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RESUMO 

 

          Este estudo analisa propostas apresentadas para mudanças no sistema de 

representatividade dos Estados e Distrito Federal na Câmara dos Deputados. O desequilíbrio está 

relacionado aos votos e cadeiras obtidos pelos partidos nas eleições e a distorção entre a 

população de determinadas unidades federativas e as cadeiras destinadas aos deputados. Esse 

desequilíbrio gera consequências no parlamento e contradiz o princípio de um Estado 

Democrático de Direito apresente o mesmo valor do voto para todo cidadão. 

 

Palavras-Chave: Câmara dos Deputados; Desproporcionalidade; Representatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

          This study analyzes proposals for changing the representative system of states and 

Federal District at Brazil House of Representatives. The current system presents an imbalance, 

which is related to unequal relation between votes and obtained seats by parties in the elections. 

In other words, a distortion between the population and seat allotted for the Representatives 

prevails. This imbalance generates consequences at Parliament and contradicts the principle 

democratic state of law, which teaches that the vote must have the same value for all citizens. 

 

Key-words: House of Representatives; Disproportionality; Representativity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, cuja história de seu povo 

tem sido marcada por lutas e pela construção de uma nação com base nos princípios de igualdade, 

solidariedade, participação, liberdade e diversidade. A elaboração da Constituição de 1988 trouxe 

novas expectativas para o exercício de participação da sociedade civil na definição de suas 

instituições democráticas.  

Os mecanismos da representação popular na vida política passaram por diversas 

transformações no decorrer da história, as quais podem ser analisadas nas diversas constituições 

brasileiras.  

Contudo, ao realizar uma breve reflexão sobre a distorção na representatividade 

dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, percebeu-se, como principal efeito 

dessa proporcionalidade representativa, a mensuração de pesos distintos aos votos dos eleitores 

de diferentes circunscrições eleitorais, o que viola o princípio democrático de que todos os 

cidadãos tenham votos com valores iguais. 

Essa desproporcionalidade consiste na distorção entre a população e as cadeiras a 

eles destinadas na Câmara dos Deputados, caracterizando a desigualdade na representação dos 

cidadãos independentemente de sua localização territorial. O fator que agrava a violação da 

proporcionalidade entre a população e representantes é a ausência de uma revisão periódica de 

representantes de cada circunscrição eleitoral na Câmara dos Deputados.   

Em termos de população dos estados e do Distrito Federal e cadeiras 

parlamentares, a desproporcionalidade leva ao argumento em favor da representação proporcional 

em termos de população e cadeiras parlamentares. Seria o seu caráter mais democrático, que 

garante o princípio igualitário de democracia expresso na equação: 1 (um) indivíduo = 1 (um) 

voto. 

A desproporcionalidade das unidades da federação é uma crítica que viola o 

princípio da igualdade, fazendo que os votos de alguns cidadãos tenham maior valor que o de 

outros. É nesta perspectiva que se ganha relevância a diferença do peso do voto do eleitor de 

alguns estados em relação a outros. 
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Diante dessa realidade, fez-se necessário realizar um estudo que analise os 

principais fatores responsáveis pela desproporcionalidade da representatividade na Câmara dos 

Deputados, cujo objetivo geral do trabalho é analisar propostas apresentadas para mudanças no 

sistema de proporcionalidade dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. 

O trabalho foi realizado por meio de revisão bibliográfica, bem como análise 

técnica das propostas apresentadas no parlamento brasileiro para estudo da desproporcionalidade 

entre os estados federados. Para abordagem dessa finalidade, a pesquisa está dividida em quatro 

capítulos que abordarão a representação política e o Estado Democrático de Direito; a questão da 

representação política nos Estados Unidos da América (EUA) e em Portugal; a representação 

política na Câmara dos Deputados; e as propostas de ajustes apresentadas para solucionar a 

desproporcionalidade da representação política no Brasil. 
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CAPÍTULO 1 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

 

A democracia busca perspectivas para consubstanciar os anseios da maioria da 

sociedade, marcadas pela desigualdade social e pela ideia de emancipação política, econômica e 

social das classes excluídas.   

Segundo Chauí (2000), a palavra democracia em termos etimológicos representa o 

governo do povo, ou seja, Demo = Povo e Cracia = governo, baseado no estado democrático e 

embasado nos valores e ideal da pessoa humana, na busca da liberdade e da solidariedade.  

A origem do governo democrata, segundo Souza (2002), foi na Grécia Antiga, 

quando o povo buscava uma forma de poder que superasse o Regime Absolutista, concentrado na 

figura do rei, estendendo-se por todo o hemisfério ocidental e atingindo todo o mundo. No 

entanto, a democracia é uma forma de governo em que requer um estado de conscientização dos 

indivíduos, pois todos se tornam corresponsáveis pela escolha dos seus dirigentes.  

Souza (2002) afirma que as ideias de solidariedade e liberdade influenciaram 

fortemente a luta civil pela participação no exercício do poder, sendo desencadeada a Revolução 

Inglesa em 1689; a Revolução Americana cujos princípios foram expressos na Declaração de 

Independência das treze colônias americanas em 1776, tendo sobre as demais a intenção de dar 

universalidade aos princípios expressos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 

1789, sendo um de seus expoentes principais Rousseau. 

As Revoluções foram marco na história da humanidade, na busca do 

estabelecimento de novas relações do povo com o Estado, pois desde esse momento histórico o 

homem luta para conquistar os princípios da democracia com vistas à conquista da plena 

cidadania, considerando os valores de diversidade, solidariedade e igualdade, para a efetivação de 

uma sociedade mais justa. 
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Segundo Chauí (2000, p. 201):  

A justiça, cimento da sociabilidade, porque encarregada de „igualar os desiguais 

através das leis‟, precisa de uma medida ou valor dos valores pelo qual possa 

instalar a igualdade, ou seja, um valor a partir do qual se estabeleça a 

equivalência dos desiguais. (...) Na democracia, o valor dos valores é a liberdade 

e é ela que determinará a natureza da igualdade ou a realização da justiça  

 

Nas colocações de Souza (2002) a democracia inicia-se com a relação 

interindividual, passa pela família, empresas, igrejas, instituições da sociedade civil e finaliza no 

Estado. Assim, a sociedade democrática é aquela que consegue participar das instituições e 

práticas, sendo uma sociedade perpassada pelos princípios e apresenta forma consciente, 

voluntária e livre. Há reconhecimento da humanidade de todos por todas as pessoas. 

Dallari (2000) expressa que a democracia tem como fundamentos três pontos, a 

saber: 

1º Considerar a supremacia da vontade popular: ponto essencial para fazer valer 

a vontade da maioria da sociedade, especialmente no que relaciona a 

representatividade nos aspectos objetivos e subjetivos, incluindo-se o direito de 

sufrágio e aos sistemas eleitorais e partidários; 

2º Preservar a liberdade num sentido amplo enquanto direito de se fazer tudo que 

não afete negativamente o próximo: inclui-se o direito de usar como bem 

convierem seus bens, ou seja, sem o Estado interferir. 

3º Igualar os direitos: deve-se preservar o equilíbrio entre os componentes da 

sociedade, independentemente de sua raça, cor ou situação sócio-econômica, 

sem qualquer discriminação. 

 

A Liberdade e o próprio direito são aspectos de grande relevância em um Estado 

Democrático, pois somente se reconhece e valoriza a democracia quando se percebe que há 

violação de direitos. A democracia pode ser organizada para funcionar de diversas maneiras. 

Lijphart (2003) destaca que as democracias modernas possuem uma variedade de instituições 

governamentais com padrões e regularidades diferenciados. 

Por seu turno, a democracia representativa envolve conjunto de instituições que 

disciplinam a participação popular na formação dos direitos políticos que qualificam a cidadania, 
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de forma indireta, periódica e formal, visando disciplinar as técnicas de escolhas dos 

representantes do povo. 

Assim, o país considerado democrático de direito deve apresentar requisitos 

básicos para ser assim denominado. Nas colocações de Robert A. Dahl (apud LIJPHART, 2003), 

esses requisitos são: direito ao voto; direito de ser eleito; direito dos líderes políticos de 

competirem por apoio e votos; eleições livres e honestas; liberdade de reunião e expressão; fontes 

informativas e instituições capazes de fazer com que medidas governamentais dependam do voto 

e de outras manifestações. Dessa forma, o principal suporte da democracia é o princípio 

majoritário, onde o domínio dos povos é método de formação da vontade do Estado. Essa 

vontade da maioria é o aspecto relevante na democracia, pois a nação toma as decisões e expressa 

essa vontade por meio de seus representantes.  

 

1.1 Estado Democrático de Direito no Brasil 

 

A história do povo brasileiro é marcada por lutas para busca de seus direitos como 

cidadão. Essas esperanças foram renovadas com a elaboração da Constituição de 1988, em que há 

exercício de participação da sociedade civil na definição de suas instituições democráticas. 

Maciel Filho (1993, p. 15) afirma que: 

No Estado Democrático de Direito respeita-se a hierarquia e constitucionalidade 

das leis, a isonomia o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada, o 

princípio de reserva, a pacta sunt servanda, as regras que preservam o 

contribuinte da discricionariedade do Estado, na tributação. (...) A lei, 

fundamento no Estado de Direito deve ser criteriosamente discutida, aprovada 

ou rejeitada, pelo Legislativo; não há lugar para delegação de poderes, decretos-

leis ou medidas provisórias, com leis incompatíveis, por constituírem, por outro, 

de atribuições específicas do Poder Legislativo. 

 

No Brasil, o Estado Democrático de Direito, segundo Rodrigues e Anjos Filho 

(2003), tem sua trajetória desde a Constituição do Império que aparentemente inaugurou o Estado 
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de Direito com a separação dos poderes quadripartite: a revisão do Poder Moderador ao lado dos 

tradicionais poderes e a garantia de controle do poder pelo poder, no entanto, a escravidão 

demonstrava incompatibilidade a esse tipo de Estado. Na Constituição de 1891, surge o ideal 

republicano, que negava práticas de ocupação do exercício do poder da época de vigência. A 

Constituição Federal de 1934 não reverteu o quadro político e econômico do país, no entanto, foi 

um ensaio de uma ordem pública sujeita ao direito.  

Rodrigues e Anjos Filho (2003) afirmam que em 1937 com a implantação de um 

Estado Novo e o período da Ditadura Vargas dificultaram a garantia efetiva dos direitos políticos 

e civis da sociedade brasileira. Com a Constituição de 1946, criou-se um Estado de Direito 

voltado para as novas declarações de direitos coletivos e sociais, mas foi com o golpe de Estado 

de 1964, a produção da Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1, em 1969, que se 

instaurou um Estado, identificando os desrespeitos civis e políticos, coletivos, individuais, bem 

como a ausência de um controle do exercício de Poder Político. 

Nos arts. 1º ao 3º da Constituição Federal de 1988, antes, com o preâmbulo, 

dispõem sobre o Estado Democrático de Direito no Brasil, verbis: 

Preâmbulo: Instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias.  

Art. 1º: República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos:  

I - a soberania;  

II - a cidadania;  

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.  
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II - garantir o desenvolvimento nacional;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.   

 

Dallari (2000) destaca que o Estado Democrático de Direito exige pensamento 

voltado ao ideal de que a democracia requer valores e uma organização adequada, atendendo aos 

pressupostos de eliminação da rigidez formal, preservação de liberdade e igualdade, bem como 

um Estado de organização flexível da vontade popular e preservação da igualdade e liberdade. 

Bresser-Pereira (1999) considera que o Estado reduz seu papel de executor ou 

prestador direto de serviços para assumir o caráter regulador, indireto e mobilizador dos agentes 

econômicos e sociais, com a função de promover e coordenar estratégia do desenvolvimento e da 

integração regional, evitando a precariedade dos serviços públicos e a exclusão social.  

Assim, a necessidade de reduzir a presença do Estado na economia e a aceleração 

do fenômeno da globalização foram os fatores indutores da Reforma do Estado brasileiro nos 

anos 90, com conciliação de um modelo orientado para o mercado. 

