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pesar das evidências
empíricas de que o efi-
to das regras formais
que orientam os pro-
cessos eleitorais é mar-

ginal com relação aos diversos fato-
res societários e cognitivos na deter-
minação dos resultados cia competi-
ção partidária não resta dúvida de
que os resultados de nossos pleitos
eleitorais sejam condicionados por
algumas das disposições institu-
cionais centrais de nosso sistema elei-
toral.

Ao contrário daquelas análises
que insistem no quanto o campo cia
política e de suas opções institu-
cionais tendem a ser subordinados
a fatores ambientais de natureza
exógena, a ênfase deste artigo repou-
sa na avaliação de algumas das con-
seqüências políticas da vigência e
operação de determinados conteú-
dos institucionais que estruturam o
espaço da competição político-dei-
coral no Brasil.

Nas últimas eleições, aproxima-
damente 106 milhões de cidadãos
brasileiros aptos a votar tiveram a

oportunidade de participar dc) pro-
cesso de escolha de boa parte de
seus representantes políticos. Estive-
ram em disputa o cato de presidente
da República, governador de Esta-
do, governador cio Distrito Federal,
uma vaga para o Senado em cada
Estado da Federação e no Distrito
Federal e as vagas para deputado
federal, deputado estadual e depu-
tado distrital.

O regime eleitoral brasileiro es-
trutura-se com base em eleições
majoritárias e proporcionais de can-
didatos filiados a partidos políticos
com registro no Tribunal Superior
Eleitoral. Os cargos executivos de
presidente da República, governador
de Estado, governador do Distrito
Federal e prefeito de cidades com
mais de 200 mil habitantes são pro-
vidos mediante a realização de plei-
tos majoritários em que o vencedor
é aquele que conquista a maioria
absoluta dos votos válidos, excluí-
dos os votos brancos e nulos. Para
esses cargos, realiza-se um segundo
turno de votações entre os dois can-
didatos mais votados em primeiro
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turno, caso nenhum dos candidatos
em disputa tenha recebido a maio-
ria absoluta dos votos válidos. Para
a eleição de prefeito de cidades com
menos de 200 mil habitantes e a re-
novação de um terço cia representa-
ção no Senado Federal, são realiza-
dos pleitos majoritários em que o
vencedor é aquele que conquista a
maioria dos votos válidos. Para efei-
to de renovação em dois terços do
Senado Federal, são considerados
eleitos os dois candidatos maisvo-
tados. Nas eleições majoritárias, cada
partido político e/ou coligação pode
lançar um número de candidatos
equivalente ao número das vagas em
disputa em cada circunscrição elei-
toral.

Já no caso das eleições para o
preenchimento das vagas de depu-
tado federal, deputado estadual,
deputado distrital e vereador, estão
previstas eleições proporcionais. A
lei determina que, para a composi-
ção da Câmara dos Deputados, seja
disputado em cada Estado um nú-
mero de vagas que pode variar de
um mínimo de 8 a um máximo de
70, numa relação vaga/habitante de
1:300.000 até 25 deputados e de
1:1.000.000 acima disso. Nas eleições
proporcionais, cada partido político
pode lançar um número de candi-
datos de até 1,5 vez o número de
cadeiras a preencher. No caso da
ocorrência de coligações partidárias,
esse número sobe para até 2 vezes o
número de cadeiras a preencher.
Naquelas unidades da Federação
com até 20 cadeiras na Câmara dos
Deputados, cada partido pode lan-
çar, no máximo, um número de can-
didatos equivalente ao dobro do
número de cadeiras, sendo que, no
caso de coligações, esse número é
acrescido em 50%.

Nas eleições para deputado esta-
dual e distrital, é disputado, em cada
Estado e flO Distrito Federal, um
número de vagas correspondente ao
triplo cia representação do Estado/
Distrito Federal na Câmara dos De-

putados até o limite de 36, sendo
este número acrescido de tantos
quantos forem os deputados fede-
rais/distritais acima de 122.

Nos municípios, é preenchido,
por eleição proporcional, um núme-
ro de cadeiras proporcional à popu-
lação do município, observados cer-
tos limites: mínimo de 9 e máximo
de 21 em municípios com até um
milhão de habitantes; mínimo de 33
e máximo de 41 em municípios com
mais de um milhão e menos de 5
milhões de habitantes; mínimo de 42
e máximo de 55 em municípios com
mais de 5 milhões de habitantes3.

