stuart Mill ao argumento 

filosófico-político de ser o modelo correto do ponto de vista dos ideais da democracia. Não 

obstante, criado como forma de corrigir determinadas distorções produzidas pelos sistemas 

majoritários, apresentou-se na prática, também, como um sistema também problemático, cujas 

distorções próprias seriam corrigíveis ironicamente por meio da adoção de sistemas 

majoritários. 

“Assim, a preocupação do momento residia em criar um modelo que 

mantivesse igualmente a representação popular (reflexo das opiniões políticas existentes entre 

o eleitorado) e as possibilidades de produção de um órgão funcional, isto é, que priorizasse a 

governabilidade”. (SILVA apud ENZWEILER, 1999, p.41).  
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Nesse contexto, em 1902 o cientista político austríaco Siegfried Geyerhahn 

criou um tipo de sistema eleitoral extremamente complexo que tentava combinar as 

qualidades de um sistema que aproximasse o eleitor de seu representante às qualidades de um 

sistema que representasse proporcionalmente as opiniões do povo (TAVARES, 1994, p.103), 

caracterizando-se por ser, não um sistema eleitoral inovador e original, mas um sistema que 

regulasse a disputa ao mesmo cargo eletivo combinando um tipo de sistema majoritário com 

um tipo de sistema proporcional.  

Esse tipo de sistema eleitoral, conhecido como Sistemas Mistos, de tão 

recente, até o final dos anos 1980 era adotado apenas pela Alemanha e pelo México. 

Destacam-se o sistema misto de superposição e o sistema misto de correção. 

O sistema misto de correção – primeiramente adotado pela Alemanha pós 

segunda guerra mundial (1949) e seguida do México (1963) e, recentemente, na década de 

1990, pela Itália, Nova Zelândia, Venezuela, Filipinas Bolívia e Hungria (NICOLAU, 2010, 

p.63-64) – incorpora de forma associada fórmulas majoritárias e proporcionais.  

Denomina-se “de correção”, pois a fórmula proporcional é utilizada com o 

objetivo de corrigir as distorções geradas a partir das eleições majoritárias nos distrito 

uninominais. Em geral, as cadeiras parlamentares são distribuídas proporcionalmente aos 

votos obtidos por cada partido. Desse total, cada partido subtrai a quantidade de cadeiras que 

conquistou nas eleições majoritárias dos distritos uninominais. O restante é preenchido pelos 

candidatos remanescentes da lista, em sua ordem de prioridade predefinida pelos partidos. 

Por sua vez, no sistema misto de superposição, sistema eleitoral misto 

mais comum, as fórmulas majoritária e proporcional são aplicadas de forma independente – o 

resultado de uma não influencia no resultado da outra. Tem sido recentemente adotado nas 

democracias asiáticas e do leste europeu, a citar Coréia do Sul, Taiwan, Tailândia, Rússia, 

Ucrânia, Lituânia e Japão. 

Em geral, divide-se a quantidade de cadeiras legislativas e parte é 

preenchida pela fórmula majoritária, parte é preenchida pela fórmula proporcional. Pode 

variar de acordo com (i) a possibilidade do eleitor de poder dar um voto somente ou dois 

votos, um voto para cada fórmula; (ii) a possibilidade do candidato concorrer em somente 

uma modalidade (majoritária e proporcional) a escolher, ou de concorrer nas duas 

modalidades; e (iii) a divisão das cadeiras a serem ocupadas por cada fórmula. 

O sistema eleitoral misto também tem sido fortemente defendido por 

segmentos da sociedade brasileira, por partidos políticos e por políticos, conforme se abordará 
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no capítulo posterior, colocado também em pauta na recente reforma política. Sobretudo, tem 

ganhado notoriedade como opção de mediação entre os defensores do sistema distrital e os 

defensores do sistema proporcional. 

Todavia, por se tratar de um sistema extremamente complexo, pode 

encontrar problemas em ser aplicado em um país de baixo índice de escolaridade, como o 

Brasil.23 

Ademais, longe de consertar os problemas dos sistemas majoritários e dos 

sistemas proporcionais, os sistemas mistos, em verdade, apenas somam, em menor grau, as 

qualidades e os defeitos dos sistemas dos outros dois tipos. Sua função precípua, então, parece 

ser a de um sistema moderado e conciliador – que tenha posição intermediária no supracitado 

continuum de Giusti Tavares –, nem extremamente majoritário, nem radicalmente 

proporcional. 

 
1.3 Sistemas eleitorais na experiência brasileira 

 
Se comparado às democracias do velho continente, o Brasil possui uma 

curta história como país independente e como democracia representativa. Esse curto período 

de tempo, todavia, não foi suficiente para evitar que se tornasse um dos países que mais 

enfrentou mudanças em seu sistema jurídico-eleitoral, experimentando as mais variadas 

configurações de sistemas eleitorais. 

 
Talvez a principal característica do sistema eleitoral brasileiro seja sua 
instabilidade histórica. De fato, os mecanismos de expressão da vontade 
popular no país têm variado com uma velocidade que, possivelmente, só 
encontre paralelo nas igualmente múltiplas formatações jurídico-legais dos 
partidos políticos nacionais. Frequentemente manipulado no sentido do 
favorecimento explícito de maiorias parlamentares passageiras ou regimes 
autoritários, não seria exagero afirmar que o “Brasil talvez seja o sistema 
eleitoral que mais experimentou combinações de práticas eleitorais em toda 
história do sufrágio em regimes representativos” (NAPOLINI, 2008, p.187-
188) 
 

Até o ano da Independência (1822), as eleições brasileiras eram regidas 

pelas Ordenações do Reino e se assemelhavam àquelas havidas em Portugal. Os colonos 

                                                           
23 “[sistemas eleitorais mistos] são mais complexos e tendem a dificultar a intelegibilidade do eleitor. (...) No 
Brasil, nas eleições gerais o eleitor necessita fazer até oito escolhas – marca praticamente desconhecida em 
outras democracias. Em um quadro de baixa escolaridade do eleitorado e de espetaculares tacas de votos em 
branco e anulados, um componente que torne a escolha eleitoral mais difícil, pode ter efeitos bastante negativos 
para legitimidade de nosso sistema representativo.” (NICOLAU apud ENZWEILER, 1999, 48) 
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elegiam os representantes das vilas por meio de um sistema eleitoral majoritário. As 

lideranças políticas eram localizadas e pouca ou nenhuma importância era dada à 

representação de ideias e opiniões por meio de partidos políticos. Talvez a maior experiência 

político-partidária durante esse período ocorreu durante a união ibérica, a partir das 

agremiações políticas surgidas em torno das famílias Pires – que representaria Portugal – e 

Camargo – que representaria o trono espanhol – em 1641. (FERREIRA, 2001, p.69-76) 

Não obstante, Manoel Rodrigues Ferreira, em sua obra A Evolução do 

Sistema Eleitoral Brasileiro, destaca que é paradoxal como “até 1822, o povo votava em 

massa, sem limitações, sem restrições. Ao ganhar o Brasil a sua independência política, o 

povo perdeu o direito que teve, durante três séculos, de votar, pois o voto tornou-se também 

um privilégio.” (FERREIRA, 2001, p.91) Relata, ainda, que o povo brasileiro, em vários 

momentos, defendeu as leis eleitorais brasileiras – as Ordenações do Reino – contra as 

investidas comodistas das autoridades locais. 

Um segundo período de destaque é o do Brasil império (1822-1881). O 

sufrágio era um privilégio.24 O sistema eleitoral era majoritário – maioria simples (1824 a 

1854, 1860 a 1880) e maioria absoluta (1855 a 1859 e a partir de 1881). O voto ocorria nas 

paróquias, após as missas, sob a fiscalização do juiz de paz local.  

Votava-se localmente e de forma direta para juiz de paz, vereador e 

membros da câmara municipal. Em nível nacional, as eleições eram indiretas – votava-se em 

eleitores e estes elegiam os representantes – para os membros da Assembléia Provincial, da 

Câmara dos Deputados e do Senado25. Em 1881, com a Lei Saraiva, as eleições passaram a 

ser totalmente diretas. 

Havia essencialmente dois partidos: os conservadores e os liberais. Todavia, 

a representação político-partidária ainda possuía pouca importância. De fato, na cédula 

eleitoral, escrevia-se o nome e a profissão do destinatário do voto, que não precisava ter 

candidatura prévia ou vinculação político-partidária. 

Durante esse período, houve três grandes mudanças no sistema eleitoral, 

todas ao argumento de se dar maior representatividade às minorias. 

                                                           
24 O sufrágio era censitário, para homens a partir de 25 anos, salvo raras hipóteses. Houve menor 
comparecimento ao voto em dois momentos: quando se proibia o voto dos analfabetos e quando o alistamento 
eleitoral passou a ser realizado por iniciativa do eleitor. Ao final do império, a taxa de comparecimento às 
eleições ainda era menor do que 5% da população. (NICOLAU, 2002, passim). 
25 Para o Senado, uma lista com os três mais votados era encaminhada ao imperador, que escolhia o senador. O 
imperador também escolhia o presidente das províncias. 
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 A primeira, em 1855, após sucessivas câmaras unânimes26, decidiu-se 

dividir o território em círculos27 – distritos – uninominais, a fim de privilegiar as minorias que 

estivessem localmente concentradas28. A estratégia surtiu efeito, porém com um revés: as 

cadeiras legislativas passaram a ser ocupadas por lideranças locais – médicos, padres, dentre 

outras. Assim, “os círculos trouxeram logo esta consequência: enfraqueceram os partidos, 

dividindo-os em grupos, em conventículos de meia dúzia de indivíduos, sem nexo, sem 

ligação, sem interesses comuns e traços de união” (OTAVIANO apud NICOLAU, 2002, 

p.20). 

Visando a diminuir esse regionalismo exagerado, em 1860 o território 

passou a ser dividido em círculos de magnitude três, sendo que cada novo círculo era 

proporcional a três círculos anteriores. A minoria foi paulatinamente perdendo 

representatividade até que, em 1872, elegeu-se uma câmara unânime. 

Em 1875, os distritos voltaram a ser as próprias províncias, tal como no 

período anterior a 1855. Permaneceu-se a unanimidade nas eleições. 

Em 1881, já ao fim do império, com a Lei Saraiva, “as eleições no país 

tornavam-se diretas, operando segundo o sistema majoritário em distritos uninominais, 

exigindo-se a qualificação prévia dos eleitores perante a justiça comum”. (NASPOLINI, 

2008, p.188) 

Durante esse período, o imperador escolhia as autoridades que controlariam 

o pleito eleitoral e estas, por sua vez, garantiam que um determinado partido saísse vitorioso. 

Imperava a fraude. 

O terceiro período que se pode didaticamente dividir é o período da 1ª 

República (1889-1930).  

Em seu início, era enorme a pressão da Inglaterra para que os representantes 

eleitos obtivessem maior legitimidade. Assim, ainda em 1889, foi emitido um decreto que 

ampliava o sufrágio.29  

A Constituição da República de 1891 concedeu autonomia aos estados para 

deliberarem sobre seus próprios sistemas eleitorais. Fixou apenas que cada estado seria 
                                                           
26 Câmaras legislativas formadas inteiramente por membros de um só partido. 
27 Referente à Lei dos Círculos (1853). 
28 “Como explicava, em certo momento dos debates, o Senador Souza Ramos, para que o projeto desse lugar a 
que a minoria se representasse no Parlamento seria necessário‘a opinião adversa estivesse grupada em certos 
pontos, para dali virem seus representantes’” (PORTO apud FERREIRA, 2001, p.24) 
29 O decreto nº6 de novembro/1889 aboliu o sufrágio censitário, diminuiu a idade mínima do eleitor para 21 anos 
e, apesar de não estender o sufrágio aos analfabetos – “censo literário”, permitiu que votassem os cidadãos que já 
alistados sob a vigência da Lei Saraiva. (PORTO, 2002, p.185) 
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dividido em distritos de magnitude igual a 3. Com efeito, multiplicaram-se por todo o 

território nacional os tipos de sistemas eleitorais e de cargos eletivos. Em pouco tempo, o 

alistamento eleitoral passou a ser realizado pelas próprias autoridades estatais, permitindo-se, 

assim, a generalização da fraude. 

A polêmica Lei Rosa e Silva (1904), além de dividir o território dos estados 

em distritos de magnitude igual a 5, em seu art. 57, criou o denominado “voto a 

descoberto”30(FERREIRA, 2001, p.339-344). 

Jairo Nicolau (2002, p.34-35) resume todo esse período, em que vigorou o 

sistema majoritário de maioria simples, como tendo sido marcado pela fraude e pelo baixo 

comparecimento do eleitorado às urnas: 

 
A fraude era generalizada, ocorrendo em todas as fases do processo eleitoral 
(alistamento dos eleitores, votação, apuração de votos e reconhecimento dos 
eleitos). Os principais instrumentos de falsificação eleitoral foram o bico de 
pena e a degola. [...] 
Além das fraudes, as eleições das quatro primeiras décadas da República 
foram marcadas pela baixa taxa de comparecimento. Praticamente não 
existem dados sobre o número de eleitores inscritos e de quantos 
compareceram para votar. 
 

Em sentido diametralmente oposto, o quarto período – de 1930 ao Golpe de 

Estado de 1937 – iniciou-se impulsionado por mudanças radicais no sistema eleitoral 

brasileiro. Buscava-se, antes de tudo, dar legitimidade ao sistema eleitoral, aos governantes, e 

à democracia representativa.  

Assim, o Código Eleitoral de 1932, a fim de elevar o número de eleitores, 

ampliou o sufrágio31, e o alistamento eleitoral passou a ser por iniciativa do eleitor ou ex 

officio32. A fim de combater as fraudes, os títulos de eleitor passaram a conter a foto do eleitor 

e, principalmente, foi criada a Justiça Eleitoral. 

Principalmente, com o CE/32, veio a primeira experiência brasileira com 

um sistema eleitoral não majoritário. 

                                                           
30 A partir do lema “viver às claras”, criou-se um maneira de votar em que se emitia um recibo ao eleitor que 
continha o teor de seu voto. Assim, criava-se uma forma de controlar o sufrágio e fraudar as eleições.  
31 A citar, o sufrágio foi estendido às mulheres – o Brasil foi o segundo país da América Latina a permitir o voto 
feminino – e aos maiores de 18 anos. 
32 “Os chefes de diversas repartições públicas e empresas eram obrigados a inscrever seus subordinados.” 
(NICOLAU, 2002, p.38) 
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Os políticos gaúchos como Assis Brasil33 entoavam o lema “representação e 

justiça” e denunciavam a pouca representatividade das minorias do país. Todavia, não 

defendiam um sistema proporcional nos exatos moldes como previsto por Mirabeau e pelos 

ingleses Thomas Hare e Stuart Mill. 

 
Assis Brasil (1895, p.165-173) defendia um sistema representativo mais 
verdadeiro, sem quaisquer falseamentos, assegurando-se a representação das 
minorias. Para tal, o sistema proporcional seria o mais adequado. Entretanto, 
sua concepção sobre representatividade estava distante da idéia de 
representação como amostra ou ‘espelho’ da população (PITKIN, 1972, 
p.60-62). O método proporcional era o melhor porque garantiria alguma 
representação às minorias, estabilizando, assim, o regime, pois a oposição 
passaria a ser feita de forma legal e aberta, no Parlamento. Além disso, o 
Parlamento deveria ter, primordialmente, uma maioria capaz de conduzir as 
deliberações e dar estabilidade ao governo. O aspecto fundamental da 
representação não era trazer, proporcionalmente, representantes de todas as 
tendências, mas assegurar maiorias estáveis para o governo. Assim, a 
proporcionalidade deveria ser controlada para garantir essa maioria, não 
havendo necessidade do sistema eleitoral ser exatamente proporcional. 
(BERCOVICI, 2010, p.57) 
 

Criou-se, então, às eleições para a Câmara dos Deputados, um sistema tido 

como proporcional, mas que, efetivamente, tratava-se de verdadeiro sistema misto34. 

Votava-se em tantos candidatos quantos fossem as cadeiras eletivas em 

disputa mais um.  A apuração tinha duas etapas, ou dois turnos simultâneos35. No primeiro 

turno, somava-se quantos votos cada legenda havia recebido e os dividia pelo quociente 

eleitoral36. Considerava-se, para tal, apenas o primeiro nome da lista de cada voto. Este 

primeiro nome era eleito e cada partido recebia um número de cadeiras proporcional ao 

percentual de votos obtidos. No segundo turno, eram contabilizados todos os demais nomes 

                                                           
33 “Composta de Assis Brasil, João da Rocha Cabral e Mário Pinto Serva, a subcomissão elaborou dois 
anteprojetos, um deles envolvendo o alistamento, outro o processo eleitoral. Assis Brasil lutava, havia mais de 
quarenta anos, pela correção das falhas do quadro eleitoral no país. Seu livre A Democracia Representativa se 
tornara, segundo Rocha Cabral, ‘clássico em toda a América Latina’” (PORTO, 2002, p.224-225) 
34 Nicolau chega a dizer que “foi adotado um sistema misto, extremamente complexo, combinando aspectos do 
sistema eleitoral proporcional e do sistema majoritário.” (NICOLAU, 2002, p.39). Mesmo à época, havia críticas 
quanto a tais feições “daqueles que, como Domingos Vellasco, a consideraram fórmula mista, de transação, de 
acomodação de sistemas opostos, o majoritário e o proporcional.” (PORTO, 2002, p.228) 
35 “Chama-se dois turnos simultâneos o Projeto Assis Brasil porque, na mesma cédula, reúne as vantagens da 
votação uninominal e em lista (...)” (CABRAL apud PORTO, 2002, p.226)  
36 Denominado em outros países como quota Hare, e calculado, na época, como sendo o número de eleitores que 
compareceram dividido pelo número de cadeiras a serem ocupadas. Quando calculado se considerando os votos 
brancos, o quociente eleitoral é criticado por se configurar, na prática, como cláusula de barreira, impedindo a 
representação dos partidos pequenos que não atingirem a quantidade de votos mínima determinada pelo 
quociente. (NICOLAU, 2010, p.45-46) 
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da lista de cada voto e somados, sendo eleitos para as cadeiras remanescentes do primeiro 

turno os candidatos mais votados, de forma semelhante a um sistema de maioria simples. 

Embora não se tratasse de um sistema puramente proporcional, observa-se 

que a fórmula majoritária era aplicada somente às cadeiras remanescentes, sendo todas as 

demais divididas pela fórmula proporcional, que privilegia os partidos políticos. A eleição 

indireta de representantes classistas acentuava a representação de opiniões, e não de 

comunidades. Muito embora fosse permitida a candidatura avulsa, desvinculada de legenda, a 

nova regra do registro prévio da candidatura junto à Justiça Eleitoral favoreceu os candidatos 

filiados a partidos políticos. 

A Lei nº 48/1935 alterou o CE/32, trazendo em seu art. 89 a previsão de que 

a votação passará a ocorrer “em uma cédula só, contendo apenas um nome, ou legenda, e 

qualquer dos nomes da lista registrada sob a mesma”. “Começava, então, o Brasil a adotar o 

modelo tão original, que o distinguiria dos demais países de sistema proporcional: embora 

haja uma lista de candidatos à Câmara, a escolha, pelo eleitor, é uninominal” (PORTO, 2002, 

p.230). Em 1934, o alistamento e o voto passaram a ser obrigatórios, sob pena de multa e 

outras sanções de pequeno grau. 

Esse período foi sucedido do período mais longo desde a Independência – 

11 anos – em que não houve eleição para a Câmara dos Deputados.  

Assim, passa-se ao período subsequente a esses 11 anos, que se estende das 

eleições 1945 ao golpe militar de 1964. A Lei Agamenon e suas diversas alterações ao 

CE/32 consolidaram o primeiro sistema proporcional de fato para as eleições legislativas do 

país. Consolidou, ainda, a importância dos partidos políticos, ao proibir a candidatura 

avulsa37, e estipular regras mais rígidas ao registro partidário. O voto, todavia, continuou 

uninominal. 

As cadeiras legislativas eram divididas entre os partidos políticos na 

proporção de vezes em que estes atingissem o quociente eleitoral. O restante das cadeiras ia 

ao partido mais votado nacionalmente.   

Havia uma particularidade: era permitido se candidatar para mais de um 

cargo político e em mais de uma zona eleitoral e, ainda assim, todos os votos dados a esse 

candidato contariam em favor do partido. Cita-se o caso de Getúlio Vargas: “O ex-presidente 

                                                           
37 O decreto-lei nº 7.586, publicado de emergência, chegou a prever o voto tão somente na legenda, como em um 
sistema proporcional de lista fechada. (PORTO, 2002, p.295-296) 
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recebeu mais da metade dos votos do total dos recebidos pela bancada do PTB, ajudando com 

seus votos a eleger diversos deputados do partido38”. (NICOLAU, 2002, 45) 

Ressalva-se, contudo, que o sistema proporcional brasileiro adotado pela Lei 

Agamenon – tal qual o sistema proporcional atual – não são devidamente proporcionais. Em 

verdade, possui regras peculiares que geram a sub-representação dos estados mais populosos, 

além de conferir maior valor ao sufrágio dos eleitores de zonas eleitorais menos populosas. 

 
Quer isto dizer, para nos atermos ao essencial, que haveria um mínimo 
absoluto de sete deputados por estado, e um máximo assaz imperfeitamente 
proporcional: um estado de três milhões de habitantes teria vinte deputados, 
mas um estado com o dobro - seis milhões - não teria quarenta, e sim trinta e 
dois deputados, visto que a partir do vigésimo a divisão se faria por duzentos 
e cinquenta e não por cento e cinquenta mil. Vale dizer, o voto de um 
cidadão dos estados mais populosos, que sóem ser também os mais 
industrializados e urbanizados, valeria menos, em termos do número de 
deputados para cuja eleição estaria contribuindo, que o de um cidadão dos 
estados menos populosos e menos compensada, mas ao contrário, 
aumentada, pela representação no Senado, que consagra a igualdade entre os 
estados (vale dizer, a desigualdade política de suas populações). Em 
elaborado estudo sobre esta questão, mostrou Gláucio Soares que, em 1962, 
a sub-representação dos maiores estados na Câmara Federal era da seguinte 
ordem: São Paulo tinha 27 deputados a menos do que seria sua representação 
num sistema exatamente proporcional; Minas Gerais, menos 17; Bahia, 
menos 8; Rio Grande do Sul, menos 7; Paraná, menos 3; Pernambuco, 
menos 3; Rio de Janeiro e Guanabara, menos um cada. Os demais estados e 
territórios, muito menos povoados, tinham uma representação superior em 
18 deputados à que teriam num sistema num sistema hipotético de rigorosa 
proporcionalidade. Dado que a força dos partidos ou das diferentes alas 
partidárias distribui-se descontinuamente entre os estados e regiões, em 
função da estrutura sócio-econômica e da heterogeneidade cultural dela 
decorrente, segue-se como é óbvio, que o disposto no artigo 58 da 
Constituição, mais a representação igual no Senado, sobre-representa os 
estratos altos e as lideranças conservadoras dos estados mais atrasados. 
(SOUZA, 1990, p.125) 
 

 De toda a forma, a Lei Agamenon representou um enorme avanço para a 

democracia representativa brasileira.  

