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Resumo

O presente artigo aborda uma comparação acerca da composição da câmara 
baixa de quatro países: Brasil, Espanha, Estados Unidos e França. Inicialmente 
contextualiza o assunto, mediante ligeira descrição dos sistemas eleitorais exis-
tentes, apontando as características afetas a cada país em estudo. Em seguida dis-
corre sobre a composição de cada câmara, relacionando os distritos eleitorais, a 
magnitude de cada um e a respectiva população. Conclui, despretensiosamente, 
pela necessidade de periódica redistritação, para corrigir as distorções do sistema 
eleitoral proporcional.
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Abstract

The paper compares the composition of the lower houses in four countries: Bra-

zil, Spain, the US and France. It describes a few relevants aspects of electoral systems 

of each country and examines the structure of each chamber, relating it to electoral 

districts, their size and population. It poses the need of periodical adjustaments to 

correct emerging distortions. 
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Introdução

As instituições políticas dos diversos países apresentam diferenças considerá-
veis, mas, em sua maioria, seguem alguns princípios básicos. Dentre esses princí-
pios uma regra geral é que, no âmbito do Poder Legislativo, haja duas casas, ge-
ralmente denominadas câmara de deputados e senado, sendo este mais comum 
nos países que possuem alguma descentralização governamental territorialmente 
definida, denominadas estados (Brasil, Estados Unidos), províncias ou regiões 
autônomas (Espanha) ou departamentos (França). A câmara é mais voltada para 
a representação popular, normalmente com maior número de representantes, 
mais jovens e ideológicos, onde os embates legislativos tendem a ser mais acirra-
dos. O senado em geral abriga legisladores mais experientes, representantes das 
divisões geográficas do país, a qual funciona, em tese, como casa revisora. Outro 
princípio, de caráter mais prático que ontológico, é que quanto maior a popula-
ção maior tende a ser o número de membros das casas legislativas.

O desenvolvimento do presente estudo parte do estabelecimento de algu-
mas premissas, no sentido de diferenciar os sistemas eleitorais vigentes nos países 
em estudo – Brasil, Espanha, Estados Unidos e França – para composição das 
respectivas câmaras baixas. 

Segundo os doutrinadores, sistema eleitoral, em sentido estrito, é o procedi-
mento pelo qual se distribuem as cadeiras legislativas entre partidos e candida-
tos. Os sistemas eleitorais existentes são o majoritário, o proporcional e o misto. 
Majoritário é aquele em que é eleito o candidato que obtiver mais votos. No 
proporcional, busca-se eleger os candidatos na proporção dos votos recebidos 
pelos concorrentes. Misto é o sistema que combina características dos anteriores. 

Para os cargos do Poder Executivo o sistema utilizado é o majoritário, bem 
assim para a eleição dos senadores. Usa-se qualquer dos sistemas, para os demais 
cargos do Poder Legislativo, que são os representantes das câmaras baixas, a nível 
nacional, bem como os das casas legislativas dos entes subnacionais, se existentes. 

Nos países unitários, os representantes da câmara baixa são chamados de de-
putados (Espanha, França), nome ao qual é acrescido o qualificativo “federais” 
nos Estados federados, como o Brasil e os Estados Unidos. Neste país são cha-
mados de representatives, pois compõem a House of Representatives, equivalente 
de nossa Câmara dos Deputados, do Congreso de los Diputados, na Espanha e 
da Assemblée Nationale, na França.

O território onde se dá a disputa, isto é, do qual o candidato eleito será 
representante, é o distrito ou circunscrição eleitoral. No âmbito dos entes sub-
nacionais, geralmente corresponde ao respectivo território, na hipótese de voto 
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proporcional, e pode englobar subdivisões denominadas, também, distritos, se 
utilizado o sistema majoritário. 

Outro conceito importante é a magnitude, que significa o número de repre-
sentantes a serem eleitos pelo distrito. Nos sistemas majoritários a magnitude é 
necessariamente um (distritos uninominais). Nos demais pode variar, de baixa a 
média ou alta magnitude (distritos binominais, plurinominais). 

A eleição pelo sistema majoritário pode dar-se por maioria simples, maioria 
absoluta (dois turnos) ou voto alternativo. Pelo método de maioria simples, são 
eleitos os candidatos que obtiverem as maiores votações. Esse sistema é conhe-
cido no Brasil como “voto distrital puro” e é o aplicado nos Estados Unidos. 