No caso da eleição presidencial,
a circunscrição ou distrito eleitoral
abrange todo o território nacional;
nas eleições para governador de Es-
tacto, senador, deputado federal e
deputado estadual, a circunscrição
eleitoral coincide com os Estados da
Federação, sendo que o Distrito Fe-
deral é a circunscrição para efeito da
eleição do governador do Distrito
Federal e dos deputados distritais; já
a circunscrição eleitoral relevante no
caso de eleições para prefeito e ve-
reador, é o município.

Para efeito de preenchimento das
cadeiras em disputa em cada elei-
ção proporcional, procede-se inici-
almente ao cálculo do coeficiente
eleitoral (quota Hare ou quota sim-
ples), obtido a partir da divisão do
total de votos válidos pelo número
de cadeiras a preencher. Computa-
dos seus votos, o partido e/ou coli-
gação que não alcançar o coeficien-
te eleitoral não preenche cadeira al-
guma. Os demais partidos e/ou coli-
gações elegem um representante
para cada múltiplo do coeficiente
eleitoral. Feita esta distribuição pelo
coeficiente eleitoral, a alocação das
cadeiras eventualmente não ocupa-
das ocorre mediante a utilização su-
cessiva da fórmula DI-Iondt de maio-
res médias, até que todas as cadei-
ras sejam distribuídas:

a = v/c+1
onde:

a = média
v = votos obtidos
c = cadeiras obtidas
Em relação às eleições realizadas

em 1996, as novidades do último
pleito limitam-se à introdução do
instituto cia reeleição para os cargos
executivos e às mudanças
introduzidas pela nova Lei Eleitoral'.
Entre outros aspectos, esta última
contempla a exclusão dos votos em
branco do total de votos válidos e
do cálculo do coeficiente eleitoral
(Art. 2); a introdução de uma quota
mínima de 25% do total de candida-
turas de cada partido ou coligação
para cada sexo nas eleições de 1998
e de 30% a partir cio ano 2000 (Art.
lO, § 3; Art. 80); a regulamentação
do financiamento privado das cam-
panhas (Arts. 17-27) e o controle da
utilização dos recursos públicos com
fins eleitorais (Arts. 73-78).

Um aspecto particularmente crí-
tico do sistema de representação
proporcional brasileiro foi manti-
do intacto. Refiro-me à despro-
porcionalidade na participação das
unidades da Federação na compo-
sição da Câmara dos Deputados.
De fato, a forma pela qual as ca-
deiras cia Câmara são distribuídas
redunda numa flagrante violação
do princípio de igualdade do voto
dos cidadãos recepcionado pelo
texto constitucional (Art. 14). E a
razão deste viés decorre do esta-
belecimento de patamares mínimo
e máximo, da relação vaga/habi-
tant& e da utilização de coeficien-
tes eleitorais diferenciados para
efeito da definição da bancada de
cada unidade da Federação. O re-
sultado é a sub-representação de
algumas e a sobre-representação de
boa parte das outras unidades fe-
derativas pela contaminação do
princípio democrático de compo-
sição cia Câmara dos Deputados
pelo princípio da igualdade fede-
rativa que deveria orientar tão-so-
mente a composição cio Senado
(quadros 1 e 2).
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Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

0,31

1,68

024

1,52

7,98

4,33

1,16

1,78

2,87

3,32

1,42

1,23

10,61

3,51

2,10

5,73

4,71

1,70

8,53

1,62

6,13

0,78

0,16

3,10

21,72

1,03

0,67
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Quadro 1

	

3	 4	.	5

	

Participação	Participação	Relação

	

no eleitorado	no Cãmara dos	representante!

