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SISTEMA ELEITORAL 

 No Brasil - foi definido pelo Código Eleitoral - Lei 4.737/1965

 e mantido pela Constituição Federal de 1988

 É o único da história de nosso país não revisto após a promulgação de uma
nova Constituição.

 O sistema atual vigora há mais de 05 décadas
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SISTEMA ELEITORAL

 Na CF de 1988 – temos 03 sistemas
eleitorais distintos, que são detalhados
no Código Eleitoral:

1. eleições proporcionais para a
Câmara dos Deputados, espelhado nos
legislativos das esferas estadual e
municipal;

1. eleições majoritárias com 01 ou 02
eleitos para o Senado Federal;

1. eleições majoritárias em dois turnos
para a Presidência da República e
demais chefes dos Executivos nas
outras esferas – Estadual e Municipal.

 A CF de 1988 define ainda, em seu
artigo 14:

 "sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos

 princípio que pauta os três sistemas
eleitorais presentes no país.
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SISTEMA ELEITORAL

 O sistema eleitoral Majoritário /
Brasil:

 utilizado para eleger os chefes do
Poder Executivo de todas as esferas
(presidente, governador e prefeito
princípio que pauta os três sistemas
eleitorais presentes no país. ),

 e também é utilizado para as
eleições ao Senado Federal.

 Uma característica dos sistemas
majoritários no Brasil é a formação
de chapas.

 Os candidatos ao cargo de vice-
presidente, vice-governador e vice-
prefeito, bem como os dois suplentes
de cada senador devem registrar sua
candidatura junto com a candidatura
do titular da chapa.

 Quando o eleitor vota, ele escolhe
apenas o titular, sendo que o vice ou
suplente é eleito automaticamente.

 Este sistema, apesar de amplamente
empregado para o Poder Executivo
em todo o mundo, é criticado no caso
do Senado, pois alguns suplentes
"usam" a imagem do titular para
eventualmente assumir o cargo em
seu lugar.
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SISTEMA ELEITORAL

 Nas eleições para a Câmara dos
Deputados e para os órgãos
legislativos estaduais e municipais,
a Constituição Federal preconiza o
uso de um sistema proporcional.

 Na esfera federal, a eleição deve
ser realizada, de forma separada,
em cada um dos estados e
territórios.

 Candidatos à Câmara só poderão
ser votados no estado em que se
lançam candidatos, e concorrerão
apenas às cadeiras reservadas
àquele estado.

 Além dessas restrições, a CF impõe
ainda o limite mínimo de 08 e
máximo de 70 deputados para cada
estado, definidos de forma
proporcional à população de cada
um dos estados – artigo 45, § 1º da
CF de 1988.

 A Lei Complementar nº 78, de 30
de dezembro de 1993, estabelece
que o número de deputados não
pode ultrapassar 513.

 E que cabe ao IBGE fornecer os
dados estatísticos para a
efetivação do cálculo.

 Feitos os cálculos, o TSE
encaminha aos Tribunais Regionais
Eleitorais e aos partidos políticos o
número de vagas a serem
disputadas.
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LEI COMPLEMENTAR 78 de 1993

Disciplina a fixação do número de Deputados, nos termos do art. 45, § 1º, da
Constituição Federal.

Art. 1º Proporcional à população dos Estados e do Distrito Federal, o número de
deputados federais não ultrapassará quinhentos e treze representantes, fornecida, pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano anterior às eleições, a
atualização estatística demográfica das unidades da Federação.

Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos Estados e do Distrito Federal,
o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos partidos
políticos o número de vagas a serem disputadas.

Art. 2º Nenhum dos Estados membros da Federação terá menos de oito deputados
federais.

Parágrafo único. Cada Território Federal será representado por quatro deputados
federais.