Alternativamente à maioria simples, há a maioria absoluta, em dois turnos, 
visto que em um turno só, a possibilidade de se atingir a maioria absoluta é mí-
nima. Na França, se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta, todos os que 
obtiverem mais de 12,5% dos votos no distrito concorrem no segundo turno. 

Visando a resolver as distorções do sistema majoritário, alguns países ado-
tam o sistema proporcional. Um de seus objetivos é garantir que o percentual 
das votações partidárias corresponda ao número de cadeiras conquistadas. 

Para o voto proporcional geralmente adotam-se listas, pois o partido apre-
senta candidatos em número proporcional às vagas em disputa. As listas podem 
ser abertas ou fechadas, com subtipos de lista fechada preordenada (ou bloque-
ada), lista fechada não preordenada, lista flexível e lista livre.

O funcionamento da representação proporcional de lista depende de vários 
fatores, como a fórmula utilizada para distribuição das cadeiras, a magnitude 
dos distritos, o nível de alocação das cadeiras, a existência ou não de cláusula 
de exclusão (ou cláusula de desempenho, chamada popularmente, no Brasil, de 
“cláusula de barreira”), as regras para seleção dos candidatos eleitos de cada lista, 
e a possibilidade de os partidos se coligarem para a disputa. 

Quanto à fórmula para a distribuição das cadeiras, geralmente se utiliza um 
quociente eleitoral (QE), que é a razão entre o total de votos válidos e o número 
de vagas a preencher, utilizando-se determinadas fórmulas. Chega-se, então, ao 
quociente partidário (QP), que é a razão entre o total de votos que o partido ou 
coligação recebeu e o QE, tendo direito a tantas cadeiras quantas indicarem o 
QP. Para que os partidos menores possam obter o QE, portanto, se permitem 
as coligações, ou seja, lançamento de candidaturas por vários partidos reunidos. 

As principais fórmulas utilizadas para distribuição das vagas entre os parti-
dos são o quociente Hare, o Hagenbach-Bischoff, o Droop e o Imperiali. Po-
dendo remanescer vagas não distribuídas, utilizam-se métodos para distribuição 
dos restantes dos votos. Esses métodos se traduzem em divisores, sendo mais 
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utilizados o critério das maiores médias e o das maiores sobras. Os divisores mais 
comuns são o d’Hondt, de maiores médias, utilizado no Brasil, o Sainte-Laguë, 
o Sainte-Laguë modificado e o Huntington.

No tocante à seleção dos candidatos eleitos de cada lista, depende do tipo de 
lista adotada. No Brasil vigora a “lista aberta de voto transferível uninominal”, o que 
significa um único voto em qualquer candidato inscrito, elegendo-se não necessa-
riamente os mais votados em caráter absoluto, mas os mais votados dos partidos ou 
coligações que obtiverem o QE, segundo o respectivo QP. Não há, então, a possibi-
lidade de o eleitor influir na escolha do voto transferido. Uma das maiores distorções 
do sistema é que os eleitos “puxadores de voto” ajudam a eleger candidatos com 
votação inexpressiva, em prejuízo de adversários bem votados e não eleitos. Fenô-
meno semelhante é que um partido que haja obtido considerável número de votos 
dispersos entre vários candidatos poderá eleger alguns deles, mesmo com baixa vota-
ção. Outra distorção é que os candidatos do mesmo partido ou coligação concorrem 
entre si e não apenas contra os de outros partidos e coligações. 

O sistema híbrido, que combina características do majoritário e do pro-
porcional, é chamado no Brasil, impropriamente, de “distrital misto”, que na 
Alemanha denomina-se “representação proporcional personalizada”. 

Câmara dos Deputados do Brasil

Os deputados federais, no Brasil, são eleitos pelo sistema proporcional, uti-
lizando-se listas abertas, possibilitada a coligação entre partidos, não se conside-
rando a votação dos partidos coligados para determinação das cadeiras a ocupar. 
Ao contrário, pois, dos demais países que adotam a lista aberta (Chile, Finlândia 
e Polônia), no Brasil são eleitos os candidatos mais votados das coligações e não 
de forma proporcional aos votos obtidos pelos partidos.

As circunscrições eleitorais confundem-se com o território dos estados. 
Abaixo, a relação das circunscrições e respectivo número de representantes, 
comparativamente com a população de cada um.