 
As eleições de 1945 foram as primeiras da história brasileira que foram ao 
mesmo tempo limpas e tiveram uma significativa participação eleitoral. 
Todo o processo eleitoral (alistamento, votação, apuração e proclamação dos 
eleitos) continuou sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral. O 
comparecimento às urnas ultrapassou a taxa de 10% da população total. 
(NICOLAU, 2002, p.46) 
 

                                                           
38 Já antecipando a discussão central desse trabalho, poderia se dizer que essa sistemática vai de encontro à 
sistemática adotada no atual parágrafo único do art. 16-A da Lei 9.504/97. 
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A Constituição da República de 1946 estipulou o sistema de maioria simples 

para as eleições de presidente, vice-presidente e senadores, concedeu autonomia aos estados 

para deliberar sobre a matéria e, no resto, manteve a Lei Agamenon. 

Após novo aumento expressivo nas taxas de comparecimentos às urnas, viu-

se desnecessário o alistamento eleitoral ex officio. Além de eliminar esse tipo de alistamento 

eleitoral, o Código Eleitoral de 1950, após intensas discussões de seus criadores, decidiu 

alterar a forma de distribuição das cadeiras parlamentares remanescentes após a divisão pelo 

método do quociente eleitoral. Passou-se a adotar a fórmula “D´Hondt” de maiores médias. 

Ademais, o quociente eleitoral passou a ser calculado na forma da quota Droop, dividindo-se 

a quantidade de votos pelo número de cadeiras sob disputa mais um (NICOLAU, 2010, 46). 

Em termos práticos, resultaria em um quociente eleitoral menor, (i) sendo mais fácil de ser 

atingido por partidos pequenos, e estes possuiriam maior chance de serem representados no 

parlamento, e (ii) resultando em número menor de cadeiras remanescentes da primeira 

distribuição39. Esse método é utilizado até os dias atuais, com apenas algumas pequenas 

alterações. 

O último período a ser analisado no momento é o da Ditadura Militar , de 

1964 a 1985.  

Logo após um breve período de parlamentarismo (PORTO, 2002, p.303-

305), seguido do sucesso do golpe militar, o Comando Supremo da Revolução pronunciou o 

Ato Institucional nº1, cassando os direitos políticos de diversas lideranças partidárias.  

Mesmo enfraquecidos, os partidos de oposição lograram vencer as disputas 

estaduais em cinco estados, dentre eles, o da Guanabara e o de Minas Gerais. Em resposta, 

pronunciou-se o Ato Institucional nº 2, extinguindo os partidos políticos até então existentes, 

dando início ao bipartidarismo que se seguiria, formado pelos partidos ARENA (governo) e 

MDB (oposição). 

O Ato Institucional nº 3 suspendeu as eleições diretas para os cargos antes 

preenchidos pelo sistema majoritário – Presidente da República, Governadores, Senadores e 

Prefeitos.  

Em 1977, por meio do Pacote de Abril, permitiu-se que, quando eleitos 2/3 

dos senadores, 1/3 seria eleito por meio de eleição direta e 1/3, por eleição indireta, sendo 

apelidados de senadores biônicos. 

                                                           
39 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Droop_quota>. Acesso em: 12 mai. 2011 
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Durante quase todo esse período, o voto era vinculado e se permitia a 

sublegenda. Esta, contudo, não possuía os mesmos objetivos defendidos pelo político Raul 

Pilla40, mas 

 
Os líderes militares, de 1964, o viram [o mecanismo da sublegenda], antes, 
como um modo de manter a unidade dos partidos nacionais, que a camisa-
de-força do Ato Complementar nº 4, de 20 de novembro de 1965, viria 
reduzir a dois, em um bipartidarismo oficial que substituiria as treze 
legendas até então existentes. (PORTO, 2002, p.352) 
 

Por esse sistema, as sublegendas possuíam com as legendas, pelo menos 

durante o pleito eleitoral, uma relação similar à das legendas com as coligações. Os votos 

conquistados pelos candidatos das sublegendas eram computados à legenda. Era eleito o 

candidato mais votado da legenda vencedora. “Por exemplo, imagine uma disputa para uma 

prefeitura entre uma sublegenda com três candidatos pela ARENA e um único candidato do 

MDB. O candidato do MDB teve 90 votos e os da ARENA tiveram a seguinte votação: A (40 

votos), B (30 votos) e C (20 votos), totalizando 100 votos. A ARENA venceria a eleição e o 

candidato A seria o prefeito eleito.” (NICOLAU, 2002, p.57). Com isso, os militares 

asseguraram o bipartidarismo, com supremacia do ARENA.  

Esse período foi sabidamente marcado por leis casuísticas, e pela repressão 

aos direitos políticos e ao exercício da cidadania. Por outro lado, a obrigatoriedade do 

alistamento eleitoral e do voto e a culminação de sanções cada vez mais pesadas para o caso 

de descumprimento acarretaram em um vertiginoso aumento no índice de comparecimento às 

urnas.   

Foi, posteriormente, seguido de um período de redemocratização em quase 

todos os países latino americanos.  

 
A finales de la década del 70 e incisos del 80, se desarrolla el proceso de 
redemocratización en América Latina. Curiosamente los países que habían 
atravesado largos procesos de inestabilidad política, fueron los primeros en 
realizar las transiciones democráticas: Ecuador lo inicia en 1978 y, el mismo 
año, Perú y Bolivia. Los siguieron Argentina, en 1983, Uruguay y Brasil, en 
1985, Paraguay y Chile, en 1989. En Centroamérica sucede otro tanto. Costa 
Rica, Venezuela y Colombia no transitaron por estos procesos, aunque de 
alguna manera fueron afectados posteriormente. En todos estos países se 
sancionan nuevos marcos jurídicos que reformaron las reglas de juego 
electorales ya sea a través de constituciones (Ecuador, Perú, Colombia, 

                                                           
40 A sublegenda já foi defendida por Raul Pilla, durante a Constituinte de 1946, como uma solução inteligente ao 
problema da oligarquia intrapartidária. Baseou-se na experiência uruguaia, onde, a fim de que “forças 
antagônicas” não dividissem um partido político, surgiriam sublegendas intrapartidárias, com o poder de, cada 
qual, indicar candidatos. (PORTO, 2002, p.345-352) 



27 

 

Paraguay) y/o leyes electorales (Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil). Es decir, 
que todos estos países consideraban que era necesario e indispensable 
reformar sus sistemas electorales. Ellos buscaban satisfacer adecuadamente 
la representación y dotar el proceso electoral de un alto grado de 
credibilidad. Todos los sistemas latinoamericanos mantuvieron al interior el 
principio de representación proporcional, bajo el interés de reproducir 
representaciones pluripartidistas. Pero muchas veces, las representaciones 
pluripartidistas no necesariamente se han correlacionado con cuerpos 
lectivos que produzcan gobernabilidad. Ésta es una tarea constante de la 
ingeniería institucional y constitucional, que tiene que librar un diálogo 
difícil entre quienes desean mayorías absolutas en el Parlamento y quienes 
quieren legislativos que en realidad ofrezcan proporcionalidad. 
(SOLDEVILLA, 2005, p.213-214) 
 

A despeito dos sucessivos atos normativos que, desde 1977, marcavam o 

declínio da ditadura militar e o início da redemocratização, o marco inicial para o período 

seguinte – da Redemocratização de 1985 aos dias atuais – foi a Emenda Constitucional nº 

25, de maio de 1985. Dentre as determinações mais importantes dessa emenda, destacam-se 

(i) o restabelecimento das eleições diretas para presidente, a ocorrer pelo sistema majoritário 

em dois turnos; (ii) revogação das rígidas regras impostas à formação e organização dos 

partidos políticos; (iii) suspensão das sublegendas; (iv) permissão de coligações; e (v) 

revogação da fidelidade partidária. 

A Constituição de 1988 ratificou o sistema majoritário em dois turnos nas 

eleições para os chefes do executivo, a exceção de prefeitos de municípios com menos de 200 

mil eleitores, que, juntamente aos membros do Senado Federal, deverão ser eleitos pelo 

sistema de maioria simples.  

Conforme dito alhures, o sistema atual é semelhante ao sistema eleitoral de 

1950. A distinção fica pelo fato de que o atual não computa os votos brancos e nulos no 

cálculo do coeficiente eleitoral. 

Conclui-se, então, que a história dos sistemas eleitorais brasileiros, ao que 

se nota, vem caminhando no sentido do continuum proposto por Giusti Tavares, da 

predominância dos sistemas majoritários concentradores à crescente adoção dos sistemas 

proporcionais, passando pelo sistema misto de Assis Brasil. 

De fato, a preocupação com a representação das minorias – essencial em um 

país de dimensões continentais e fortemente multicultural – sempre esteve presente nos 

debates que se antecederam às reformas eleitorais. 
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Assim, é desnecessário que se adote um sistema inteiramente proporcional, 

tal qual o sistema eleitoral israelense41, para se concluir que o Brasil, desde 1930, parece ter 

encontrado no modelo de representação proporcional a forma mais legítima e democrática de 

representação política da vontade de seu povo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Mais acerca do sistema eleitoral israelense, ver “Israel: The politics of an extreme electoral system"  
(GALLAGHER, MITCHELL, 2009, p.333-352) 
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2 A IMPORTÂNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SISTEMA 

PROPORCIONAL BRASILEIRO  

 

 

2.1 A importância dos partidos políticos 

 

Do abreviado estudo histórico realizado no capítulo anterior, fica a forte 

impressão de que a importância dada aos partidos políticos – e, consequentemente, à 

representação político-partidária – é crescente na mesma medida em que as democracias 

representativas amadurecem. 

A figura do partido político, visto como “uma junção de cidadãos com 

afinidades ideológicas e mesmos fins políticos” (GERÔNIMO, 2008, p.108), ganha espaço 

como forma de representação direta da vontade popular em contraposição à figura do político, 

do estadista, do líder tribal, da pessoa física, consubstanciada geralmente em alguém 

carismático que incorpora a vontade popular, delegada na esperança de que este alguém seja o 

mais preparado e virtuoso para tomar as decisões corretas em nome de seu povo.  

 
A configuração do sistema eleitoral-partidário é determinante para o 
enfraquecimento das instituições partidárias e o excessivo personalismo na 
política brasileira. De forma distinta, países de democracia mais madura, 
como a Espanha, valorizam os partidos como principal mecanismo de 
representação política. Com efeito, estudos recentes do banco 
Interamericano de Desenvolvimento (Bird) demonstram a relação direta 
entre a prevalência de partidos nacionalmente institucionalizados e 
programáticos e políticas públicas eficientes e de qualidade. 
(CAVALCANTE, 2009, p.13) 
 

Em determinado momento de sua clássica obra Considerações Sobre o 

Governo Representativo, Stuart Mill (1981, p.27) refuta peremptoriamente o pensamento de 

que “se um bom déspota pudesse ser encontrado, a monarquia despótica seria a melhor forma 

de governo”. Em suma, o filósofo argumenta que um dos piores malefícios de uma ditadura, 

ainda que verdadeiramente esclarecida, é a consequente formação de um povo dócil, incapaz 

de tomar decisões acerca de seu próprio destino, prostrado esperançoso ante seu líder. 

Defende então que 

 
[...] os seres humanos só estão a salvo dos maus atos de seus semelhantes na 
medida em que são capazes de defenderem a si mesmos; e só atingem um 
alto grau de sucesso em sua luta contra a natureza na medida em que são 
auto-suficientes, dependendo daquilo que eles mesmos podem fazer, 
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separadamente ou em conjunto, muito mais do que daquilo que os outros 
podem fazer por eles. (MILL, 1981, p.31-32) 
 

E, em seguida, conclui: 
 
Torna-se evidente que o único governo capaz de satisfazer a todas as 
exigências do estado social é aquele do qual participou o povo inteiro; que 
toda a participação, por menor que seja, é útil; que a participação deverá ser, 
em toda parte, na proporção em que permitir o grau geral de 
desenvolvimento da comunidade; e que não se pode desejar nada menor do 
que a admissão de todos a uma parte do poder soberano do Estado. Mas 
como, nas comunidades que excedem as proporções de um pequeno vilarejo, 
é impossível a participação pessoal de todos, a não ser numa porção muito 
pequena dos negócios públicos, o tipo ideal de um governo perfeito só pode 
ser o representativo. (MILL, 1981, p.38) 
 

Nota-se que, ao fim de sua conclusão, o filósofo inglês antevia a sempre 

problemática questão de se fazerem representar pormenorizadamente os diversos interesses e 

opiniões existentes em uma sociedade moderna.  

É inocente, por inviável, qualquer tentativa de se tentar instaurar nas 

populosas sociedades contemporâneas uma forma de democracia representativa ao modelo de 

Sólon e Clístenes. Em outra perspectiva, nem mesmo o modelo de democracia ateniense 

solucionaria o problema de se delegar a uma pessoa física o comando de suas aspirações 

políticas, sem parcialmente subverter a própria ideia de democracia em si, autorizando que 

poucos falem autonomamente em nome de muitos. 

E, no contexto das grandes sociedades contemporâneas, como não pensar 

em uma democracia verdadeiramente representativa da vontade de seu povo – em um governo 

formado primeiramente por interesses e opiniões do povo e não por pessoas –, senão por meio 

da constituição de partidos políticos? 42 

 
Tratando-se de grupos sociais com formação ideológica definida e com vista 
à conquista do poder estatal, os partidos políticos consistem em fundamental 
elemento de perfectibilização do regime democrático, porquanto interferem 
na formação da vontade do Estado, proporcionando ao corpo eleitoral a 
efetivação de sua participação através do exercício do sufrágio. [...] Os 
partidos políticos, na concepção do Ministro Celso de Mello, “atuam como 

                                                           
42 É inevitável concluir que, ao se votar na pessoa de um candidato – e sendo permitido ao candidato eleito 
exercer o cargo pleiteado de forma autônoma –, o eleitor sufraga o conjunto de opiniões e interesses pessoais 
desse candidato, resultando em um governo formado somente pelo confronto das diversas opiniões e interesses 
pessoais dos eleitos, distorcendo-se os princípios de uma democracia, que, neste caso, mais se assemelharia a 
uma oligarquia ou, até mesmo, a uma autocracia. De outra banda, em uma concepção ideal de partidos políticos, 
estes se consubstanciariam em opiniões, ideais e interesses claros e predefinidos a serem elegidos pelo povo, 
resultando em um governo formado diretamente das opiniões, ideais e interesses do próprio povo em suas 
respectivas proporções. 
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corpos intermediários, posicionando-se, nessa particular condição, entre a 
sociedade civil e a sociedade política. Os partidos políticos não são órgãos 
do Estado e nem se acham incorporados ao aparelho estatal. Constituem, no 
entanto, entidades revestidas de caráter institucional, absolutamente 
indispensáveis à dinâmica do processo governamental, na medida em que, 
consoante a experiência constitucional comparada, concorrem para a 
formação da vontade política do povo. A essencialidade dos partidos 
políticos, no Estado de Direito, tanto mais se acentua quanto se tem em 
consideração que representam eles um instrumento decisivo da 
concretização do princípio democrático e exprimem, na perspectiva do 
contexto histórico que conduziu à sua formação e institucionalização, um 
dos meios fundamentais no processo de legitimação do poder estatal, na 
exata medida em que o Povo – fonte de que emana a soberania estatal – tem, 
nessas agremiações, o veículo necessário ao desempenho das funções de 
regência política do Estado. (ZILIO, 2010, p.60-61)43 
 

Tendo em vista a temporária inviabilidade de se instituir uma democracia 

inteira ou predominantemente direta44, não há atualmente solução melhor do que o modelo de 

representação política democrática, que 

 
[...] tornou-se viável à medida que os partidos modernos, ao se constituírem 
como tais, assumiram as tarefas de: (1) estruturar a disputa eleitoral, ou seja, 
definir e diferenciar as opções a serem oferecidas ao eleitor, facilitando o ato 
de votar e possibilitando a construção de identidades políticas; e (2)  
mobilizar o eleitorado, isto é, incentivar o eleitor a ir às urnas e a votar em 
uma das opções oferecidas, opções que se constituem como agregações de 
preferências, ou seja, representações de interesses (KINZO apud MACEDO, 
REIS, 2010, p.162-163) 
 

Consoante tratado no capítulo anterior, a representação político-partidária, 

sobretudo se fortalecida pela adoção de um sistema eleitoral proporcional, possui ainda a 

fundamental vantagem de dar melhor representação política a questões transregionais, ao 

passo que a candidatura avulsa – que prescinde de vinculação partidária – tende a favorecer o 

surgimento de lideranças locais, a representar prioritariamente os interesses comunitários.  

                                                           
43 Norberto Bobbio trata a questão de maneira mais ácida ao afirmar que “quem, por uma compreensível reação à 
invasão dos grandes partidos (antigamente, dizia-se, na administração pública; hoje, acrescenta-se, na sociedade 
civil) condena o partido político enquanto tal e aspira a uma democracia sem partidos, engana, antes de tudo, a si 
mesmo. Em tempos de sufrágio universal, em que aderem ao voto não milhares, mas milhões de eleitores, 
considerar que seja possível evitar que os eleitores sejam organizados para serem direcionados rumo a este ou 
àquele programa ou a este ou àquele candidato, e bastem os comitês eleitorais que se formam no momento das 
eleições como quando o sufrágio era limitado, trata-se não somente de um erro, mas de uma não sempre inocente 
mentira” (BOBBIO, 1996, p.123) 
44 Acerca da possibilidade de instituição de governos diretamente democráticos, são interessantes e inspiradoras 
as proféticas palavras do professor doutor Álvaro Maia, para quem, “neste milênio, com a era digital, a 
democracia representativa perdeu o sentido e [...] com a facilidade que temos hoje de dar nosso voto até num 
simples site, fica evidente que a democracia direta acabará se impondo, no mundo inteiro. É só uma questão de 
tempo.” Disponível em <http://democracia-direta.blogspot.com/>. Acesso em 15 jun. 2011. 
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Outrossim, é falacioso o raciocínio de que, sendo os votos direcionados aos 

partidos políticos e não aos candidatos, surgir-se-iam governos instáveis, contribuindo-se para 

a “crise da governabilidade”, afastando-se o eleitor de seu representante e dificultado a 

fiscalização das atividades deste.  

Ao contrário. Com o fortalecimento dos partidos políticos, nada impede que 

o vínculo de fiscalização fosse criado entre o eleitor e o seu partido político, de maneira 

semelhante ao supra defendido vínculo entre o eleitor e o seu candidato eleito. De certa forma, 

dada a natureza transcendental e permanente de um partido político, um vínculo eleitor-

partido seria mais eficaz e duradouro do que o vínculo eleitor-candidato. É bem mais provável 

que um partido político se preocupe com a atuação de seu governo, já que mais 

provavelmente disputará as eleições seguintes e busca ser nelas recompensado, e não punido. 

Da mesma maneira, o fortalecimento dos partidos políticos – aproximando-

os ao máximo do seu ideal de ser uma agremiação coesa a representar a opinião de parcela da 

sociedade – propiciaria a organização das opiniões defendidas nas assembléias legislativas, 

viabilizando a formação de maiorias e, consequentemente, a estabilidade política. Nessa 

esteira, Bobbio adverte que  

 
O fenômeno hoje mais perturbador da nova ordem é, no máximo, a 
passagem do voto ao partido para o voto à pessoa, que é, também, mas não 
necessariamente, um voto dado ao partido ou à agregação de partidos que 
aquela pessoa representa. Mas os fatores das eleições por intermédio do 
colégio uninominal em um turno que tirem da cabeça a idéia – e tenham, 
assim, a cortesia de não insistir em um argumento equivocado – de que nas 
eleições por eles desejadas desapareça o partido e reste só o candidato. Que 
problema se isso acontecesse de verdade! A consequência seria a 
composição de um Parlamento no qual seria impossível formar uma maioria 
estável, exatamente o contrário do que propõem os inimigos do sistema 
proporcional: tantos partidos, tantos deputados. (BOBBIO, 1996, p.124) 

 

Por fim, há de se retomar o argumento iniciado no capítulo anterior, de que 

a representação proporcional político-partidária atende melhor ao princípio democrático, 

sobretudo porque nela todos os eleitores são tratados igualmente e exercem o sufrágio de 

forma equivalente, não havendo a desconsideração do voto das minorias a fim de privilegiar a 

vontade manifestada no voto da maioria. Segundo Hans Kelsen (apud NAPOLINI, 2008, 

p.181), 

 
[...] a distribuição de mandatos conforme a força eleitoral dos partidos e 
correntes de pensamento contribuiria para a derrocada do dogma da vontade 
política geral e unitária. Inexistiriam vencidos ou vencedores, mesmo porque 
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não haveria sufrágios perdidos, mas apenas grupos organizados que 
atingiriam parcelas de poder de acordo com seu respaldo social. A 
proporcionalidade incrementa a liberdade política dos cidadãos, à medida 
que todos, inclusive a minoria, logram obter representantes. Se o Parlamento 
delibera segundo princípios majoritários, sua composição deve-se dar 
segundo parâmetros proporcionais, muito mais democráticos, pois “enquanto 
a idéia de proporcionalidade se insere na ideologia democrática, sua ação 
efetiva se insere na realidade da democracia: o parlamentarismo.  

 

2.2 A importância dos partidos políticos no Brasil 

 

No mundo, a importância dos partidos políticos havia crescido 

enormemente desde os primeiros discursos dos proporcionalistas ingleses do século XIX, 

chegando, no início do século XX, por volta dos anos 20, a culminar em verdadeiras 

partidocracias, a citar, como emblemáticos, o fascismo italiano e a revolução bolchevique 

russa. 

No mesmo sentido, ainda que a origem da história político-partidária 

brasileira se remeta a período anterior, é tão somente após a adoção de um sistema 

proporcional não majoritário – o sistema misto arquitetado pelos políticos gaúchos, dentre os 

quais, Assis Brasil, adotado pelo Código Eleitoral de 1932 – que os partidos políticos ganham 

espaço de destaque no cenário político do Brasil. 

Os propagados ideais do Estado Social fizeram surgir nos Brasil do início 

dos anos 30 o fenômeno da participação popular em massa na política nacional.  

Em sentido contrário, a antiga elite política liberal oligárquica dos 

“notáveis” defendia a preocupação com a unidade nacional e com a modernização 

institucional e, para tal, a centralização política, acusando os partidos políticos de 

fragmentarem as lideranças nacionais e darem espaço à desunião e à desordem. 

 
Há, assim, em primeiro lugar, uma variante da ideologia antipartido, nos 
anos 30, que equivale de maneira quase exata à perplexidade do pensamento 
liberal diante da radicalização ideológica e do ingresso das camadas 
populares urbanas no sistema político. (SOUZA, 1990, p.65) 
 

Prevalecendo a corrente centralizadora, seguiu-se o regime ditatorial que se 

findou tão somente em 1945.  