As transformações pelas quais passaram o Estado de Direito para o Estado 

Democrático de Direito incorpora novos conteúdos e novas mudanças. Portanto, no Estado 

Democrático de Direito destacam-se as seguintes características, segundo as colocações de 

Rodrigues e Anjos Filho (2003): soberania do Estado Nacional, unidade do ordenamento jurídico, 

divisão dos poderes estatais, reconhecimento da certeza do direito como valor político 

fundamental, igualdade dos cidadãos perante a lei, reconhecimento e proteção de direitos 

individuais, civis e políticos, bem como a liberdade de iniciativa econômica. 

No Estado Democrático de Direito existem princípios que são agregados ao 

princípio da soberania popular com efetiva participação da sociedade na gestão pública, o qual 
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privilegia cinco parâmetros: cidadania; dignidade da pessoa humana; trabalho; livre iniciativa; e 

pluralismo político.  

Desse modo, o poder no Estado Democrático de Direito atua na promoção de 

valores fundamentais, onde a Constituição é um compromisso do reconhecimento da legalidade 

na reserva do qualificativo de legítimo à lei. 

 

1.2 Representação Política 

 

No Estado Democrático de Direito o eleitor vota no seu representante político, 

concedendo a esse um mandato. Nesse período, o cidadão é representado nos órgãos decisórios 

do Estado. 

Na visão de Manin (1997), a transição da democracia de audiência iniciou-se com 

o parlamentarismo, onde os representantes eram notáveis locais, escolhidos em eleições que 

espelhavam relações de confiança, e um período intermediário de democracia de partidos, 

expressão de uma política de classe. Nela o processo eleitoral volta a indicar uma confiança 

pessoal, mas agora refletindo as imagens na mídia e não nos vínculos locais. A eleição ocupa o 

episódio fundador, a meta orientadora da relação entre representantes e representados e condensa 

a prática democrática, de forma a permitir ao cidadão superar as diversas alternativas em relação 

às suas preferências na escolha dos candidatos que julgar adequado à consecução de seus 

objetivos. 

Para Leal e Xavier (2004), o Estado é um corpo político que se impõe no nível da 

representação política. Por sua vez, Bobbio (1995) afirma que esta está na possibilidade de 

controlar o poder político e é atribuída a quem não pode exercer pessoalmente o poder. 

O sistema democrático representativo envolve uma organização estatal fundada na 

existência de partidos políticos, em que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. 

Os partidos políticos são peças fundamentais do poder político e jurídico do Estado democrático 
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e não se pode conceber esse sistema de governo sem a pluralidade de partidos políticos 

(TAVARES, 1994). 

Nos conceitos de Tavares (1994), a representação política é a relação entre o 

conjunto dos cidadãos que integram uma comunidade política nacional e os seus representantes. 

Os primeiros autorizam os últimos a tomarem decisões que obrigam esses a assumirem todas as 

consequências normativas derivada das decisões do corpo representante. Cada um dos 

representantes obriga-se a tornar efetivos os valores fundamentais e comuns da ordem política e 

as concepções particulares acerca do interesse e do bem público daquele conjunto especial de 

constituintes, que concorreram para a consecução do mandato. 

Por sua vez, nas análises de Ferreira (1995), “o partido político é uma associação 

de pessoas que, tendo a mesma concepção de vida sobre a forma ideal da sociedade e do Estado, 

se congrega para a conquista do poder político a fim de realizar um determinado programa”. 

No Direito Constitucional Brasileiro, os partidos políticos remontam do Império 

como corporações político-sociais que conservavam a natureza jurídica de associação civil, sem 

uma regulamentação estatal própria. Na Constituição Federal Brasileira de 1988, o sistema 

democrático do pluripartidarismo consagrou-se e assegurou a liberdade de criação, fusão, 

incorporação e extinção de partidos políticos (FERREIRA, 1995).  

Gussi (2009) destaca que a representação política é a relação existente entre a 

sociedade política e o Poder.  A representação política possibilita que o poder, exercido pelo 

representante, torne-se o poder de todos, os quais constituem o corpo político. A vontade geral do 

povo é produzida pela assembleia dos representantes. “A eleição, então, não expressa os 

conteúdos da vontade própria dos eleitores, mas somente a indicação daqueles que expressarão, 

por eles, a vontade de toda a nação” (DUSO, 2005, p. 213). 

Desse modo, as relações estabelecidas entre o eleitorado e os líderes políticos 

levam a discussões sobre a representação política, que passam a representar a pluralidade de 

opiniões da sociedade. 
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1.3 A Representação Política nas Constituições Republicanas brasileiras anteriores a 1988 

 

As constituições republicanas no Brasil iniciaram em 1891, sendo que a última foi 

promulgada em 1988. Desde então, em todas as constituições a representatividade na Câmara dos 

Deputados foi destacada com o intuito de identificar os motivos que levaram à existência da 

presente situação. 

Na primeira Constituição republicana, de 1891, a assembleia constituinte era 

formada de maneira teórica por diversos proprietários rurais e tinha como líder político Rui 

Barbosa.  Essa era embasada nas ideias federalistas as quais proibiam qualquer tipo de associação 

ou partido políticos que desejasse organizar-se nacionalmente. As oligarquias concentraram o 

poder e permitiram que os estados da Federação tornassem hegemônicos e conduzissem o país 

para uma desastrosa experiência federativa (CUNHA, 2001). 

Cunha (2001) destaca que, segundo a Constituição de 1891, a soberania nacional 

seria exercida por três órgãos: Legislativo, composto pela Câmara dos Deputados e eleitos 

proporcionalmente à população de cada estado e do Senado, com número igual de representantes 

das unidades federadas; Executivo, formado pelo presidente da República, designado pelo povo e 

assistido pelos ministros responsáveis perante a lei; e o Judiciário, com o Supremo Tribunal 

Federal, encarregado de apreciar a constitucionalidade das leis. 

Na Constituição de 1891, os legisladores não entraram no mérito da 

representatividade e da soberania da Nação. O País aparece como União dos Estados Unidos do 

Brasil e a representatividade aparece no Preâmbulo, onde os deputados são definidos como “os 

representantes do povo brasileiro”. 

Cunha (2001) destaca que na Constituição Republicana de 1934 as ideias que os 

regimes totalitários transmitiram foram de aceitação às constituições democráticas. O presidente 

Getúlio Vargas fez inserir na referida Constituição a “bancada classista”
1
,  mais numerosa que a 

                                                 
1
 A bancada classista era composta por representantes de funcionários públicos, empregados e empregadores, eleitos 

por delegados sindicais. Esta composição não garantiu uma mudança efetiva no texto constitucional, mas garantiu a 
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de qualquer Estado, com vistas a consolidar o poder pessoal sobre o das unidades federadas. A 

Constituição expressou a passagem do mundo rural para o urbano e industrial, estabelecendo 

direitos políticos, como o voto universal e trabalhista, o salário mínimo e a jornada de oito horas.  

A Constituição Brasileira de 1946 representou o compromisso social entre 

burguesia conservadora e o proletariado socialista. Três fontes influíram na criação desta Lei. A 

primeira foi o sistema ianque, que derivou dos princípios da descentralização, federalismo e 

municipalismo; a segunda, a Constituição Francesa de 1848, em relação ao corte do 

presidencialismo caudilhesco
2
 da tradição brasileira. Os ministros passavam a ser politicamente 

responsáveis, com o dever de comparecer ao Congresso, garantia que o deputado ou senador, 

investido na função de ministro não perderia seu mandato; e a terceira foi a Constituição alemã 

de Weimar, a qual instalou no mundo a democracia social numa reação contra o liberalismo 

econômico. A Constituição de 1946 instituiu-se na índole conservadora da burguesia e reproduziu 

o teor democrático-social de 1934, que é uma reprodução mais apurada (CUNHA, 2001).  

A representatividade na Constituição de 1946 é definida com o número de 

Deputados pela população, com limite de 20, um para cada 150 mil habitantes. Daí em diante, um 

para cada 250 mil habitantes, iniciando um desequilíbrio na representação, pois os Estados mais 

populosos teriam menos representatividade do que os menos populosos. 

Segundo Cunha (2001), além do requisito população, o número mínimo de 

representante para cada Estado era de sete representantes, independentemente da população. Para 

suprir a limitação dos Estados pequenos e fracos diante das grandes bancadas, criou-se o Senado 

como novo órgão do Poder Legislativo. Os Estados se representariam igualmente por meio dos 

senadores. Foram adotadas as linhas do governo representativo, no preâmbulo da Constituição de 

1946. No art. 56, a Câmara dos Deputados se compunha de representantes do povo, eleitos pelo 

sistema de representação proporcional, pelos Estados e pelo Distrito Federal e pelos Territórios.  

                                                                                                                                                              
partir daquele momento uma aliança entre o Governo e os Sindicatos, já que sua existência era condicionada a 

outorga do Estado. 
2
 O exercício do poder político caracterizado pelo agrupamento de uma comunidade em torno do caudilho que era 

um líder político-militar no comando de uma força autoritária. 
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 No período de 1964 a 1985, a ditadura militar governou o Brasil, considerada um 

regime autoritário, que foi caracterizado pela falta de democracia, supressão de direitos 

constitucionais, censura, perseguição política, torturas e repressão aos que eram contra o regime 

militar.  

A Constituição de 1967 sofreu diversas emendas, diante dos diversos atos 

institucionais e complementares. Autoritária conferida por todos os atos inconstitucionais, que 

não poderiam ser alterados pelo Parlamento. A nova Constituição incluiu também a Lei de 

Imprensa e a Lei de Segurança Nacional. Essas leis garantiram ao presidente poderes 

praticamente ilimitados.   

Foi promulgada a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, que 

recebeu ao todo vinte e sete emendas. Estabeleceu a ideia de governo representativo, diferente 

das tendências articuladas pelas técnicas da democracia mista, pois o presidente e vice-presidente 

da República poderiam ser eleitos por 5 anos por um colégio eleitoral especial, enquanto 

governadores, senadores e deputados federais eram eleitos pelo voto direto, secreto e universal. 

Admitia-se o voto indireto para eleição do Governador, em 1970, o que seria realizado pelas 

próprias assembleias legislativas.  

Emenda Constitucional nº 8 de 14 de Abril de 1977, estabeleceu uma composição 

para Câmara dos Deputados de quatrocentos e vinte representantes do povo, eleitos pelo voto 

direto e secreto e que o número de deputados, por Estados e Territórios, será estabelecido pela 

Justiça Eleitoral, para cada legislatura, proporcionalmente a população, com o reajuste necessário 

para que nenhum Estado tenha mais de cinquenta e cinco ou menos que seis deputados. 

Em relação à Emenda Constitucional nº 22 de 29 de junho de 1982, a Câmara dos 

Deputados compõe-se de até quatrocentos e setenta e nove representantes do povo, eleitos dentre 

os cidadãos maiores de 21 anos pelo voto direto e secreto nos Estados e Territórios e o número de 

deputados será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada legislatura, proporcionalmente à 

população, com reajuste necessário não podendo ultrapassar o limite máximo de sessenta ou 

menos de oito por Estados e quatro por Territórios. 
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Já a Emenda Constitucional nº 25, de 25 de maio de 1985, define que a Câmara 

dos Deputados compõe-se, de até quatrocentos e oitenta e sete representantes do povo, eleitos 

pelo voto secreto e direto em cada Estado ou Território e no Distrito Federal. O limite máximo do 

número de Deputados por Estado e pelo Distrito Federal será estabelecido pela Justiça Eleitoral, 

para cada legislatura, proporcionalmente à população, com reajuste necessário para que nenhum 

Estado ou Distrito Federal tenha mais de sessenta ou menos de oito deputados. 

 

1.4 A Representação Política na Constituição Brasileira de 1988 

 

A Constituição de outubro de 1988 foi resultado de pressões de diferentes grupos 

da sociedade, apresentando uma abordagem mais democrática em relação às demais 

constituições.  