Art. 3º O Estado mais populoso será representado por setenta deputados federais.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 30 de dezembro de 1993, 172º da Independência e 105º da República.
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SISTEMA ELEITORAL

 O Código Eleitoral determina:

 Voto Obrigatório – Direto e Secreto
– art. 82

 Eleição direta para o Senado
Federal, para Prefeito e Vice-Prefeito
- adota-se o princípio majoritário –
art. 83

 Eleição direta para a Câmara dos
Deputados, Assembleias
Legislativas e Câmaras Municipais -
princípio da representação
proporcional – art. 84

 Eleições simultâneas – art. 85

 Somente podem concorrer às
eleições candidatos registrados por
partidos, e estes com
funcionamento e registro na
circunscrição do pleito – art. 86 e 90
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SISTEMA ELEITORAL

O Código Eleitoral brasileiro determina
ainda que o sistema proporcional
utilizado é um sistema de:

 Lista Aberta onde os votos são
nominais aos candidatos

 Listas partidárias - são compostas
pelos membros mais votados de cada
partido.

 Nesse tipo de sistema, cada partido
obtém um número de vagas
proporcionais - relacionada à soma
dos votos de todos os seus candidatos,
e de todos os votos recebidos pelas
legendas partidárias.

 E estas vagas são distribuídas, pela
ordem, aos candidatos mais votados
daquele partido ou coligação.

 Sendo que o candidato pelo sistema
proporcional – deverá obrigatoriamente
ter recebido, pelo menos 10% do
quociente eleitoral – caso contrário,
não será declarado eleito – artigo 108
do Código Eleitoral:

 Art. 108. Estarão eleitos, entre
os candidatos registrados por um
partido ou coligação que tenham
obtido votos em número igual ou
superior a 10% (dez por cento) do
quociente eleitoral, tantos
quantos o respectivo quociente
partidário indicar, na ordem da
votação nominal que cada um tenha
recebido.

(Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art4
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SISTEMA ELEITORAL

 Voto Eleição Proporcional x
Quociente Eleitoral

 O sistema eleitoral proporcional
busca que todos os partidos
tenham representação.

 Essa representação se dá através do
número de votos por eles recebidos -
é estabelecida uma proporção entre
o número de votos e o número de
cargos (cadeiras em disputa).

 Quem recebe mais votos, consegue
mais cargos e vice-versa.

 O voto proporcional é usado nas
eleições de deputados e
vereadores.

 O quociente eleitoral é definido 
como o total de votos válidos 
dividido pelo número de vagas

 são os votos dados para candidatos 
individuais e os votos dados também 
só para o partido (voto de legenda)

 mas não são computados os votos 
os brancos nem os votos nulos.  



10

SISTEMA ELEITORAL

 Voto BRANCO:

 Esse voto é registrado apenas para

fins de estatística da Justiça Eleitoral;

 Não é computado como voto válido,

 Não vai para nenhum candidato,

partido político ou coligação.

 Com introdução do sistema
proporcional no Brasil, com o Código
Eleitoral de 1932, entendeu-se que
deveriam ser contados os votos
em branco para definição do
quociente eleitoral.

 O debate foi encerrado com a
determinação da nova Lei Eleitoral
– a Lei nº 9.504/97 – de que:

 “nas eleições proporcionais,
contam-se como válidos apenas
os votos dados a candidatos
regularmente inscritos e às
legendas partidárias.”
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SISTEMA ELEITORAL

 Quociente Eleitoral – Código Eleitoral:

 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.

 Quociente Partidário – Código Eleitoral:

 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. 
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SISTEMA ELEITORAL

 O Código Eleitoral permite a formação de coligações entre partidos para

eleições majoritárias.

 Desde as eleições de 2020 – as coligações proporcionais ESTÃO

PROIBIDAS / ABOLIDAS – Reforma Eleitoral de 2017.

 Pois até as eleições de 2018 - era a forma de conseguir um maior número de

cadeiras, especialmente no caso de partidos pequenos que não obtém o

quociente eleitoral – e daí então não as obteriam suas cadeiras sozinhos.
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SISTEMA ELEITORAL

Código 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.