	

do País	(%)	Deputados (%)	habitantes

	0,30	(8) 1,55	60.449

	

1,30	(9)1,75	29.250

	

020	 (8)1,55	47.495

	

1,29	 (8)1,55	298.660

	

7,48	(39) 7,60	321.581

	

4,06	-	(22) 4.28	309.513

	

1,19	(8)1,55	227.743

	

1,81	(10)1,94	280.270

	

2,78	(17) 3.31	265.586

	

2.82	(18)3.50	290.121

	

1,43	(8)1,55	279.479

	

1,19	(8) 1,55	240.979

	

11,14	(53) 10,33	314.578

	

3.03	(17) 3.31	324.167

	

(12) 2,33	275.468

	

6,02	(30) 5.84	300.127

	

4,83	(25) 4,87	295.963

	

1,68	- -- (10)1,94	267.308

	

9,40	(46) 8,96	291.441

	

1,63	(8)1,55	319.832

	

6,46	-	(30)5,84	321.156

	

0,79	(8)1,55	-	153.663

	

0,16	(8)1,55	30.891

	

3,32	(16)3,11	304.703

	

21,98	(70)13,64	487.416

	

1,02	(8)1,55	203.002

	

0,59	(8)1,55	131.080

6

Coeficiente
eleitoral!

Câmara dos
Deputados

26.194

95.399

22.175

107.038

106.508

120.503

124.872

121.121

109.082

85.540

102.674

99.743

136.067

101.300

- 98.957

132.562

115.608

93.713

154.652

129.927

67.700

57.461

15.784

146.255

223.017

74.151

51.646

2
Unidade da	 Participação
Federação	na população

do País 1966 (%)

Fontes: Tribunal Superior Eleitoral, IBGE.

out-dez/98
	

REVISTA Do LEGISLATIVO 53



SISTEMA ELEITORAL E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Quadro 2
Eleições 1998- N 2 de votos de candidatos eleitos

para a Câmara dos Deputados
Unidade	 Candidato	 Candidato

da	 mais	 menos
Federação	 votado	 votado

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso d
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Pernambuco
Piauí	-
Rio de Janeiro
Rio Grande do NortE
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

21.556
82.772
13.466
93.537

192.989
124,356
96.405
75.241

120.705
96.534
81.626
79.655

217.087
92.223
80.324

173,600
116.262
263.015
163.572
213.894

34.913
15.234
91.815

306.988
82.565
48.088

5.477
25.525

- 6.516
38.427

- 37.664
43.784
43.414
40.230
41.700
37.740
45.592
19.169
37.854
31.731
16.758
35.958
42.547
13.635
51.509
41.680
15.220
5.253

45.043
37.604
27.025
23.759

o

Fonte: Folha de S. Paulo, 11/10/98, Especial, p5.

Adicionalmente, em função cia dis-
tribuição da votação dos partidos en-
tre as diferentes unidades federativas,
amiúde, produz-se uni descompasso
entre o total de votos obtidos pelos
partidos e a representação alcançada
na Câmara dos Deputados (quadro 3).

Fm decorrência dos diferenciais na
magnitude de nossas circunscrições
eleitorais, aqueles partidos cuja vota-
ção é mais concentrada nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste ten-
dem a ser beneficiados em relação
àqueles cuja votação é mais concen-

irada nas Regiões Sudeste e Sul, o que
poderia ser solucionado pela altera-
ção da magnitude de nossas circuns-
crições eleitorais, de maneira a obter
uma maior proporcionalidade entre
população/eleitorado e número de re-
presentantes na Câmara.

54 REVISTA 10 LEGISI.ATIVO	 out-dez/98



SISTEMA ELEITORAL E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Quadro 3

Eleições 1998 - Partidos com representação na Câmara dos Deputados

% de votos nacional

demanda por representatividade
subjacente à proliferação de peque-
nas agremiações é fortemente con-
trariada pelo dispositivo constitucio-
nal que veta a criação e o funciona-
mento de partidos políticos esta-
duais.

Outro aspecto de nosso sistema
eleitoral que tende a beneficiar os
pequenos partidos e que se consti-
tui em uma fonte adicional de
distorções do sistema proporcional
brasileiro foi mantido: a permissão
de coligações nas eleições proporcio-
nais (Art. 6v). Com efeito, a esse res-
peito, a Lei Eleitoral sanciona regras
eleitorais que se constituem em for-
tes incentivos à estratégia partidária
de maximização de votos com base

