
 

 

COLIGAÇÕES E QUOCIENTE ELEITORAL 
 

 
O processo eleitoral no Brasil sofre modificações a cada dois anos. Respeitando a 

anualidade, nos anos anteriores a cada eleição, o legislador aprova mudanças no Código Eleitoral, 
na Lei dos Partidos e na Lei das Eleições. Em 2017 chegou-se ao ápice com a alteração da Lei 
Maior, a Constituição Federal, mudando substancialmente as regras de apuração do resultado do 
pleito. 

 
Frente a estas constantes alterações, incerteza e insegurança jurídica determinaram a 

antecipação do processo eleitoral. Assim, uma vez finda a Eleição Geral, praticamente se 
iniciaram as Eleições Municipais, aflorando basicamente duas (2) dúvidas: o fim das coligações 
proporcionais e o quociente eleitoral com suas variações – como calcular a obrigatoriedade de 
atingir 10% (dez por cento) e o cálculo das sobras. 

 
 

COLIGAÇÕES  
 
Através da Emenda Constitucional 97/2017 foi alterado o § 1º do art. 17 da Constituição 

Federal, ficando proibidas, a partir da próxima eleição (outubro de 2020), as coligações nas 
eleições proporcionais (vereador), mantidas as coligações para as eleições majoritárias (prefeito 
e vice-prefeito). 

 
• EC nº 97/2017, art. 2º: “A vedação à celebração de coligações nas eleições 
proporcionais, prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das 
eleições de 2020”. 

 
As coligações para as eleições majoritárias permanecem nos mesmos moldes 

anteriores, podendo ser composta por dois ou mais partidos, ainda que um ou mais partidos 
coligados não indiquem nenhum dos dois nomes que compõem a chapa de prefeito e vice. 

 
OBS.: para o tempo de rádio e televisão da chapa majoritária soma-se apenas o número de 

representantes dos seis maiores partidos que compõe a coligação (Lei 9.504/97 – art. 47, 
§ 2º, I). 

 
Ainda, com o fim das coligações, no que se refere ao número de candidatos por partido, 

fica fixado para todos os municípios a multiplicação do número de cadeiras por “1,5”, ou seja, 
150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas a preencher. 

 
Frações: No cálculo para obter o número de vagas, as frações serão desconsideradas quando 

inferiores a meio e igualadas a um se iguais ou superiores. 
 
A legislação obriga que do número de vagas requeridas, cada partido preencherá o 

mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de 
cada sexo. 

 



 

 

No caso da reserva de vagas qualquer fração resultante será igualada a 01 no cálculo 
do percentual mínimo. Se o número de candidatos de um sexo for insuficiente para preencher a 
quantidade de vagas reservadas, o partido não poderá ocupá-las com candidatos do sexo oposto. 

 
Exemplo: No caso de o número de candidatos homens for maior, essas candidaturas deverão 

guardar proporcionalidade com as candidaturas femininas. A cada vaga destinada às 
mulheres e não ocupada, na mesma proporção deverá ser diminuído o número de 
homens. 
 

Número de candidatos 
 

Cadeiras x 1,5 = Total de vagas -70% 
Total de 
Homens 

-30% total de Mulheres 

              

9 13,5 = 14 9,8 = 9 4,2 = 5 

10   15   10   5 

11 16,5 = 17 11,9 = 11 5,1 = 6 

12   18 12,6 = 12 5,4 = 6 

13 19,5 = 20   14   6 

14   21 14,7 = 14 6,3 = 7 

15 22,5 = 23 16,1 = 16 6,9 = 7 

16   24 16,8 = 16 7,2 = 8 

17 25,5 = 26 18,2 = 18 7,8 = 8 

18   27 18,9 = 18 8,1 = 9 

19 28,5 = 29 20,3 = 20 8,7 = 9 

20   30   21   9 

21 31,5 = 32 22,4= 22 9,6= 10 

22   33   23   10 

23 34,5= 35 24,5= 24 10,5= 11 

24   36   25   11 

25 37,5= 38 26,6= 26 11,4= 12 

33 49,5 = 50   35   15 

35 52,5 = 53 37,1 = 37 15,9 = 16 

36 52,5 = 54 37,1 = 37 15,9 = 17 

 
 



 

 

QUOCIENTE ELEITORAL  
 
Com o fim das coligações para as eleições proporcionais (vereador) surgiu a 

preocupação com o, agora famoso, Quociente Eleitoral e o cálculo das vagas, especialmente as 
chamadas “sobras”. 