Tabela 1 – Circunscrição eleitoral (estado), núme-
ro de representantes e população (2006)

(Brasil)

Circunscrição eleitoral (estado) Número de representantes População (2006)

Acre 8 686.652

Alagoas 9 3.050.652
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Amapá 8 615.715

Amazonas 8 3.311.026

Bahia 39 13.950.146

Ceará 22 8.217.085

Distrito Federal 8 2.383.784

Espírito Santo 10 3.464.285

Goiás 17 5.730.753

Maranhão 18 6.184.538

Mato Grosso 8 2.856.999

Mato Grosso do Sul 8 2.297.981

Minas Gerais 53 19.479.356

Pará 17 7.110.465

Paraíba 12 3.623.215

Paraná 30 10.387.378

Pernambuco 25 8.502.603

Piauí 10 3.036.290

Rio de Janeiro 46 15.561.720

Rio Grande do Norte 8 3.043.760

Rio Grande do Sul 31 10.963.219

Rondônia 8 1.562.417

Roraima 8 403.344

Santa Catarina 16 5.958.266

São Paulo 70 41.055.734

Sergipe 8 2.000.738

Tocantins 8 1.332.441

Total 513 186.770.562

Assim, no Brasil, São Paulo tem magnitude 70 para a eleição de deputado 
federal, enquanto no Distrito Federal a magnitude é 8, o número mínimo de 
deputados constitucionalmente assegurado a cada unidade federada. Este es-
tabelecimento de número mínimo causa distorção na representatividade, uma 
vez que estados bastante populosos têm menor número de representantes, ao 
contrário dos menos povoados, que ficam sobre-representados. 
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Congreso de los Diputados da Espanha

Para a eleição de deputados e senadores, na Espanha cada uma das cinquenta 
províncias constitui uma circunscrição eleitoral, sendo que as cidades de Ceuta e 
Melilla, situadas no litoral marroquino, constituem, por si, uma circunscrição.

O Congreso de los Diputados é formado por 350 deputados, com um mínimo 
de dois por província; exceto nos casos de Ceuta e Melilla, com no mínimo de um 
deputado para cada uma. Os 248 deputados restantes se distribuem pelas províncias 
na proporção de suas populações. As sobras sobre o quociente populacional das pro-
víncias peninsulares e insulares são distribuídas àquelas com fração decimal maior.

A cláusula de exclusão se situa em 3% dos votos da circunscrição. A seguir, a 
tabela 2 discrimina as circunscrições, o número de representantes e as respectivas 
populações.

Tabela 2 – Circunscrição eleitoral (província),  
número de representantes e população

(Espanha)

Circunscrição eleitoral (pro-
víncia)

Número de  
representantes

População1

Álava 4 301.926

Albacete 4 387.658

Alicante 11 1.783.555

Almería 5 635.850

Astúrias 8 1.076.896

Ávila 3 167.818

Badajoz 6 673.474

Baleares 6 1.001.062

Barcelona 31 5.309.404

Biscaia 9 1.139.863

Burgos 4 363.874

Cáceres 4 412.899

Cádis 9 1.194.062

Cantábria 5 568.091

Castellón 5 559.761

Ceuta 1 75.861

Cidade Real 5 506.864

Córdoba 7 788.287
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Corunha 9 1.129.141

Cuenca 3 208.616

Gerona 6 687.331

Granada 7 876.184

Guadalajara 3 213.505

Guipúzcoa 6 691.895

Huelva 5 492.174

Huesca 3 218.023

Jaén 6 662.751

La Rioja 4 306.377

Las Palmas 8 1.024.186

Leão 5 498.223

Lérida 4 407.496

Lugo 4 356.595

Madrid 35 6.008.183

Málaga 10 1.491.287

Melilla 1 66.871

Múrcia 9 1.370.306

Navarra 5 601.874

Ourense 4 338.671

Palência 3 173.153

Pontevedra 7 943.117

Salamanca 4 353.110

Santa Cruz de Tenerife 7 971.647

Saragoça 7 917.288

Segóvia 3 156.598

Sevilha 12 1.835.077

Sória 3 93.503

Tarragona 6 730.466

Teruel 3 142.160

Toledo 5 615.618

Valência 16 2.463.592

Valladolid 4 519.249

Zamora 3 197.492

Total 340 44.708.964
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House of Representatives dos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a eleição legislativa é definida mediante o voto majo-
ritário em distritos uninominais, respeitando-se, porém, a proporcionalidade do 
eleitorado para a definição do número de cadeiras para cada Estado.