Com o processo de redemocratização, imediatamente retomou-se a defesa 

dos partidos políticos, ainda que de forma tímida. 

 



34 

 

O Manifesto dos Mineiros, reconhecidamente, marcou o início de uma fase 
na qual os protestos contra o regime de Vargas assumiram forma mais 
organizada, e a imprensa, menos tímida, difundia o pensamento de grupos 
civis e militares favoráveis à implantação de um governo liberal-democrático 
no país. Nessa atmosfera surgia como imperiosa necessidade a atuação de 
partidos políticos, à medida que se patenteava a inviabilidade do regime, e 
que a realização de eleições presidenciais parecia irreversível; impunha-se de 
fato, à oposição e ao governo, a criação de partidos políticos, estratégicos 
num quadro que assumia sinais evidentes de abertura à participação política. 
Assim sendo, a questão dos partidos destacava-se entre as outras por razões 
teóricas e conjunturais. É curioso porém verificar que, apesar disso, o debate 
sobre ele se deu em moldes particularmente estreitos e que o nascimento da 
vida partidária realizou-se sob condições que a destinavam a uma extrema 
fragilidade institucional. estas características resultaram da convergência de 
três fatores: a concepção de vida parlamentar e partidária mantida pela 
grande maioria da elite política brasileira, o peso inibidor da estrutura 
institucional do Estado Novo marcada pela centralização e hipertrofia do 
Poder Executivo e, finalmente, a conjuntura na qual se deu a queda de 
Vargas, cujas circunstâncias peculiares não amenizaram o efeito atrofiador 
dos primeiros fatores sobre o nascimento e evolução do sistema partidário. 
(SOUZA, 1990, p.64) 
 

De toda a sorte, a Lei Agamenon de 1945 instituiu o que tão logo a 

Constituição da República de 1946 iria ratificar como o primeiro sistema proporcional 

brasileiro, a ser adotado para preenchimento das cadeiras da Câmara dos Deputados, das 

assembléias legislativas e das câmaras de vereadores. 

A Lei Agamenon, relembra-se, pôs fim à candidatura avulsa. Desta feita, 

impôs o entendimento de que somente se é possível interpretar a pessoa do candidato ou do 

eleito enquanto alguém filiado e representante de uma corrente político-ideológica 

manifestada pela bandeira de seu partido político. 

Não obstante, defende Maria do Carmo que no período de 1945 a 1964 não 

deixou de existir certa desconfiança da capacidade dos partidos políticos brasileiros. Parte da 

elite política, ainda que acreditasse no sistema político partidário adotado em outros países, 

não o entendia como viável à realidade brasileira. (SOUZA, 1990, p.66). 

 

2.2.1 Crise da representação político-partidária brasileira 

 

Poderíamos, então, enunciar como sendo o objetivo ideal dos partidos 

políticos: 

 
[...] o de recolher idéias convergentes sobre modelos de Estado e propostas 
de governo e enunciá-las de modo coeso, em programas de ação política 
aptos a orientar a ação dos seus membros no exercício dos mandatos que 
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lhes forem atribuídos pelo voto direto, estabelecendo um processo de 
conversão organizada da vontade popular em decisões de governo. A 
representação popular nas casas legislativas deve ser mediada pelos partidos, 
no exercício da função parlamentar, sem prejuízo da participação direta dos 
cidadãos no processo político, mediante projetos de iniciativa popular, 
participação em audiências públicas ou contato direto com os parlamentares. 
(BASILE, 2008, p.14) 
 

No Brasil, contudo, esse idealismo foge à realidade. Desde que foi posto em 

prática no país, o sistema de representação político-partidária dificuldades sistêmicas e 

cíclicas, sendo impossível de se definir se um determinado problema é causa ou consequência 

de outro, o que o torna alvo de descrédito e de constantes reformas.  

Dentre eles, enumeram-se rapidamente – sem qualquer pretensão de se 

esgotar o tema, mas apenas com o objetivo de acrescentar dados e fatores relevantes a uma 

análise honesta acerca da efetiva importância dos partidos políticos no Brasil – pelo menos 9, 

a seguir.  

Em primeiro, inexistem mecanismos legais que permitam ao eleitor o 

controle dos atos de seus partidos políticos representantes. Um partido político goza de 

autonomia política, administrativa e financeira, além da proteção constitucional contra leis 

que lhe imponha restrições e controles mais rígidos. No entanto, consoante adverte Felipe 

Basile (2008, p.14-15):  

 
Enquanto as liberdades são auto-aplicáveis e facilmente oponíveis a 
quaisquer constrangimentos, algumas das responsabilidades carecem de 
instrumentos de controle que as tornem mais efetivas, sem restringir 
excessivamente a autonomia partidária. 
De certa forma, esse problema revela uma tensão ainda não resolvida entre a 
autonomia e a responsabilidade dos partidos em nosso sistema democrático. 
A ênfase na liberdade partidária, plenamente compreensível e adequada após 
um período de intensa repressão, dá margem a alguns abusos, mas é preciso 
cautela para que eventuais reformas não representem a troca dos problemas 
resultantes da liberdade pela volta do autoritarismo. 
 

Em segundo, cita-se a grande fragmentação do quadro partidário. Há hoje 

no país mais de duas dezenas de agremiações, e nem sempre se pode definir as características 

e os objetivos de cada agremiação ou onde esta se localiza no espectro político.  

Em terceiro, os programas partidários carecem de clareza e definição. Seja 

com o objetivo de guardarem uma margem de negociação com o governo e com outros 

partidos, seja com o objetivo de se predisporem a atender interesses de diversos grupos da 

sociedade, seja com o objetivo de dispersarem as suas bases eleitorais, aumentando a 
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heterogeneidade de seus integrantes, um partido deliberadamente se mantém indefinido e 

obscuro quanto aos seus programas. 

Em quarto, não há estabilidade no quadro partidário. Com exceção dos 

partidos políticos socialistas ou comunistas surgidos após os anos de 1920 – PCdoB (1922) e 

PSB (1947) – todos os partidos atuais surgiram após a redemocratização das décadas de 1970-

1980. De fato, verifica-se uma exagerada movimentação na criação, divisão, fusão ou 

extinção de partidos políticos.  

Em quinto, há excessivo caráter personalístico no sistema eleitoral e 

representativo brasileiro. Boa parte em virtude da escolha por sistemas majoritários ou pelo 

sistema proporcional de lista aberta45, tanto o candidato quanto o eleito conquistam para si a 

maior parte da atenção e do prestígio social, que deveria ser direcionada aos partidos políticos 

que representam. Com efeito, é comum que os representantes se sintam legitimados a exercer 

seus mandatos de forma individualista, em desobediência às diretrizes partidárias. Esse 

                                                           
45 "O sistema de lista aberta, como se viu, estabelece vínculo, não entre o eleitor e o partido, mas entre o eleitor e 
o candidato, o que faz com que este último se sinta como que desobrigado em relação ao partido. Este 
alheamento já é exercitado desde a fase de campanha eleitoral. Com efeito, durante o período de campanha o 
candidato proporcional quase nunca se refere aos alicerces programáticos do seu partido, desenvolvendo um 
modus operandi de comunicação com o eleitor completamente à margem das questões ideológico-partidárias. 
Tais questões, definitivamente, não entram em pauta de campanha nas eleições proporcionais.  
O candidato fica então desobrigado de se posicionar perante o eleitor com discurso vinculado ao programa de 
seu partido. A abordagem do candidato dá-se estritamente em termos pessoais, nunca partidários. É claro que a 
total indiferença do próprio eleitor quanto a esses aspectos programáticos apenas torna a relação mais alienada e 
personalista. Ademais, os próprios partidos quase nunca interferem na forma pela qual cada candidatura de seus 
filiados é estruturada e veiculada durante a campanha. A responsabilidade por praticamente todos os aspectos 
desse período eleitoral é do candidato, desde os de ordem financeira, passando pelos de conteúdo de mensagens 
de campanha, até os de cunho físico-logístico. 
A preocupação do candidato nesse período eleitoral, sem as amarras partidárias passa a ser então apenas e tão 
somente com sua estratégia de campanha, com sua própria candidatura, com seus espaços, com seu desempenho 
eleitoral e, naturalmente, em função da competição intrassigla já referida, com a desenvoltura eleitoral dos 
demais companheiros dentro do partido. É, ao fim e ao cabo, uma candidatura 'solo'. 
Não menos individualista é a postura do candidato eleito, quando no exercício do mandato parlamentar. Da feita 
que todo o percurso trilhado até o Parlamento foi realizado com total independência das hostes partidárias, o 
recém-eleito sente-se à vontade para continuar a exercitar sua individualidade, permanecendo com vínculos 
apenas formais com a sigla pela qual foi eleito. A cobrança de 'fidelidade' partidária no Parlamento se dá, 
ocasionalmente, por intermédio dos líderes, apenas em algumas votações consideradas estratégicas. Fora disso, é 
cada um por si. 
Nesse contexto de tênues relações entre o candidato e o partido durante o período eleitoral, e entre o candidato e 
o partido no lapso de tempo do exercício do mandato, há um notório enfraquecimento dos partidos enquanto 
instituições políticas e ma clara exacerbação do individualismo e personalismo no parlamentar. 
O Sistema proporcional em uso, então, prima por desestimular o debate programático, já que a disputa eleitoral 
não envereda pelo contraste de idéias entre partidos. Sem debate doutrinário, o mosaico partidário torna-se 
composto, em sua maior parte, apenas por um punhado de associações inorgânicas, sem identidade própria, 
constituídas com base em interesses de grupos ou pessoas e totalmente desprovidas de cunho ideológico." 
(ROMÃO, 2010, p.25-26) 
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sentimento de legitimidade é tanto maior quanto menos dependente dos votos atribuídos à 

legenda esses representantes tiverem sido para se elegerem. 

Em sexto, é baixa a coesão ideológica interna entre os membros de um 

partido. Seja em virtude desse personalismo, seja em virtude da baixa densidade programática 

dos partidos, essa baixa coesão interna é motivo de clivagens e de elevação no nível de 

instabilidade no quadro político-partidário. No mais, faz com que o partido não consiga agir 

“em bloco”, não logrando organizar as discussões políticas no plenário e agravando o 

problema da ingovernabilidade.46 

Em sétimo, o caráter nacional dos partidos políticos, imposto 

constitucionalmente, acaba sendo incompatível com a heterogeneidade regional brasileira. 

Consoante Antônio Augusto Mayer dos Santos (2009, p.31) 

 
[...] este equívoco vem de longa data e está atrelado às peculiaridades da 
política regional, não raro divorciada da nacional e da municipal. De outra 
parte, por conta de frequentes ambiguidades e contradições internas, não há 
como exigir coerência ou padronização de comportamento partidário entre a 
região mais próspera e a mais retrógrada deste país-continente. 
 
 

Em oitavo, citam-se as ilegítimas relações dos partidos políticos com o 

Poder Executivo, pautadas pela troca de favores, de cargos e de posições. É comum uma 

bancada partidária definir seu posicionamento em determinada questão posta em discussão no 

parlamento mais em virtude do que se pode barganhar e conquistar em uma negociação com o 

governo do que em virtude do programa partidário em si. E o governo, em geral, vê-se 

obrigado a negociar, sob pena de não alcançar um mínimo de governabilidade. 

Em nono, por fim, menciona-se a existência de permissão legal para a 

confecção de alianças eleitorais interpartidárias, denominadas coligações. “A verdade é que a 

identidade partidária se dilui no interior da coligação, e as siglas componentes, embora 

preservando suas autonomias amalgamam-se em um partido só, a própria coligação.” 

(ROMÃO, 2010, p.23). Assim,  

 
É paradoxal haver coligação em sistema proporcional. Ela é tratada como 
uma legenda, calculando-se assim o quociente partidário e a consequência 
e esta: quando desfeita a coligação, os partidos ex-coligados podem estar, 
no momento político posterior, em posições diametralmente opostas. É 

                                                           
46 Consoante Maria do Carmo Souza (1990, p.141), “as principais teses sobre a crise político-partidária [...] são 
as seguintes: [...] e) Diluição da coesão interna dos partidos, dando início a um realinhamento ideológico que se 
expressa na formação de agrupamentos (alas, frentes, etc.) intra ou supra-partidários”. 
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efetivamente paradoxal, mas é o sistema decorrente de haver coligação 
para eleições proporcionais47 
 

O problema das coligações, tendo em vista a sua enorme relevância à tese 

principal do presente trabalho, será tratado em tópico à parte, subsequente. 

Todos esses problemas, somados ao coronelismo, ao patrimonialismo, ao 

populismo, ao fisiologismo, à corrupção, ao clientelismo e à patronagem, geram no cidadão 

uma desconfiança em relação às estruturas de poder e uma desilusão em relação ao sistema 

partidário. O cidadão permanece inerte em um estado de letargia, desinteresse ou 

desesperança, que o impede de criar partidos políticos mais representativos. 

Não se pode deixar de notar a incompetência dos partidos políticos 

brasileiros em, após mais de duas décadas da redemocratização, organizar o debate político 

nacional. 

Os partidos políticos não conseguem se sustentar como referenciais teóricos, 

sendo, na prática, substituídos por bancadas extrapartidárias formadas no bojo do próprio 

parlamento48, ou por entidades da sociedade civil que lhe façam as vezes, tais como as 

Organizações Não Governamentais (ONGs). Com efeito, esvaziam-se e perdem poder de 

influência no cenário político. (SANTOS, 2009, p.38) 

Não obstante, há que se dizer que o Brasil é ainda um país com pouco 

tempo de independência e de democracia, e com um tempo ainda menor de república, sujeito 

a grandes e constantes transformações políticas, econômicas e sócio-culturais. Diante dessa 

característica, não é muito razoável cobrar a existência de partidos políticos tradicionais, 

fortes, coesos e bem definidos. 

Mormente em vista do pluralismo de opiniões e influências que é 

característica própria das agremiações do país. Conforme aponta Basile (2008, p.18): 

 
As clivagens partidárias de nosso sistema não se restringem à polarização 
ideológica tradicional entre direita e esquerda: a identidade política dos 
partidos brasileiros é multifacetada e contempla, em cada agremiação, uma 
combinação peculiar de elementos identitários relativos a opções de ordem 
social, econômica, classista, corporativa, religiosa etc., tais como o grau de 
intervenção do Estado na economia, liberalismo comercial ou protecionismo, 

                                                           
47 Trecho do voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence no acórdão nº 3.119/RJ. (apud SANTOS, 2009, 
p.79) 
48 Atualmente, podem ser citadas, e. g., as famigeradas “bancada da bala”, bancada ruralista”, “bancada 
evangélica”, dentre outras. “Essas frentes atravessam as fronteiras das agremiações e congregam parlamentares 
com interesses convergentes. Geralmente, como os partidos não costumam fechar questão acerca dos temas aos 
quais correspondem as frentes, estas acabam por funcionar, em muitos aspectos, como partidos paralelos.” 
(BASILE, 2008, p.19). 
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a permeabilidade a doutrinas religiosas, a tensão entre liberdade e 
autoridade, primazia do indivíduo ou da coletividade, foco no Estado ou na 
sociedade civil, adesismo ou oposicionismo ao governo, estrutura de quadros 
ou de massa e outros aspectos que delineiam a identidade partidária.  
 
 

a) A questão das coligações 

 

Coligação é o modo como se denomina uma temporária aliança entre 

partidos políticos, pactuada estrategicamente durante o pleito eleitoral, com a finalidade de se 

ajudarem em objetivos comuns relacionados à performance individual de cada partido. 

Enquanto coligados, dois ou mais partidos políticos distintos – com 

programas diferentes e, por vezes, contraditórios um com o outro – concorrem em conjunto, 

formando um verdadeiro “partidão” para os fins de cálculo de coeficientes, médias e de 

número de cadeiras conquistadas. 

 
A idéia que sustenta a tese das coligações é a de que os pequenos partidos, 
ou partidos de pouca expressão eleitoral, possam almejar ter, ou mesmo 
ampliar, sua representação parlamentar através da união com outras siglas. 
Quer dizer, tais partidos, sem junção com outras legendas e disputando 
isoladamente os pleitos proporcionais, teriam dificuldades de ultrapassar os 
quocientes eleitorais e, portanto, garantir cadeiras no legislativo. (ROMÃO, 
2010, p.73) 
 

Ao se coligar com partidos menores, um partido médio-grande pode, por 

exemplo, usufruir do tempo de propaganda eleitoral permitido aos partidos menores, a fim de 

se sair bem sucedido em uma disputa com outro partido maior rival. Os partidos menores, por 

sua vez, aproveitam-se do número total dos votos obtidos pela coligação e do coeficiente 

partidário resultante para conseguirem eleger candidatos por meio do cálculo das maiores 

médias. 

Segundo a cientista política Maria do Carmo C. de Souza, os efeitos práticos 

decorrentes da possibilidade de partidos políticos se coligarem em um pleito eleitoral somente 

são possíveis de serem analisados por meio da teoria dos jogos, podendo-se citar como dois 

dos principais “lances” ou fatores os seguintes: 

 
1. Situação majoritária: o partido não se aliará se acreditar na vitória 
isoladamente, pois nada terá a ganhar e perderá liquidamente tudo o que 
prometer. O PSD por exemplo concorreu sozinho, em 1950, nos seis estados 
em que obteve mais de 50% dos votos em 1945; fez alianças na maioria dos 
outros. 
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2. Situação minoritária: não havendo possibilidade de obter maioria, 
definem-se objetivos subsidiários; no limite, o objetivo de obter pelo menos 
um representante. Ocorrem, por conseguinte, frequentes alianças entre os 
pequenos partidos, visto que eles nada têm a perder com elas e tudo a 
ganhar: podem dessa maneira garantir alguma representação. (SOUZA, 
1990, p.156) 
 

No Brasil, as coligações foram legalmente previstas pela primeira vez com a 

redemocratização de 1945. Naquele momento de adoção do primeiro sistema proporcional 

brasileiro, havia uma grande preocupação em se assegurar efetivamente a representação das 

minorias e, nesse sentido, dos partidos políticos menores. Ademais, adotava-se uma fórmula 

de coeficiente eleitoral que, por considerar os votos brancos em seu cômputo, funcionava 

como verdadeira cláusula de exclusão e obstáculo para a representatividade dos pequenos 

partidos. 

Durante a subsequente ditadura militar, impôs-se o bipartidarismo e as 

coligações foram proibidas pelo Código Eleitoral de 1965.  

Com vistas à redemocratização, a Emenda Constitucional nº 25/1985, em 

reação ao período ditatorial, restituiu a permissão para a realização de coligações partidárias. 

Era uma forma de se fomentar a criação de novos partidos políticos e o restabelecimento do 

multipartidarismo. 

Tendo sido bem sucedida em seu objetivo original, hoje a previsão 

normativa para a coligação não mais se coaduna com o sistema proporcional vigente, 

sobretudo em vista da alteração da fórmula do coeficiente eleitoral promovida pela Lei das 

Eleições – Lei 9.504/1997 – que não mais considera os votos brancos e, assim, perdeu parte 

significativa de seu efeito de cláusula de exclusão. 

Nesse sentido, pontua Giusti Tavares que a possibilidade de realização de 

coligações combinada com a adoção do voto uninominal de lista aberta se configura 

verdadeira distorção do sistema proporcional.  

 
O voto uninominal, as coligações eleitorais interpartidárias e, sobretudo, a 
combinação entre esses dois mecanismos, são inconsistentes com a lógica da 
representação proporcional, que busca a integração e o consenso políticos 
precisamente como resultado da diferenciação, da especificidade e da nitidez 
da representação de cada um dos partidos no parlamento. O voto uninominal 
introduz uma forte competição entre os candidatos de um mesmo partido, faz 
resultar o cociente partidário e a hierarquia dos candidatos partidários eleitos 
da soma dos votos em candidaturas individuais, produz migrações aleatórias 
de votos que afetam a sua contabilização e a verdade do escrutínio e, enfim, 
atomiza o partido (Parte I, cap.IV:I). As coligações interpartidárias 
comprometem, nas eleições proporcionais, a identidade e a especificidade 
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dos cocientes eleitoral e partidário, os quais, na lógica do sistema 
proporcional, constituem efetivamente colégios eleitorais não-territoriais, 
que reúnem eleitores associados pela identidade de um projeto político 
comum, cristalizado no voto num candidato e num partido específicos. 
Dissolvem, por via de consequência, a especificidade e a nitidez na 
expressão parlamentar diferenciada da cada partido. Produzem o sincretismo 
partidário parlamentar e desfiguram não só a proporcionalidade da 
representação de cada partido, mas também a identidade e o alinhamento dos 
partidos no parlamento (Parte II, cap.II: I). (TAVARES, 1994, p.24-25) 

 
Observa-se que, ao se adotar o sistema de voto uninominal, toda a vontade 

política do eleitor se traduz em somente uma única escolha. A permissão da coligação faz 

com que essa escolha possa ser considerada em favor de um partido político distinto ou 

oposto, distorcendo, assim, todo o conteúdo da vontade política manifestada pelo eleitor nas 

urnas, e os objetivos originais da permissão, de fortalecimento dos partidos políticos.49 

Com efeito, 

 
Os partidos passam a ser apenas associações através das quais o candidato 
pavimenta o caminho para ascender legalmente ao Parlamento. E ao chegar 
lá não se sente compromissado com a sigla que o elegeu, o que pode ser 
verificado, na prática, pelas constantes mudanças de partido - o conhecido 
'troca-troca'. Mudar de partido, para o parlamentar, é a apenas uma estratégia 
de sobrevivência eleitoral. Se puder driblar a legislação, vai para qualquer 
partido, da situação ou da oposição, desde que a nova sigla lhe propicie 
maiores condições de elegibilidade. O próprio sistema eleitoral do país finca 
os alicerces dessa conduta. (ROMÃO, 2010, p.27) 

 
Outrossim, adotadas em um contexto de bipartidarismo, com vistas ao 

restabelecimento do multipartidarismo, as coligações atualmente dão ensejo à formação de 

um quadro partidário fragmentado, repleto de microlegendas desconhecidas e sem 

representatividade. 

 

2.2.2 Os novos rumos jurisprudenciais e a reforma política pela via judicial 

 

Na realidade histórica brasileira, o sistema de representação político-

partidária é, como visto, marcado por inúmeros problemas institucionais e pelos constantes 

sentimentos de descrédito e de insatisfação da sociedade.  

                                                           
49 “Há nesse processo, portanto, transferência de voto não prevista pelo eleitor, o que se traduz numa nítida 
contrariedade às suas intenções originais. Dessa forma, o voto de legenda, longe de dar musculatura político-
partidária à sigla – que era a motivação original do eleitor para a sua consignação e a do legislador para a sua 
idealização – passa a ser contado apenas para distribuir cadeiras parlamentares entre os partidos da aliança” 
(ROMÃO, 2010, p.24) 
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Muito embora, a partir de tal constatação, seja possível de se inferir a 

ocorrência de um paulatino enfraquecimento dos partidos no cenário político do país, as 

recentes decisões jurisprudenciais e alterações legislativas apontam em sentido contrário. 