Partidos

PSDB

PFL

PMDB

PT

PPB

PTB

PDT

PSB

PL

PPS

PC do 1

PRONA

PSD

PsC

PMN

Pv

PST

PSL

TOTAL

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral,

Com relação a sua capacidade de
representar a dispersão de preferên-
cias cio eleitorado, nosso sistema pro-
porcional encontra-se eivado de in-
consistências. Congruente Com o
princípio de que, em um sistema
proporcional, é a fragmentação cio
eleitorado, ao longo de opções polí-
tico-particiárias e ideológicas diferen-
tes, o fator determinante básico do
número de partidos políticos atuan-
tes em um sistema político, a legis-
lação pertinente caracteriza-se pela
inexistência de grandes obstáculos
à criação de outros partidos e por
uma relativa liberalidade no trata-
mento dispensado aos pequenos
partidos quanto à sua participação
nas disputas eleitorais. Contudo, a

% de cadeiras na Câmara

19,3

20,7

6,0

1,3

1,7

6,0

4.9

3,7

2,3

0,6

1,4

0.2

0,6

0,4

1,4

1,2

1,2

1,2

o13

na aritmética eleitoral, visando con-
tornar eventuais dificuldades em al-
cançar o coeficiente eleitoral por
meio do recurso às coligações: a)
permissão da formação de coligações
estaduais concorrentes com as de
nível nacional; b) formação de coli-
gações somente para fins eleitorais;
e c) acesso de todos os partidos po-
líticos ao horário eleitoral gratuito
com base em regra de pro-
porcionaliclade. A esse respeito, é
digno de atenção o fato de que, em
Minas Gerais, nas últimas eleições
para a Câmara dos Deputados, ape-
nas três candidatos obtiveram um
total de votos superior ao coeficien-
te eleitoral, sendo que nenhum dos
candidatos à Assembléia Legislativa

17,5

17,3

15,2

13.2

11,3

5,7

5,7

3.4

2,5

1,3

1,3

0,9

0,8

0,7

0.5

0,4

0,3

0,3

100%

out-dez/98	 REVISTA no LEcs11Ivo 55



(14)
3(9)
? (5)
?(7)

? (6)
3(8)

(8)
? (4)

?(3)
? (5)

(3)
? (2)

(1)
o
O

?(1)
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tenha atingido o respectivo coefici-
ente eleitoral.

Além do incentivo à proliferação
de pequenos partidos, do ponto de
vista da transformação de votos em
cadeiras, o resultado é um processo
de transferência de votos entre par-
tidos e candidatos que sanciona pa-
tamares distintos de votos para a
obtenção de representação e que

contraria as intenções manifestas no
voto do eleitor.

Também nas eleições estaduais
e no Distrito Federal, observam-se
distorções em virtude da fórmula
de distribuição das cadeiras entre
os partidos e da ocorrência de co-
ligações partidárias. A título de
exemplo, dos partidos que alcan-
çaram representação na Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais nas últimas eleições, dois de-
les, Partido Social Cristão (PSC) e
Partido Social Trabalhista (PST) re-
ceberam, respectivamente, um to-
tal de votos de 49.818 e 53.053,
diante de um coeficiente eleitoral
para as eleições de deputado esta-
dual da ordem de 96.325 votos
(quadro 40.

Quadro 4
Eleições 1998- Minas Gerais - Assembléia Legislativa

Partidos políticos
	

% do total de votos do Estado
	

% de cadeiras obtidas
(N 2s absolutos)

PSDB
PMDB
PT
PFL
PTB
PDT
PPB
PSD
PMN
PSB
PL
Pps
PSN
PTN
PC 
PST
PSC
Pv
PRor
PAN
PT dc
PCB
PSTU
PSL
PRN
PRP
h'UU

PRTB
Total

18,41
12.30
9,35
8,86
8.40
8.15
7,74
520
4,46
3,90
3,74
2,69
1,64
1,04
0,96
0,72
0,67
0,51
0,31
026
0,14
0,13
0,11
0,10
0.08
0,07
0.04
0,03

100,0

O
o

00:0(77)

Fonte Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Apesar de que, para efeito da
distribuiçào de cadeiras entre os di-
ferentes partidos, seja possível di-
zer que todas as leis eleitorais pri-
vilegiem os grandes partidos no
sentido de atribuir-lhes um núme-
ro de vagas superior àquele que
seria proporcional à sua votação
(Rae, op.cit.), flOSSO sistema pro-
porcional caracteriza-se pela ado-
ção de procedimentos relativos à
transformação de votos em cadei-
ras (fórmula D'Hondt de maiores
médias) cujos efeitos despropor-
cionalizantes geram benefícios para
os maiores partidos, superiores
àqueles verificados nos sistemas