Segundo Figueiredo e Limongi (2001), esta Constituição apresenta como 

características principais: sistema presidencialista, o presidente é eleito por quatro anos, por voto 

popular, direto e as eleições são realizadas em dois turnos; consolidação dos princípios 

democráticos, com defesa dos direitos individuais e coletivos; asseguramento dos princípios e 

objetivos fundamentais que têm a finalidade de possibilitar o integral desenvolvimento do ser 

humano, tendo como base o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º a 4º); criação 

do Superior Tribunal de Justiça em substituição ao Tribunal Federal de Recursos; criação do 

mandado de injunção (CF, art. 5º, LXXI); mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX); e  

habeas data (CF, art. 5º, LXXII); estabelecimento da faculdade do exercício do direito de voto ao 

analfabeto, dentre muitos outros. 

A Constituição de 1988 trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro o 

instrumento da medida provisória, com força de lei, instrumento de política pública que dispensa 

a presença do Legislativo no momento de sua adoção, sendo este chamado a intervir somente em 

momento posterior.  
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Dispõem os arts. 45 e 46: 

Art.45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, 

pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito 

Federal. 

§ 1º. O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, 

proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano 

anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha 

menos de oito ou mais de setenta Deputados. 

  § 2º. Cada Território elegerá quatro Deputados. 

Art. 46: O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do 

Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 

§1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de 

oito anos. 

§ 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 

quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. 

§ 3º. Cada Senador será eleito com dois suplentes. 

Segundo a atual Constituição brasileira, não há número total de deputados 

federais, o que foi posteriormente limitado em lei complementar nº. 78 de 30 de dezembro de 

1993.  Ao entender que a organização do legislativo brasileiro é realizada de forma centralizada e 

o parlamento delega poderes aos líderes partidários e os partidos podem assegurar a autenticidade 

do sistema representativo, como canal para a representação política do povo convém fazer um 

paralelo com a representação política no exterior, conforme a seguir, especificamente e com 

relativa personalidade de comparação com o sistema pátrio nos Estados Unidos e em Portugal, 

por serem países em que possuem um sistema político equilibrado. 
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QUADRO 1 

Normas Constitucionais para Distribuição das Cadeiras da Câmara dos Deputados entre os 

Estados 

CONSTITUIÇÃO Nº 

MÍNIMO/

ESTADO 

Nº 

MÁXIMO/

ESTADO 

REPRESENTES 

TERRITÓRIOS 

Nº REPR. 

CÂMARA 

POPUL. P/1 CADEIRA 

1891 4    70mil 

1934   2  150mil até 20; 250mil acima de 20 

1937 3 10    

1946 7  1  150mil ate 250mil acima de 20 

Emenda 17 (1965) 7    300mil até 25; 500mil acima de 25 

1967 7  1  300mil até 25; 1 milhão acima de 

25 

Emenda 1(1969)   1   

Emenda 8 

(1977) 

6 55 2 Até  420  

Emenda 22 

(1982) 

8 60 4 Até  479  

Emenda 25 

(1985) 

8 60 4 Até  487  

1988 8 70 4   

MELO, Nivalda e outros. A (des)proporcionalidade da representação política na Câmara dos Deputados à luz da 

Constituição Federal. 
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CAPÍTULO 2 

A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA EM OUTROS PAÍSES 

 

A escolha dos Estados Unidos das Américas no estudo comparado com o Brasil 

deu-se em razão dos EUA ser um país que é modelo de democracia consolidada. Quanto à 

representação de Portugal, a escolha ocorreu pelo fato da população daquele país ser 5,45% da 

população brasileira e ter parlamento composto de 230 deputados, quase metade do número de 

deputados do parlamento brasileiro. 

 

2.1 Representação política nos Estados Unidos da América 

 

As variáveis do sistema do Congresso Nacional norte-americano não podem ser 

vistas como uma consequencia “natural” e inelutável das leis eleitorais adotadas, mas as variáveis 

próprias à organização e de forma independente. 

Limongi e Figueiredo (2001) destacam que o modelo político norte-americano 

sobressai-se pelo equilíbrio entre leis eleitorais e organização interna dos trabalhos legislativos. 

Segundo Mayhew (1974, apud LIMONGI & FIGUEIREDO, 2001, p. 332): 

A organização do Congresso atende muito bem às necessidades eleitorais de 

seus membros. Se um grupo de planejadores se pusesse a desenhar um punhado 

de assembléias nacionais com o fim de atender às necessidades eleitorais de seus 

membros, ano sim, ano não, eles teriam grande dificuldade em aprimorar o que 

já existe. 

 

De acordo com Rodrigues (2000), o parlamento norte-americano apresenta grande 

volume de atividade, com índices anuais de apresentação de projetos equivalentes aos índices 

produzidos pelo Bundestag
3
 alemão em mais de quarenta anos. O parlamentar atua 

independentemente do partido, pois o deputado americano visa defender os interesses do eleitor 

de seu distrito em primeiro lugar, embora existam resoluções que podem ser oriundas de cada 

uma das casas legislativas, ou podem ser conjuntas, requerendo a aprovação das duas casas do 

                                                 
3
 Bundestag é o parlamento da Alemanha, estabelecido pela constituição alemã de 1949. 
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Congresso. Os últimos são elaborados com vistas a propor programas e medidas que afetem o 

governo e a população em geral.  

Sartori (1995) apresentou três diferentes perspectivas da representação: uma 

jurídica, uma sociológica e outra política. A representação jurídica defende a idëia de que o 

representante obedece a comunidade de classe baixa; a representação sociológica defende a ideia 

de identidade, ou seja, o representante passa a ser um igual ou alguém que vai defender os 

interesses do votante por pertencer à mesma classe social, ao mesmo território ou praticar uma 

ideologia similar. Na visão da representação política há ideia de controle e de responsabilidade do 

representante. Quem chega a esta posição por se ter submetido à fiscalização de seus 

representados. O eleito deve responder por seus atos conforme exigências da cidadania que o 

sustenta, de tal forma que esta retirar-lhe-á a confiança de não satisfazer seus desejos.  

Reale (1997) aponta que os Estados Unidos da América, no período de 1891 a 

1930, não admitiram o sistema da proporcionalidade, matendo fiéis à orientação da monarquia 

constitucional da Inglaterra. Nos Estados Unidos da América, o regime democrático apresenta 

maior indíce de estabilidade e continuidade, apesar das violentas crises sociais e dos conflitos 

militares que tiveram de afrontar.  

De acordo com Neves (1999), a tendência bipartidária dos Estados Unidos da 

América pode ser detectada desde a disputa eleitoral entre Jonh Adams
4
 e Thomas Jefferson

5
 no 

ano de 1796, sendo que as tendências contrárias divergiam no que dizia respeito à maior ou 

menor centralização do poder. De acordo com as ideias políticas de Hamilton
6
, o grupo 

federalista defendia a supremacia do poder central, constituindo o atual Partido Republicano. Nas 

ideias de Jefferson, o grupo republicano, mais tarde republicano e democrático, pugnava pela 

soberania dos estados membros, constituindo o atual Partido Democrata.  

                                                 
4
 John Adams ocupou cargos diplomáticos na França e nos Países Baixos durante a guerra de independência e 

participou da elaboração do tratado de paz. Retornou ao país e foi eleito vice-presidente de George Washington e 

segundo presidente dos Estados Unidos da América, governando entre 1797 e 1800.  
5
 Thomas Jefferson foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Fundou um partido político para opor 

às políticas da Administração de Washington; ainda que não tentasse atacar diretamente à pessoa de Washington 

devido à devoção deste com o povo. Foi redator da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. 
6
 Alexander Hamilton foi o primeiro Secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América. Estabeleceu o First 

Bank of the United States e teve influência no desenvolvimento das bases do capitalismo americano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Americana
http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Washington
http://pt.wikipedia.org/wiki/Secret%C3%A1rio_do_Tesouro_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/First_Bank_of_the_United_States
http://pt.wikipedia.org/wiki/First_Bank_of_the_United_States
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Ulbig (2005) destaca, ainda, a proposta de Pitkin (1967)
7
, onde se estabeleceu 

quatro perspectivas da representação: 

a) representação formal: autorização (os meios pelos quais um representante 

obtém seu cargo) e responsabilidade (a habilidade dos eleitores de castigar a 

seus representantes se não atuam de acordo a seus desejos).  

b) representação simbólica: modos pelos quais o representante se coloca para o 

representado, isto é, o significado que o representante tem para aqueles que 

estão sendo representados. Extensão em que o representante se assemelha aos 

que estão sendo representados. 

c) representação descritiva: extensão em que o representante se assemelha aos 

que estão sendo representados. 

d)  representação substantiva: atividade dos representantes, ou seja, as ações 

realizadas em nome e no interesse de, como um agente de e como um 

substituto para o representado. 

Segundo Ulbig (2005), na representação por população (proporcional), os 

representantes são eleitos por um bloco equivalente de votantes em termos numéricos, sendo esta  

representação um sistema eleitoral em que a percentagem de votos que recebem os partidos 

políticos determina o número de cadeiras que lhes são atribuídos nas assembleias legislativas ou 

Parlamento. Nos Estados Unidos é usual que a Câmara Baixa de um sistema bicameral seja eleita 

por este sistema, enquanto a câmara alta é eleita pela representação por área. 

Nos Estados Unidos, o Congresso é composto por uma Câmara de representantes 

da nação, onde a população do país é representada de forma tendencialmente proporcional. Existe 

uma Câmara de representantes dos estados-membros (Senado) e cada um tem exatamente a 

mesma representação numérica (KINZO, 2005). 

Kinzo (2005) afirma que o mandato para Câmara dos Representantes são bianuais. 

A proporcionalidade da representação numérica dos estados-membros com relação a sua 

                                                 
7
 Hanna Fenichel Pitkin foi teórico político que demonstrou interesses na história do pensamento político europeu a 

partir de antigas aos tempos modernos, através da filosofia da linguagem ordinária e análise textual, a questões de 

gênero na psicanálise e teoria política e social. 

http://pt.wikilingue.com/es/Representa%C3%A7%C3%A3o_proporcional
http://pt.wikilingue.com/es/Parlamento
http://pt.wikilingue.com/es/C%C3%A2mara_baixa
http://pt.wikilingue.com/es/Bicameralidad
http://pt.wikilingue.com/es/C%C3%A2mara_alta
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população é rigorosa e exige um único representante como mínimo para cada estado. Com uma 

população possui 300 milhões de habitantes
8
 e 435 deputados, o número de representantes é 

proporcional à população de cada Estado, por meio do sistema distrital. 

 

2.2 Representação Política em Portugal 

 

Em Portugal, durante a monarquia constitucional, houve organizações 

denominadas partidos, que eram instituídas de cima para baixo, e não apresentavam grande 

definição ideológica. Neves (1999) destaca que o sistema republicano foi implantado por obra do 

partido republicano, apoiado nas pequenas e médias burguesias urbanas, ao contrário das 

organizações anteriormente citadas.  

Na Revolução de 1926, houve reação contra a hegemonia do partido republicano. 

No regime salazarista os partidos políticos foram proscritos, como consequência da concepção 

político-constitucional de Oliveira Salazar
9
. Ressalta-se a existência de uma "associação cívica" 

cujo principal papel era o de apresentar candidatos às eleições em todos os níveis, a União 

Nacional, depois Ação Nacional Popular. Na revolução de 25 de abril de 1974, os partidos 

políticos, tanto os que já existiam clandestinamente quanto os recém-constituídos passaram a 

funcionar normalmente, e o regime se equilibra entre a alternância no poder dos partidos 

socialista e social-democrata, às vezes em aliança com o partido popular ou o comunista 

(NEVES, 1999). 

Cruz (1988) considera que a tradição parlamentar de Portugal remonta de 1820 e 

somente em 1974 foi instaurado o parlamentarismo democrático. O documento-guia da Aliança 

do Povo e do MFA, aprovado pela Assembleia do MFA, em julho de 1975, consagrou a 

organização do poder popular em sucessivas assembleias.  

                                                 
8
 KINZO, Maria D‟alva. Os partidos no eleitorado: percepções públicas e laços partidários no Brasil. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, vol. 20, n. 57, São Paulo, Fev. 2005. 
9
 Antônio de Oliveira Salazar foi ditador político português e professor catedrático da Universidade de Coimbra. 