O Poder Judiciário brasileiro – nas recentes decisões emanadas do TSE e 

ratificadas pelo STF, em razão das discussões relativas aos temas “cláusula de barreira”, 

“verticalização das coligações” e “infidelidade partidária” –50 em uma atitude interpretada, 

por uns, como ilegítimo ativismo judiciário51 e, por outros, como necessidade que se impunha 

em face da inércia do Poder Legislativo52, norteou os debates legislativos de reforma política 

que culminaram na edição da EC nº 52/2006 e da Lei 12.034/09. 

No tocante ao primeiro tema, a “cláusula de barreira” se refere à regra 

tratada no Capítulo 1 desse trabalho como “cláusula de exclusão” – ou “cláusula de 

desempenho”, como também é conhecida. A Lei dos Partidos Políticos, Lei nº 9.096/1993, 

previa em seu art. 13 a seguinte cláusula de exclusão: 

 
Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas 
Legislativas para as quais tenha elegido representante, o partido que, em 
cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, 
cinco por cento dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, 
distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois 
por cento do total de cada um deles. 
 

                                                           
50 “O Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal produziram decisões de impacto para o sistema 
partidário, com destaque para a verticalização de coligações, a cláusula de desempenho e a titularidade dos 
mandatos” (BASILE, 2008, p.25). “No calor das discussões sobre a reforma política [...] o sistema partidário 
brasileiro apresentou três grandes novidades nos últimos anos em seu regime jurídico: a cláusula de barreira, a 
‘verticalização’ das coligações partidárias e a instituição da fidelidade partidária” (REIS, MACEDO, 2010, 
p.173-174) 
51 As juristas Cristina Godoy Bernardo de Oliveira e Marília Alves Barbour defendem, particularmente às 
decisões relativas ao tema da infidelidade partidária, que “tanto a separação dos poderes como os direitos e 
garantias individuais são cláusulas pétreas, e ambos foram violados [...] A característica principal do Estado 
Moderno é a primazia das leis, fundamentais para garantir a democracia e afastar os riscos de arbitrariedades 
tendentes ao autoritarismo. A politização do judiciário constitui grave ameaça para a preservação de um 
ambiente democrático, pois decisões contrárias às normas constitucionais são imensamente graves e 
desestabilizadoras da ordem social”. Ver de forma completa em “Infidelidade Partidária ” (BARBOUR, 
OLIVEIRA, 2010, p.191-227).  
Para Santos, “o Tribunal Superior Eleitoral, não obstante o respeito que merece, invocou prerrogativa 
inexistente, qual seja, a de fixar regras processuais diante da omissão do Legislativo para, com isso, expedir a 
Resolução 22.610. Isto caracteriza invasão de competência a qual o próprio STF repudia [...] (SANTOS, 2009, 
p.66-67)  
52 Para o jurista Felipe Basile “a reforma pela via judicial não é o caminho preferencial do debate democrático, 
mas uma solução extrema que contorna a incapacidade do Legislativo para realizar uma reforma política ampla. 
Não se pode esquecer que o parlamento é o foro primário no qual esses debates devem ser travados e sua 
substituição por outro Poder só é justificada em situações de impasse político. Por essa razão, o Congresso 
Nacional deve procurar estratégias alternativas para promover a reforma política, caso contrário corre o risco de 
renunciar à função representativa que sustenta sua legitimidade democrática. (BASILE, 2008, p.29).  
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Como condição de sua aprovação, o Congresso Nacional, à época, inseriu 

na redação da mesma lei o art. 57, I, a, que determinou que essa cláusula de barreira somente 

entraria em vigor no pleito eleitoral de 2006.53  

Pouco antes de começar a ser aplicada, contudo, determinados partidos 

políticos – dentre eles o PCdoB e o PDT – ingressaram com a ADI 1.351-3, contestando a 

constitucionalidade da cláusula. A ADI foi julgada procedente, dando à cláusula a condição 

de natimorta. 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal acordaram que a referida 

cláusula ia de encontro aos princípios constitucionais da autonomia dos partidos políticos, do 

pluralismo político e da isonomia.54 Merecem menção os seguintes trechos do voto relator, de 

autoria do Ministro Marco Aurélio de Mello: 

 
O Capítulo V de Título compreendido em parte básica da Constituição 
Federal – o II, porque trata dos direitos e garantias fundamentais - encerra 
como medula a liberdade dos partidos políticos, predicado inafastável quanto 
a essas pessoas jurídicas de direito privado. Pedagogicamente consigna a 
liberdade na criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 
revelando a necessidade de se resguardar a soberania nacional, o regime 
democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa 
humana. Vê-se o relevo maior atribuído à multiplicidade política. 
Relembrem: como fundamento da República, versou-se o pluralismo político 
e, quanto aos partidos políticos, previu-se a livre criação, fazendo-se 
referência, de maneira clara, ao pluripartidarismo. Tratou-se do caráter 
nacional das entidades para, a seguir, dispor-se que os partidos adquirem 
personalidade jurídica na forma da lei civil, devendo ter os estatutos 
registrados no Tribunal Superior Eleitoral. [...] 
Ainda sob o ângulo do pluripartidarismo, da representatividade dos diversos 
segmentos nacionais, é dado perceber a ênfase atribuída pela Carta Federal 
às minorias.[...] 
No Estado Democrático de Direito, a nenhuma maioria, organizada em torno 
de qualquer ideário ou finalidade – por mais louvável que se mostre –, é 
dado tirar ou restringir os direitos e liberdades fundamentais dos grupos 
minoritários dentre os quais estão a liberdade de se expressar, de se 
organizar, de denunciar, de discordar e de se fazer representar nas decisões 
que influem nos destinos da sociedade como um todo, enfim, de participar 
plenamente da vida pública, inclusive fiscalizando os atos determinados pela 
maioria. Ao reverso, dos governos democráticos espera-se que resguardem 

                                                           
53 “Se não fosse essa condição, a Lei dos Partidos Políticos certamente não seria aprovada pelo Congresso 
Nacional, devido à complexidade e polêmica da matéria entre os próprios parlamentares. Essa regra consta no 
art. 57, I, “a”, da Lei n. 9.096/1995, embora mesmo nesse artigo exista uma cláusula de barreira a ser atendida 
pelos partidos políticos (QUEIROZ apud SANTANO)” Disponível em: <http://www.tre-
sc.gov.br/site/institucional/publicacoes/artigos-doutrinarios-publicados-na-resenha-eleitoral/resenhas/v-13-
2006/doutrina/a-questao-da-clausula-de-barreira-dentro-do-sistema-partidario-brasileiro/index.html>. Acesso 
em: 22 jun. 2011. 
54 Ressalva-se que os pareceres elaborados pela AGU e pela PGR defendiam a plena validade da cláusula de 
barreira ao argumento de se harmonizava com o princípio constitucional do caráter nacional dos partidos. 
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as prerrogativas e a identidade própria daqueles que, até numericamente em 
desvantagem, porventura requeiram mais da força do Estado como anteparo 
para que lhe esteja preservada a identidade cultural ou, no limite, para que 
continue existindo.  
 

Em que pese dispensar o benéfico efeito que se originaria da referida 

cláusula de exclusão – o de eliminar do extremamente fragmentado cenário político atual 

aqueles micropartidos sem representação relevante – a referida decisão de 

inconstitucionalidade acresce importância à representação político-partidária na medida em 

que ressalta a autonomia dos partidos políticos, derrubando possíveis barreiras para a sua 

criação e sua sobrevivência no cenário político do país.  

Por fim, aos preocupados com o problema da proliferação dos partidos 

políticos e, consequentemente, da fragmentação do sistema representativo político-partidário, 

o Ministro Marco Aurélio assevera: 

 
Aliás, para aqueles preocupados com a proliferação dos partidos políticos, há 
de levar-se em conta que o enxugamento do rol é automático, presente a 
vontade do povo, de quem emana o poder. Se o partido político não eleger 
representante, é óbvio que não se poderá cogitar de funcionamento 
parlamentar. Considerada a ordem natural das coisas, cuja força é 
insuplantável, a conveniente representatividade dos partidos políticos no 
parlamento fica jungida tão-somente ao êxito verificado nas urnas, 
entendendo como tanto haver sido atingido o quociente eleitoral, elegendo 
candidatos, pouco importando o número destes. Só assim ter-se-á como 
atendido o fundamento da República, ou seja, o pluralismo político, valendo 
notar que o verdadeiro equilíbrio decorre do somatório de forças que 
revelem a visão dos diversos segmentos que perfazem a sociedade. Em 
síntese, não elegendo candidato, o partido fica automaticamente fora do 
contexto parlamentar.  
 

De toda a sorte, antes que se decidisse pela sua inconstitucionalidade, 

verifica-se que a referida cláusula de barreira já havia produzido resultado, a exemplo da 

fusão entre os partidos PL-PRONA, que se manteve mesmo após a decisão da ADI. 

Já no que se refere ao tema “verticalização das coligações”, trata-se de 

medida imposta pelo TSE em 2002, o qual, em resposta a uma consulta realizada por 

deputados federais do PDT, publicou a Resolução nº 20.993 determinando, em suma, que as 

coligações realizadas pelos partidos políticos em âmbito dos estados deveriam ter coerência 

com a coligação realizada pelos mesmos partidos em âmbito nacional. Assim, se, e.g., o PT se 

coligar com o PMDB para a disputa presidencial, deverá fazer o mesmo em todos os estados 

da federação. Somente caso um partido não formule coligação de âmbito nacional, ele terá 

autonomia para se coligar em cada estado como lhe for conveniente. 



45 

 

Com isso, o Tribunal Superior Eleitoral criava o denominado princípio da 

coerência nas coligações partidárias, com fulcro no princípio constitucional do caráter 

nacional dos partidos políticos. Todavia, 

 
Há inúmeras críticas ao princípio da coerência nas coligações partidárias 
implantado pelo TSE por meio da Resolução n. 20.993, de 26 de fevereiro de 
2002. Monica Herman S. Caggiano, por exemplo, argumenta que a 
verticalização força a eleições presidenciais a seguirem o que ocorre no 
Estado de São Paulo, ou seja, uma bipolarização PT-PSDB, situação que não 
é observada na grande maioria dos estados brasileiros. Outra forte alegação 
recai no gato de que a aprovação da resolução emitida pelo TSE ocorreu em 
2002, portanto, há menos de um ano para as eleições gerais de 6 de outubro 
daquele ano. 
Há críticas também sobre uma possível atuação indevida do Judiciário no 
processo eleitoral, pois é competência do Congresso Nacional legislar sobre 
o sistema político-eleitoral. Ademais, houve ingerência contra a autonomia 
partidária, assegurada constitucionalmente (art. 17), já que a verticalização 
impedia que os paridos se coligassem como bem entendessem. [...] 
A decisão do TSE e do STF sobre a verticalização, em 2002, conforme se 
averigua, atingiu os princípios da divisão dos poderes e da segurança 
jurídica, além de ter desrespeitado o dispositivo da Constituição conhecido 
como princípio da anuidade eleitoral. (MACEDO, REIS, 2010, p.178-179) 

 
No entanto, a maior crítica a se fazer a essa determinação jurisdicional é a 

de que, na busca por garantir um mínimo de coerência ideológica dos partidos em suas 

coligações, o Poder Judiciário acabou por forçar a coligação entre partidos rivais no âmbito 

regional, atingindo objetivo contrário ao pretendido. 

Em resposta, o Congresso Nacional rapidamente aprovou a PEC que deu 

origem à EC nº 52 em 8 de março de 2006, na esperança de que invalidasse a determinação do 

TSE para as eleições que ocorreriam ainda naquele ano, em outubro. Entretanto, dessa vez o 

STF decidiu – em 22 de março de 2006, pela ADI nº 3.685 proposta pelo Conselho Federal da 

OAB – em favor dos princípios da segurança jurídica e da anuidade, entendendo que a EC nº 

52 não vigeria para aquele pleito, prevalecendo a decisão do TSE pela verticalização.  

Com efeito, a verticalização das coligações perdurou pelas eleições 

presidenciais de 2002 e de 2006.  

O fato é que, nesse atrito entre os poderes judiciário e legislativo, de que 

resultou a EC nº 52/2006, para assegurar constitucionalmente a liberdade dos partidos 

políticos para a escolha de suas coligações, mais uma vez se ressaltou o poder de autonomia 

dos partidos. 

Por último, e mais importante, passa-se ao tema da “infidelidade partidária”, 

o qual merece uma análise mais detalhada. 
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A autoritária Constituição de 1969 (art. 152, parágrafo único, de redação da 

EC nº1/1969) previu a punição do político eleito com a perda de seu cargo eletivo em caso de 

troca de partido político. Era uma estratégia da ditadura em favor do bipartidarismo. 

A partir da EC nº 11/78, permitiu-se aos eleitos saírem de seus partidos, sem 

perderem seus cargos eletivos, desde que para fundarem novos partidos políticos. Era o fim 

do bipartidarismo, com o surgimento dos partidos PT, PTB e PDT e transformação dos 

antigos ARENA e MDB em PDS e PMDB, respectivamente. 

A fidelidade partidária chegou a ser extinta pela antiditatorial EC nº 

25/1985. Contudo, ressurge com a Constituição de 1988, em seu art. 17, §1º, que dizia55  

 
§ 1º - É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua 
estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos 
estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias. 
 

De se ver que a Constituição cidadã delegou, não ao Legislativo ou ao 

Judiciário, mas aos partidos políticos a autonomia para regular a forma de punição de seus 

infiéis. 

 
A troca de partido, uma das modalidades de infidelidade partidária (as outras 
seriam a oposição, por voto ou por atitude, a diretrizes legitimamente 
estabelecidas pelo partido, e o apoio ostensivo ou disfarçado a candidatura 
de outra agremiação), entretanto, não poderia ser sancionada por dois 
motivos: 1) a impossibilidade de que o partido que perdeu o parlamentar 
filiado imponha-lhe punição por filiar-se a outra agremiação ou até mesmo 
por ficar sem partido durante o mandato, e 2) a inexistência de previsão legal 
ou constitucional de sanção ao parlamentar que troca de partido. 
(MACEDO, REIS, 2010, p.184) 
 

De fato, como um partido, por um ato interna corporis poderia punir um 

eleito que não é mais um de seus filiados? A previsão da sanção deveria estar prevista no 

texto constitucional.56 

                                                           
55 Esse parágrafo foi alterado com a EC nº 52/2006, a fim de contemplar a prescindibilidade de coerência vertical 
das coligações, como já tratado, passando à seguinte redação: § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime 
de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.  
56 Há aqueles que, como Augusto Aras, entendem pela existência de previsão constitucional da punição de perda 
do cargo aos infiéis expressa no art. 55, II, ao argumento de que o ato infiel é incompatível com o decoro 
parlamentar. Ver ARAS (2006). Em outra obra, Aras defende que a perda do cargo eletivo não se trata de 
sanção, mas de consequência jurídica, uma vez que “da prática de atos ilícitos – v.g. desligamento voluntário da 
agremiação –, podem surgir limitações ao exercício de direito, registrando-se que sequer se admite permaneça o 
parlamentar no exercício do mandato sem estar filiado a uma agremiação, pois tal situação frustraria a 
democracia representativa e, destarte, a partidária”.  (ARAS, 2011, p.20) 
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Novamente, a exemplo do que acontece com a previsão normativa de 

coligação partidária, um instrumento instituído com vistas à redemocratização e ao fim do 

bipartidarismo passou a ser utilizado de forma deturpadora dos princípios democráticos 

positivados na Constituição de 1988, em especial, o do sistema proporcional. 

A questão é espinhenta. Por um lado, os parlamentares devem ser detentores 

da autonomia política e das liberdades de expressão e consciência asseguradas 

constitucionalmente. Há também o direito de livre associação e de não ser obrigado a se 

manter associado57. No entanto, do uso dessas prerrogativas e, a efeito do já mencionado 

personalismo que permeia o sistema eleitoral e representativo pátrio, surgem o fisiologismo 

descarado, a prevalência de interesses personalíssimos e o fenômeno da migração de eleitos 

por partidos oposicionistas para as legendas governistas, em busca de cargos e privilégios 

pessoais. 

Segundo dados levantados por Antônio Augusto Santos, o número de 

ocorrências de trocas partidárias é exorbitante e se revela maior entre os candidatos que 

conseguiriam se eleger sem a necessidade dos votos atribuídos à legenda ou à coligação. 

(SANTOS, 2009, p.51) 

Por outro lado, há casos justificáveis de mudança de partido, em que o 

parlamentar sofria verdadeiro abuso de sua legenda anterior, ou não poderia ascender naquela 

legenda em virtude do fenômeno da ditadura intrapartidária.58 

O fato é que a jurisprudência do TSE, desde 1985, sempre se posicionou 

contrária a possibilidade de perda do mandato dos trânsfugas.59 Assim também o STJ: 

 
DIREITO ELEITORAL – MANDADO DE SEGURANÇA – FIDELIDADE 
PARTIDÁRIA – SUPLÊNCIA – DIPLOMAÇÃO – MUDANÇA DE 
PARTIDO ANTES DA POSSE. No Brasil, ainda, não vigora a fidelidade 
partidária. A diplomação estabelece a ordem de suplência. Outorgado o 

                                                           
57 Ponto levantado pela Ministra Carmén Lúcia no julgamento do MS nº 26.604. 
58 No dizer de Augusto Aras, a ditadura intrapartidária ocorre quando dirigentes partidários, “a pretexto de 
aplicar o princípio da Fidelidade, passam a impor a sua vontade caprichosa para a satisfação de interesses 
pessoais contra a legítima manifestação de filiado ou da base partidária”. (ARAS, 2011, p. 25) 
59 Julgado de 07.11.1986 (Boletim Eleitoral, Vol. 431, Tomo I, p.363) “Extinta a infidelidade partidária pela 
Emenda Constitucional nº 25, não se conhece do pedido”; julgado em 02.03.1989 (Boletim Eleitoral, Vol. 464, 
Tomo I, p.444) “PARLAMENTAR. MUDANÇA DE PARTIDO. PERDA DE MANDATO. Com o advento da 
EC 25/85 restou revogada a previsão legal de perda de mandato eletivo (LOPP, art. 72), não perdendo o mandato 
parlamentar que, eleito por uma legenda, filia-se posteriormente a partido político diverso”; julgado em 
21.03.1989 (Boletim Eleitoral, Vol. 445, Tomo I, p.797) “VEREADOR – Eleição por determinada legenda. 
Ingresso em outro partido. Não há perda de mandato”; julgado em 21.11.1989 (Revista de Jurisprudência do 
TSE, Volume 1, Tomo 2, p.190) “PARLAMENTAR. FILIAÇÃO A PARTIDO DIVERSO. PERDA DE 
MANDATO. Não perde o mandato o parlamentar que, eleito por uma legenda, venha posteriormente a se filiar a 
outro partido político, por falta de previsão legal. (Precedente: Resolução nº 15.090, de 02.03.1989)”. 
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diploma, o direito à suplência é do candidato. O diploma define direito de 
preferência na ordem de suplência. Mudança partidária posterior não altera a 
sequência da suplência. Recurso improvido.60 
 

Isso porque os demais tribunais superiores se guiavam pelo entendimento do 

STF manifestado em 11.10.1989 por meio do acórdão do MS nº 20.927/DF, publicado no DJ 

em 15.04.1994, cuja ementa se transcreve a seguir: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. FIDELIDADE PARTIDARIA. 
SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. – Em que pese o princípio da 
representação parlamentar federal por intermédio dos partidos políticos, não 
perde a condição de suplente o candidato diplomado pela Justiça Eleitoral 
que, posteriormente, se desvincula do partido ou aliança partidária pelo qual 
se elegeu. A inaplicabilidade do princípio da fidelidade partidária aos 
parlamentares empossados se estende, no silêncio da Constituição e da lei, 
aos respectivos suplentes. Mandado de Segurança indeferido. 
 

Entretanto, em uma polêmica virada jurisprudencial, o Tribunal Superior 

Eleitoral foi demandado na Consulta nº 1.398, à qual respondeu afirmativamente, dizendo que 

os partidos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral 

proporcional, quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de trasferência do 

candidato eleito por um partido para outra legenda. 

Após tal decisão, a polêmica se ascendeu, quando então foram impetrados 

os Mandados de Segurança nº 26.602, 26.603 e 26.604, pelos partidos políticos PPS, PSDB e 

DEM, respectivamente, junto ao STF, contra o ato do Presidente da Câmara que negou a 

posse dos suplentes, após a desfiliação dos trânsfugas. 

A Corte Suprema, por sua vez, denegou as ordens, estabelecendo a partir 

dali o marco temporal de que se contaria a fidelidade partidária. Depois disso, então, o TSE, 

enfim, consolidou o entendimento em maio de 2007, na forma da Resolução nº 22.526.  

Como não se poderia interpretar diversamente, mediante o sistema 

proporcional, o eleitor vota em um partido político e é pelo partido elegido que será 

representado no parlamento. Ainda que o sistema brasileiro de lista aberta permita ao eleitor 

votar também no candidato, quando assim o faz, o eleitor tão somente modifica a ordem de 

prioridade dos candidatos na lista partidária. 

A cadeira no parlamento, portanto, é de titularidade do partido político 

eleito. Caso o candidato empossado nessa cadeira resolva abandonar o partido, seja por 

divergências ideológicas, seja por mero fisiologismo, deverá igualmente abandonar o seu 

                                                           
60 Recurso Especial 435.027/SP, rel. Humberto Gomes de Barros, DJ 22.09.2003 (apud SANTOS, 2009, p.60). 
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mandato, já que o eleitor elegeu a ideologia do partido, e não a do candidato, para representá-

lo. O parlamentar é, então, mero representante do partido no parlamento. É tão somente a 

manifestação corpórea desse partido. 

Assim sendo, consoante a Resolução nº 22.526, perderá o mandato político 

o parlamentar que mudar de filiação partidária, ressalvando-se as seguintes hipóteses 

justificadoras: (i) caso tenha se desfiliado com fito em fundar um partido novo; (ii) se o seu 

partido estiver incorporando ou se fundindo a outro partido; (iii) se houver mudança 

substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (iv) se estiver sendo vítima de grave 

discriminação pessoal.  

Talvez mais interessante do que os efeitos dessa resolução do TSE seja, para 

o estudo, a justificativa que a fundamentou. Com a supracitada resolução, o TSE inaugurou no 

Brasil uma, particularmente original, teoria da não apropriação privatística de parte da 

soberania popular e do sufrágio de outrem. 

Explicando de forma sucinta: o mandato parlamentar não pode ser uma 

forma de um cidadão, no uso de seus direitos políticos passivos, apropriar-se dos direitos 

políticos ativos dos demais cidadãos. Não se cogita que um eleitor, ao sufragar e eleger um 

candidato, esteja passando ao candidato eleito uma espécie de procuração para o exercício de 

seus direitos políticos, autorizando o seu representante a fazer uso desses direitos políticos 

como bem entender. 

Ao reverso, a pessoa do eleitor deve se fazer representar diretamente no 

parlamento, em suas opiniões e seus interesses, representados pelo partido político que elegeu. 