N 2 partidos
com	 5
representação

Eleições	 1982

Distorção média	2,32

Além disso, do ponto de vista da
contabilização clãs preferências ma-
nifestas dos eleitores pelo voto, al-
gum progresso pode ser detectado
nas últimas eleições. Apesar de que
as dificuldades na utilização da urna
eletrônica, principalmente aquelas
decorrentes da ordem de votação
estabelecida para os diversos cargos
em disputa tenham sido responsá-
veis, no primeiro turno das eleições
deste ano, por urna parcela dos vo-
tos brancos e nulos, não resta dúvi-
da de que o uso mais disseminado
deste dispositivo tenha produzido

proporcionais que se utilizam de
outras fórmulas. Dado o tabu da
indivisibilidade dos mandatos, res-
ta-nos, contudo, a possibilidade de
opção por fórmulas que, alternati-
vamente, beneficiam os grandes ou
os pequenos partidos.

Apesar das distorções provo-
cadas pela sistemática de distribui-
ção das vagas na Câmara dos De-
putados entre as unidades da Fe-
deração, note-se que a diferença
entre o percentual de votação dos
partidos com representação e o
percentual de cadeiras obtidas tem
diminuído de maneira consistente
desde 1982 (quadro 5).

11	19	18	18

1986	1990	1994 1998

1,99	1,06	0,88	0,69

corno resultado líquido urna expres-
siva diminuição no montante de vo-
tos brancos e nulos.

A comparação entre os índices de
votos brancos e nulos das últimas
eleições com os índices das eleições
realizadas em 1994 indica que, na-
quelas unidades da Federação em
que todos os eleitores puderam vo-
tar usando a urna eletrônica
(Alagoas, Amapá, Distrito Federal,
Rio de Janeiro e Roraima), com a
notável exceção dos votos para pre-
sidente, houve um acréscimo expres-
sivo dos votos válidos.

No caso das eleições proporcio-
nais, não houve sequer um caso em
que os votos brancos e nulos nas
eleições deste ano tenham supera-
do aqueles observados nas eleições
de 1994. Somando-se os índices de
votos brancos e nulos para os dife-
rentes cargos proporcionais, obtém-
se uma média nacional de 19,1% em
1994 e de 8,5% em 1998.

Em relação às eleições majoritá-
rias, o número de votos brancos e
nulos caiu em todas as unidades da
Federação entre OS pleitos de 1994 e
1998. No caso das eleições para go-
vernador, com urna única exceção
(Paraíba), houve diminuição dos
votos brancos. Mesmo com a eleva-
çào dos votos nulos em 11 Estados
(Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina),
a média de votos nulos nas eleições
de 1998 foi inferior àquela observa-
da em 1994. Na votação para Presi-
dente da República, com a exceção
de alguns Estados (Bahia. Goiás,
Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do
Norte. São Paulo e Sergipe), nos de-
mais houve redução do número de
votos brancos para presidente, o que
contribuiu para a diminuição da
média nacional de 9,3% para 8%. Já
em relação aos votos nulos, obser-
va-se uma elevação entre 1994 e
1998, de maneira que a média nacio-
nal sobe de 9,6% para 10,7%. A mé-
dia nacional de votos brancos e nu-
los nas eleições para os diversos car-
gos majoritários caiu pela metade
entre 1994 e 1998, ou seja, de 20,3%
para 10,1% (quadros 6 e 7).

Levando-se em consideração o
efeito adicional do uso da urna ele-
trônica no sentido de prevenir a ocor-
rência de fraudes tanto durante o
período de votação quanto durante
a fase de apuração dos votos, há que
se admitir que, depois de aberta a
caixa de Pandora do sistema propor-
cional brasileiro, ao final, resta al-
gum motivo para a esperança.	•

Quadro 5
Câmara dos Deputados - Eleições 1982/1998

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral.
Nota: Distorção média calculada a partir da média do somatório da

diferença entre o percentual de votação nacional (votos nominais
e de legenda) e o n percentual de cadeiras obtidas por partidos
com representação na Câmara dos Deputados.
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Quadro 6
Eleições 1994/1998 - Unidades da Federação - Cargos proporcionais