 Art. 112. Considerar-se-ão suplentes
da representação partidária:

 I - os mais votados sob a mesma
legenda e não eleitos efetivos das
listas dos respectivos partidos;

 II - em caso de empate na votação, na
ordem decrescente da idade.

 Art. 113. Na ocorrência de vaga, não
havendo suplente para preenchê-la,
far-se-á eleição, salvo se faltarem
menos de nove meses para findar o
período de mandato.
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SISTEMA ELEITORAL

 Voto Branco ou Nulo como forma de protesto.



 Muitas pessoas costumam falar que, no caso de uma eleição ter 50% dos
votos nulos, o pleito seria repetido, criando oportunidade para o registro
de outros candidatos.

 Isso não é verdade – pois a eleição somente seria anulada caso a Justiça
Eleitoral considerasse que houve fraude, como falsidade ou compra de
votos, atingindo mais de 50% dos votos.
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SISTEMA ELEITORAL

 CÓDIGO ELEITORAL

 CAPÍTULO VI - DAS NULIDADES DA VOTAÇÃO

Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições

federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal

marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.

§ 1º Se o Tribunal Regional na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional

levará o fato ao conhecimento do Procurador Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada

imediatamente nova eleição.

§ 2º Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo o Ministério Público promoverá, imediatamente a punição dos

culpados.

§ 3o A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato

de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições,

independentemente do número de votos anulados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADIN Nº

5.525)

§ 4o A eleição a que se refere o § 3o correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será:(Incluído pela Lei nº 13.165, de

2015)

I - indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato; (Incluído pela Lei

nº 13.165, de 2015)

II - direta, nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5525&processo=5525
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art4
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5525&processo=5525
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art4


16

SISTEMA ELEITORAL

 A Nulidade do artigo 224 - tem relação com as causas de nulidade da votação
(artigos s. 220 e 221 respectivamente)

 Como, por exemplo, cédula falsa, compra de voto, fraude eleitoral, votação feita
fora do horário ou dia estipulado etc...

 Assim sendo a Nulidade (do art. 224) não tem nenhuma relação com os
votos nulos ou brancos por manifestação apolítica do eleitor.

 Não existe qualquer previsão de que havendo a maioria de votos nulos ou
brancos a eleição será refeita.



CÓDIGO ELEITORAL 

Art. 220. É nula a votação:

I - quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, ou constituída com ofensa

à letra da lei;

II - quando efetuada em folhas de votação falsas;

III - quando realizada em dia, hora, ou local diferentes do designado ou encerrada antes

das 17 horas;

IV - quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios.

V - quando a seção eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto nos §§ 4º e

5º do art. 135. (Incluído pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)

Parágrafo único. A nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou

dos seus efeitos e o encontrar provada, não lhe sendo lícito supri-la, ainda que haja

consenso das partes.

Art. 221. É anulável a votação:

I - quando houver extravio de documento reputado essencial; (Renumerado do

inciso II pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)

II - quando fôr negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar, e o fato constar da

ata ou de protesto interposto, por escrito, no momento: (Renumerado do

inciso III pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)

III - quando votar, sem as cautelas do Art. 147, § 2º. (Renumerado do

inciso IV pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)

a) eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas

individuais de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido;

b) eleitor de outra seção, salvo a hipótese do Art. 145;

c) alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4961.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4961.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4961.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4961.htm#art46


JUSTIÇA ELEITORAL - 89 ANOS DE BRASIL

 As primeiras disposições eleitorais
no Brasil datam da Constituição
de 1824 - a primeira do país.

 A Justiça Eleitoral foi criada
somente em 1932 – com o
advento do Primeiro Código
Eleitoral – Decreto nº 21.076 de
24.02.1932

 Ocasião em que se criou a Justiça
Eleitoral, que passou a ser
responsável por todos os trabalhos
eleitorais – alistamento,
organização das mesas de
votação, apuração dos votos,
reconhecimento e proclamação
dos eleitos.