Nesse sentido, é valiosa a leitura integral do acórdão do TSE que resultou na 

Resolução nº 22.526, do qual se pode pinçar o seguinte trecho do voto relator, de autoria do 

Ministro Cesar Asfor Rocha: 

 
Ora, não há dúvida nenhuma, quer no plano jurídico, quer no plano prático, 
que o vínculo de um candidato ao Partido pelo qual se registra e disputa uma 
eleição é o mais forte, se não o único, elemento de sua identidade política, 
podendo ser afirmado que o candidato não existe fora do Partido Político e 
nenhuma candidatura é possível fora de uma bandeira partidária. 
Por conseguinte, parece-me equivocada e mesmo injurídica a suposição de 
que o mandato político eletivo pertence ao indivíduo eleito, pois isso 
equivaleria a dizer que ele, o candidato eleito, se teria tornado senhor e 
possuidor de uma parcela da soberania popular, não apenas transformando-a 
em propriedade sua, porém mesmo sobre ela podendo exercer, à moda do 
exercício de uma prerrogativa privatística, todos os poderes inerentes ao seu 
domínio, inclusive o de dele dispor.  
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Todavia, parece-me incogitável que alguém possa obter para si – e exercer 
como coisa sua –  um mandato eletivo, que se configura essencialmente 
como uma função política e pública, de todo avessa e inconciliável com 
pretensão de cunho privado. 
O princípio da moralidade, inserido solenemente no art. 37 da Carta Magna, 
repudia de forma veemente o uso de qualquer prerrogativa pública, no 
interesse particular ou privado, não tendo relevo algum afirmar que não se 
detecta a existência de norma proibitiva de tal prática. [...] 
Não se há de permitir que seja o mandato eletivo compreendido como algo 
integrante do patrimônio privado de um indivíduo, de que possa ele dispor a 
qualquer título, seja oneroso ou seja gratuito, porque isso é a contrafação 
essencial da natureza do mandato, cuja justificativa é a função representativa 
de servir, ao invés da de servir-se. 
 

O voto vencido desse julgamento ficou por conta do Ministro Marcelo 

Ribeiro que, com razão, aponta para a insegurança jurídica dessa virada jurisprudencial e de 

sua novíssima interpretação acerca dos princípios constitucionais implícitos: 

 
Em relação aos princípios implícitos – não desconheço que existam – causa-
me certa estranheza o fato de a Constituição estar prestes a completar 19 
anos e esta ser a primeira vez que se proclama que há a aludida perda de 
mandato. Ou seja, demorou-se um pouco para se perceber esse princípio. [...]  
Não me parece haver espaço para invocar princípios implícitos quando a 
matéria foi tratada expressamente pela Constituição anterior e a alusão à 
perda de mandato, de modo claro, foi retirada da atual Constituição. Parece-
me, com a devida vênia, que o constituinte não quis que essa hipótese, de 
mudança de partido pelo parlamentar eleito, acarretasse a perda do mandato. 
[...] O artigo 55 da vigente Constituição, em numerus clausus, elenca quais 
são os casos de perda de mandato e não há , no citado rol, a hipótese de 
mudança de partido por parte de parlamentar eleito. 
 

Em 4 de outubro de 2007, o STF ratificou a Resolução do TSE, declarando 

que o instituto da fidelidade partidária passou a viger a contar da data da consulta à corte 

superior eleitoral. Em seguida, o STF ainda julgou improcedentes as ADIs nºs 3.999 e 4.086, 

tornando constitucional o instituto da fidelidade partidária. 

Esse instituto ainda não pôde ser plenamente consagrado no ordenamento 

jurídico por via da intitulada Reforma Política de 2009. Não obstante, já se impuseram penas 

menos graves aos casos de infidelidade partidária que não envolvam a hipótese da troca 

injustificada de partido. 

De toda a sorte, até ser devidamente positivada na carta maior, a questão dos 

trânsfugas permanece regulada pela Resolução nº 22.526, possuindo força de lei ordinária. 
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2.2.3 A reforma política hoje em debate 

 

O escopo da reforma política em andamento extravasa em muito as 

inovações trazidas pela Lei 12.034/2009, chegando-se a discutir mudanças no próprio sistema 

eleitoral brasileiro. 

Dentre seus diversos temas em debate, merecem ora serem mencionados (i) 

a, já aventada, alteração do sistema eleitoral brasileiro; (ii) a convalidação das regras impostas 

pela Resolução nº 22.526 do TSE em relação ao instituto da fidelidade partidária; (iii) a 

extinção das coligações partidárias nas eleições proporcionais; (iv) o estabelecimento de uma 

cláusula de desempenho; e (v) a possibilidade de candidatura avulsa.61 

Alguns desses temas estão vinculados. Somente se cogita a possibilidade de 

candidatura avulsa em caso de não manutenção do sistema proporcional. Da mesma forma, a 

manutenção do sistema proporcional é pré-requisito para os debates sobre a extinção das 

coligações. 

Os temas da reforma política parecem orbitar na decisão acerca do sistema 

eleitoral a se adotar para o preenchimento das cadeiras da Câmara dos Deputados, das 

assembléias legislativas e das câmaras de vereadores. 

Quanto a isso, foram colocados em pauta cinco modelos de sistemas 

eleitorais, denominados “distrital”, “distritão”, “distrital misto”, “distritão misto” e o 

proporcional62. 

Por “distrital”, entende-se o sistema de maioria simples em sua forma 

ordinária – o território é dividido em distritos e o candidato mais votado em cada distrito é 

eleito. Já o “distritão” seria tão somente o “distrital”, todavia com os distritos de igual 

extensão ao dos estados federativos. 

                                                           
61 São outros temas: (i) a imposição de regras mais rígidas para a escolha dos suplentes; (ii) a mudança do dia da 
posse no cargo eletivo; (iii) a obrigatoriedade do voto; (iv) a extinção da reeleição e aumento do tempo do 
mandato eletivo; (v) a proibição do financiamento privado de campanha; (vi) a definição de limites de gastos em 
campanhas eleitorais; (vii) o estabelecimento de cotas para as mulheres no preenchimento dos cargos eletivos; 
(viii) convalidação do requisito de que o candidato deve possuir domicilio por pelo menos 1 ano na zona 
eleitoral em disputa; (ix) a realização de uma consulta popular e um referendo em relação às alterações no 
sistema eleitoral. Mais informações no sítio da Câmara dos Deputados em 
<http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/194826-INFOGRAFICO:-SAIBA-MAIS-SOBRE-A-
REFORMA-POLITICA.html>. Acesso em 18 jun. 2011 
62 Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/194826-INFOGRAFICO:-SAIBA-
MAIS-SOBRE-A-REFORMA-POLITICA.html>. Acesso em 30 jun. 2011. 
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Pelas suas variantes mistas – “distrital misto” e “distritão misto” – parte das 

vagas em disputa são preenchidas pelo método proporcional, parte pelo método de maioria 

simples. O eleitor teria direito a dois votos, um para cada método. 

Cogita-se ainda alterar o tipo de sistema proporcional hoje adotado. Como 

já visto, é adotado o sistema proporcional de lista aberta, onde o eleitor sufraga um partido 

político com a possibilidade de alterar a ordem das listas partidárias. Estão em pauta o sistema 

de lista fechada – em que cabe ao eleitor decidir tão somente em que partido pretende votar e, 

ao fazê-lo, ratificará a lista previamente formulada e apresentada pelo partido – e o sistema de 

lista flexível – o partido formula e apresenta previamente uma lista e o eleitor, ao votar no 

partido, poderá ratificar essa lista ou votar em um candidato, com o objetivo favorecê-lo. 

Sem a pretensão de se fazer previsões em relação ao resultado desses 

debates, importa mencionar a forte tendência de manutenção do sistema proporcional com 

alterações visando aumentar a importância e legitimidade dos partidos políticos. 

Nesse sentido, a Comissão de Reforma Política do Senado já aprovou a 

manutenção do sistema proporcional, o fim das coligações nas eleições proporcionais e a 

convalidação das regras de fidelidade partidária.63 

Igualmente, em audiência pública realizada no dia 12.05.2011, o cientista 

político Jairo Nicolau diagnosticou a provável manutenção do sistema proporcional, conforme 

argumenta:  

 
Este aqui é um inventário que eu fiz superficialmente. Claro, posso estar 
equivocado. Não sei a posição de todos os partidos, mas, até onde eu sei, o 
PT, o PCdoB e o PSB estão defendendo a lista fechada. O PPS defende um 
sistema misto proporcional, de inspiração alemã. E o DEM, a manutenção da 
representação proporcional, mas ainda não tem uma posição sobre qual o 
formato. E, de outro lado, na família dos sistemas majoritários, temos no 
distrital, que chamamos aqui no Brasil de distrital puro, de inspiração 
britânica, o PSDB. Até onde eu pude acompanhar, não há nenhum partido 
que defenda, formalmente, o distritão — eu sei de lideranças do PP e do 
PMDB. 
Diante desse quadro, qual é o cenário, a meu juízo, em que nos 
encontramos? Dificilmente, os partidos que defendem o sistema majoritário 
distrital ou distritão conseguirão, com o veto dos partidos que estão do lado 
de lá, que defendem o sistema proporcional, aprovar uma emenda 
constitucional que estabeleça o fim da representação proporcional. Posso 
estar equivocado. 
Com o PT, PCdoB, PSB e DEM defendendo a representação proporcional — 
e o fim da representação proporcional pressupõe uma emenda constitucional 

                                                           
63 Ver sítio do Senado <http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/reformapolitica/>. Acesso em 18 jun. 2011. 
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—, o campo que defende o sistema majoritário não tem força — dois terços 
do plenário — para fazer mudanças no sistema eleitoral. 
Por conta disso — e não só por conta disso —, quero deixar clara a minha 
posição. A principal posição política, em relação ao sistema eleitoral, diz 
respeito a ser uma pessoa que defende a representação proporcional. Então, 
eu defendo a manutenção da representação proporcional no Brasil, pois acho 
que ela é o melhor sistema eleitoral em vigor no mundo. Ele está em vigor 
na maioria dos países, na maioria das novas democracias. Não é só porque a 
Constituição brasileira a definiu como uma opção para o País que ela deve 
ser mantida, mas porque é uma definição constitucional e é uma definição 
que deve, a meu juízo, continuar.64  
 

Não se pode negar que, do ponto de vista histórico, os “ventos da mudança” 

apontam um único norte, seja a análise ampliada à história das democracias representativas no 

mundo, seja ela delimitada à história da democracia representativa brasileira, seja ela 

restringida tão somente às mudanças e novidades do Brasil pós 1985. E esse norte é, ao menos 

quanto ao parlamento, o da representação proporcional político-partidária. 

 
Sendo assim, a reforma política em debate no Congresso Nacional deve 
necessariamente atacar a debilidade dos nossos partidos. As propostas em 
voga sobre o fim da reeleição, mandato de cinco anos ou terceiro mandato 
são casuísmos que não alteram de fato o sistema. Por outro lado, a aprovação 
das propostas de voto na legenda e em lista fechada preordenada, sem 
coligações e com cláusula mínima de desempenho, no médio prazo 
culminará na redução do número de partidos e no fortalecimento interno das 
legendas. Tais mudanças rendem a facilitar a seleção dos representantes, 
reduzir os custos das campanhas, tornar factível a fiscalização da Justiça 
Eleitoral, além de criar condições para a qualificação da atuação 
parlamentar. (CAVALCANTE, 2009, p.13) 
 
 

2.2.4 Da transição do princípio da representação proporcional 

 
Em vista das mais recentes decisões judiciais, alterações legislativas e, 

ainda, dos debates que ora permeiam a denominada reforma política, lançam-se questões 

acerca do valor65, da importância66, do significado e da abrangência do princípio 

constitucional de representação proporcional. 

                                                           
64 Nota taquigráfica colhida do sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-
legislatura/reforma-politica/controle-tramitacao-e-notas-taquigraficas/notas-taquigraficas/maio/nt12.05.11>. 
Acesso em 18 jun. 2011.  
65 Aqui, no sentido de opinião valorativa quanto a julgamentos de certo e de errado. 
66 No sentido de grau de relevância e destaque do princípio representativo proporcional em confronto aos demais 
princípios constitucionais. 
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Não sem razão, pois, como se fez questão de se ressaltar nesse capítulo e no 

anterior, substanciosas são as distinções entre os contextos sociais, políticos e jurídicos do 

Brasil da constituinte de 1988 e do Brasil contemporâneo. 

Parece ser mesmo natural das transformações paradigmáticas que os seus 

maiores efeitos e mudanças ocorram no início da recém criada realidade paradigmática, em 

sua fase de adaptação e que, somente após essa fase, a nova realidade se amadureça e adquira 

maior estabilidade.  

Nessa esteira, grandes mudanças ocorreram desde o fim da ditadura militar 

e o advento do novo período democrático, como se pode constatar.  

É inolvidável que tais mudanças possuam o condão de interferir diretamente 

no conteúdo da norma constitucional, seja por ser característico de uma norma constitucional 

o seu grau de abstração e sua abertura ao debate, seja porque a interpretação da norma 

constitucional deve se pautar, dentre outros fatores, pelas alterações contextuais no tempo. 

Merecem relevo as teorias constitucionalistas de Peter Häberle e de Bäulin. 

Para Häberle, 

 
[...] longe de ser simples estampido ou detonação originária que começa na 
hora zero, a Constituição escrita é, como ordem-quadro da República, uma 
lei necessária mas fragmentária, indeterminada e carecida de interpretação, 
do que decorre, por outro lado, que a verdadeira Constituição será o 
resultado - sempre transitório e historicamente condicionado - de um 
processo de interpretação conduzido à luz da publicidade. (BRANCO, 
COELHO, MENDES, 2008, p.7) 

 

Já para Bäulin, 

 
[...] a Constituição não é um simples instrumento de proteção das relações 
existentes, mas a norma fundamental em que se projeta e se realiza uma 
sociedade em devir e transformação, uma lei superior onde se indicam as 
mudanças e se definem os processos de conformação do sistema político, das 
relações sociais e da própria ordem jurídica. (BRANCO, COELHO, 
MENDES, 2008, p.8) 
 

De fato, o conteúdo das normas constitucionais sofre gradativamente um 

processo de mudança conceituado genericamente de mutação constitucional que, consoante 

ensina Canotilho, distingue-se em transição e em alteração constitucional: 

 
O esquema conceitual acabado de esboçar permite-nos abordar criticamente 
o problema das transições ou mutações constitucionais 
(Verfassungswandlungen). Antecipando alguma coisa do que será dito a 
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propósito da revisão da constituição, considerar-se-á como transição 
constitucional a revisão informal do compromisso político formalmente 
plasmado na constituição sem alteração do compromisso político 
formalmente plasmado na constituição sem alteração do texto constitucional. 
Em termos incisivos: muda o sentido sem mudar o texto.  
A alteração constitucional (Verfassungsänderung) consiste na revisão 
formal do compromisso político, acompanhada da alteração do próprio texto 
constitucional. (CANOTILHO, 2003, p.1228) 
 

Ao que tudo indica, os princípios de representação político-partidária e de 

representação proporcional, consubstanciados na Constituição em seus arts. 17 e 45, 

respectivamente, sofreram transição constitucional e não mais comportam o mesmo status – 

valor, importância, significado e abrangência – que comportavam no tempo de sua gênese. 

É esclarecedor o bem fundamentado voto do ministro Gilmar Mendes 

proferido na já citada decisão do Mandado de Segurança nº 26.604-4/DF, mais 

especificamente, ao tópico “VII. Segurança jurídica e mudança de jurisprudência: a 

necessidade de modulação dos efeitos da decisão”. Nesse tópico em particular, o ministro traz 

à baila a doutrina de Larenz e de Häberle para justificar que, frente às novidades contextuais, 

houve mutação constitucional nesse sentido.67 

Em outro momento de seu voto, o ministro cita um curioso trecho do voto 

do ministro aposentado do STF Francisco Rezek, proferido no julgamento da mesma questão, 

contudo, ainda no contexto que norteou a constituinte de 1988. Em 11.10.1989, no julgamento 

do MS 20.927/DF, o ministro Rezek havia se posicionado com a maioria, no sentido de que a 

Constituição, ainda inspirada pela EC nº 25/85, não previa a punição do trânsfuga com a 

perda de seu mandato eletivo. Todavia, no trecho mencionado, Rezek prevê que no futuro 

seriam acolhidas as razões proferidas pela divergência – ministros Celso de Mello, Sidney 

Sanches, Carlos Madeira e Paulo Bossard – ressaltando-se os partidos políticos e a fórmula 

proporcional.68 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=552057>. Acesso  
em 22 jun. 2011. 
68 Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=552057>. Acesso  
em 22 jun. 2011. 
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3 O ARTIGO 16-A DA LEI 9.504/1997 DESCONSTRUÍDO À LUZ DAS NOVAS 

PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS DO SISTEMA ELEITORAL BRAS ILEIRO 

 

3.1 O contexto da polêmica 

 

Por meio da recapitulação histórica realizada nos capítulos anteriores, é 

possível se observar uma instabilidade das regras eleitorais brasileiras que, por influência de 

interesses pessoais e privados, são alvo constante de alterações casuísticas. É nesse contexto, 

ressalta-se, que se faz imprescindível o princípio da anuidade do Direito Eleitoral, a 

resguardar um mínimo de segurança jurídica nessas relações (ZILIO, 2010, p.24). 

Todavia, é paradoxal que um sistema jurídico tão suscetível a mudanças 

ainda seja regulado, principalmente, por leis do século passado, a citar, a Lei das Eleições (Lei 

nº 9.504/1997), a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995) e o Código Eleitoral (Lei nº 

4.737/1965). Sobretudo, considerando-se as grandiosas inovações tecnológicas, sociais e 

políticas desde então. 

É igualmente do século passado a motivação para uma reforma política 

substancial, a completar as lacunas das antigas leis, criadas pelo tempo. Entretanto, até o ano 

de 2009, muito pouco foi feito. 

De fato, a despeito de algumas pequenas mudanças casuísticas – e.g. a 

implantação da reeleição, em 1997 – as alterações e atualizações normativas realmente 

relevantes sobrevieram por meio do Poder Judiciário, em especial, mediante resoluções do 

Tribunal Superior Eleitoral e interpretações constitucionais do Supremo Tribunal Federal. 

Assim sendo, a necessária reforma política acontecia por via do poder 

normativo das resoluções do TSE, em geral, ratificadas pelo STF. No silêncio da lei, o 

intérprete jurisdicional se via impelido a fazer analogias e, nem sempre prudentes, esforços 

hermenêuticos a fim de completar as lacunas da legislação e dar resposta a casos concretos. 

Nesse contexto, é que surgem no âmago do Judiciário as respostas para 

questões tais como a da fidelidade partidária, a da cláusula de barreira e a das coligações, 

vistas no capítulo anterior. 

Por mais que sejam rotuladas de ativismo judiciário – e com certa razão – 

essas respostas tiveram o condão de forçar o Legislativo a sair do seu estado de inércia e 

letargia. E, com efeito, o Congresso Nacional aprova em 29 de setembro de 2009 a primeira 
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de uma esperada série de necessárias atualizações legislativas, a Lei nº 12.034, conhecida 

como a reforma política de 2009. 

O objetivo dessa lei foi o de alterar e completar a Lei das Eleições, 

conforme vinha sendo feito pela via jurisdicional. É relevante transcrever alguns trechos da 

sua exposição de motivos: 

 
JUSTIFICAÇÃO  
[...]  
O Congresso Nacional deu um passo importante ao votar a Lei 9.504, de 30 
de setembro de 1997, que consolidou novas regras para as eleições, 
atualizando dispositivos do Código Eleitoral de 1965 que se haviam tornado 
obsoletos. [...] 
Restaram, contudo, pontos pouco ou mal regulamentados, abrindo espaço 
para que a Justiça Eleitoral criasse regras por meio de Resoluções. As 
divergências nas interpretações dos juízes em diferentes momentos e 
localidades, por sua vez, geram insegurança na definição das condutas que 
devem ser evitadas pelos agentes políticos durante o processo eleitoral.  
Os conflitos em torno do âmbito de atuação de partidos e candidatos nas 
campanhas eleitorais têm levado a trâmites intermináveis nos tribunais, 
judicializando as disputas. [...] 
A necessidade de estabelecer regras claras, recuperando o poder normativo 
do Congresso, fez com que o Presidente da Casa, deputado Michel Temer, e 
o Colégio de Líderes criassem um grupo de trabalho com a tarefa de definir 
os vácuos e os pontos de conflito, evitando restrições indevidas ao debate e à 
propaganda eleitoral. [...] 
Tais preceitos, além de outros insertos no texto da proposição, valorizam a 
política e as campanhas eleitorais, contribuindo para eliminar incertezas e 
diminuir os conflitos em torno de interpretações sobre as regras vigentes. 
[...]69 
 

Os avanços conquistados pelo Judiciário, por sua vez, não foram 

desperdiçados. Ao reverso, pretendeu o legislador, antes de tudo, guiar-se por eles buscando 

assentar a jurisprudência previamente consolidada quanto aos temas abordados.70 

Depreende-se – como será mais bem abordado no tópico 3.2.2 desse 

trabalho – ter sido com esse propósito que a Reforma Política de 2009 acresceu na Lei das 

Eleições o seu art. 16-A, objeto desse estudo. A esse respeito, Paulo Mascarenhas, para quem 

“na verdade essa regra [o art. 16-A da Lei 9.504/97] já vinha sendo utilizada pela Justiça 

Eleitoral em eleições anteriores, sendo, agora, ratificada pelo legislador” (MASCARENHAS, 

                                                           
69 PL n. 5.498/2009. In: Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 
fichadetramitacao?idProposicao=440269>. Acesso em 19 jun. 2011. 
70 “A Lei n°. 12.034/09, já chamada de "reforma eleitoral” ou “minirrefornia eleitoral”, foi editada com a 
finalidade de atualizar a legislação eleitoral e tem como seu principal mérito reproduzir a jurisprudência 
sedimentada no Tribunal Superior Eleitoral, principalmente no tocante à propaganda, pesquisas eleitorais e 
arrecadação de recursos”. (ANGELIM, 2010) 
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2010, p.64) e Francisco Sanseverino, para quem “o art. 16-A reproduz posicionamento 

adotado pelo TSE sobre a participação do candidato com registro sub judice.” 

(SANSEVERINO, 2011, p.344) 

Esse posicionamento do TSE se trata, quanto ao caput do art. 16-A, do 

entendimento jurisprudencial sedimentado no art. 13 da Resolução nº 22.717/2008, a seguir 

transcrita: 

 
Resolução nº 22.717/2008. Art. 43. O candidato que tiver seu registro 
indeferido poderá recorrer da decisão por sua conta e risco e, enquanto 
estiver sub judice, prosseguir em sua campanha e ter seu nome mantido na 
urna eletrônica, ficando a validade de seus votos condicionada ao 
deferimento de seu registro por instância superior. 

 
O intuito da Resolução nº 22.717 do TSE e, consequentemente, do art. 16-A 

era o de não se punir antecipadamente um candidato cujo registro se encontrava indeferido 

por decisão judicial ainda recorrível ou recorrida, com o recurso a ser apreciado. Haveria, 

então, um “perigo da demora”, já que a demora no julgamento desse recurso poderia gerar 

danos a um candidato nessa posição.  