 
Inicialmente é imprescindível definir Quociente Eleitoral. Este é determinado “dividindo-

se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição 
eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior” (Código 
Eleitoral – art. 106). 

 
 
Exemplo :      Número de           Número de             =       Quociente  
                     Votos Válidos   Vagas na Câmara              Eleitoral 
 
 
Os votos válidos são aqueles definidos na Lei das Eleições – Lei 9.504/97 – em seu art. 

5º, isto é: “... contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos 
e às legendas partidárias”. Na contagem dos votos válidos são excluídos os votos brancos e nulos. 

 
O Quociente Eleitoral de cada partido, se apura dividindo o Quociente Eleitoral geral do 

município (acima referido) pelo total de votos dados aos candidatos do mesmo partido somados 
aos votos da legenda. 

 
Código Eleitoral, art. 107 - Determina-se para cada partido ou coligação o 
quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos 
válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a 
fração. 

 
Somente os partidos que alcançarem o Quociente Eleitoral participarão da primeira 

distribuição das cadeiras. 
 
O número de cadeiras de cada partido define-se dividindo o número total de votos de 

seus candidatos, somados os da legenda, pelo Quociente Eleitoral do município, desprezada as 
frações.  

 
Exemplo:    Número de Votos           Quociente   =   Número de Cadeiras 
                           Cada Partido    Eleitoral                  do Partido 
 
  OBS.: repetir a operação com todos os partidos 
 
As vagas destinadas ao partido serão ocupadas pelos candidatos com maior votação. 

Aqui, temos mais uma novidade, a qual já se encontrava vigente na última eleição municipal, 
entretanto pouco discutida, qual seja a obrigatoriedade de o candidato ter alcançado votação 
superior a 10% (dez por cento) do Quociente Eleitoral geral do município. 

 



 

 

Código Eleitoral, art. 108 - Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido 
ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) 
do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da 
votação nominal que cada um tenha recebido. 
 
Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal 
mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do art. 109. 
- grifei – 
 

O mesmo art. 108, acima citado, foi acrescentado de um Parágrafo Único, o qual 
indica onde deve ser buscado o modo de preenchimento das vagas que deixam de ser ocupadas 
em decorrência do partido não possuir o número suficiente de candidatos com votação superior 
aos 10% (dez por cento) do Quociente Eleitoral do município. 

 
A segunda alteração da legislação, e que vem produzindo muitas dúvidas, diz com a 

possibilidade de que os partidos que não tenham obtido o Quociente Eleitoral do município 
venham a participar da divisão das vagas remanescentes, popularmente chamadas de “sobras” 
e, daquelas não preenchidas em decorrência do partido não possuir candidatos em número 
suficiente para ocupar as vagas à que faz jus pelo fato de não ter alcançado a votação mínima, 
superior a 10% (dez por cento) do Quociente Eleitoral do município. 

 
Para maior compreensão, é imperioso que se reproduza na integra o art. 109 do 

Código Eleitoral, já com suas alterações. 
 

Código Eleitoral, Art. 109 - Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes 
partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o art. 108 
serão distribuídos de acordo com as seguintes regras: 
  
I – dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número 
de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário do art. 107, mais um, 
cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, 
desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima; 
  
II – repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher; 
• Caput e incisos I e II com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 13.165/2015. 
 

III – quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam às duas 
exigências do inciso I, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as 
maiores médias. 
• Inciso III acrescido pelo art. 4º da Lei nº 13.165/2015. 
 

§ 1º - O preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado far-
se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos. 
 

§ 2º - Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos e coligações 
que participaram do pleito. 
- grifei – 
 
 

Antes de explicarmos o cálculo das vagas remanescentes, “sobras”, importa destacar 
onde se encontra a diferença na legislação que permite, agora, os partidos que não alcançam o 
Quociente Eleitoral municipal a participar dos cálculos das sobras.  

