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Como é o cálculo da Justiça Eleitoral 
A Justiça Eleitoral soma todos 
os votos válidos, que são divi-
didos pelo número de vagas 
disponíveis na eleição. O resul-
tado é o quociente eleitoral. 
Se der fração, ela é desprezada 
se igual ou inferior a 0,5 e ar-
redondada para cima se maior.

No caso da ALMG na úl-
tima eleição, o número total 
de 10.404.855 votos válidos 

foram divididos pelas 77 ca-
deiras, para se chegar ao quo-
ciente eleitoral de 135.128. 
Esse foi o número mínimo de 
votos para um partido ou co-
ligação entrar na Assembleia 
de Minas em 2014.

Na sequência, a Justiça 
Eleitoral divide a votação to-
tal de cada partido ou coliga-
ção (votos nos candidatos + 

votos na legenda) pelo quo-
ciente eleitoral. O resultado é 
o quociente partidário, o nú-
mero de cadeiras a que terá 
direito cada partido ou coli-
gação. Aqui, a possível fração 
é sempre desprezada.

No caso da ALMG, a aplica-
ção do quociente eleitoral dei-
xou de fora 10 entre os 32 par-
tidos que disputaram, sozinhos 

ou coligados, a eleição de 2014.
Hotsite – Essas e outras in-
formações sobre as eleições 
de 2018 estão detalhadas no 
hotsite sobre o assunto, no 
Portal da Assembleia  (almg.
gov.br). Ele traz diversos 
conteúdos especiais, da TV 
Assembleia, da Rádio Assem-
bleia e da Assessoria de Im-
prensa da ALMG. 

Eleitos para Assembleia de Minas são
definidos pelo sistema proporcional

O Brasil tem, atualmente, 35 
partidos políticos registrados 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Todos eles disputarão 
as eleições a deputado esta-
dual em outubro, sozinhos ou 
agrupados em sete coligações. 
São mais de 1,3 mil candidatos 
cadastrados para as 77 cadei-
ras da Assembleia Legislativa, 
mais do que os 1.033 de 32 
partidos que participaram das 
eleições anteriores, em 2014.

Já para deputado federal, 
quase 900 candidatos que-
rem conquistar uma das 53 
vagas por Minas.

Nos dois casos, os parla-
mentares são eleitos pelo siste-
ma proporcional de lista aber-
ta. Aqui, a primeira dificulda-
de é compreender que, quan-
do escolhemos deputados, es-
tamos votando em partidos 
ou coligações. Mesmo quando 
votamos em alguém, primei-
ramente votamos no partido 
desse candidato.

Só depois de apurados os 
votos que cada partido ou co-
ligação recebeu e distribuídas 
as vagas entre eles, é que veri-
ficamos quem foram os depu-
tados mais votados e aqueles 
que ocuparão as vagas.

Por isso, o resultado da 
apuração não é uma sim-
ples soma de todos os votos, 
é mais complexo do que isso 
e envolve os quocientes elei-
toral e partidário. A aplicação 

desses quocientes decorre jus-
tamente do sistema propor-
cional de lista aberta.

O sistema é chamado de 
“proporcional” porque os par-
tidos devem receber as vagas 
na proporção dos votos rece-
bidos. Assim, se um partido 
tem 10% dos votos para depu-
tado estadual, deve ficar com 
10% das vagas na Assembleia. 
Na prática, esse partido ficaria 
com sete ou oito cadeiras no 
Legislativo de Minas, e elas se-
riam distribuídas para os candi-
datos com mais votos na cha-

pa do partido ou da coligação.
A expressão “lista aberta” 

decorre do fato de que o elei-
tor escolhe seu candidato entre 
aqueles apresentados por um 
partido ou uma coligação. Lem-
brando que o voto será sem-
pre partidário, mas que tam-
bém pode ser nominal, dado 
num candidato específico, ou 
somente na legenda partidária.

Quando há coligações, 
elas apresentam lista única 
com o nome de todos os can-
didatos dos vários partidos 
que a compõem.

Ou seja, nesse sistema, é 
preciso primeiro saber quais fo-
ram os partidos mais votados, 
para então distribuir as vagas 
proporcionalmente entre esses 
partidos. Assim, temos que: o 
quociente eleitoral é o número 
mínimo de votos que um parti-
do ou uma coligação deve ob-
ter para ter um ou mais repre-
sentantes na Câmara dos De-
putados e nas assembleias le-
gislativas; e o quociente parti-
dário é o total de vagas a serem 
distribuídas a cada partido que 
superou o quociente eleitoral.

O caminho do voto na eleição para o Poder Legislativo envolve os quocientes eleitoral e partidário

Guilherme Dardanhan
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio do 
Instituto Federal de Minas Gerais, de Ponte Nova

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
9h50

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 5.367/18 (turno único), 
do governador Fernando Pimentel, que autoriza a abertura de créditos 
suplementares em favor do Tribunal de Contas do Estado e do Fundo do 
Tribunal de Contas do Estado

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado 
Rogério Correia, que institui a Zona da Mata mineira como Polo Agroe-
cológico e de Produção Orgânica

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 2.648/15 (turno único), da deputada Arlete Magalhães, que institui o 
Junho Vermelho, dedicado à conscientização quanto à doação de sangue

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 

pareceres sobre 19 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 

PL 5.190/18 (1º turno), do deputado João Leite, que dispõe sobre o re-
conhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias no Estado

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições da comissão
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Tribuna Livre – desafios da educação para o novo governo
 1h Panorama – Ódio nas eleições
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária Pró-ferrovias Mineiras (9/8/2018) 

– debate a preservação e a modernização da malha ferroviária 
mineira

 5h20 Palestra – Lei eleitoral, reforma política, participação da mulher, 
com Edilene Lobo 

 6h30 Via Justiça – Alienação parental
 7h Zás – Grupo Njira
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Ódio nas eleições
 9h Sala de Imprensa – Eleições no jornalismo impresso
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – poeta e escritora Adélia Prado
 13h Horário Eleitoral Gratuito

 13h25 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa  – Eleições no jornalismo impresso
 20h05 Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Tribuna Livre (reprise) – desafios da educação para o novo 

governo
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 24.019

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
acesso a dados de vítimas, testemunhas e agentes de segurança cons-
tantes de registros de evento de defesa social. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.020
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entida-
des do Terceiro Setor. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.022
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui a política 
estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas ru-
rais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.026
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Poder 
Executivo a realizar operação de crédito que especifica. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.0357
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Execu-
tivo. Discussão em 1º turno