Assegurou-se, assim, ao candidato o direito de ter o seu registro considerado 

como deferido até que sobreviesse uma decisão definitiva pelo indeferimento. Assim 

 
Tal procedimento encontra validade no fato de que a concessão do registro 
sub judice possui o condão de deferir efeito suspensivo à decisão 
indeferitória do pedido. 
Em verdade, trata-se de procedimento acolhido em homenagem a mais pura 
ciência do Direito que enaltece os princípios constitucionais da ampla defesa 
e da presunção de inocência. Apenar o candidato sem que a decisão venha a 
ser acobertada pelo manto do trânsito em julgado importa em se desrespeitar 
um princípio que custou muito a ser conquistado pelo povo brasileiro que 
durante anos enfrentou um governo ditatorial. (SÁ, 2010, p.50-51) 
 

No que toca ao parágrafo único do art. 16-A, a jurisprudência pacífica do 

TSE se encontrava respaldada pelo §4º do art. 175 do Código Eleitoral, que pode ser 

evidenciada na ementa dos três arestos a seguir trazidos a cotejo: 

 
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. CANDIDATO COM 
REGISTRO DEFERIDO NO MOMENTO DA ELEIÇÃO. POSTERIOR 
INDEFERIMENTO. ART. 175, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL. 
APLICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 
 1.   Na linha dos precedentes desta c. Corte, prevalece a situação jurídica do 
candidato no momento da eleição. Assim, os votos atribuídos a candidato 
com o registro deferido na data do pleito, que, posteriormente tem o registro 
indeferido, devem ser contados para a legenda pela qual disputou o pleito, 
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conforme dispõe o art. 175, § 4º, do Código Eleitoral. Precedentes: AAG nº 
6.588/MG, Rel. Min. Gerardo Grossi, DJ de 19.3.2007; REspe nº 27.041/CE, 
Rel. Min. José Delgado, DJ de 8.8.2007; AgR-REspe nº 28.070/CE, Rel. 
Min. Arnaldo Versiani, DJ de 1º.2.2008. 
 2.   No caso, o indeferimento do registro do candidato ocorreu após as 
eleições, razão pela qual os votos devem ser computados ao partido pelo 
qual concorreu no pleito. 
 3.   Agravo regimental não provido. 
(Agravo Regimental em Ação Cautelar nº 3291, Acórdão de 15/09/2009, 
Relator(a) Min. FELIX FISCHER, Publicação: DJE - Diário da Justiça 
Eletrônico, Volume -, Tomo 189/2009, Data 05/10/2009, Página 50 ) 
 
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. 
CÔMPUTO DOS VOTOS. 
 1. Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não se 
computam para a legenda os votos dados ao candidato com o registro 
indeferido à data da eleição, ainda que a decisão no processo de registro só 
transite em julgado após o pleito. 
 2. Somente poderão ser computados os votos para a legenda quando o 
indeferimento do registro sobrevém à eleição, e, não, quando a antecede, 
independentemente do momento do trânsito em julgado. 
 Agravo regimental desprovido. 
(AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 
28070, Acórdão de 22/11/2007, Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI 
LEITE SOARES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 1, Data 
01/02/2008, Página 36 ) 
 
ELEIÇÕES 2004. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. 
VEREADOR. INDEFERIMENTO. ANTERIORIDADE. ELEIÇÃO. 
CÔMPUTO DOS VOTOS. LEGENDA. IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA DO ART. 175, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL.  
 1.   Aplica-se o disposto no parágrafo 3º do art. 175 do CE, considerando-se 
nulos os votos para todos os efeitos, quando o candidato, na data da eleição, 
não tiver seu registro deferido, mesmo que a decisão de indeferimento 
transite em julgado somente após o  pleito, como se deu no caso concreto. 
 2.   A contagem dos votos para a legenda, conforme a regra do parágrafo 4º 
do art. 175 do CE, se dá quando o candidato, até a data da eleição, tiver a seu 
favor uma decisão, mesmo que sub judice, que lhe defira o registro e, 
posteriormente, essa decisão seja reformada, negando-se o registro. 
 3.   Precedentes. 
 4.   Agravo regimental desprovido. 
(AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 6588, 
Acórdão de 27/02/2007, Relator(a) Min. JOSÉ GERARDO GROSSI, 
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/03/2007, Página 177 ) 

 

Isto porque competia ao extenso art. 175 do Código Eleitoral regular os 

casos de nulidade do cômputo de votos aos candidatos e aos partidos, sendo ele considerado 

válido tanto para as eleições realizadas mediante a fórmula majoritária quanto às realizadas 
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mediante a fórmula proporcional. A registro, transcreve-se a redação do seu mencionado §4º, 

que somente possui sentido se lido em conjunto com o §3º do mesmo artigo: 

 
Art. 175. § 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos 
inelegíveis ou não registrados.  
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de 
inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a 
realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, 
caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito 
o seu registro. 
 

Desde o início de sua vigência, em 29 de setembro de 2009, o art. 16-A tem 

sido alvo de inúmeras interpretações e da sabatina do Judiciário, por meio de seus juízes e 

Tribunais Regionais Eleitorais. 

Levadas ao TSE, essas múltiplas interpretações foram postas em debate de 

forma coletiva pela corte superior eleitoral em 15 de dezembro de 2010, por meio do 

julgamento do AgMS nº 4034-63, e, em seguida do julgamento do MS nº 4108-20, este 

ocorrido em 23 de junho de 2011.  

Tais decisões são dignas de serem analisadas mais pormenorizadamente, no 

ponto seguinte. 

 

3.1.1 Breve relatório dos argumentos articulados nas decisões do TSE 

 

A primeira vez em que o artigo 16-A em apreço foi colocado sob 

julgamento de forma colegiada pelo TSE ocorreu na oportunidade do julgamento do Agravo 

Regimental em Mandado de Segurança nº 4034-63.2010.6.00.0000, ocorrido em 15 de 

dezembro de 2010. 

No decorrer dessa decisão, os ministros membros da corte superior eleitoral 

expuseram toda a sorte de argumentos valiosos e imprescindíveis de serem analisados no 

presente trabalho, seja pela sua importância no mérito do tema em estudo, seja pela sua 

influência nos cenários jurídico e político nacional. 

Por fim, foram propostos três entendimentos jurídicos acerca do art. 16-A. 

Em primeiro, o de que, segundo o parágrafo único desse artigo, os votos dados a um 

candidato somente seriam computados em favor do partido político desse candidato no caso 

deste possuir o seu registro de candidatura deferido em instância superior – assim claramente 
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entendida o Tribunal Superior Eleitoral –, e os votos puderem também ser computados para o 

candidato em si.  

Em segundo, o de que, de acordo com o parágrafo único desse artigo, seria 

considerada a data da eleição como o divisor de águas a definir se os votos dados ao candidato 

seriam ou não computados em favor de seu partido político. Se, no dia da eleição, o candidato 

estiver com seu registro deferido pela justiça eleitoral, ainda que por decisão não transitada 

em julgado, os votos seriam contados ao partido político, mesmo se uma posterior decisão 

judicial em instância superior indeferir o registro desse candidato e ele não mais puder ocupar 

sua cadeira parlamentar. Se, por outro lado, no dia da eleição, o candidato estiver com seu 

registro indeferido, ainda que por decisão não transitada em julgado, seus votos não serão 

aproveitados ao seu partido político, a não ser que uma decisão judicial posterior, proferida 

em instância superior, venha a reformar a primeira decisão e lhe deferir o registro. 

Em terceiro, o de que, segundo o parágrafo único desse artigo, os votos 

dados ao candidato seriam computados em favor de seu partido político, indiferentemente da 

decisão acerca de seu registro de candidatura. Logo, para que se computem os votos ao 

partido, basta que o candidato votado não esteja com o seu registro indeferido por coisa 

julgada material, hipótese em que sequer teria direito a seu nome na urna eletrônica no dia da 

eleição. 

Por quatro votos a três, restou vitorioso o primeiro entendimento, defendido 

pelos ministros Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani, Cármen Lúcia e Aldir Passarinho. 

Segundo esses magistrados, por força do parágrafo único do art. 16-A, os partidos políticos 

devem seguir a sina de seus candidatos. Assim, os votos destinados ao candidato cuja 

validade do registro da candidatura esteja sendo discutida judicialmente somente contarão em 

favor do partido político desse candidato caso seu registro de candidatura esteja na condição 

de deferido, ainda que por meio de decisão não transitada em julgado.  

Para todos esses quatro ministros, o termo sub judice utilizado pelo 

legislador no caput e no parágrafo único do art. 16-A se refere ao registro de candidatura sob 

julgamento, estando ele temporariamente deferido ou indeferido por decisão judicial anterior 

não transitada em julgado. 

Com efeito, imagina-se o caso de um candidato com o registro deferido pela 

justiça eleitoral em uma decisão não transitada em julgado. Esse candidato será diplomado e 

tomará posse de sua cadeira parlamentar e, consequentemente, todos os votos dados a ele 

serão computados em favor de seu partido político ou coligação. Contudo, se uma posterior 
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decisão judicial indeferir o seu registro, o candidato perderá o seu mandato parlamentar, bem 

como o seu partido político perderá os votos que recebeu em virtude desse candidato. Os 

votos recebidos serão considerados nulos e, em decorrência, haverá novo cálculo dos 

coeficientes eleitoral e partidário e alteração na composição do parlamento. 

O Ministro Marcelo Ribeiro, em particular, asseverou que o parágrafo único 

do art. 16-A da Lei das Eleições teria revogado tacitamente o §4º do art. 175 do Código 

Eleitoral, já que, tratando-se ambos de regras integrantes de lei ordinária, e sendo 

contraditórias, prevalece a regra mais nova, consoante inteligência do art. 2º da então Lei de 

Introdução ao Código Civil. 

O Ministro Arnaldo Versiani, por sua vez, defende que seu entendimento 

acerca do parágrafo único do art. 16-A seria corroborado pelo disposto no §3º do art. 175 do 

Código Eleitoral, que preconiza: “serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a 

candidatos inelegíveis ou não registrados”. 

Tanto para o ministro Marcelo Ribeiro, quanto para o ministro Arnaldo 

Versiani, o partido político deve ter o mesmo destino do candidato que lançou ao pleito 

eleitoral já que, do contrário, estar-se-á fomentando a prática dos partidos políticos de 

lançarem a candidatura de um típico candidato “puxador de votos” que, mesmo sendo 

flagrantemente inelegível, teria a capacidade de atrair votos ao partido político – prática esta 

que teria o efeito de fraudar as eleições, já que enganaria o eleitor com um candidato que, 

desde o princípio, já se sabia não poder ser eleito. Versiani vai além e afirma que foi 

justamente com a vontade de coibir esse tipo de fraude eleitoral, e de atribuir maior 

responsabilidade aos partidos políticos, que o legislador editou o art. 16-A. 

O ministro Aldir Passarinho fundamenta seu entendimento em argumentos 

de caráter pragmático. Em primeiro, salienta que o eleitor, em realidade, intenta votar no 

candidato, e não no partido político ao qual o candidato é filiado. Nessa esteira, não pode 

admitir a hipótese de se considerar os votos em favor do partido político, em detrimento do 

candidato que conquistou os votos e da vontade política real do eleitor.  

Em segundo, o ministro Passarinho lembra que determinados Tribunais 

Regionais Eleitorais ignoraram a resolução do TSE pela vigência, no último pleito, da Lei da 

Ficha Limpa e, assim, julgaram elegíveis candidatos que seriam inelegíveis segundo a Lei da 

Ficha Limpa. Assim, esses candidatos estariam com seus registros de candidatura deferidos na 

data da eleição e, consoante o segundo entendimento jurídico proposto à decisão, os votos 

dados a esses candidatos seriam aproveitados para os respectivos partidos políticos, ainda que 
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o TSE posteriormente viesse indeferir os registros desses candidatos por aplicação da Lei da 

Ficha Limpa. Consequentemente, esse segundo entendimento estaria favorecendo os regionais 

que ignoraram a determinação do TSE. 

Aquele segundo entendimento jurídico foi ainda adotado pelos ministros 

Hamilton Carvalhido e Ricardo Lewandowski, este último para quem o art. 16-A da Lei das 

Eleições, por não ter revogado expressamente o art. 175, §4º, do Código Eleitoral, deve ser 

com este interpretado sistematicamente. Assim, para o caso do candidato que possui o seu 

registro deferido no dia da eleição, os votos que conquistar serão computados em favor de seu 

partido político, ainda que o registro do candidato seja indeferido posteriormente.   

Para Lewandowski, o eleitor, no dia em que vai às urnas e sufraga um 

determinado candidato, esse eleitor o faz confiando no posicionamento da justiça eleitoral 

quanto a seu candidato. Se o eleitor sufraga um candidato que, até aquele momento, está com 

o registro indeferido, o eleitor assim o faz “por sua conta e risco”. E, por outro lado, se 

sufraga um candidato até o momento com o registro deferido, esse eleitor não merece ter seu 

voto anulado e seu sufrágio desprezado. 

No mesmo sentido, o ministro Hamilton Carvalhido, juntamente com o 

ministro Lewandowski, entende que o termo sub judice utilizado pelo legislador, tanto no 

caput, quanto no parágrafo único do art. 16-A, refere-se ao registro indeferido por decisão 

judicial não transitada em julgado. 

Nesse sentido, também adota a interpretação sistemática do parágrafo único 

do art. 16-A; contudo, interpreta esse parágrafo de acordo com o caput do mesmo artigo. 

Entende, assim, que, nos termos do caput do art. 16-A, o candidato com o registro indeferido 

se equipara ao candidato regular em todos os efeitos, mas que seus votos somente contarão 

para o partido político caso seu registro venha a ser deferido. E, se no momento último, no dia 

da diplomação, seu registro ainda não houver sido deferido, seus votos não serão aproveitados 

nem para ele, nem para o seu partido político. Com essa interpretação, o art. 16-A não seria 

pertinente ao caso do candidato que estivesse com o seu registro deferido, ainda que 

questionado judicialmente, que prevaleceria regulado pelo art. 175, §4º, do Código Eleitoral, 

não revogado. 

Por fim, o ministro Marco Aurélio defendeu o terceiro entendimento 

jurídico, de que os votos atribuídos a um candidato cujo registro esteja sob julgamento serão, 

em qualquer hipótese, contados em favor do partido político. Em voto extremamente 

alicerçado, apresentou diversos fundamentos, dos quais, citam-se alguns a seguir. 
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Destaca, de início, não haver partidos inelegíveis no ordenamento jurídico 

pátrio, mas, tão somente, candidatos inelegíveis. Assim, a inelegibilidade de um candidato 

não pode contaminar o seu partido político. 

Em principal, defende que, para o caso, a Constituição da República 

contempla o modelo proporcional de lista aberta, pelo qual os eleitores, ainda que 

inadvertidamente, sufragam um partido político e, subsidiariamente, um candidato, a fim de 

alterar a ordem da lista partidária. Tendo isso em mente, não se poderia admitir que a 

inelegibilidade de um candidato afetasse a validade do voto ao partido político que é, em 

princípio, o destinatário principal desse voto.  

Isso se verifica mais claramente quando a carta maior, em seu art. 17 dá 

ênfase aos partidos políticos; ou quando, em seus arts. 106 e 107, determina o cômputo do 

voto, em primeiro, aos partidos políticos, para fins de cálculo dos coeficientes eleitoral e 

partidários e, somente após, conta-se os votos aos candidatos; ou quando, em seus arts. 57, 

§4º e 58, prevê a definição das bancadas no parlamento antes do início da legislatura. 

Relembra os últimos posicionamentos do TSE e do STF, em especial o 

relativo ao tema da fidelidade partidária, em que se atribuiu a posição proeminente aos 

partidos políticos de titulares dos mandatos conquistados pela fórmula proporcional. 

Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o ministro Marco Aurélio 

não concorda com a situação de incerteza que se instauraria em candidatos, partidos políticos 

e eleitores, com a indefinição em relação ao resultado final do pleito eleitoral, situação 

inevitável ao se adotar qualquer entendimento diverso.  

Considera também inadmissível a alteração na composição do parlamento 

após o início da legislatura – consequência prática dos demais entendimentos – transformando 

o mandato parlamentar em uma “corrida de revezamento”. 

Ressalta que a legislação proíbe a candidatura avulsa, ao mesmo tempo em 

que permite ao eleitor sufragar um partido político sem sufragar um candidato. Acrescenta 

que, ao votar, um eleitor digita na urna eletrônica primeiramente os dígitos correspondentes 

ao partido sufragado, para, tão somente, e caso queira, sufragar o candidato.  

Argumenta em sentido à organicidade do Direito, asseverando que o art. 175 

do Código Eleitoral fulmina o voto atribuído ao candidato somente após este ser considerado 

inelegível por decisão judicial irrecorrível, ressaltando que, enquanto o TSE não for um 

Supremo Tribunal Eleitoral, sempre se poderá recorrer de suas decisões ao STF, por meio do 

apelo extremo. 
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Por fim, conclui que o parágrafo único do art. 16-A deve ser lido e 

interpretado em comunhão com o caput do mesmo artigo e, assim sendo, “o art. 16-A [...] 

acaba fixando o óbvio, ou seja, deferido o registro, os votos são computados para a legenda. 

Se assim não for, teremos a falta de razoabilidade, que deságua, [...] na pecha de 

inconstitucional do parágrafo único do art. 16-A [...]”. 

Posteriomente, sobreveio a decisão do MS nº 4108-20, onde puderam ser 

acrescentados ao debate os posicionamentos jurídicos das ministras Laurita Vaz e Fátima 

Nancy Andrighi, as quais, buscando não divergir da decisão do colegiado acima relatada, 

acompanharam o entendimento dos ministros Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani, Cármen 

Lúcia e Aldir Passarinho.71 

 

3.2 O artigo 16-A da lei nº 9.504/97 interpretado 

 

É conhecida a doutrina de Peter Häberle72, que expõe a busca pelo sentido 

da norma como sendo um problema hermenêutico, corretamente enunciando que não existe 

norma jurídica, mas sim norma jurídica interpretada – “es gibt keine Rechtnormen, es gibt nur 

interpretierte Rechtsnormen”.73  

Realmente, não se permanece na ilusão modernista de se alcançar o único e 

verdadeiro significado de um signo ou expressão linguísticos, se não por inocência ou por 

ignorância. A norma jurídica existe enquanto está sendo interpretada, e isso conduz a busca 

pelo seu significado a uma questão de hermenêutica jurídica. 

Nessa esteira, busca-se, a seguir, alcançar a melhor interpretação do art. 16-

A sob enfoque.74 

 

3.2.1 Da redação da norma. Interpretação exegética 

 

                                                           
71 É questionável a legitimidade da preocupação das ministras Laurita Vaz e Nancy Andrighi em obedecer a um 
precedente jurisprudencial único, cuja decisão se sobreveio a partir da maioria mínima, de quatro votos contra 
três. 
72 No original: HÄBERLE, Peter, “Zeit und Verfassung”, em DREIER, Ralf; SCHWEGMANN, Friedrich, 
“Probleme der Verfassungsinterpretation”, p. 293. Adota-se, contudo, o entendimento traduzido por Gilmar 
Mendes em HÄBERLE (1997). 
73 (HABERLE, 1997, p.9). 
74 Para a escolha dos métodos de interpretação a serem utilizados, adotam-se livremente as obras (i) COSTA. 
Disponível em: http://www.arcos.org.br/livros/hermeneutica-juridica#topo>. Acesso em 30 jun. 2011; e (ii) de 
forma subsidiária, MAXIMILIANO (1999). 
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Pelo método de interpretação exegética, busca-se desvendar, da forma mais 

objetiva possível, as exatas cargas semânticas contidas no somatório dos diversos signos 

linguísticos utilizados pela norma interpretada. Com isso, espera-se alcançar o conteúdo 

prescritivo da norma a partir do significado cognoscível de sua redação, tal qual positivada no 

ordenamento jurídico. 

Eis a redação do artigo 16-A da Lei 9.504/97: 

 
Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos 
os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral 
gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica 
enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele 
atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância 
superior.  
Parágrafo único.  O cômputo, para o respectivo partido ou coligação, dos 
votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição 
fica condicionado ao deferimento do registro do candidato.  
 

Em uma tentativa de se extrair da literalidade o conteúdo normativo do 

supracitado dispositivo, o interprete exegético esbarra na incerteza quanto ao significado dos 

termos “sub judice”, “deferimento” e “instância superior”. 

O termo sub judice, por si só, está a indicar genericamente a situação sob 

julgamento. No caso, dizer que a validade de um registro de candidatura se encontra sub 

judice é somente dizer que essa mesma validade está atualmente sendo discutida por meio de 

um processo judicial, pendente de decisão definitiva. Não faz referência, portanto, sequer à 

existência de decisão anterior a esse estado atual de pendência. 

Todavia, a expressão “condicionado ao deferimento” que se segue ao termo 

sub judice, tanto no caput, quanto no parágrafo único da norma, condiciona e modifica o 

significado do termo sub judice.  

Isto porque o “deferimento”, tal como posto na norma, é evento futuro e 

incerto que condiciona a validade da atribuição dos votos ao candidato e ao partido. Sendo 

evento futuro, é pressuposto que o estado presente seria o do indeferimento, já que não se 

pode deferir o já deferido e não se pode fazer o que já está feito. 

Sendo assim, é imperativo interpretar que o termo “sub judice”, no contexto 

utilizado pela norma, faz referência à situação de um registro de candidatura que se encontra 

indeferido por decisão anterior potencialmente recorrível ou efetivamente recorrida. 

Com efeito, nesse sentido, adota-se a interpretação realizada pelos ministros 

Hamilton Carvalhido e Ricardo Lewandowski no julgado do processo AgMS nº 4034-63, 
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acima relatado, refutando-se respeitosamente, por consequência, os entendimentos esposados 

nos quatro votos vencedores. 

O art. 16-A, portanto, regularia tão somente a situação do candidato cujo 

registro teria sido indeferido por decisão judicial não transitada em julgado. Não é pertinente, 

assim, ao candidato cujo registro estivesse sendo contestado judicialmente, contudo ainda na 

situação de deferido. 

Destarte, o caput do art. 16-A estaria concedendo direito ao candidato cujo 

registro esteja temporariamente indeferido pela Justiça Eleitoral a ser equiparado a um 

candidato cujo registro estivesse deferido. 

Quanto ao termo “instância superior”, utilizado no fim do caput e no 

parágrafo único do art. 16-A, pode-se cogitar pelo menos quatro interpretações. Em primeiro, 

a de instância superior à instância que indeferiu o registro; nesse caso um TRE de uma 

determinada zona eleitoral seria instância superior à vara de origem, o TSE seria instância 

superior a esse TRE, e o STF, ao TSE.  

Em segundo, a de instância superior como instância não ordinária. Instância 

ordinária seria a instância primária e a primeira instância recursal por via do princípio do 

duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, instância superior seria aquela instância 

extraordinária, superior à primeira instância recursal. 