 



 

 

Para tanto se traz a colação a redação anterior do § 2º do art. 109 do Código Eleitoral 
que assim dispunha: 

 
Código Eleitoral, Art. 109 – (...) 
(...) 
§ 2º - Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os Partidos e coligações que 
tiverem obtido quociente eleitoral. 
(Redação dada pela Lei nº 7.454, de 30.12.1985) 
 
 

A redação introduzida no § 2º do art. 109 do Código Eleitoral em 1985 foi alterada em 
2017, já com vigência nas Eleições Gerais de 2018, onde a redação “Poderão concorrer à 
distribuição dos lugares todos os partidos e coligações que participaram do pleito” estende até 
mesmo aos partidos que não alcançaram o Quociente Eleitoral municipal, a possibilidade de 
disputar as chamadas “sobras”. 

 
Por fim, passamos a “tentar” esclarecer o modo de calcular as chamadas “sobras” antes 

já referidas, assim como seu surgimento. 
 
Digamos que em um munícipio cuja câmara de vereadores tenha 9 (nove) cadeiras e, 

após a divisão destas entre os partidos que atingiram o Quociente Eleitoral, tenham sobrado 2 
(duas) vagas. Neste momento, e apenas neste, é que os partidos que não atingiram o Quociente 
Eleitoral passam a disputar uma das cadeiras que sobraram da primeira distribuição. 

 
Para tanto, dividir-se-á o número de votos dado a cada partido pelo número de cadeiras 

já alcançadas por cada um que participou da primeira distribuição, somando-se mais uma. Se o 
partido tiver obtido 3 cadeiras, a divisão deverá ser por 4 (quatro). 

 
Este mesmo cálculo aplica-se a todos os partidos que participaram do pleito, 

independentemente de terem atingido o Quociente Eleitoral. Neste caso, o número de votos 
obtidos por aqueles partidos que não atingiram o Quociente, deverá ser dividido simplesmente por 
1 (um), visto que não participaram da primeira divisão, portanto não possuem nenhuma cadeira. 

 
Esse cálculo será repetido individualmente para apuração de cada uma das vagas, até 

o preenchimento de todas as “sobras”. 
 
Quando do cálculo da segunda “sobra”, o partido que obteve a primeira “sobra”, deverá 

ter esta vaga somada para fins de divisão e obtenção da nova média, com a qual poderá participar 
novamente da distribuição de mais esta “sobra”. E assim sucessivamente. 

 
Finalizando, importante desmistificar o sentimento que vem se criando em meio aos 

futuros candidatos e, principalmente, entre aqueles que ficaram nas primeiras suplências dos 
partidos tradicionais, no sentido de que o candidato terá maior viabilidade de eleição em partidos 
pequenos que não alcançarão o quociente eleitoral, pois estes teriam maiores chances de obter 
a vaga quando do cálculo das sobras. 

 



 

 

Ora, se o pequeno partido não obtiver uma votação próxima do quociente, dificilmente 
terá uma média competitiva para disputar uma das vagas da sobra. 

 
Mais, um suplente de um partido tradicional com votação expressiva de nada adiantará 

trocar para uma sigla menor se seus novos companheiros de legenda não contribuírem com 
votação suficiente para aproximar-se do quociente eleitoral. 

 
Evidentemente que a matéria do quociente, dada a complexidade, não se esgota aqui. 

Explicar cálculos é uma tarefa não muito fácil. Espera-se ter de algum modo contribuído para o 
esclarecimento desta nova fórmula de distribuição das ditas “sobras”. 

 
Ainda, é compreensível a pressa que os companheiros estão em conhecer as regras 

para as eleições. Entretanto, se insiste em dizer que todo ano anterior ao de uma eleição o 
Congresso aprova pequenas mudanças na legislação eleitoral, o que pode ali adiante transformar 
esta pequena contribuição em algo ultrapassado. 

 
Saudações emedebistas, 

 

Novos tempos. 

Novas ideias. 

A coragem de sempre. 
 