Apoiando-se na doutrina social da Igreja Católica, Salazar orienta-se para um corporativismo de Estado autoritário, 

com uma linha de ação econômica nacionalista assente no ideal da autarcia (WIKIPÉDIA, 2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estadista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estadista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Social_da_Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corporativismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autarcia
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A instauração da democracia em Portugal teve como principais batalhas a 

oposição democrática ao salazarismo, que foram travadas nos períodos eleitorais contra a 

representação monista da antiga Assembleia Nacional. Depois do dia 25 de abril de 1974, os 

esforços das forças democráticas visaram prioritariamente à legitimação eleitoral da revolução e a 

instauração de uma assembleia representativa de partidos político (CRUZ, 1988). 

Neves (1999) afirma que no ano de 1997 a Resolução do Conselho de Ministros nº 

195 propunha alterações ao sistema eleitoral, como parte da reforma da Lei Eleitoral, dividindo o 

país em três níveis de círculos eleitorais: nacional, com sede em Lisboa; os parciais (art. 2º, nº 1) 

coincidindo com as áreas dos distritos administrativos (art. 12, nº 2), e os e os uninominais em 

que se dividem estes últimos (art. 13). A alteração dos sistemas eleitoral e partidário em Portugal 

preconizada, desde a eleição do primeiro Presidente da República oriundo do sistema partidário 

em 1986 e a obtenção da primeira maioria absoluta por um só partido em 1987, foi rejeitada no 

Parlamento por voto do partido de oposição ao atual governo, o Partido Social Democrata (PSD), 

e mais o Partido Popular (CDS/PP) e o Partido Comunista Português (PCP).  

A tendência apontada é de compressão da proporcionalidade pela diminuição dos 

círculos eleitorais, somada à baixa tendência à migração do eleitorado português, tendo 

determinado o receio de se fortalecer uma maioria parlamentar socialista atualmente no poder em 

Portugal. 

Cruz (1988) destaca que no parlamento português há supremacia dos partidos na 

formação da vontade eleitoral e parlamentar e os cidadãos ao votarem não elegem deputados 

singularmente, mas inseridos no partido.  

A Constituição Portuguesa de 1976 reforça essa tendência e a relação eleitoral real 

não é entre os eleitores e deputados, mas entre eleitores e partidos. A representação proporcional 

coloca os parlamentares na dependência dos dirigentes internos dos partidos que preparam as 

listas e determinam a ordem da inscrição.  
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Portugal possui população de 10.400.000
10

 cidadãos e uma representatividade de 

230 Deputados, ou seja, a divisão de um deputado por 45.200 cidadãos, tornando o penúltimo 

entre os onze
11

 estados médios da União Europeia, com proposta de eventual redução de 230 para 

180, sendo que Portugal possui sistema unicameral, em que o Poder Legislativo é sediado em 

uma única casa, a Câmara (CÂMARA DOS COMUNS, 2006). 

 

2.3 Comparações entre a representação política de Portugal e dos Estados Unidos com o 

Brasil 

 

O sistema eleitoral proporcional de um país pode ter o grau de proporcionalidade 

mais elevado ou mais baixo do que de outro país que adota tal sistema semelhante. O grau de 

proporcionalidade dos sistemas eleitorais de diversos países apresenta resultados curiosos, pois 

países com sistema majoritário apresentam maior representação do que os que adotam o sistema 

proporcional (CINTRA, 2000).  

De acordo com Sena (2001), o Brasil utiliza um sistema que valoriza o candidato 

em detrimento do partido, o que propicia uma situação que facilita a migração partidária, face à 

ausência de compromisso com os programas partidários.  

Kinzo (2005) afirma que nos Estados Unidos e no Brasil toda a legislação deve ser 

aprovada por ambas as Câmaras e as desigualdades entre elas referem-se à prioridade quanto à 

iniciativa para a Câmara baixa. Nos Estados Unidos, essa prioridade refere-se à legislação sobre 

receita fiscal. A igualdade deu espaço às práticas legislativas com o objetivo de facilitar a 

passagem da legislação.  

Em Portugal, o parlamento é representado por 230 deputados para uma população 

de 10.400.000 cidadãos, ou seja, um deputado por 45.200. Nos Estados Unidos, 435 deputados 

para 300 milhões de habitantes, isto é, um deputado para 689.655 cidadãos. No Brasil, em termos 

                                                 
10

 CÂMARA DOS COMUNS. TSE quer alterar composição da Câmara dos Deputados 

http://www.jornalpequeno.com.br/2010/2/24/tse-quer-alterar-composicao-da-camara-dos-deputados-137136.htm. Acesso em 10 maio 

2010. 
11

 Suécia, Finlândia, Hungria, Irlanda, Dinamarca, Áustria, Eslováquia, República Checa, Grécia, Portugal e Bélgica. 

 

http://www.jornalpequeno.com.br/2010/2/24/tse-quer-alterar-composicao-da-camara-dos-deputados-137136.htm
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gerais, há um deputado para cada 373.257 habitantes, considerando a atual população brasileira 

com a estimativa de 191.480.630 habitantes (MENEZES E RIBEIRO, 2010). 

No Brasil, há desproporcionalidade em relação à representação do povo na Câmara 

dos Deputados, segundo Menezes e Ribeiro (2010). No processo de descentralização político-

administrativa há fortalecimento dos municípios no quadro federativo. Assim, exige-se uma nova 

estrutura de Estado, sendo o município alçado à condição de ente federativo
12

. A Constituição da 

República de 1988 deu força nesse processo, quando erigiu uma nova estrutura de Estado.  

Oliveira (2004) destaca a existência de uma questão jurídica-constitucional, em 

relação à desproporcionalidade na Câmara dos Deputados no Brasil, pois o limite mínimo de 

representação dos Estados definido pelo constituinte estabeleceu cláusula pétrea o princípio 

federativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Artigos 1º, 18, 32, 34, da CF/88 
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COMPARAÇÃO ENTRE AS REPRESENTAÇÕES DO BRASIL, EUA E PORTUGAL 

 BRASIL ESTADOS UNIDOS PORTUGAL 

VALORIZA Candidato em 

detrimento do partido. 

Equilíbrio entre as leis 

eleitorais e a organização 

interna. 

Supremacia dos partidos 

na formação da vontade 

eleitoral e parlamentar 

O QUE GERA Migração partidária. 

Ausência de 

compromisso com os 

programas partidários. 

O parlamentar atua 

independente do partido. 

Visa defender os interesses 

do eleitor de seu distrito em 

primeiro lugar. 

Dependência dos 

parlamentares aos 

dirigentes internos dos 

partidos que preparam as 

listas e preparam a ordem 

de inscrição. 

LEGISLAÇÃO Aprovada por ambas as 

casas. 

Aprovada por ambas as 

casas. 

Aprovado em uma única 

casa. O Poder Legislativo 

é sediado em uma única 

casa.  

REPRESENTA

TIVIDADE 

1 Deputado para cada 

373.257. 

Pop. 191.480.630 

1 Deputado para cada 

689.665 

Pop. 300 milhões 

1 Deputado para cada 

45.200 

Pop. 10.400.000 

TOTAL  DE 

DEPUTADOS 

513 435 230 
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CAPÍTULO 3 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO 

 BRASIL 

 

O princípio da proporcionalidade destaca que as eleições têm como principal 

função representar no parlamento todas as forças sociais e grupos políticos existentes na 

sociedade, na mesma proporção de seus respectivos apoios eleitorais. 

Cintra (2000) afirma que na Democracia há dois princípios para definição dos 

sistemas eleitorais, o majoritário e o da representação. No princípio majoritário, o candidato que 

conseguir maioria de votos vence as eleições, seja por maioria relativa, absoluta ou qualificada. O 

princípio da representação estipula-se que as maiorias em cada circuncisão (estado) devem ser 

representadas no parlamento. 

Sena (2001) afirma que a transformação dos votos em cadeiras obedece a duas 

regras básicas: sistema majoritário, no qual ganha a cadeira o partido que tem o maior número de 

votos; sistema proporcional, quando as cadeiras são repartidas na proporção de votos que cada 

candidato ou partido recebe. 

No Brasil, Cintra (2000) destaca que a “fórmula eleitoral”, no sistema 

proporcional aplicada para saber quantas cadeiras cabem a cada partido é resultado da 

combinação de quociente eleitoral, o quociente de Hondt (método da maior média para a 

distribuição das sobras) e o quociente partidário. 

Assim, a Câmara dos Deputados compõem-se de representantes do povo, os quais 

são eleitos nos Estados brasileiros e no Distrito Federal, de forma proporcional, conforme 

estabelece o art. 41 da Constituição Federal de 1988. 

A Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993 (ANEXO I), disciplina a 

fixação do número de Deputados. O art. 1º dispõe que o número de Deputados Federais não pode 

ultrapassar 513 representantes, que são proporcionais à população dos Estados e do Distrito 
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Federal de acordo com os dados da Fundação de Geografia e Estatística do ano anterior às 

eleições e após cálculos do Tribunal Superior Eleitoral (STE) que fornece o número de vagas aos 

Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) e aos partidos políticos (BRASIL, 1993). 

O sistema proporcional brasileiro é realizado por meio de combinação dos 

seguintes elementos: votos válidos; lugares a preencher; quociente eleitoral; quociente 

partidário
13

; distribuição de restos. A proporcionalidade resulta de aplicar aos votos, no seu 

conjunto operações aritméticas, tais que produzam representação em número proporcional. 

Búrigo (2002) afirma que os Deputados Federais são eleitos pelo sistema 

proporcional de representação, em conformidade com os artigos 106 a 111 do Código Eleitoral 

Brasileiro, por meio da seguinte fórmula: 

Qe = (nº dev.)  

  (nº de CI); 

Qp = (nº de v.p)  

          Qe 

Em que:  

Qe = Quociente eleitoral; 

Nº dev. = Número de votos válidos; 

Nº de C.l = Número de cadeiras legislativas 

QP = Quociente partidário  

Nº de v.p = número de votos válidos por partido ou coligação. 

Búrigo (2000) considera que esse sistema é uma combinação de duas fórmulas 

aplicadas sequencialmente no século XIX em que os votos proferidos a candidatos de um mesmo 

                                                 
13  Resultado da divisão dos votos válidos pelo número de vagas disponíveis para aquele cargo. 
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partido definem o quociente partidário (QP), com transferência dos votos excedentes ao 

quociente eleitoral para os demais candidatos do mesmo partido ou coligação. 

De acordo com o sistema vigente, o eleitor brasileiro ao votar em determinado 

candidato informa à justiça eleitoral que deseja ser representado pelo partido ou coligação 

escolhido, ou seja, essa jurisdição eleitoral tem autoridade para transferir o voto para o candidato 

do mesmo partido ou coligação que esteja mais próximo da vitória. 

 

3.1 Desproporcionalidade na representatividade dos estados na Câmara dos Deputados 

 

A fórmula do sistema proporcional brasileiro, segundo Búrigo (2002), apresenta 

duas especificidades a primeira diz respeito à cláusula de exclusão, prevista no § 2º do art. 109, 

da Constituição Federal de 1988, e a outra acaba por provocar disputa entre os candidatos do 

mesmo partido, conforme a seguir:  

 

Atualmente, a distribuição de cadeiras entre os estados é uma das mais 

desproporcionais do período republicano, considerando a relação entre o 

percentual de cadeiras de cada estado e o percentual de habitantes sobre a 

população total. Isso se deve aos seguintes fatores: à transformação dos 

pequenos territórios em estados e à criação do Estado de Tocantins, 

acompanhada da atribuição a alguns estados da bancada mínima de oito 

deputados apesar de sua diminuta população; ao estabelecimento de um teto 

máximo de 70 representantes por estado, que pune o Estado de São Paulo; a não 

redução da bancada de Goiás, apesar da criação do estado de Tocantins e a super 

representação do estado de Maranhão (NICOLAU,1993, p. 182). 

 

 

Reis (2004) constatou que a ausência de equivalência entre o número necessário 

para eleger um deputado no Estado de São Paulo, de um lado e Estados do Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste do outro, representa uma desigualdade entre os cidadãos brasileiros.  