Unidade	 Votos	em branco %	 Votos nulos %
do Federação	

Câmara	Assembléias	Câmara	Assembléias

Eleições	 94	98	94	98	94	98	94	98

AC	 16,8	6,4	8,3	3,6	16,4	6,2	1c44,7

Al-	 21,1	7,0	16,3	6,4	-.	28,1	6,5	22,0	6,4

AP	 14.5	1,7	6,2	1.3	- 16,0	2,1	82	2,1

AM	 13,7	6,2	10,6	5,2	--	16,7	5.6	11,8	4,8

BA	 18,3	11,4	18,6	10,7	25,3	11,8	20,9	11,9

CE_	 18,2	10,2	14,3 -	8,5	19,5	9,2	15,3	8,8

DF	 11,0	3,9	10,1	3,3	20,8	2,9	16,1	3,1

ES	 18,5	11,0	12,8	7,6	23,2	82	16,9	6,7

GO	 18,8	10,7	14,6	7,8	22,3	10.1	16,5	8,3

MA	 22,0	14.0	14,7	7,4	17,6	11,3	13,3	8,4

MT	 17,7	11,3	12,9	7,4	23,1	12,4	15,7	10,2

MS	 16,6	9,9	10,8	7,0	20,3	10,1	14,8	8,6

MG	 21,2	12,5	19,6	11.1	23,8	11,3	19,2	10,5

PA	 20,6	10,7	15,3	7,4	23,1	9,1	17,9	7,1

PB	 19,0	13,5	17,8	9,8	22,0	15,6	18,4	13,6

PR	 16,6	9,5	12,0	8,0	- 24,6	11,5	20,6	10,3

PE	 19,4	13,5	18,9	12,0	28,0	10.7	22,7	10,0

P1 	 18,9	13,6	14,4	9,1	18,8	16,8	15.3	102

RJ	 9,5	5,3	7,7	5,1	-	28.3	5,2	24.1	5,6

RN	 19,8	13,2	17.2	9,2	21,4	12,5	18,4	10,6

RS	 16,5	9,6	13,7	7,5	20,8	7,0	15,8	6.3

RO	 17,5	10,3	11,4	5,9	212	11,1	14,1	7,4

RIR	 8,1	2,5	6.5 -	1,8	11,7	3,1	9,3	1,9

SC	 19,0	10,1	11,7	6,4	21,9	10,418,7	8,8

SP	 12,0	9,9	13,1	9,6	30,1	9,9	28,1	9,5

SE	 18,1	14,4	1	13,0	7,9	21,7	15,5	16,2	10,4

TO	 17,3	9,4	12,9	6.5	14,5	7,8	11,1	7,2

Brasil	 16,2	9,7	14,1	7,2	25,0	9,4	21,0	7,9

Fontes: Nicolau7: Tribunal Superior Eleitoral.
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Quadro 7
Eleições 1994/1998- Unidades da Federação - Cargos majoritários

Unidade	 Votos em branco %
	

Votos nulos %
da Federação	Presidente	Senado	Governador

	
Presidente	Senado	Governador

Eleições	94	98	94	98	94*98
	

94	98	94	98 94'	98

AO

AL
AP

AM

BA

CE
DF

ES

GO
MA

MT

MS
MG
PA

P8

PR

PE
P1

RJ
RN

RO
RR

Sc
SP

SE
TO
Brasil

1,6

13,3
-	4,8

5,9
-	

13,9
12,8

-	4,0

8,0

9,4
19,2
7.4

-	
6,8-	

10,8
-	

11,8
- 13,6

-	9.7

ILÓ

-	13,7

-	7,9

- 8,6
-	4,4

6,9
-	

5,9
12,1

• 11,5
9.3

	

7,3	41,0	9,5	13,5

	

6,3	64,6	9,0	25.5

	

1,3	34,2	2,0	9,7

	

5,1	51,6	8.3	14,3

	

14,2	66,6	 179	27,0

	

8,3	56,8	19,3	- 15,6

	

1,8	36.3	370'	91

	

6,9	58.4	14.5	1,1

	

10,0	40,6	11,9	T9T

	

• 138	65,3	25,0	30,6

	

82	59.3	12.2	232

	

5,8 ' 47,7	15,1	17,5

	

9.4	75.4	19,3	23,1

	

7.0	62,714,1	27.6

	