 Em 1932 se introduziu o voto

secreto, o voto feminino e o

sistema de representação

proporcional - pela primeira vez, a

legislação eleitoral fez referência

aos partidos políticos - mas

ainda era admitida a candidatura

avulsa.



 possui uma composição

diversificada, formada por

membros emprestados –

MANDATO DE 02 ANOS;

 além da função jurisdicional,

exerce também funções

administrativas.

 tem a competência para:

1. Editar Resoluções que

disciplinam as normas gerais da

legislação eleitoral;

1. Reponde a Consultas formuladas

por determinados agentes

públicos, como parlamentares e

partidos políticos – somente

sobre matéria eleitoral e de

forma hipotética – Vedada

Consulta referente a Casos

Concretos.

JUSTIÇA ELEITORAL



 Garantir a Seriedade do
Processo Eleitoral;

 Comandar e Organizar as
Eleições;

 Evitar Abusos e Fraudes
Eleitorais;  Preservar Direitos e Garantias

Legais do Cidadão / Eleitor;

 Exercer o PODER DE POLÍCIA
ELEITORAL, processando e
julgando as infrações
administrativas e crimes eleitorais

JUSTIÇA ELEITORAL



 JUÍZ DE DIREITO (JUÍZ DE DIREITO

DA JUSTIÇA ESTADUAL) – Cartório

Eleitoral

 TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS

(ART. 120 DA CF/88) - 07 JUÍZES – 02

Desembargadores do TJ da UF - 02

Juízes de Direito ESTADUAL - 01

Juiz Federal - 02 Advogados

Nomeados pelo(a) Presidente da

República Após Indicação do TJ da

UF.

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(ART. 121 DA CF/88) – 07 MINISTROS

– 03 Ministros do STF - 02 Ministros

do STJ - 02 Advogados Nomeados

pelo(a) Presidente da República –

após Indicação pelo STF.

 PARA TODOS - MANDATO DE 02

ANOS + 2 ANOS DE RECONDUÇÃO

Órgãos da Justiça Eleitoral



DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS

 Quem Diploma os
vereadores e
prefeitos - são os
juízes eleitorais do
respectivo município.

 Quem Diploma os
governadores,
deputados federais,
estaduais e
senadores são
Diplomados pelos
Tribunais Regionais
Eleitorais;  Quem Diploma o

Presidente e Vice-
Presidente da
República é o
Tribunal Superior
Eleitoral.



Legislação Eleitoral nos Dias de Hoje

 Lei 4.737 de 1965 - Código Eleitoral

 Lei Complementar nº 64/90 – Lei das Inelegibilidades

 Lei 9.096/95 – Lei dos Partidos Políticos

 Lei 9.504 de 1997 – Lei das Eleições

 Lei 11.300 de 2006 – Mini Reforma Eleitoral de 2006

 Lei 12.034 de 2009 – Reforma Eleitoral de 2009

 Lei Complementar nº 135/2010 – Ficha Limpa

 Lei 12.891 de 2013 - Reforma Eleitoral de 2013

 Lei 13.165 de 2015 - Reforma Eleitoral de 2015

 Emenda Constitucional 97/2017 – Reforma Eleitoral de 2017

 Lei 13.487/2017 – Reforma Eleitoral de 2017

 Lei 13.488/2017 – Reforma Eleitoral de 2017

 Resoluções editadas pelo TSE – poder normatizador da Justiça Eleitoral.
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OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO !

Marcelo Augusto Melo Rosa de Sousa

E-mail:

melorosaesousa.advs@gmail.com

Blog do Advogado Marcelo Rosa: 

http://marcelorosaadvogado.blogspot.com.br/



A Oficina Municipal agradece sua participação.

Missão

Formar cidadãos para gestão pública e para política local com base em princípios 

democráticos e solidários.

Visão

Uma Federação onde os Municípios gozem de maior autonomia política e 

financeira de modo que cidadãos engajados e gestores competentes possam 

administrar as políticas públicas fundamentais para o bem comum.