De acordo com Reis (2004), essa desigualdade está relacionada ao regime militar 

de 1964 de se autolegitimar, dando ao Estado autoritário o que se poderia entender como valores 
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do Direito. Esse desequilíbrio deu-se no contexto em que havia crescimento da população urbana, 

enquanto aumentava o peso das regiões rurais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste no Congresso 

Nacional. 

A desproporcionalidade nas bancadas estaduais da Câmara é reflexo principal da 

primeira regra eleitoral que estabelece que o número de deputados federais eleitos em cada estado 

deve ser proporcional ao tamanho da população, e que nenhum estado pode eleger menos que 

oito ou mais do que 70 deputados. O segundo regramento viola o princípio democrático básico de 

“um homem, um voto”, pois a distorção faz que o voto dos eleitores dos menores estados tenha 

peso maior que dos maiores (CONGRESSO EM FOCO, 2010). 

Ramos (1998) ressalta que a representação provocou desequilíbrio entre as regiões 

e permitiram que as regiões Norte e Centro-Oeste apresentassem maioria das cadeiras na Câmara 

dos Deputados, trazendo consequências diretas na elaboração e nas alterações da Constituição e 

elaboração da legislação federal em geral. 

Sena (2001) destaca que cada distrito ou circunscrição eleitoral tem seu quociente, 

logo não existe um equilíbrio de representação entre os Estados. Tendo como exemplo a eleição 

de 1998, considerando o número de eleitores brasileiros estimado em 106.076.088, pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, seriam necessários no Brasil 206.776 votos para eleger um deputado federal. 

Cerca de 60% dos eleitores compareceram às urnas, então o índice caiu para 124.065, 

correspondendo ao quociente eleitoral nacional. No entanto, cada estado tem quociente próprio. 

Roraima necessitou de 10.406 votos para eleger um deputado, enquanto São Paulo necessitou de 

183.719 votos, ou seja, 17,65 vezes mais, apresentando um sistema pouco representativo, 

proporcionalmente desequilibrado, ferindo o princípio da igualdade de direito. De acordo com o 

número de eleitores, São Paulo deveria eleger 120 deputados, no entanto, a lei permite apenas 70. 

Ou, de outro lado, os estados menos populosos deveriam eleger menos deputados federais. 
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3.2 Causas e consequências da desproporcionalidade na Câmara dos Deputados 

 

A proporcionalidade existente no Brasil viola o princípio do sufrágio nacional, 

que pressupõe o voto de igual valor direto e secreto para todos, o que não ocorre com a adoção 

dos quocientes eleitorais estaduais e partidários vigentes. 

Nicolau (1997) aponta algumas causas da desproporcionalidade na Câmara dos 

Deputados. Segundo o autor, na Constituição de 1824, as normas para a representação das 

bancadas das províncias na Câmara eram instituídas por meio de legislação ordinária (leis, 

decretos e resoluções). Desse modo, no período do Império, o número de representantes na 

Câmara variou entre 100 e 125, ocorrendo algumas modificações em três situações: a) realização 

de novo sistema eleitoral; b) criação das Províncias do Amazonas e Paraná e independência da 

Província Cisplatina, após algumas mudanças nas estruturas das províncias; c) aumento 

inexplicável do número de representantes de algumas províncias.  

De acordo com o autor, as Constituições do período republicano apontaram novas 

orientações para alocar as cadeiras da Câmara dos Deputados entre as unidades da Federação. Os 

textos constitucionais apresentam a seguintes especificações: a) os estados passam a ter número 

mínimo de representantes; b) nos territórios passa a existir número de representantes; c) os 

estados passam a ter número máximo de representantes; d) a câmara federal apresenta número 

máximo de representantes; e) é estabelecido número de eleitores para que os estados obterem 

uma cadeira na Câmara.  

Essas mudanças foram adotadas para que houvesse representantes de cada 

unidade da Federação na Câmara dos Deputados. No período denominado autoritário, ocorreu 

uma instabilidade nas regras de alocação das cadeiras da Câmara dos Deputados, as quais foram 

derivadas de emendas à Constituição de 1967. Assim, as bancadas das legislaturas eleitas em 

1986 e 1990 foram distribuídas pelas normas da Emenda Constitucional nº 25, de 1985, enquanto 

a da legislatura eleita em 1994 foi alocada segundo regras definidas pela Constituição de 1988 

(NICOLAU, 1997). 
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A Constituição Federal de 1988 dividiu o território brasileiro em Estados 

Membros, em que cada circunscrição existe uma eleição proporcional para preencher as vagas 

para a Câmara dos Deputados, variando de oito a setenta deputados (MAGALHÃES, 2008). 

Assim, no Brasil, há 27 circunscrições que corresponde aos 26 estados e ao 

Distrito Federal, onde há diversos cargos para que o eleitor possa escolher os seus candidatos. Na 

circunscrição pode existir um candidato por partido, denominado escolha uninomina; ou vários 

candidatos por partido, escolha plurinominal (SENA, 2001). 

Desse modo, percebe-se que a Constituição não adota a circunscrição única, mas 

um sistema denominado de proporcional, pois o território é dividido em circunscrição para fim de 

aprisionamento de voto. 

Magalhães (2008) afirma que essa divisão territorial eleitoral decorre em um sério 

problema. O texto constitucional ao estabelecer um número mínimo de oito e máximo de setenta 

deputados não permite que haja a proporcionalidade exigida por princípio fundamental 

constitucional que mantenha o sufrágio igualitário de “um cidadão um voto”, visto a disparidade 

existente entre os Estados mais e menos populosos. A proporção entre o Estado menos populoso 

com menor eleitorado e o mais populoso com maior eleitorado não cabe matematicamente dentro 

da proporção entre oito e setenta. 

Bastos (1988, apud GROFF, 2005) destaca que o federalismo assegura uma 

representação igualitária dos Estados e permite conduzir uma sub-representação dos grandes 

Estados e sobre-representação dos pequenos Estados. Este sistema implica numa representação 

desigual do povo e assegura uma garantia aos Estados menores, tendo em vista o fraco 

desenvolvimento sócio-econômico. 

A desproporcionalidade na representatividade na Câmara dos Deputados tem 

como consequência, segundo Sena (2001), a eleição de um congresso conservador, fisiológico, 

indiferente às grandes questões nacionais, pois os integrantes, além do despreparo, são eleitos por 

força do poder econômico. 

Nas colocações de Soares e Lourenço (2004), a desproporcionalidade na Câmara 

dos Deputados apresenta como consequência falta de igualdade na representação do cidadão, de 

acordo com sua localização territorial. A contraposição entre as modernidades das forças políticas 
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do Sul e Sudeste e o arcaísmo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste aponta dois perfis de 

representação na Câmara dos Deputados, onde os representantes estão relacionados às 

características sociais, econômicas e políticas, correspondentes a posições e comportamentos 

diferenciados na Câmara dos Deputados. 

O Quadro 3 apresenta a representação da Câmara nas eleições de 2006 e o Quadro 

4  representação para as eleições de 2010, sendo analisada a atual representação do povo e como 

seria se fosse aplicado o princípio democrático de que cada eleitor deve corresponder a um voto. 
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QUADRO 3 

REPRESENTATIVIDADE DA ELEIÇÃO DE 2006 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

UF 
ELEITORES 

P/ ESTADO 

QUANTIDADES 

DEP. ELEITOS 

% DE 

ELEITORES 

QUANTIDADE 

DEP. IDEAL 

ACRE 
412.379 8 0,33% 2 

ALAGOAS 
1.854.645 9 1,47% 8 

AMAPÁ 
360.407 8 0,29% 2 

AMAZONAS 
1.782.946 8 1,42% 7 

BAHIA 
9.087.507 39 7,24% 37 

CEARÁ 
5.355.374 22 4,26% 22 

DISTRITO FEDERAL 
1.654.192 8 1,32% 7 

ESPIRITO SANTO 
2.334.603 10 1,86% 10 

GOIÁS 
3.732.138 17 2,97% 15 

MARANHÃO 
3.922.015 18 3,12% 16 

MATO GROSSO 
1.940.385 8 1,54% 8 

MATO GROSSO DO SUL 
1.557.344 8 1,24% 6 

MINAS GERAIS 
13.653.949 53 10,86% 56 

PARÁ 
4.162.988 17 3,32% 17 

PARAÍBA 
2.568.768 12 2,04% 10 

PARANÁ 
7.111.660 30 5,65% 29 

PERNAMBUCO 
5.826.045 25 4,63% 24 

PIAUÍ 
2.073.552 10 1,65% 8 

RIO DE JANEIRO 
10.866.721 46 8,64% 44 

RIO GRANDE DO NORTE 
2.096.516 8 1,67% 8 

RIO GRANDE DO SUL 
7.731.530 31 6,16% 32 

RONDÔNIA 
987.891 8 0,79% 4 

RORAIMA 
232.814 8 0,19% 1 

SANTA CATARINA 
4.161.725 16 3,31% 17 

SÃO PAULO 
28.032.061 70 22,29% 114 

SERGIPE 
1.297.059 8 1,04% 5 

TOCANTINS 
881.786 8 0,70% 4 

TOTAL 
125.678.820 513 100% 513 

Fonte: TSE, 2010. 
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QUADRO 4  

REPRESENTATIVIDADE DA ELEIÇÃO DE 2010 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Fonte: TSE, 2010 

UF ELEITORES QUANTIDADE 

DEP. ATUAIS 

 

% 

QUANTIDADE 

DEP. IDEAL 

ACRE 452.023 8 0,34% 2 

ALAGOAS 1.993.455 9 1,50% 8 

AMAPÁ 395.443 8 0,30% 2 

AMAZONAS 1.954.829 8 1,48% 8 

BAHIA 9.278.845 39 7,02% 36 

CEARÁ 5.722.711 22 4,32% 22 

DIST. FEDERAL 1.757.662 8 1,33% 7 

ESPÍRITO SANTO 2.472.943 10 1,87% 10 

GOIÁS 3.938.664 17 2,98% 15 

MARANHÃO 4.188.020 18 3,16% 16 

MINAS GERAIS 14.187.471 53 10,73% 55 

MATO GROSSO 2.030.965 8 1,54% 8 

MATO GROSSO DO SUL 1.644.110 8 1,24% 6 

PARÁ 4.611.595 17 3,49% 18 

PARAÍBA 2.670.362 12 2,02% 10 

PARANÁ 7.401.921 30 5,60% 29 

PERNAMBUCO 6.112.733 25 4,68% 24 

PIAUÍ 2.198.838 10 1,66% 8 

RIO DE JANEIRO 11.363.479 46 8,60% 44 

RIO GRANDE DO NORTE 2.182.872 8 1,65% 8 

RIO GRANDE DO SUL 7.981.669 31 6,03% 31 

RONDÔNIA 1.043.078 8 0,79% 4 

RORAIMA 252.513 8 0,19% 1 

SANTA CATARINA 4.408.213 16 3,33% 17 

SÃO PAULO 29.625.005 70 22,41% 115 

SERGIPE 1.379.225 8 1,04 5 

TOCANTINS 921.168 8 0,70% 4 

TOTAL 132.169.812 513 100% 513 
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Analisando-se o Quadro 4, nota-se que há uma deformação na representação da 

Câmara dos Deputados, pois há discriminação entre quem mora no Centro-Sul, principalmente, 

em São Paulo, e nos Estados do Norte e Centro Oeste. Ao analisar Roraima comparativamente 

com São Paulo, percebe-se que um deputado federal representa 31.565 cidadãos, no primeiro, 

enquanto em São Paulo, o deputado representa 423.214 cidadãos, mostrando que o peso do 

eleitor de Roraima é 13,5 vezes maior que o peso do eleitor de São Paulo na composição da 

Câmara dos Deputados. 

 

3.3 O Tribunal Superior Eleitoral e a relação com o número de cadeiras e nas eleições de 

2010 

 

Nas eleições de 2010, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio da Resolução 

n
o 

23.220, de 2010 (ANEXO II), preservou o mesmo texto da Resolução TSE nº 22.144, de 2006 

(ANEXO III), sobre a composição da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas que 

vigorou nas eleições de 2006. O relator da minuta de Resolução, Ministro Arnaldo Versiani, 

destacou que o tema de redefinição do número de cadeiras por Estado na Câmara dos Deputados 

esbarra na interpretação do artigo 4º do Ato das Disposições Transitórias da Constituição de 

1988, que assegura a irredutibilidade da atual representação dos estados e do Distrito Federal 

(FONTENELE, 2010). 