Em terceiro, a de instância superior como sendo, por mera aproximação com 

o termo, o próprio Tribunal Superior Eleitoral. 

Por fim, a de instância superior como sendo aquela instância capaz de 

prolatar uma decisão não mais recorrível, pondo fim à condição de sub judice da validade do 

registro de candidatura. Interpretando-se novamente pelo contexto da redação da norma, é de 

se entender que o deferimento do registro de candidatura por “instância superior” seria uma 

condição resolutiva para aquela situação de pendência de decisão judicial tutelada pela norma. 

Nesse sentido, instância superior seria o Supremo Tribunal Federal. Assim, entende o 

ministro Marco Aurélio, conforme defendeu em seu voto na decisão do supracitado AgMS Nº 

4034-63: 

 
Por enquanto, não vejo o Tribunal Superior Eleitoral como um Supremo 
Tribunal Eleitoral. Há ainda uma instância, muito embora o acesso ocorra na 
via muito afunilada do recurso extraordinário em sentido estrito. [...] 
Enquanto o candidato estiver sob essa condição, é possível restringir o que 
previsto à inexistência de pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral? 
Não. Ainda que o recurso seja de natureza extraordinária. Refiro-me ao 
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extraordinário para o Supremo, já que temos outros recursos, inclusive, para 
o Tribunal Superior Eleitoral, de igual natureza. 
Enquanto estiver em julgamento o pedido de registro, pouco importando a 
possibilidade maior ou menor de reverter-se o quadro decisório, o pleiteante 
continua participando da eleição. 
 

No que pese o entendimento bem fundamentado do ministro Marco Aurélio, 

não se pode, somente com base na interpretação literal da norma, excluir as demais 

interpretações quanto ao termo “instância superior”, restando a condição de definição em 

relação à validade dos votos atribuídos ao candidato, ao partido e à coligação, por ora, 

obscura. 

 

3.2.2 Interpretação da norma segundo a vontade de seu legislador 

 

O método de interpretação exegético pode conduzir o intérprete de uma 

norma a erro, ao extrair da redação dessa norma conteúdo diverso do realmente pretendido 

por seu legislador. 

No Brasil, como Estado Democrático de Direito, entende-se ser o legislador 

o legitimado para falar em nome do povo e, com tal prerrogativa, editar o ordenamento 

jurídico. No entanto, é plenamente factível que esse legislador, em sua atividade legiferante, 

não consiga expressar na redação de uma norma a sua verdadeira vontade. Ao interpretar uma 

norma, mostra-se então prudente investigar a intenção do legislador ao editá-la. 

Dito isso, é possível se inferir dos argumentos proferidos pelo ministro 

Arnaldo Versiani no julgamento do AgMS Nº 4034-63 que, segundo este, teria o legislador do 

art. 16-A, em seu parágrafo único, intentado conferir maior responsabilidade aos partidos 

políticos em relação à escolha de seus candidatos, além de pretendido coibir os partidos 

políticos de lançarem candidatos “puxadores de votos” que fossem flagrantemente inelegíveis, 

a fim de atrair votos ao partido ou à coligação de forma fraudulenta. Em suas palavras: 

 
A questão é que, antes do artigo 16-A, o grande divisor de águas para o 
cômputo de votos do partido e para a coligação era a data da eleição. Assim 
dispunha o §4º di artigo 175 do Código Eleitoral. 
Partidos e coligações lançavam candidatos que possivelmente, sabidamente 
ou presumivelmente seriam inelegíveis, torcendo para que o registro 
estivesse deferido no dia da eleição. O que aconteceria? O candidato não 
seria eleito, porque estava inelegível, mas os votos beneficiariam o partido 
ou a coligação que lançaram candidatos que não obtiveram o registro 
deferido ou foram considerados inelegíveis. 
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O que o artigo 16-A veio a fazer? Exatamente romper com essa situação, 
determinando que partidos e coligações lançassem seus candidatos, que 
poderiam não ter o registro deferido ou ser inelegíveis, sob sua conta e risco, 
ou seja, não mais os partidos e coligações poderiam ser beneficiados com os 
votos dados a esse candidato. 
 

Entretanto, pelo todo exposto no tópico inicial desse capítulo, verifica-se 

que o contexto e os motivos ensejadores da Lei nº 12.034 e, nela, do novel art. 16-A ora em 

análise são outros. 

Repisa-se que, consoante se verifica da exposição de motivos da Lei nº 

12.034, buscou a Reforma Política de 2009 completar, por via legislativa, as lacunas 

existentes na antiga Lei das Eleições, aproveitando-se, assim, dos avanços já conquistados 

pela atuação do Judiciário. 

Nessa esteira, verifica-se que quase todas as inovações jurídicas trazidas 

pela Lei nº 12.034 se tratam de práticas jurisprudenciais consolidadas ao longo do tempo. 

Observa-se, ainda, que a exposição de motivos da Lei nº 12.034/09 não trata 

especificamente do art. 16-A e de seu parágrafo único, pelo que se deduz não ter o legislador 

se prestado a contrariar ou refutar o entendimento jurídico então aplicado, mas sim acolhido e 

assentado passivamente esse entendimento.  

Mormente porque o entendimento judicial anterior à Lei nº 12.034/09 

continha fulcro no art. 175, §4º, do Código Eleitoral, e não se colhe em nenhum momento, 

seja na própria lei, seja em sua fundamentação, qualquer indício de que a nova lei revogaria 

tácita ou expressamente o §4º do art. 175 do Código Eleitoral. 

Outrossim, verifica-se similitude entre a redação do art. 16-A e a ementa da 

Resolução nº 22.717/2008 – antes mencionada como tendo sido a inspiração da criação do 

caput do art. 16-A –  que, apesar de já ter sido sua redação transcrita anteriormente, merece 

ser reprisada: 

 
Resolução nº 22.717/2008. Art. 43. O candidato que tiver seu registro 
indeferido poderá recorrer da decisão por sua conta e risco e, enquanto 
estiver sub judice, prosseguir em sua campanha e ter seu nome mantido na 
urna eletrônica, ficando a validade de seus votos condicionada ao 
deferimento de seu registro por instância superior. 

 

Destaca-se o uso do termo “sub judice” a desvendar a origem e o significado 

do mesmo termo contido na redação do art. 16-A – muito embora não se possa extrair da 

redação desse art. 43, nem mesmo de qualquer outro trecho da Resolução 22.717/08, o 
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significado do termo “instância superior”75. Definitivamente, o art. 16-A, ao se referir ao 

candidato com registro sub judice, refere-se ao candidato com registro indeferido por decisão 

não transitada em julgada. 

É bastante questionável que, em um simples parágrafo de artigo, o 

legislador tenha objetivado implementar tamanha inovação no mundo jurídico, a afrontar 

dispositivo do Código Eleitoral e interpretação constitucional, e a gerar enormes 

consequências no plano fático. E, diga-se, sem emitir uma mínima nota de rodapé como 

justificativa. 

Subentende-se, portanto, que a intenção do legislador com a adição do art. 

16-A na Lei das Eleições foi, tão somente, a de conceder a possibilidade do candidato de 

participar normalmente do pleito eleitoral ainda que esteja com o seu registro de candidatura 

indeferido por decisão judicial não transitada em julgado.  

Por fim, merece realce que tal interpretação ora alcançada se identifica com 

a interpretação alcançada pela aplicação do método exegético no tópico anterior. 

 

3.2.3 Da finalidade pragmática da norma. Interpretação teleosociológica 

 

Ao se propor a interpretar uma norma jurídica, o intérprete não pode se 

cegar ou estar alheio às consequências práticas do resultado de sua interpretação para o 

mundo dos fatos. Deve, portanto, para além de perquirir o significado linguístico e a vontade 

do legislador da norma, proceder a uma interpretação teleosociológica. 

E assim o fizeram os ministros do TSE nos julgamentos supra narrados, a 

destacar o voto do ministro Aldir Passarinho, que lançou argumentos quase que inteiramente 

de cunhos finalista e pragmático ao debate. 

Em primeiro, o ministro Passarinho argumenta em favor do entendimento 

majoritário daquela corte que, muito embora não o seja juridicamente, mas, na realidade 

social, a verdadeira intenção do eleitor é a de sufragar o candidato, e não o partido político. 

Acentua ser, assim, injusta a hipótese de se computarem votos ao partido político e não ao 

                                                           
75 Ressalta-se apenas que esse art. 43 está contextualizado em tópico da resolução a tratar “das impugnações”, e 
se segue logo após um dispositivo que prevê o fim da dilação probatória, o prazo para alegações finais e a 
sentença. Nessa esteira, a decisão indeferitória do registro, de que trata o art. 43, seria propriamente a sentença e, 
pode se cogitar que a “instância superior” seriam os tribunais detentores da competência de reformar essa 
sentença indeferitória. 
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candidato, já que, com isso, tanto o candidato quanto o eleitor sairiam prejudicados enquanto 

o partido político, um mero “terceiro” nessa relação – seria o único beneficiado. 

Por certo, a análise acerca da veracidade desse argumento não prescinde de 

diversos exames estatísticos a apurar, dentre outras, (i) a importância que a sociedade 

brasileira atribui tanto ao candidato quanto ao partido político no momento do sufrágio; (ii) a 

real intenção do eleitor com o seu voto; e (iii) a compreensão que o eleitor possui acerca do 

efetivo destinatário e dos efeitos de seu voto. 

De toda sorte, no que tange à intenção do eleitor, não é difícil de se imaginar 

um eleitor que possua rejeição por um determinado partido político e jamais sufragaria um 

candidato que fosse a esse filiado; ou um eleitor que se atrai por um partido político, 

limitando a escolha do seu candidato somente entre os candidatos lançados por esse partido. 

Outrossim, conforme foi mencionado ao se tratar do tema da verticalização 

das coligações, em determinadas unidades federativas o debate político acaba se centrando na 

disputa acirrada entre dois partidos políticos, quando os eleitores se filiam a uma corrente 

partidária e, ao mesmo tempo, rejeitam a outra. Esse foi justamente um dos motivos pelos 

quais a determinação do Judiciário pela verticalização das coligações não foi bem aceita, pois, 

repisa-se: 

 
a verticalização força a eleições presidenciais a seguirem o que ocorre no 
Estado de São Paulo, ou seja, uma bipolarização PT-PSDB, situação que não 
é observada na grande maioria dos estados brasileiros. (MACEDO, REIS, 
2010, p.178-179) 
 

Assim, nessas unidades, o eleitor tende a escolher somente entre os 

candidatos ofertados pelo seu partido político preferido e, caso não pudesse, votar em um 

candidato de qualquer outro partido, à exceção de um candidato filiado ao partido rival ao 

primeiro. 

Secundariamente, o ministro Passarinho adverte que, adotando-se o 

posicionamento defendido pelos ministros Carvalhido e Lewandowki, estar-se-ia respaldando 

as decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais que ignoraram a resolução do TSE pela 

aplicação imediata da Lei da Ficha Limpa.  

Ocorre que, como dito, certos Regionais ignoraram essa resolução e não 

aplicaram a Lei da Ficha Limpa para indeferir candidatos que estariam enquadrados na nova 

lei. Com efeito, para tais candidatos, que estariam com seus registros de candidatura deferidos 

no momento da eleição, valeria o entendimento de que os seus votos contariam em favor de 
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seus respectivos partidos políticos, ainda que provavelmente os registros desses candidatos 

fossem futuramente indeferidos pelo TSE, em aplicação à Lei da Ficha Limpa. 

A preocupação é válida, contudo, pouco pertinente. Não é razoável pautar o 

sentido de uma norma tão relevante, que atinge os próprios fundamentos do sistema 

proporcional brasileiro, pelo receio de se fomentar uma não obediência dos Tribunais 

Regionais Eleitorais às resoluções do TSE. 

O ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, ressaltou a necessidade de se 

prestigiar a expectativa existente no eleitor, na data da eleição, na validade das decisões 

emanadas da Justiça Eleitoral acerca da validade dos registros de candidatura.  

Assim, se um eleitor sufraga um candidato, mesmo ciente de que o registro 

deste se encontra indeferido por decisão recorrível ou recorrida, assim o faz a seu próprio 

risco, diga-se, o risco de ter o seu voto totalmente anulado. Mas, de outra banda, se sufraga 

um candidato ciente de que o registro deste se encontra, até o momento, deferido, seria injusto 

não se computar seu voto ao menos em favor do partido político eleito. 

O entendimento do ministro Lewandowski contempla a hipótese de um 

eleitor com predileção a determinado partido e, dentro desse partido, entre um candidato cujo 

registro esteja até o momento indeferido e, de forma subsidiária, um candidato cujo registro 

não tenha sido contestado judicialmente ou esteja até o momento deferido. 

Todavia, o ministro pressupõe imprudentemente que o eleitor, ao sufragar 

um candidato, teria conhecimento acerca da existência de impugnação de seu registro e, 

ainda, do posicionamento da Justiça Eleitoral até aquele momento. 

Ademais, questiona-se até que ponto seja legítima uma expectativa formada 

a partir de uma decisão judicial recorrível ou recorrida, a ponto de ser protegida pela 

interpretação da norma, sobretudo porque não haveria como se proteger completamente a 

expectativa desse eleitor, já que seu voto ainda seria parcialmente anulado, não se 

computando para fins de eleger um candidato específico, caso a decisão que havia deferido o 

registro desse candidato seja reformada por instância superior. 

Talvez o argumento mais importante em defesa da interpretação dada pelo 

TSE ao art. 16-A seja o de que se atribuiria maior responsabilidade aos partidos políticos por 

seus candidatos e de que coibiria a prática dos partidos políticos de lançarem candidatos 

puxadores de votos sabida ou provavelmente inelegíveis, somente para se conquistar votos ao 

partido. 
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Contudo, a posição diametralmente oposta sustentada pelo ministro Marco 

Aurélio também tem um argumento de grande peso. Segundo ele, o seu entendimento seria o 

único a não dar causa à insegurança jurídica e à “babel” que se instauraria pelo necessário 

recálculo dos cocientes eleitoral e partidários, e de consequente redistribuição das cadeiras 

parlamentares e reconfiguração da composição do parlamento, toda vez em que sobreviesse 

uma decisão do judiciário a alterar a situação do registro de algum candidato.  

Veja-se que, no entendimento majoritário do TSE, haveria esse recálculo no 

caso do candidato que, com o registro contestado judicialmente, seja em situação de prévio 

deferimento ou indeferimento, fosse empossado do cargo e, posteriormente, seu registro fosse 

definitivamente indeferido “por instância superior”. 

Já no entendimento defendido pelos ministros Carvalhido e Lewandowski, 

haveria recálculo no caso do candidato que, com o registro tido como indeferido até a data da 

eleição, não tivesse seus votos contados em seu favor e em favor de seu partido e, 

posteriormente, seu registro fosse deferido “por instância superior”. 

Sendo essa “instância superior” um tribunal cuja decisão possa ser 

reformada por outro tribunal, poderia surgir desse tribunal reformador mais uma decisão que 

ensejaria novo recálculo. 

Ademais, o ministro Marco Aurélio alerta que – para além do problema da 

insegurança jurídica causada pelo sentimento de indefinição, em eleitores, eleitos e partidos 

políticos – esse recálculo transformaria os mandatos em uma verdadeira “corrida de 

revezamento”. 

Outro ponto em favor da posição defendida pelo ministro Marco Aurélio é a 

de que, adotando-se entendimento diverso, seria estabelecida uma verdadeira medida de 

punição ao eleitor do candidato inelegível ao não se aproveitar sequer parte de sua vontade 

política manifestada no seu voto dado ao partido político. 

Nesse sentido, o art. 16-A estaria consagrando verdadeira armadilha ao 

manter na competição e nas urnas eletrônicas, com toda a aparência de legitimidade, 

determinado candidato que potencialmente poderia anular por completo o voto de seus 

eleitores, inclusive, daqueles que pretendiam votar prioritariamente na legenda desse 

candidato. 

Ressalta-se, ainda, serem pertinentes os argumentos do jurista Rodrigo Lago 

que, citando José Afonso da Silva, defende que o voto é ato político e, igualmente, jurídico e, 
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nesse trilhar, encontra-se submetido ao princípio do aproveitamento, pelo qual um ato, ainda 

que nulo, deve ser aproveitado na parte em que for íntegro. (LAGO, 2009) 

Por último, acresce-se à interpretação defendida pelo ministro Marco 

Aurélio mais um fundamental argumento: tal interpretação teria o condão de resguardar a 

importância dos partidos políticos e a importância do sistema proporcional, sinalizando ao 

eleitor de que este, em verdade, sufraga o partido político, e não o candidato. Qualquer 

entendimento diverso seria mais um fator a agravar a já mencionada crise institucional 

atravessada pelos partidos políticos atualmente. 

Todavia, esta é uma construção normativa que se faz com vistas ao futuro 

quando, espera-se, sejam extintas as coligações nas eleições proporcionais, haja vista que, no 

modelo atual, o eleitor acaba sufragando coligações, e não partidos políticos, já que seu voto é 

computado para a coligação como um todo. 

 

3.2.4 Do sentido da norma frente ao ordenamento jurídico. Interpretação 

sistemática 

 

Em vista de que “as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas 

sempre em um contexto de normas com relações particulares entre si (...) chamado de 

ordenamento” (BOBBIO, 1999, p. 19), e de que um ordenamento jurídico deve ser dotado de 

unicidade, coerência e completude, composto de normas definidas hierarquicamente como se 

dispostas em uma pirâmide cujo topo se encontra a norma mais abstrata e fundamental 

(BOBBIO, 1999, passim), o intérprete de uma norma deve estar sempre atento às demais 

normas que a cercam e formam esse ordenamento. Assim é que Eros Grau afirma que o 

direito – no sentido da norma jurídica – não se interpreta “em tiras”: 

 
A interpretação do direito é interpretação do direito, no seu todo, não de 
textos isolados, desprendidos do direito. Não se interpreta o direito em tiras, 
aos pedaços. A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao 
intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que 
se projeta a partir dele – do texto – até a Constituição. Um texto de direito 
isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado 
normativo algum. (GRAU, 2006, p. 44) 
 

O art. 16-A possui relação com inúmeras normas do ordenamento, desde 

normas da processualística eleitoral a, inclusive, princípios fundamentais da Constituição. É 

inviável pretender esgotar no presente estudo todas as suas interconexões e origens. Essa 
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inviabilidade impõe uma seleção – que não deixa de estar viciada de subjetivismo – das 

normas consideradas mais pertinentes, a seguir analisadas. 

Ressalva-se, ainda, que a interpretação sistemática do artigo com a 

Constituição será feita em momento apropriado, quando da análise da constitucionalidade da 

norma. 

Quanto aos termos obscuros do art. 16-A, o termo sub judice não encontra 

similitude em outra lei eleitoral em sentido estrito, não sendo prudente fazer estimativas muito 

distantes. De toda a sorte, registra-se a doutrina de Amaury Silva (2010, p.267-268), segundo 

o qual 

 
É considerado candidato que tenha o registro sub judice aquele que teve o 
registro indeferido por decisão judicial, que ainda esteja em discussão por 
via recursal. [...] 
Cria-se para ele uma condição resolúvel para a validade dos atos, o 
afastamento definitivo dos efeitos da decisão que tenha indeferido o seu 
registro.[...] 
Se, definitivamente, for considerado indeferido o registro de candidatura, 
poderá surgir a perspectiva da substituição, [...] 
Essa regra equivale à atribuição de um parcial efeito suspensivo aos recursos 
eleitorais, que, segundo o art. 257, CE, ordinariamente não o possuem. 
 

Já a expressão “instância superior” possui dois paralelos obscuros na 

legislação eleitoral: (i) o primeiro, já citado, é o extraído do contexto em que se encontra o 

original art. 43 da Resolução nº 22.717/TSE, onde instância superior é empregado para 

designar toda a instância recursal da sentença indeferitória do registro; e (ii) o segundo, 

consoante defende o ministro Hamilton Carvalhido em seu voto ao AgMS nº 4034-63, é 

extraído da interpretação jurisprudencial da antiga redação do Código Eleitoral ainda vigente, 

para a qual se deve entender como “Tribunal Superior Eleitoral” as vezes em que o código se 

utilizar de termos que remetem a instância superior – e.g. o art. 21676, ao conceder 

competência ao “Tribunal Superior” para julgar as ações denominadas recursos contra 

expedição de diploma. 

Não há dúvidas de que o caput do art. 16-A inova em lei o que somente era 

previsto pela Resolução nº 22.717/08 do TSE: a atribuição de efeito suspensivo aos recursos 

contra decisões indeferitórias de registro de candidatura. Nesses termos, compreende-se que 

esse efeito perduraria até o julgamento da lide pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao que 

                                                           
76 Código Eleitoral. Art. 216. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição 
do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. 
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parece, essa é a interpretação mais acertada desse ponto de vista, a despeito do entendimento 

particular do ministro Marco Aurélio, para quem, como visto, esse efeito suspensivo 

perduraria ainda em caso de interposição de Recurso Extraordinário ao STF. 

Assim, passa-se à análise do parágrafo único do art. 16-A. Este, como já se 

pode antever, deve ser estudado em conjunto com o art.175 do Código Eleitoral e, em 

particular, com o seu §4º deste artigo. Isto porque esses dois dispositivos – o art. 16-A, 

parágrafo único, da Lei das Eleições, e o art. 175 do Código Eleitoral – regulam matéria 

inteira ou parcialmente coincidente. 

Nessa esteira, não havendo a Lei nº 12.034 revogado expressamente o art. 