Os distritos eleitorais são definidos conforme a população, havendo uma 
redistritação (apportionment) antes de cada eleição. Assim, a população dos 
distritos, dentro de cada estado são similares. Porém, variam do mínimo de 
493.782 habitantes no estado de Wyoming a 902.195 habitantes, no estado 
de Montana, ambos com um só representante. Quanto maior for o número de 
representantes por estado, mais a população distrital tende a se aproximar da 
média. Nos estados de Delaware e Rhode Island, por exemplo, com dois repre-
sentantes cada, a população de cada distrito varia entre 783.600 habitantes, no 
primeiro a 524.130 habitantes, no segundo.

Tabela 3 – Circunscrição eleitoral (estado), núme-
ro de representantes e população (2000)

(Estados Unidos)

Circunscrição eleitoral (estado)
Número de  

representantes
População (2000)

Alabama 7 4.557.808

Alaska 1 663.661

Arizona 8 5.939.292

Arkansas 4 2.779.154

California 53 36.132.147

Colorado 7 4.665.177

Connecticut 5 3.510.297

Delaware 1 843.524

Florida 25 17.789.864

Georgia 13 9.072.576

Hawaii 2 1.275.194

Idaho 2 1.429.096

Illinois 19 12.763.371

Indiana 9 6.271.973

Iowa 5 2.966.334

Kansas 4 2.744.687

Kentucky 6 4.173.405

Louisiana 7 4.523.628
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Maine 2 1.321.505

Maryland 8 5.600.388

Massachusetts 10 6.398.743

Michigan 15 10.120.860

Minnesota 8 5.132.799

Mississippi 4 2.921.088

Missouri 9 5.800.310

Montana 1 935.670

Nebraska 3 1.758.787

Nevada 3 2.414.807

New Hampshire 2 1.309.940

New Jersey 13 8.717.925

New Mexico 3 1.928.384

New York 29 19.254.630

North Carolina 13 8.683.242

North Dakota 1 636.677

Ohio 18 11.464.042

Oklahoma 5 3.547.884

Oregon 5 3.641.056

Pennsylvania 19 12.429.616

Rhode Island 2 1.076.189

South Carolina 6 4.255.083

South Dakota 1 775.933

Tennessee 9 5.962.959

Texas 32 22.859.968

Utah 3 2.469.585

Vermont 1 623.050

Virginia 11 7.567.465

Washington 9 6.287.759

West Virginia 3 1.816.856

Wisconsin 8 5.536.201

Wyoming 1 509.294

Total 435 296.410.404

Mandam um representante cada, também, o distrito de Columbia, de Vir-
gin Islands, de Puerto Rico, de Guam e de American Samoa, sem direito a voto 
(at large). Ainda que haja uma rigorosa divisão distrital que garanta o núme-
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ro aproximado de eleitores, a conformação territorial não precisa ser regular, 
dando-se o fenômeno conhecido como gerrymandering, em que o caprichoso 
desenho distrital pode resultar em redutos partidários que definam a eleição. 
Um exemplo desse fenômeno está representado na figura 1, que representa o 
distrito nº 1 do estado do Alabama.

Figura 1 – Mapa do 1º distrito, estado do Alabama

Assemblée Nationale, da França

Na França, a eleição dos deputados se dá por maioria absoluta em distritos 
uninominais, pelo voto unipessoal. O sistema, de eleição por maioria absoluta, 
exige que o candidato majoritário obtenha a maioria dos votos. Caso não seja 
atingida a maioria, é realizado um segundo turno, com todos os candidatos que 
superem a cláusula de exclusão, que é de 12,5% (um oitavo dos votos).
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A tabela 4, a seguir, discrimina os departamentos, o número de representan-
tes e a população de cada um deles.

Tabela 4 – Circunscrição eleitoral (département),  
número de representantes e população (1999) 

(França)

Circunscrição eleitoral  

(département)

Número de  

representantes

População  

(1999)