De acordo com o relator, a última modificação em representação de estado na 

Câmara dos Deputados ocorreu em 1994, quando a bancada de São Paulo aumentou de 60 para 

70 o número de parlamentares devido à aprovação da Lei Complementar nº 78 de 1993, elevando 

o número de deputados de 503 para 513. 

O Ministro Ayres Brito, do STF, afirma que o assunto é complexo e exige análise, 

pois a Lei Complementar nº 78 de 1993 é de difícil operacionalização. O art. 1º da referida Lei 

dispõe que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) envie ao TSE a atualização 

estatística demográfica um ano antes das eleições, no entanto o censo demográfico brasileiro é 

realizado a cada dez anos e, mesmo assim, os cálculos não tem sido alterados de forma de pelo 

menos minimizar a desproporcionalidade (FONTENELE, 2010). 
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CAPÍTULO 4 

AJUSTES DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 

 

A correção do problema da desproporcionalidade na Câmara dos Deputados exige 

mudanças nos números mínimos e máximos ou na quantidade de circunscrições correspondentes 

ao território dos Estados, pois os deputados representam o povo brasileiro. 

A adoção de medidas de ajustes na representação política do Brasil requer adoção 

de processos que deverão ser discutidos e aprovados pela Câmara e pelo Senado, que 

transformarão em projetos de lei, os quais serão encaminhados oportunamente, para sanção ou 

veto do Presidente da República (MAGALHÃES, 2008). 

Oliveira (2004) destaca que o TSE é o órgão responsável pelos projetos de lei e 

outros assuntos eleitorais, portanto, é competência desse Tribunal corrigir as distorções que 

ocorrem nos estados brasileiros, respeitando os limites máximos e mínimos definidos na 

Constituição. A correção da distorção popular na Câmara dos Deputados imporia mudanças 

impossíveis do ponto de vista da viabilidade legislativa, pois, dificilmente, a Câmara dos 

Deputados iria propor uma legislação com redução dos números de deputados federais na 

representação de Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, Sergipe, Rio de Janeiro, Paraíba, 

Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Espírito Santo, Paraná e 

Piauí. 

Assim, o ideal seria a aprovação de uma alteração na Constituição que instituísse o 

número mínimo de um deputado por unidade representativa, cabendo à Roraima suprimir o piso e 

a São Paulo elevar o teto constitucional (OLIVEIRA, 2004). 

Nas colocações de Rabat (2009), a reforma política refere-se aos procedimentos 

em que a população brasileira adota para tomar as decisões coletivas, ou seja, essas são tomadas 

por meio da instância estatal dos órgãos de representação política da sociedade que compõem a 

instância. As normas eleitorais são instrumentos fundamentais pelos quais a sociedade organiza 

sua presença nas esferas decisórias do Estado e controla as decisões dos representantes eleitos. 
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De acordo com Rabat (2009), no Brasil a situação não é diferente, fora o ímpeto da 

mudança é mais radical por se passar por alterações institucionais profundas, as quais impedem a 

estabilização dos mecanismos de representação política. A Constituição Federal de 1988 deixou 

aberta a porta para discussão de modificações na legislação eleitoral e partidário, uma vez que o 

adiantamento da decisão sobre o sistema de governo criou uma situação de incerteza até o 

plebiscito de 1993, decidindo-se pelo presidencialismo, após a revisão constitucional decidida 

pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, cinco anos após a 

promulgação da Constituição.  

 

4.1 Revisão de cálculo do número de cadeiras na Câmara dos Deputados 

 

De acordo com dados da Folha On Line (2010)
14

, a composição da Câmara dos 

Deputados Brasileira é a mesma de 1994, com 513 vagas. Naquela eleição São Paulo ganhou 

acréscimo de dez deputados federais, passando de 60 para 70. A distribuição não muda desde a 

definição aprovada na Constituição de 1988. Tramitava no TSE
15

 a possibilidade de uma nova 

composição para as eleições de 2010, a qual afetaria o tamanho das Assembleias Legislativas. 

Pela Constituição, o número de cadeiras delas é definido tomando como base a composição que o 

Estado tem na Câmara.  

O deputado Federal Bonifácio de Andrada apresentou Projeto Lei nº 492, de 2003 

(ANEXO IV), por meio do qual as circunscrições eleitorais do País devem eleger oito deputados 

federais. Elas abrangerão a parcela do eleitorado que se distribuirá por parte do território de cada 

Estado. O número de eleitores e a área de cada circunscrição serão definidos da seguinte forma: 

a) divide-se o número de deputados federais de cada Estado por oito, resultando 

daí a quantidade de circunscrições que haverá na unidade federada. 

                                                 
14

 FOLHA ON LINE. Mota Amaral defende a redução do número de deputados. Disponível em 

http://www.espbr.com/noticias/mota-amaral-defende-reducao-numero-deputados, Acesso em 12 maio 2010. 
15

 Em 2010, FOLHA ON LINE. Mota Amaral defende a redução do número de deputados. Disponível em 

http://www.espbr.com/noticias/mota-amaral-defende-reducao-numero-deputados, Acesso em 12 maio 2010. 

 

http://www.espbr.com/noticias/mota-amaral-defende-reducao-numero-deputados
http://www.espbr.com/noticias/mota-amaral-defende-reducao-numero-deputados
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b) em seguida, dividir-se-á o eleitorado do Estado pelo número de circunscrições 

obtidas no item anterior e teremos o total de eleitores de cada unidade 

circunscricional. 

c) conhecido o número de circunscrições e o total de eleitores que deverá cada 

uma ter, passa-se a definir o território de cada uma delas, o que abrangerá uma 

área contínua, obedecida uma metodologia que respeite a contiguidade do 

território, a tendência das presenças partidárias regionais e locais e a facilidade 

de comunicação e transporte. 

De acordo com o projeto do deputado, criaria nos Estados brasileiros tantas 

circunscrições quantos fossem os múltiplos de oito. Desta forma, se o Estado tivesse 16 

representantes, teria duas circunscrições; se 40 deputados, passaria a ter cinco. As frações seriam 

acomodadas a uma regra de exceção. 

A definição dos limites de cada circunscrição mencionada no artigo primeiro será 

feita em lei especial, podendo aumentar para nove ou diminuir para sete o total de representantes 

de cada circunscrição, não havendo necessidade de serem plenamente iguais os eleitores da 

unidade circunscricional, podendo haver diferença de até cinco mil eleitores. 

Assim, na circunscrição federal aplicar-se-á o sistema eleitoral proporcional de 

acordo com a legislação em vigor e o disposto nesta lei.  

O referido projeto trata de matéria de lei ordinária e da uma nova definição dos 

limites das circunscrições eleitorais, não havendo alteração do atual sistema proporcional, apenas 

diminuindo o tamanho das circunscrições que passam a ser todas iguais, com oito ou nove 

deputados. Abrange territórios estaduais como é o caso do Amazonas, Pará, Minas Gerais, Bahia, 

Goiás e outros Estados, criando uma situação anômala para o processo eleitoral, desconhecida de 

qualquer parte do mundo onde se adota o sistema proporcional.  

Dessa forma, o objetivo é a criação de áreas eleitorais menores para se aplicar o 

sistema proporcional como acontece em países democráticos.  

Esse Projeto de Lei teve sua apresentação em 25 de março de 2003, foi 

encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde recebeu o Parecer do 
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Relator, Deputado Carlos Rodrigues que se pronunciou pela rejeição, sendo arquivado em 06 de 

março de 2008.  

O Senador Álvaro Dias apresentou Proposta de Emenda à Constituição de nº 69, 

de 2007 (ANEXO V), que modifica o § 1º do art. 45 da Constituição Federal, que dispõe sobre a 

representação na Câmara dos Deputados, com o objetivo de reduzir o número mínimo de 

Deputados Federais por Estado e diminuir o grave problema de desequilíbrio no que diz respeito 

a representatividade. A proposta recebeu parecer de nº 792 (ANEXO VI) na Comissão de 

Constituição e Justiça, sendo relator, Renato Casagrande, que se pronunciou pela rejeição. E 

posteriormente sendo arquivado na Secretaria de Arquivo do Senado Federal em 03 de julho de 

2007. 

De acordo com o Deputado Mota Amaral (2010), o número de parlamentares 

garante a representatividade plural das correntes políticas e a redução do número de deputados, 

por isso, diante da desproporcionalidade é necessária a redução do número de deputados no 

Parlamento. Todavia, sabe-se que a medida deve apresentar prudência em diversos aspectos, 

entre os quais a redução da representatividade das áreas menos povoadas. Segundo o Deputado, a 

medida concretizar-se à redução da representatividade e participação no Parlamento dos grupos 

políticos menores. 
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CONCLUSÃO 

 

A desproporcionalidade da Câmara dos Deputados no Brasil envolve a relação 

entre estados muito populosos e o fator socioeconômico, e impacta de forma negativa as questões 

legislativas. O voto do cidadão brasileiro deve ter a mesma validade, no entanto, a atual 

representação denota que o voto de alguns cidadãos brasileiros possui peso maior do que o de 

outros. 

A questão da desproporcionalidade representativa na Câmara dos Deputados 

requer atenção política, tanto do Tribunal Superior Eleitoral, como da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal, pois o problema das diferenças proporcionais entre as regiões brasileiras não 

é justificável, já que se entende que em uma república federativa democrática deve existir 

igualdade de votos entre membros da sociedade.  

Assim, a desproporcionalidade da representatividade dos estados brasileiros e do 

Distrito Federal viola o princípio da igualdade, tornando a distorção do valor de cada voto algo 

fora da realidade aceitável. 

Para a correção dessa desproporcionalidade, será necessário apresentar Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC), para alteração do art. 45 da Constituição Federal de 1988, que 

dispõe da legitimidade e proporcionalidade atuais da representação das unidades federativas na 

Câmara dos Deputados. 

O desequilíbrio da representação dos estados na Câmara Federal é uma crítica 

contra o atual sistema de representação e precisa entrar na pauta da proposta da reforma política. 

A forma mais justa de resolver a distorção existente é instituir o quociente eleitoral nacional.  

Para obter-se uma simetria em nível da representação na Câmara Federal, 

considera-se como sugestão ideal a redução do número mínimo de deputados por estado, bem 

como aumentar o número de deputados dos estados mais populosos para representação da vaga, 

não podendo ultrapassar o limite máximo de quinhentos e treze deputados. 

É importante ressaltar que deverá ser feito um estudo minucioso a respeito do 

assunto, pois poderá haver impacto socioeconômico negativo para os estados mais pobres e 
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menos populosos. As regiões norte e nordeste apresentam uma sobre-representação e em virtude 

das desigualdades interregionais geográficas e política
16

 que travam o desenvolvimento 

econômico regional e potencializam as desigualdades regionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Considerando que em 2007, segundo o IBGE, a participação do PIB da região sudeste manteve-se em torno de 

56,4% do total de toda riqueza nacional, sendo que 31,8% desta a economia paulista. 
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ANEXO I 

Lei Complementar nº 78/93 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 78, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993  

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

Federal.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA - Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

 

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. 

 

ITAMAR FRANCO 

Maurício Corrêa  
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ANEXO II  

Resolução TSE nº 23.220, de 2010 

INSTRUÇÃO N° 388-19.2010.6.00.0000 - CLASSE 19ª - DISTRITO FEDERAL (Brasília). 

 

Relator: Ministro Arnaldo Versani. 

Interessado: Tribunal Superior Eleitoral 

 

Ementa: 

Dispõe sobre o número de membros da Câmara dos Deputados e das Assembléias e Câmaras 

Legislativas para as eleições de 2010. 