13,2	55,9	20,0	22,0

	

7,2	47,2	12,7	14,5

	

10,8	66,6	20,5	22,8

	

13,8	54,5	21,1	25.8

	

3,3	48,9	7,1	11,4

	

14,7	49.9	16,3	17,7
•

	

7,0	- 53 -12	12,8	14,3

	

7,9	54,6	13,5	16,5
•	1,6	2,83,5 	11,1

	

6,5	56,6	13,9	15,3

	

6,3	49,5	9.5	 14,4

	

13,2	70,7	15,0	12,3

	

9.3	54,0	14,3	17,3

	

• 8.0	55,7	13,4	17,9

10,8
7,4

• 0,7"

6,4
26,3

17.0
1,1''

13,4
5,9..

18,3
12,7

6.4"
94**

5,9"

22.3

13,5
14,4

• 2,7"

• 'F2,T

77••
• 0,9"

11,2
4,8"
53**
15,1
98

	

7,6	12,1	13,0
•	16,3	21,1	35.0

	

4.5	11,2	7.7
•	7,3	9,6	10,3

	

• 13.9	13,9	26.1

	

7,8	11,2 	17,3
•	7,0	8.0	' 17,4

	

7,9	-9:1	18,5
•	8.8	9,2 	18,8

	

11,3	12,7	238

	

10,2	7,4	16.9

	

8,1	9.0	14,6

	

- 10,4	23,8
•	8,7	9,3	20,3

	

• 1i;8 ' 15,4	25,0

	

7.1	9,3	16.6

	

13,7	14,1	29:5

	

15,4	11,7	18,5

	

8,9	12:023.1

	

11,1	11,2	23,0

	

5,5	6,8	14,0

	

6,1	8,8	16,1

	

5,4	11,7	8,9

	

6,4	7:3	16,6

	

9,5	10,2	22,9

	

14,4	12,7	18,9

	

10,7	10.9	12.5

	

9.6	10,7	21,4

	8,9 	4,4	7.5

	

23,5	10,7 ' 25.6

	

8.8	2,5 ' 5,1"

	

7,9	4.1	'	9,2

	

16.8 '	9,4 '	9.7

	

10,9	5,3	7,20

	

6,9	6.9 34"

	

9,0	6.8	5.7

	

9.5	6.8	4,1"

	

12,5	6.3	7,7

	

9.3	6.2 •5•9

	

10,2	5.4 4,6"

	

17,0 ' 9,1	74"
8,8 ' 6,2 ' 6X-

	

14 , 7 ' 8.3	12,8

	

10.1 '	59 '	9,3

	

13,1	11,0	11,6

	

94	75 '52"

	

15,3	8,9 ' 8.2"

	

10,0	8,1	8.1
33**

	

9,7	5,2 ' 52"
72 ' 3.5 ' 4,5"

	

8,8	5.0	6,4

	

10.4	9,4	6.4"

	

10.4	11.5

	

7.5	4,8	5,1

	

10,9 • 8,0	7,6

Fontes: Nicolau, op. cit.;
Tribunal Superior Eleitoral.

Notas: Dados para governador em 1994 relativos apenas ao primeiro turno.
Média da soma dos percentuais do primeiro e segundo turnos.

Notas
1 Campbell, Angus et. Alli. (1967). "The

American Voter - An Abridgement".
John Wiley & Sons. New York.

Rae, Douglas W. (1967). "The Political
Consequences of Electoral Laws". Yale
University Press. New Haven.

2 Constituição Federal, Art. 27, caput;
Art.32, § 32,

out-dez/98

Idem. Art. 29, IV.
Lei n2 9.504, de 30 de setembro de 1997

5 Também em relação ao número de com-
ponentes das Câmaras Municipais,
observam-se grandes distorções, já
que a legislação pertinente, na prática,
sanciona diferentes relações vaga/ha-
bitante.

6 Além do coeficiente eleitoral (quota sim-

pies ou quota Hare) e cumpridas as
modestas exigências legais, não exis-
te qualquer cláusula de exclusão ou de
barreira à representação parlamentar
dos pequenos partidos no Brasil.

Nicolau, Jairo Marconi. (Org.). (1998).
"Dados Eleitorais do Brasil" (19821
1996). iuperj/Ucam. Editora Revan. Rio
de Janeiro.
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