175, §4º, do CE, deve o jurista buscar a interpretação sobre a matéria que melhor se 

compatibilize com ambos os dispositivos. Valem as palavras de Amaury Silva:  

  
[transcrição do texto do parágrafo único do art. 16-A da Lei 9.504/97][...] 
É o parágrafo único acima assinalado se confronta com o art. 175, §4º, CE. 
Para esse dispositivo, os votos seriam computados em favor da legenda se 
até a data da eleição tivesse o candidato uma decisão favorável sobre o 
registro, mesmo que no final do procedimento recursal, fosse aquela 
modificada, negando-se o respectivo registro. [...] 
Acontece que o novel dispositivo condicionou tal validade à manutenção do 
registro de candidatura. Sequer deveria a lei ter disciplinado esse ponto da 
matéria, pois se há validade para o caso de manutenção do registro após a 
decisão final, aproveitam-se os votos tanto ao partido ou coligação e como 
em favor do próprio candidato. 
O confronto com o art. 175, §4º, CE é evidente e não houve revogação dessa 
norma pela lei nova. 
Basta lembrar os dizeres do art. 2º, §§ 1º e 2º, Lei de Introdução ao Código 
Civil. Não houve revogação expressa pela nova lei do que dispõe o art. 175, 
§4º, CE; não há incompatibilidade da aplicação simultânea de ambos os 
preceitos legais e não houve regulação completa da matéria tratada pela lei 
anterior. Assim, trazendo a lei novas disposições especiais a par das 
existentes, é o caso de convivência entre elas, não havendo revogação ou 
modificação da lei anterior. 
Com tal compreensão, a aplicação do art. 175, §4º, CE, seguirá um rumo 
discretamente diverso do que já vem sendo apresentado pela jurisprudência. 
Toma-se como parâmetro o dia das eleições; se nesse momento for o caso de 
candidatura sub judice, é imperiosa a conclusão de que houve uma decisão 
judicial anterior que rejeitou o registro, que caso seja mantida, implicará na 
nulidade dos votos, tanto em relação ao candidato, quanto em relação à 
legenda – art. 16-A, parágrafo único, Lei 9.504/97. 
Se, transcorrido o dia da eleição, não se verifica nenhuma decisão até então 
que tenha rejeitado o registro de candidatura, a superveniência de decisório 
com tal proclamação (posterior à data do pleito), se mantida até final 
julgamento, provocará a nulidade dos votos para o candidato, com o 
aproveitamento para o partido ou coligação. (SILVA, A., 2010, p.267-268) 
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Outrossim, mister observar que o art. 175 do Código Eleitoral77 regula as 

hipóteses em que os votos deverão ser considerados nulos.78 Pode-se notar uma preocupação 

do legislador em condenar de nulidade os votos tão somente em último caso, quando não há 

como se identificar a expressão de vontade contida em seu voto (art. 175 §§ 1º e 2º) ou 

quando essa expressão de vontade for inexequível em razão de o candidato sufragado ser 

inelegível ou não registrado (art. 175 §3º). Neste último caso, o art. 175, em seu §4º, ainda 

busca aproveitar a porção válida da manifestação de vontade do eleitor, esta quanto ao partido 

político sufragado. 

Assim, à exceção do candidato com registro indeferido desde o momento 

anterior da data da eleição, depreende-se que o legislador não contemplou nenhuma hipótese 

de nulidade do voto, à exceção das hipóteses que obviamente se fariam necessárias: os casos 

de votos ineptos. Jamais o legislador assumiu essa posição punitiva que ora o TSE atribui ao 

parágrafo único do art. 16-A.79 

Conclui-se, portanto, não ter havido sequer revogação tácita do art. 175, §4º, 

do CE por parte do recente art. 16-A da Lei das Eleições. 

A interpretação do TSE ainda vai de encontro ao já mencionado princípio 

do aproveitamento, consubstanciado no art. 170 do Código Civil. 

                                                           
77 Código Eleitoral. Art. 175. Serão nulas as cédulas:  
I - que não corresponderem ao modelo oficial;  
II - que não estiverem devidamente autenticadas; 
III - que contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto. 
§ 1º Serão nulos os votos, em cada eleição majoritária:  
I - quando forem assinalados os nomes de dois ou mais candidatos para o mesmo cargo; 
II - quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a manifestação 
da vontade do eleitor. 
§ 2º Serão nulos os votos, em cada eleição pelo sistema proporcional:  
I - quando o candidato não for indicado, através do nome ou do número, com clareza suficiente para distinguí-lo 
de outro candidato ao mesmo cargo, mas de outro partido, e o eleitor não indicar a legenda; 
II - se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao mesmo cargo, pertencentes a partidos diversos, ou, 
indicando apenas os números, o fizer também de candidatos de partidos diferentes; 
III - se o eleitor, não manifestando preferência por candidato, ou o fazendo de modo que não se possa identificar 
o de sua preferência, escrever duas ou mais legendas diferentes no espaço relativo à mesma eleição. 
§ 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. 
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de 
registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em 
que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.  
78 Em seu caput, também regula as hipóteses de nulidade das cédulas eleitorais, mas, com o advento da urna 
eletrônica, essa parte do artigo se encontra quase que sem objeto. 
79 Essa interpretação pune os partidos políticos com a desconsideração de votos que seriam a estes direcionados 
legalmente, em virtude de questões afetas à pessoa do candidato, atribuindo ao partido, então, uma espécie de 
culpa in vigilando; e pune o próprio eleitor ao desconsiderar parte relevante de sua vontade política manifestada 
nas urnas, castrando por completo o seu direito político ativo. 
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Prosseguindo, não há falar que a interpretação do TSE para o art. 16-A se 

encontra respaldada pelo art. 175 do CE em seu §3º, consoante defende o ministro Versiani 

em seu voto. Veja-se que o §3º é dispositivo coordenado ao §4º, ambos subordinados ao 

caput do art. 175 do CE. Assim sendo, o §3º somente deve ser lido considerando-se sua 

exceção imediatamente prevista no §4º, não se podendo mutilar o art. 175 do CE ao 

interpretá-lo. 

Parece então prevalecer como melhor interpretação sistemática do art. 16-A 

aquela proposta pelos ministros Carvalhido e Lewandowski, mantendo-se posicionamento 

jurisprudencial já consolidado. 

Veja-se, no entanto, que esse entendimento, desde quando fora 

recepcionado pela Constituição de 1988, sempre esteve em dissonância com a teleologia do 

sistema proporcional e a lógica de seu funcionamento a considerar, em especial o 

procedimento previsto pelo capítulo IV do Código Eleitoral80, de onde se extrai que os votos 

sempre irão para os partidos políticos – estes os verdadeiros destinatários – excetuando-se 

unicamente a mais do que remota hipótese considerada no art. 111 do CE, que diz que “se 

nenhum Partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até 

serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados.” 

                                                           
80 Código Eleitoral. CAPÍTULO IV - DA REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL 
[...] 
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. 
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.  
Art. 108 - Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um Partido ou coligação quantos o respectivo 
quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.  
Art. 109 - Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários serão distribuídos mediante 
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 obtido, mais um, cabendo ao Partido ou coligação que apresentar a maior média um dos lugares a 
preencher;   
II - repetir-se-á a operação para a distribuição de cada um dos lugares.  
§ 1º - O preenchimento dos lugares com que cada Partido ou coligação for contemplado far-se-á segundo a 
ordem de votação recebida pelos seus candidatos.  
§ 2º - Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os Partidos e coligações que tiverem obtido quociente 
eleitoral.  
Art. 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. 
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.  
[...] 
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Para além da lógica de funcionamento do sistema eleitoral proporcional, 

temos a lógica de funcionamento do parlamento brasileiro que, consoante previsto no art. 5781 

da Constituição Federal, deve se reunir em sessões preparatórias para definição prévia das 

bancadas e das Mesas legislativas. Definição prévia esta que é sacrificada pelo recálculo dos 

cocientes eleitoral e partidário e troca de mandatários decorrentes de posteriores decisões do 

TSE acerca do registro de candidatos. 

Por último, ainda se registra que o próprio art. 175 do CE já estipulava 

verdadeira hipótese de fraude presumida, e assim o faz de maneira pior o entendimento do 

TSE dado ao art. 16-A – presumindo fraude do partido político sempre que o seu candidato 

for considerado inelegível, por decisão transitada em julgado ou não, seja antes ou depois do 

dia da eleição – o que igualmente é inadmissível no ordenamento.  

Destarte, somente após muitas reservas, em vista de que o art. 175 do CE foi 

inteiramente recepcionado pela Constituição de 1988 e de ser esse artigo o responsável por 

regular matéria em parte coincidente ao do art. 16-A, a melhor interpretação sistemática do 

artigo é aquela manifestada nos votos dos ministros Carvalhido e Lewandowski. 

 

3.3 Conclusão acerca do significado do art. 16-A.  

 

Após extensa análise hermenêutica, conclui-se, desde logo, que a Corte 

Superior Eleitoral não realizou a melhor interpretação do art. 16-A aqui estudado. Denota-se 

da redação da norma, do contexto histórico-político de sua criação, da aparente vontade do 

legislador, das demais normas que compõem o ordenamento jurídico pátrio e, até mesmo, de 

sua teleosociologia, que a interpretação mais correta seria aquela esboçada nos votos vencidos 

dos ministros Carvalhido e Lewandowki. 

Contudo, sendo também corretas as demais interpretações, mister não se 

limitar a análise da constitucionalidade do art. 16-A a apenas aquela tida como a mais 

acertada.  

                                                           
81 Constituição Federal. Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de 
fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões 
preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição 
das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequente. 
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Como método para aferição de sua constitucionalidade, adotam-se 

novamente os ensinamentos de J. J. Gomes Canotilho, a seguir transcritos no que é ora 

pertinente: 

 
O princípio da interpretação das leis em conformidade com a 
constituição é fundamentalmente um princípio de controlo (tem como 
função assegurar a constitucionalidade da interpretação) e ganha 
relevância autônoma quando a utilização dos vários elementos 
interpretativos não permite a obtenção de um sentido inequívoco 
dentre os vários significados da norma. Daí a sua formulação básica: 
no caso de normas polissêmicas ou plurissignificativas deve dar-se 
preferência à interpretação que lhe dê um sentido em conformidade 
com a constituição. Essa formulação comporta várias dimensões: (1) o 
princípio da prevalência da constituição impõe que, dentre as várias 
possibilidades de interpretação, só deve escolher-se uma interpretação 
não contrária ao texto e programa da norma ou normas 
constitucionais; (2) o princípio da conservação de normas afirma que 
uma norma não deve ser declarada inconstitucional quando, 
observados os fins da norma, ela pode ser interpretada em 
conformidade com a constituição; (3) o princípio da exclusão da 
interpretação conforme a constituição mas 'contra legem' impõe que o 
aplicador de uma norma não pode contrariar a letra e o sentido dessa 
norma através de uma interpretação conforme a constituição, mesmo 
através desta interpretação consiga uma concordância entre a norma 
infraconstitucional e as normas constitucionais. Quando estiverem em 
causa duas ou mais interpretações - todas em conformidade com a 
Constituição - deverá procurar-se a interpretação considerada como a 
melhor orientada para a Constituição. 
Este princípio deve ser compreendido articulando todas as dimensões 
referidas, de modo que se torne claro: (i) a interpretação conforme a 
constituição só é legítima quando existe um espaço de decisão (= 
espaço de interpretação) aberto a várias propostas interpretativas, 
umas em conformidade com a constituição e que devem ser 
preferidas, e outras em desconformidade com ela; (ii) no caso de se 
chegar a um resultado interpretativo de uma norma jurídica em 
inequívoca contradição com a lei constitucional, impõe-se a rejeição, 
por inconstitucionalidade, dessa norma (= competência de rejeição ou 
não aplicação de normas inconstitucionais pelos juízes), proibindo-se 
a sua correção pelos tribunais (= proibição de correcção de norma 
jurídica em contradição inequívoca com a constituição); (iii) a 
interpretação das leis em conformidade com a constituição deve 
afastar-se quando, em lugar do resultado querido pelo legislador, se 
obtém uma regulação nova e distinta, em contradição com o sentido 
literal ou sentido objectivo claramente recognoscível da lei ou em 
manifesta dessintonia com os objectivos pretendidos pelo legislador" 
(CANOTILHO, 2003, p. 1227) 
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Durante a análise hermenêutica proposta acima, viu-se que a norma em 

questão possui grande espaço para decisão ou interpretação. É necessário, portanto, identificar 

se qualquer das interpretações possíveis à norma se encontra em conformidade com a 

Constituição, ou se todas merecem ser refutadas, declarando-se a norma inconstitucional. 

Reprisam-se as possíveis interpretações do art. 16-A: (i) a norma seria 

aplicável a todo candidato cujo registro esteja pendente de decisão final do próprio TSE e, em 

caso de indeferimento do registro, os votos não seriam contados nem em favor do candidato, 

nem em favor do partido político; (ii) a norma seria aplicável somente ao caso de candidato 

com registro indeferido por decisão judicial não transitada em julgado e, para o parágrafo 

único, observar-se-ia os termos do art. 175 §§ 3º e 4º do CE; (iii) a norma seria aplicável tão 

somente ao caso de candidato com registro indeferido por decisão judicial não transitada em 

julgado e, em seu parágrafo único, a norma diria tão somente o óbvio, que, se o candidato 

tiver o seu registro deferido, os votos seriam computados a seu partido político. 

A priori, a primeira interpretação se mostra possível, a considerar o sentido 

literal do termo “sub judice”, e a teleologia de se coibir uma prática fraudulenta. Todavia, tal 

interpretação se encontra, nos termos de Canotilho supracitados, “em contradição com o 

sentido literal ou sentido objectivo claramente recognoscível da lei ou em manifesta 

dessintonia com os objectivos pretendidos pelo legislador”. Assim, ressalvado o respeito ao 

TSE, mas sua interpretação acerca do art. 16-A não pode ser admitida por tergiversar da 

redação do artigo como um todo e da vontade do legislador facilmente delineável por meio da 

exposição de motivos da lei e da semelhança da redação com a Resolução nº 22.717 do TSE. 

Por epítrope, ainda que se considere essa primeira interpretação como 

possível de ser feita, por meio dela adota-se um sistema eleitoral em que se vinculam 

candidatos e partidos políticos a um único destino. À exceção do voto que é direcionado 

unicamente à legenda, o cômputo dos votos aos partidos políticos fica diretamente 

condicionado a questões de ordem pessoal do candidato. Com efeito, coloca-se o candidato, e 

não o partido político, como fator principal de importância e centro do sistema eleitoral, 

relegando ao partido político a posição de mero requisito formal imposto pela lei à 

candidatura. 

A fraude dos partidos políticos é presumida em todo e qualquer caso de 

inelegibilidade e prevê diversas situações que culminariam na redistribuição das cadeiras 

parlamentares. Encerra presunção de culpa e insegurança jurídica. 
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Assim, essa interpretação não se filia a diversos princípios plasmados na 

Constituição. Contudo, por estabelecer um sistema eleitoral a fugir do sistema proporcional, e 

por esvaziar o significado e o papel dos partidos políticos, essa interpretação viola os arts. 17 

e 45 da Constituição Federal. Mesmo que possível, essa interpretação não se encontra em 

conformidade com a Carta Maior, devendo ser rechaçada.  

A segunda interpretação, por sua vez, demonstra-se em plena concordância 

com o sentido literal da norma, com a vontade do legislador e com o ordenamento jurídico, 

sendo, inclusive, respaldada pela Resolução 22.717, do TSE e pelo art. 175 do CE. 

Segundo ela, o caput do artigo, além de não possuir nenhuma incongruência 

com norma constitucional ou infraconstitucional, privilegiaria uma “presunção de inocência”, 

evitando prejudicar um candidato com a mora do julgamento de seu recurso, que receberia 

efeito suspensivo. 

Seu parágrafo único, em princípio, seria constitucional, tendo em vista que 

somente reitera o entendimento do art. 175 do CE, que foi recebido pela Constituição, em 

1988. 

Não obstante – e aqui se encontra o ponto nevrálgico desse trabalho, a 

justificar as recapitulações históricas realizadas nos primeiros capítulos –, houve transição das 

normas constitucionais, não sendo mais plausível interpretá-las no sentido que lhes atribuiu o 

contexto sócio-político de 1988. 

Assim, mudaram-se os valores, as importâncias, os significados e as 

abrangências dos princípios da representação proporcional e dos partidos políticos, e a 

Constituição não mais comporta uma norma que admita a possibilidade de um voto não ser 

computado em favor do partido em virtude de razões afetas ao candidato. 

A carta maior se aproximou do significado ideal de sistema proporcional, 

proposto nos séculos XVIII e XIX. Pelo sistema proporcional de lista, o eleitor sufraga o 

partido, podendo ou não influenciar na lista partidária com o seu voto. 

Ainda que se preveja a possibilidade de coligação partidária nas eleições 

proporcionais (art. 105 do CE), essa permissão mais tarde provavelmente será extinta, 

comprovando-se a transição constitucional.  

Logo, por inconformidade, impõe-se declarar o art. 16-A como 

inconstitucional. 

Enfim, aquela terceira interpretação não parece ser plausível, já que a 

própria existência do parágrafo único do art. 16-A somente encontra sentido em estipular 
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cláusula a condicionar a contagem dos votos em favor do partido. Se estipula condição para 

um fato – a contagem dos votos ao partido –, então esse parágrafo único tanto supõe a 

possibilidade desse fato acontecer, quanto a de ele não acontecer. 

Assim, por mais que se pudesse cogitar a sua conformidade com a 

Constituição de 1988, essa terceira interpretação vai flagrantemente de encontro à redação da 

própria norma, sendo inconcebível. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Quando colocado em pauta junto ao TSE, o artigo 16-A da lei 9.504/1997 

gerou não uma, mas três propostas interpretativas. 

A primeira, vencedora, eminentemente focada em argumentos pragmáticos, 

inovou na legislação e, propôs objetivos novos ao dispositivo, por meio de uma verdadeira 

teleologia de punição e de responsabilização dos partidos políticos. A outra, adotada por 

apenas dois membros daquela corte, priorizou o entendimento anterior à legislação – tanto no 

que se refere à Resolução 22.717 do próprio TSE, quanto ao artigo 175, §4º do Código 

Eleitoral –; e, em especial este último, porque recepcionado pela Constituição. Enfim, a 

terceira, a única a versar sobre princípios constitucionais, diferiu, todavia, mais radicalmente 

da interpretação já antes admitida pelo tribunal. 

Assim, uma decisão que, em tese, parecia simples, visto que consolidada 

legislativamente mediante entendimento prévio da matéria esboçado na jurisprudência, e, até 

então, presumidamente constitucional, deu origem a uma enorme polêmica, e a três 

interpretações bastante diversas. 

Ora, é de se questionar como pôde um único artigo originar tão diversas 

interpretações, de efeitos práticos tão distintos, ainda mais se considerado que a vencedora 

tergiversa do continuísmo jurisprudencial, ao mesmo tempo em que outra sugere que todas 

são inconstitucionais! 

Tal resposta só se faz acessível após a desconstrução dos sistemas eleitorais 

e a compreensão de seu adequado valor dentro da realidade brasileira. 

Assim, apresentou-se o sistema majoritário, produtor de lideranças 

carismáticas, centrado nas rédeas de um governo coeso, dentro do qual a maioria possui voz 

pujante; de outro lado, o sistema proporcional, na contínua busca de um reflexo fidedigno da 

realidade na representação de opiniões e interesses, despersonalizando a política no quanto 

possível e aproximando o eleitor da reprodução de suas idéias junto ao parlamento. 

No mundo, estes sistemas evoluíram. Mesmo o sistema majoritário, 

sobremodo instintivo e óbvio, por propiciar a eleição daquele candidato mais querido, foi 

desconstruído ao ponto de se compreender que a minoria, ainda que minoria, não deve ser 

tragada pela maioria.  
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Assim também no Brasil. Após muitas tentativas com os sistemas 

majoritários, contra os quais as maiores críticas eram sempre de não se conceder o devido 

espaço às minorias, em 1932, adota-se, para o parlamento, à exceção do Senado, em parte o 

sistema proporcional – o sistema misto de Assis Brasil.  

Daí em diante, o país ainda atravessaria duas ditaduras e duas 

redemocratizações. Ao longo de todo esse tempo, porém, manteve-se em boa parte a 

representação partidária – sempre com uma carga de desconfiança por parte da população 

contra os partidos, cuja origem não se pode determinar precisamente. Ainda, junto à última 

ditadura, reduzida aquela a um bipartidarismo sem isenção, mantido por meio de uma 

legislação casuística, a favorecer incessantemente o partido governista. 

A revitalizar o sistema, veio a redemocratização de 1985.  

Naquele contexto, voltou-se ao pluripartidarismo, e à possibilidade das 

coligações, para a sobrevivência dos partidos menores. Ainda, a Corte Suprema afirmava não 

se punir, no Brasil, o trânsfuga; e a crise institucional dos partidos continuava a se aprofundar. 

E foi, enfim, ali que se disse recepcionado o artigo 175, §4º, do Código Eleitoral. 

Mais de vinte anos depois, contudo, uma nova conjuntura se apresenta. Em 

oposição aos tempos de bipartidarismo, milita-se hoje contra a imoralidade do “troca-troca” 

de legenda, contra as distorções sistemáticas provocadas pelas coligações e contra a 

fragmentação do quadro político partidário. Impelido a pensar em uma solução, o legislador 

compreende que está atado pelo próprio problema: a fragmentação o impede de conciliar 

opiniões, a fim de atingir o bem comum de uma possível reforma.  

A solução surge então acidentalmente. O judiciário – em meio a um 

polêmico, suposto, ativismo judicial – começa a responder aos questionamentos dos partidos 

acerca de quais as melhores interpretações e condutas que se devem tomar diante das leis 

eleitorais e mesmo da Constituição. Assim o foi, com as decisões da cláusula de barreira, da 

verticalização das coligações e da (in) fidelidade partidária. E, aqui, destaca-se a última, pois, 

foi nesta oportunidade que a Suprema Corte afirmou ter se modificado o contexto 

constitucional, não sendo mais admissível se eximir o trânsfuga – como o era antes, em 1989. 

Hoje, não se pode mais admitir também a apropriação privatística da 

soberania popular; o cargo não é pertence à pessoa física do candidato, mas a seu partido. 

Nota-se um novo momento de consagração dos princípios proporcionais e do partido político. 
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Com esta desembaraçada atitude dos tribunais, o, até então, inerte 

legislativo começa a consolidar os entendimentos do judiciário. Surge, assim, a lei 

12.304/2009, acrescentando o artigo 16-A, na lei 9.504/1997. 

É nesse contexto que o legislador passa buscar assentar os posicionamentos 

e a se atualizar nos avanços jurisprudenciais, disposto, no novo projeto de Reforma Política – 

que, sobretudo, discute as bases do sistema eleitoral brasileiro –, a mesmo ratificar o sistema 

proporcional até em sua formatação mais radical: lista fechada, sem coligações, consolidando 

o instituto da infidelidade partidária. 

Diante dessa clara virada jurídica e política, não se pode mais afiançar uma 

norma que determine o não cômputo dos votos ao partido político por questões afetas ao 

candidato. A Constituição não mais suporta as regras do artigo 175, §4º, do Código Eleitoral; 

nem, tampouco, concilia-se com o entendimento conferido pelo TSE ao 16-A da Lei 9.504/97, 

o qual viola a literalidade da lei, a vontade do legislador, a teleologia primeira, para consagrar 

o voto ao candidato, em detrimento do partido, estabelecendo regra de fraude presumida, 

quando tudo parece sobrelevar a figura partidária e o próprio sistema proporcional. 

O TSE, infelizmente, sob o pretexto da moralidade partidária, equivoca-se. 

Contempla uma solução que permite o surgimento de um limbo de insegurança jurídica, 

fazendo frente à tendência fortalecedora da instituição do partido pela definição clara e prévia 

das bancadas, e contribuindo assim para o agravamento da crise institucional tão combatida. 

É preciso perceber que talvez tais regras e entendimentos pudessem ser 

pertinentes em 1988. Hoje, todavia, não mais, devendo tais normas serem gradativamente 

expurgadas do ordenamento, substituídas por outras que se conformem à Carta Magna em seu 

significado. 

E, assim, não havendo interpretação conforme a Constituição que não se 

contradiga com o sentido literal ou objetivo recognoscível do 16-A, ou que esteja 

manifestamente em dissintonia com o objetivo primário do legislador, não há outro fim de 

que possa padecer, senão o de que seja declarado inequivocamente inconstitucional. 
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