 

 

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o 

parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993, e tendo em 

vista o disposto nos arts. 27, caput; 32, § 3º; e 45, caput e § 1º, da Constituição Federal, e art. 4º, 

§ 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, resolve: 

Art. 1º Para a legislatura que se iniciará em 2011, a representação dos estados e do 

Distrito Federal na Câmara dos Deputados será a seguinte: 
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Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro Ayres Brito, presidente, Ministro Arnaldo Versani, relator, Ministro Ricardo 

Lewandowski, Ministro Carmem Lúcia, Ministro Felix Fischer, Ministro Marcelo Ribeiro. 

 

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 

Brasília, 02 de março de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

ANEXO III 

Resolução TSE nº 22.144, de 2006 

INSTRUÇÃO N° 101 - CLASSE 12ª - DISTRITO FEDERAL (Brasília). 

 

Relator : Ministro Caputo Bastos. 

 

Ementa: 

Dispõe sobre o número de membros da Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislativas 

para as eleições de 2006. 

 

 

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o 

parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993, e tendo em 

vista o disposto nos arts. 27, caput; 32, § 3º; e 45, caput e § 1º, da Constituição Federal, e art. 4º, 

§ 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, resolve: 

Art. 1º Para a legislatura que se iniciará em 2007, à representação dos estados e do 

Distrito Federal na Câmara dos Deputados será a seguinte: 
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Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro Gilmar Mendes, vice-presidente no exercício da Presidência, Ministro Caputo 

Bastos, relator, Ministro Marco Aurélio, Ministro Cezar Peluso, Ministro Humberto Gomes de 

Barros, Ministro Cesar Asfor Rocha, Ministro Gerardo Grossi. 

 

 

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 

Brasília, 14 de fevereiro de 2006. 
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ANEXO IV 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

PROJETO DE LEI Nº 492, DE 2003 

Disciplina a circunscrição eleitoral com oito representantes. 

 

Autor: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA 

Relator: Deputado CARLOS RODRIGUES 

 

I – RELATÓRIO 

O projeto de lei em epígrafe destina-se a mudar o conceito de circunscrição eleitoral. Pela 

sistemática vigente, nas eleições presidenciais, a circunscrição será o País; nas eleições federais e 

estaduais, o Estado; e, nas municipais, o respectivo município, conforme expresso no art. 86 do 

Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965). 

As eleições dos deputados federais e estaduais têm, portanto, como circunscrição, cada Estado da 

Federação, e se fazem pelo sistema proporcional. Ora, tais circunscrições apresentam grandes 

diferenças nas suas extensões territoriais. Estados de gigantescas áreas, como o Pará, constituem 

uma única circunscrição, assim como Sergipe, o menor Estado brasileiro. 

Além dessa grande variedade de tamanhos físicos, varia também o tamanho da representação que 

cada Estado pode eleger. Essa faceta da representação é conhecida, na literatura técnica sobre 

sistemas eleitorais, como magnitude do distrito. Ou seja, temos algumas circunscrições com o  

tamanho mínimo de oito representantes, passando por vários tamanhos intermediários, até o 

máximo de setenta deputados, em São Paulo. 

Por distintas e convergentes razões, argumenta o Autor ser inadequada tal sistemática. Os países 

que adotam o sistema proporcional procuram dar às circunscrições magnitude tanto quanto 

possível igual, escopo que também buscam no que diz respeito à extensão geográfica e ao 

tamanho populacional.  

Também na história brasileira, nos sistemas eleitorais adotados antes do Código Eleitoral de 

1932, sempre se procurou ter circunscrições, conhecidas como círculos, de magnitude 

assemelhada. 

Para o Autor, a sistemática atual prejudica o bom funcionamento de nossa representação política. 

Um dos pontos negativos reside em termos circunscrições grandes, tanto na magnitude (tamanho 

da representação), quanto na extensão geográfica e populacional. 

Nesse tipo de circunscrição, tornam-se tênues os vínculos entre representante e representado e, 

em decorrência desse fato, várias funções que a representação política tem de desempenhar para a 

saúde da democracia, as quais não são feitas a contento. 

Portanto, defende o Autor aplicarmos no País uma definição diferente de circunscrição eleitoral, 

mais consentânea com a experiência nacional e internacional, mediante a fixação de 

circunscrições menores para a eleição de deputados federais. 

A magnitude das circunscrições, nos termos do projeto em exame, seria de oito deputados. Para a 

obtenção do número de circunscrições em cada Estado, bem como do tamanho populacional e da 

extensão geográfica destas, dispõe o projeto que se divida por oito o número de cadeiras a que o 

Estado tem direito; em seguida, que se divida o eleitorado do Estado pelo número de 

circunscrições obtido e, uma vez conhecido o número de circunscrições e o total de eleitores de 
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cada uma, passa-se a definir-lhes o território, “que abrangerá uma área contínua, obedecida 

metodologia que respeite a contiguidade do território, a tendência das presenças partidárias 

regionais e locais e a facilidade de comunicação e transporte”. 

A definição legal dos limites de cada circunscrição advirá de lei especial. Não resultando os 

cálculos descritos em números exatos, poder-se3 á, segundo o projeto, “aumentar para nove ou 

diminuir para sete o total de representantes de cada circunscrição, não havendo necessidade de 

serem plenamente iguais os eleitores da unidade circunscricional, podendo haver diferença de até 

cinco mil eleitores”. 

O sistema eleitoral a aplicar-se para a eleição dos Deputados continuará sendo o proporcional, de 

acordo com a Constituição. 

Dispõe o projeto que também os deputados estaduais se elejam segundo a mesma sistemática, 

sendo definidos em lei estadual os limites de cada circunscrição. Não sendo a lei estadual votada 

no prazo de 180 dias, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado definirá os limites da circunscrição 

estadual até que seja aprovada a mencionada legislação. 

A proposição foi distribuída unicamente a esta Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, à qual compete o exame de seus aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental, de 

técnica legislativa e de mérito, de acordo com o disposto no art. 32, IV, e e a, do Regimento 

Interno. 

 

É o relatório. 

 

II - VOTO DO RELATOR 

 

O projeto de lei sob exame diz respeito ao direito eleitoral e, portanto, compreende-se na 

competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I). É a lei ordinária o veículo normativo 

adequado para disciplinar-lhe o conteúdo (CF, art. 48, caput), uma vez que não existe reserva 

constitucional de lei complementar para a matéria. A iniciativa é concorrente (CF, art. 61, caput). 

Estão presentes, pois, os requisitos formais de constitucionalidade. Vale ressaltar que dispõe a 

Constituição serem os deputados federais e estaduais “eleitos pelo sistema proporcional, em cada 

Estado, em cada Território e no Distrito Federal” (art. 45, caput, c/c o art. 27, § 1º). Para tornar 

efetivo tal sistema, gizado apenas de modo genérico no texto fundamental, é indispensável que a 

lei infraconstitucional cuide de seus aspectos operativos. 

Nosso Código Eleitoral, recepcionado nesse ponto pela Constituição de 1988, disciplina o 

sistema proporcional pátrio. Um dos aspectos nele definidos, conforme mencionado no Relatório, 

é a circunscrição em que ocorre cada pleito. Sendo, portanto, matéria de definição por lei 

ordinária, nada impede que se introduza, por essa via, nova conformação de tal elemento do 

sistema eleitoral. 

Entretanto, o art. 6º da proposição remete para a lei estadual a definição dos limites de cada 

circunscrição para a escolha dos deputados estaduais. Ora, é competência legislativa privativa da 

União legislar sobre direito eleitoral (CF, art. 22, I). Não pode, assim, a lei federal delegar aos 

Estados competência para dispor sobre a matéria. Desse modo, no particular, incorre a proposição 

em inconstitucionalidade material. 

Afora esse aspecto, não afrontando o projeto em exame outras regras e princípios da Lex Legum, 

satisfaz o requisito da constitucionalidade material. 

Nada a objetar quanto à legalidade e juridicidade da proposição em comento. 
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Do ângulo regimental, trata-se de matéria sujeita à deliberação do Plenário desta Casa, uma vez 

que dispõe sobre direito eleitoral (RICD, art. 24, II, e). Seu regime de tramitação é o da 

prioridade (RICD, art. 151, II, b, 3). 

A técnica legislativa do projeto, entretanto, não está adequada aos ditames da Lei Complementar 

nº 95, de 1998, que trata da redação das leis. 

Assim é que o tema das circunscrições eleitorais constitui matéria específica do Código Eleitoral. 

Para a disciplina do tema, há, pois, que alterar a lei básica sobre a espécie, que é o próprio 

Código (Lei nº 4.737/65), descabendo seu tratamento por meio de lei extravagante, como se 

pretende no projeto.  

A proposição contém impropriedades de ordem redacional e enunciados pouco precisos, como, 

por exemplo, a subdivisão do art. 2º em 

alíneas ou, na alínea c do mesmo dispositivo, a especificação da “tendência das presenças 

partidárias regionais ou locais” como um dos critérios para a divisão do Estado em 

circunscrições. Ademais, o art. 7º, sobre dispor a respeito de dois assuntos (cláusulas revogatória 

e de vigência), contém cláusula revogatória genérica, o que é condenado pela moderna técnica 

legislativa e vedado pela LC-95/98. 

Quanto ao mérito do projeto de lei sob exame, entendemos que não é oportuna a matéria nele 

tratada, uma vez que não se compreende no âmbito da Reforma Política em trâmite nesta Casa. 

Não convém, no momento, a discussão paralela de temas relativos à matéria eleitoral, uma vez 

que foram priorizadas certas questões que dependem, ainda, do pronunciamento desta Comissão, 

no bojo do projeto elaborado pela Comissão Especial, cujo Relator é o nobre Deputado Rubens 

Otoni. 

Pelas razões precedentes, votamos pela constitucionalidade do Projeto de Lei nº 492, de 2003, 

com exceção de seu art. 6º, e pela sua juridicidade, regimentalidade e má técnica legislativa, e, 

quanto ao mérito pela sua rejeição.  

 

 

 

Sala da Comissão, em de 2005 

Deputado CARLOS RODRIGUES 

Relator 
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ANEXO V 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 69, DE 2007 

 

 

Modifica o § 1º do art. 45 da Constituição Federal, que 

dispõe sobre a representação na Câmara dos Deputados. 

 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da 

Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

 

Art. 1º O § 1º do art. 45 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art.45...............................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, 

será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos 

ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da 

Federação tenha menos de quatro ou mais de setenta Deputados. 

................................................................................................(NR)” 

Art. 2º O limite mínimo de quatro Deputados a que se refere o § 1º do art. 45 da 

Constituição Federal será observado no quarto pleito a ocorrer após a vigência desta Emenda, 

decrescendo-se o atual limite de oito Deputados, à razão de uma unidade por pleito. 

 

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4° Revoga-se o § 2º do art. 4° do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente Proposta de Emenda à Constituição tem o objetivo de, a um só tempo, diminuir o 

grave problema de desequilíbrio no que diz respeito à representação das bancadas dos Estados na 

Câmara dos Deputados e também contribuir para o esforço de redução do tamanho do Estado 

brasileiro e conseqüente diminuição dos gastos públicos. 

No que diz respeito ao desequilíbrio na representação é notório tal problema. Como é sabido, 

independentemente da sua população, cada Estado tem, pelo menos, oito 

Deputados. É o que preceitua a norma atual do § 1º do art. 45 da Constituição Federal. 

A esse respeito, lembramos aqui o Estado de menor população, Roraima, que tem cerca de 

403.000 habitantes (estimativa para 2006 do IBGE), ou seja, cerca de 0,21% do total da 

população brasileira (186.770.562 habitantes na estimativa do IBGE para 2006), e oito 

Deputados, cada Deputado representando, pois, cerca de 50.000 habitantes. 

No outro extremo está o Estado de São Paulo, com mais de 41.000.000 de 
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habitantes, ou seja, cerca de 21,5% da população total do País, e setenta Deputados, cada 

mandatário representando em torno de 586.000 habitantes. Isso em decorrência do “teto” de 

setenta Deputados, também estabelecido no § 1º do art. 45 da Lei Maior. 

Sem dúvida, uma grande disparidade. Em nossa opinião, o constituinte não atuou com eqüidade 

ao fixar um „piso‟ de oito Deputados por Estado vis-à-vis um „teto‟ de setenta, pois tal 

balizamento implica desequilíbrio sesquipedal. 