Ain 4 515.270
Aisne 5 535.489
Allier 4 344.721
Alpes-de-Haute-Provence 2 139.561
Alpes-Maritimes 9 1.011.326
Ardèche 3 286.023
Ardennes 3 290.130
Ariège 2 137.205
Aube 3 292.131
Aude 3 309.770
Aveyron 3 263.808
Bas-Rhin 9 1.026.120
Bouches-du-Rhône 16 1.835.719
Calvados 6 648.385
Cantal 2 150.778
Charente 4 339.628
Charente-Maritime 5 557.024
Cher 3 314.428
Corrèze 3 232.576
Corse-du-Sud 2 118.593
Côte-d’Or 5 506.755
Côtes-d’Armor 5 542.373
Creuse 2 124.470
Deux-Sèvres 4 344.392
Dordogne 4 388.293
Doubs 5 499.062
Drôme 4 437.778
Essonne 10 1.134.238
Eure 5 541.054
Eure-et-Loir 4 407.665
Finistère 8 852.418
Gard 5 623.125
Gers 2 172.335
Gironde 11 1.287.334
Guadeloupe 4 422.496
Guyane 2 157.213
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Haute-Corse 2 141.603
Haute-Garonne 8 1.046.338
Haute-Loire 2 209.113
Haute-Marne 2 194.873
Hautes-Alpes 2 121.419
Haute-Saône 3 229.732
Haute-Savoie 5 631.679
Hautes-Pyrénées 3 222.368
Haute-Vienne 4 353.893
Haut-Rhin 7 708.025
Hauts-de-Seine 13 1.428.881
Hérault 7 896.441
Ille-et-Vilaine 7 867.533
Indre 3 231.139
Indre-et-Loire 5 554.003
Isère 9 1.094.006
Jura 3 250.857
Landes 3 327.334
Loire 7 728.524
Loire-Atlantique 10 1.134.266
Loiret 5 618.126
Loir-et-Cher 3 314.968
Lot 2 160.197
Lot-et-Garonne 3 305.380
Lozère 2 73.509
Maine-et-Loire 7 732.942
Manche 5 481.471
Marne 6 565.229
Martinique 4 381.427
Mayenne 3 285.338
Meurthe-et-Moselle 7 713.779
Meuse 2 192.198
Morbihan 6 643.873
Moselle 10 1.023.447
Nièvre 3 225.198
Nord 24 2.555.020
Oise 7 766.441
Orne 3 292.337
Paris 21 2.125.246
Pas-de-Calais 14 1.441.568
Puy-de-Dôme 6 604.266
Pyrénées-Atlantiques 6 600.018
Pyrénées-Orientales 4 392.803
Réunion 5 706.300
Rhône 14 1.578.869
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Saône-et-Loire 6 544.893
Sarthe 5 529.851
Savoie 3 373.258
Seine-et-Marne 9 1.193.767
Seine-Maritime 12 1.239.138
Seine-Saint-Denis 13 1.382.861
Somme 6 555.551
Tarn 4 343.402
Tarn-et-Garonne 2 206.034
Territoire de Belfort 2 137.408
Val-de-Marne 12 1.227.250
Val-d’Oise 9 1.105.464
Var 7 898.441
Vaucluse 4 499.685
Vendée 5 539.664
Vienne 4 399.024
Vosges 4 380.952
Yonne 3 333.221
Yvelines 12 1.354.304
TOTAL 570 60.185.831

Os departamentos de além-mar elegem também seus representantes, sen-
do dois da Nouvelle-Calédonie e da Polynésie Française; e um de Mayotte, de 
Saint-Pierre-et-Miquelon e de Wallis-et-Futuna, totalizando 577 deputados.

A figura 2 apresenta a configuração da circunscrição eleitoral do departa-
mento de Ain, situado na Região de Ródano-Alpes, que conta com quatro dis-
tritos uninominais e, portanto, tem direito a quatro cadeiras. À direita, a descri-
ção dos cantões que compõem o Distrito nº 1. 

Figura 2 – Circunscrição eleitoral do Departamento de Ain

Cantons de: Bourg-en-Bresse Est, 
Bourg-en-Bresse Nord-Centre,  
Bourg-en-Bresse Sud, Ceyzériat, Co-
ligny, Montrevel-en-Bresse,  
Péronnas, Pont-d’Ain,  
Saint-Trivier-de-Courtes, 
Treffort-Cuisiat, e Viriat.
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Conclusão

Embora os dados encontrados refiram-se a períodos distintos e, não sendo 
escopo deste trabalho aprofundar o estudo do tema, é possível inferir que o sis-
tema proporcional utilizado no Brasil revela certas distorções minimizadas nos 
sistemas dos demais países apontados.

Uma razão para essa distorção é o estabelecimento de um mínimo de oito 
deputados e não um, como nos Estados Unidos ou dois, como na Espanha, ainda 
que utilizando sistemas majoritário e proporcional, respectivamente. O fato é que, 
na Espanha, ao se estabelecer o mínimo próximo de um, a desproporcionalidade 
fica reduzida. A tendência, pois, é que mesmo nos sistemas proporcionais, atu-
almente em evidência, é necessário o apportionment, visando a estabelecer uma 
equidade na distribuição da população das circunscrições ou distritos eleitorais.
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