Importante salientar que a sobre-representação não é exclusiva do Estado de 

Roraima, atingindo também, de forma intensa, as representações dos Estados do Amapá, Acre, 

Tocantins e Rondônia, cujas bancadas atingem mais do que o dobro da proporcionalidade 

populacional. 

Ante essa situação, parece-nos evidente que apenas reduzir o número total de 

Deputados,via mudança da lei complementar (prevista também no § 1º do art. 45 da Lei Maior) 

que fixa o seu quantum agravaria a disparidade, pois os Estados hoje sobrerepresentados o seriam 

mais ainda, os Estados representados hoje adequadamente passariam a ser sub-representados e os 

sub-representados assim permaneceriam. 

Portanto, muito embora possa ser reduzido o número total de Deputados Federais sem 

necessidade de emenda à Constituição, entendemos que iniciativa que vise tal redução deve vir 

acompanhada da redução do número mínimo de Deputados Federais por unidade da Federação, o 

que, por seu turno, requer mudança constitucional. 

Assim, para, a um só tempo, diminuir o número total de Deputados e diminuir a desigualdade das 

representações é que estamos apresentando esta Proposta de Emenda à Constituição, alterando o 

§ 1º do art. 45 para reduzir o número mínimo de Deputados por unidade da Federação, mantendo 

o número máximo. 

É importante ressalvar que a redução ora proposta não será efetivada de forma abrupta, mas 

escalonada. Para isso estamos apresentando no art. 2º da PEC norma transitória dispondo que o 

limite mínimo de quatro Deputados será observado no quarto pleito a ocorrer após a promulgação 

da Emenda, decrescendo-se o atual limite de oito Deputados, à razão de uma unidade por pleito. 

Por outro lado, por incompatível com a nossa proposta de redução, estamos propondo a 

revogação do normativo contido no § 2º do art. 4° do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que estabeleceu a irredutibilidade da representação dos Estados e do 

Distrito Federal na Câmara dos Deputados por ocasião da promulgação da Constituição de 1988. 

Cumpre, ainda, registrar que as alterações que propomos para a Câmara dos Deputados só se 

completarão com a aprovação de projeto de lei complementar alterando a Lei Complementar nº 

78, de 1993, que também estaremos apresentando, e que reduz o total de Deputados federais dos 

atuais quinhentos e treze para quatrocentos e cinco. 

Um tal decréscimo na quantidade total de parlamentares, além de contribuir para a 

homogeneidade da representatividade, vai ao encontro do objetivo global de redução de gastos 

públicos e do tamanho do Estado. 

Em face do exposto, e tendo em vista a relevância da matéria aqui tratada, solicitamos o apoio 

dos colegas Congressistas para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 

 

Senador ALVARO DIAS 
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ANEXO VI 

 

PARECER Nº 792, DE 2009 

 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre a Proposta  

De Emenda à Constituição nº 69, de 2007, que 

modifica o § 1º do art. 45 da Constituição Federal, 

 que dispõe sobre a representação na  

Câmara dos Deputados. 

 

RELATOR: Senador RENATO CASAGRANDE 

 

I – RELATÓRIO 

 

Vem a esta Comissão, para exame, conforme previsto nos arts. 356 e seguintes do 

Regimento Interno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 69, de 2007, que tem como 

primeiro subscritor o Senador Álvaro Dias. 

A PEC nº 69, de 2007, modifica o § 1º do art. 45 da Constituição Federal, que dispõe 

sobre a representação na Câmara dos Deputados, com o objetivo de reduzir o número mínimo de 

Deputados Federais por Estado, dos atuais oito para quatro (art. 1º). 

Ademais, o art. 2º da proposição estipula que o limite mínimo de quatro Deputados que se 

está propondo será observado no quarto pleito a ocorrer após a vigência desta Emenda, 

decrescendo-se o atual limite de oito Deputados, à razão de uma unidade por pleito. 

O art. 3º pretende que a Emenda Constitucional que se está propondo entre em vigor na 

data de sua publicação e o art. 4º revoga o § 2º do art. 4° do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, que estabelece a irredutibilidade da representação dos Estados e do Distrito Federal 

existente na Câmara dos Deputados por ocasião da promulgação da Constituição, em 1988. 

Na Justificação está posto que a Proposta de Emenda à Constituição tem o objetivo de - a 

um só tempo - diminuir o grave problema do desequilíbrio no que diz respeito à representação 

das bancadas dos Estados na Câmara dos Deputados e também contribuir para o esforço 

de redução do tamanho do Estado brasileiro e, conseqüentemente, para 

diminuir os gastos públicos. 

No que diz respeito ao desequilíbrio na representação, a Justificação registra o caso do 

Estado de menor população, Roraima, que tem cerca de 403.000 habitantes (estimativa para 2006 

do IBGE), ou seja, cerca de 0,21% do total da população brasileira (186.770.562 habitantes na 

estimativa do IBGE para 2006), e oito Deputados (o mínimo previsto no § 1º do art. 45 da Lei 

Maior), cada Deputado representando, pois, cerca de 50.000 habitantes. 

Também se registra o outro extremo, o Estado de São Paulo, com mais de 41.000.000 de 

habitantes, ou seja, cerca de 21,5% da população total do País, e setenta Deputados, cada 

mandatário representando em torno de 586.000 habitantes. Isso em decorrência do “teto” de 

setenta Deputados, também estabelecido no § 1º do art. 45 da Lei Maior. 

De acordo ainda com a Justificação, o constituinte não atuou com eqüidade ao fixar um 

„piso‟ de oito Deputados por Estado vis-à-vis um„teto‟ de setenta, pois tal balizamento implicaria 

grande desequilíbrio entre os Estados. 
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Argumenta-se, também, que a sobre-representação não seria exclusiva do Estado de 

Roraima, alcançando as representações dos Estados do Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia, 

cujas bancadas atingem mais do que o dobro da proporcionalidade populacional. 

Em face da situação que se descreve na Justificação, anota-se que apenas reduzir o 

número total de Deputados, via mudança da lei complementar prevista também no § 1º do art. 45 

da Lei Maior, que fixa aquele número, agravaria a disparidade, pois os Estados hoje 

sobrerepresentados o seriam mais ainda, os Estados representados hoje adequadamente passariam 

a ser sub-representados e os sub-representados assim permaneceriam. 

Portanto - sempre conforme a Justificação - muito embora possa ser reduzido o número 

total de Deputados Federais sem necessidade de emenda à Constituição, iniciativa que vise tal 

redução deve vir acompanhada da redução do número mínimo de Deputados Federais por 

unidade da Federação, o que, por seu turno, requer mudança constitucional. 

Por outro lado, a Justificação consigna que a redução proposta não será efetivada de 

forma abrupta, mas escalonada. Para isso o art. 2º da PEC traz norma transitória dispondo que o 

limite mínimo de quatro Deputados será observado no quarto pleito a ocorrer após a promulgação 

da Emenda, decrescendo-se o atual limite de oito Deputados, à razão de uma unidade por pleito, 

conforme tabela abaixo. 

Outrossim, por entendê-lo incompatível com a proposta de redução do número mínimo de 

parlamentares, propõe-se a revogação do normativo contido no § 2º do art. 4º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, que estabeleceu a irredutibilidade da representação dos 

Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados por ocasião da promulgação da 

Constituição de 1988. 

A Justificação registra, ainda, que as alterações propostas só se completarão com a 

aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 465, de 2007, que altera a Lei Complementar nº 

78, de 1993, para reduzir o total de Deputados Federais dos atuais quinhentos e treze para 

quatrocentos e cinco. 

Por fim, a Justificação anota que tal decréscimo na quantidade total de parlamentares, 

além de contribuir para a homogeneidade da representatividade, vai ao encontro do objetivo 

global de redução de gastos públicos e do tamanho do Estado. 

 

II – ANÁLISE 

 

Passando a analisar a presente proposta, temos que a disciplina de representação na 

Câmara dos Deputados é matéria de norma constitucional, expressa no art. 45, caput e §§ 1º e 2º, 

verbis: 

 

“Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema 

proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, 

será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos 

ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da 

Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados. 

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.” Ainda quanto à Câmara dos Deputados, a lei 

complementar a que se refere o § 1º do art. 45 é atualmente a Lei Complementar nº 78, de 1993, 

da qual destacamos o art. 1º, verbis: 
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“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, 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” 

No caso específico das últimas eleições para o Congresso Nacional, ocorridas em 2006, o 

Tribunal Superior Eleitoral expediu a Resolução nº 22.144, de 14.02.2006, que determina a 

composição da Câmara dos Deputados, conforme quadro em anexo a este Relatório. 

Consoante acima descrito, o § 1º do art. 45 da Lei Maior preceitua que o número total de 

Deputados Federais, bem como o número de cada representação por Estado e pelo Distrito 

Federal será estabelecido em lei complementar, em proporção à respectiva população, 

procedendo-se aos ajustes necessários, em razão da variação das populações, no ano anterior às 

eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 

setenta Deputados. 

Temos, assim, que a regra da proporcionalidade em relação à população, adotada pelo § 

1º do art. 45 da Lei Maior, não é absoluta. Isso porque, conforme ressalva esse normativo, no 

final do seu texto, nenhuma das unidades da Federação pode ter menos de oito ou mais de setenta 

Deputados. 

Entendemos que o limite mínimo de oito e o limite máximo de setenta Deputados fixado 

no art. 45 da Lei Maior reflete as peculiaridades da nossa Federação, com as suas especificidades, 

dentre as quais expressivas disparidades regionais. Com efeito, se o nosso País adotasse uma 

proporcionalidade estrita no que diz respeito às bancadas estaduais de Deputados Federais, 

tomando como base a população de cada Estado, ocorreria uma significativa hegemonia política 

do chamado Centro-Sul do País, com relação ao Norte-Nordeste, o que não nos parece desejável 

para o necessário equilíbrio federativo que devemos sempre ter em conta. 

E embora a presente proposta não esteja, de pronto, adotando tal proporcionalidade 

estrita, abre a possibilidade para uma profunda alteração nas bancadas de Deputados Federais, 

também com uma redução significativa do total de membros da Câmara dos Deputados. 

A propósito, devemos registrar que a iniciativa que ora examinamos compõe uma série de 

proposições da iniciativa do Senador Álvaro Dias, com o objetivo de reduzir o total de 

parlamentares de todas as Casas Legislativas do País. 

Dessas proposições, destacamos o Projeto de Lei Complementar nº 465, de 2007, que 

reduz o número total de Deputados Federais dos atuais 513 para 405, conforme quadro anexo, e 

que complementa a Proposta de Emenda à Constituição que ora examinamos. 

Em resumo, a proposição em análise, combinada com o Projeto de Lei Complementar nº 

465, de 2007, propõe: 

▬ Redução do total de Deputados Federais, dos atuais 513 para 405, em 4 pleitos 

sucessivos, à razão de 27 parlamentares por eleição. 

▬ Redução do limite mínimo de Deputados Federais, dos atuais 8 para 4, em 4 pleitos 

sucessivos, à razão de 1 parlamentar por eleição. 

▬ Manutenção do limite máximo de 70 Deputados Federais por bancada. 

▬ Aplicação da proporcionalidade populacional, respeitando o limite máximo atual de 70 

Deputados por unidade da Federação e distribuindo as sobras, sob critérios similares aos 

contidos nos arts. 107 a 109 do Código Eleitoral. 
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Conforme entendemos, não podemos adotar uma tal radical alteração na representação 

popular na Câmara dos Deputados sem uma reflexão mais profunda e uma análise mais detalhada 

dos diversos aspectos que envolvem a matéria. 

Desse modo, cremos que o mais adequado seria transferir a discussão sobre a composição 

da Câmara dos Deputados para o âmbito da Reforma Política que o Congresso Nacional ora 

examina e não adotar - desde já - uma tal significativa mudança institucional. 

 

III – VOTO 

 

Como conclusão, em face do exposto, votamos pela rejeição da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 69, de 2007. 

 

 

Sala da Comissão, 04 de junho de 2009. 

 

Senador Demóstenes Torres, Presidente. 
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