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Análise Geral
O presente dossiê traz uma simulação de como ficariam as

bancadas nos Estados − com base nas novas regras eleitorais e na
mudança de partido na janela eleitoral – caso os partidos e
candidatos mantenham em 2022 o mesmo desempenho eleitoral de
2018. Na simulação já consideramos o fim da coligação e a
portabilidade de votos dos eleitos que mudaram de partido,
retirando sua votação da antiga agremiação e levando para a nova,
bem como as fusões e as federações já registradas até o momento.

É claro que o fim das coligações, a exigência de atingimento de
votação mínima, tanto pelo partido quanto pelo candidato para ter
acesso a vagas na Câmara dos Deputados, o aumento da exigência
para atingir a cláusula de barreira, a nominata de cada partido ou
federação, bem como a redução de número de candidatos que cada
partido ou federação poderá lançar, certamente irão modificar o
desempenho eleitoral dos partidos em 2022, mas a simulação com
base nos resultados de 2018 serve para alertar que haverá mudanças
significativas na composição das bancadas, caso os partidos
pequenos e médios não melhorem seu desempenho em relação ao
anterior.

Para 2022, logo após as convenções partidárias, quando se
conhecerá a nominata de cada partido ou federação, o DIAP fará um
prognóstico sobre as futuras bancadas, como vem fazendo há várias
eleições. No prognóstico, diferentemente deste levantamento, serão
consideradas as estruturas de campanha, as pesquisas eleitorais, os
candidatos que disputam no exercício do mandato, enfim, as
perspectivas eleitorais dos partidos e candidatos, e não apenas uma
simulação das bancadas dos partidos com base na eleição de 2018,
como este que ora divulgamos.

Para bem contextualizar esse novo cenário, que resultará da
simulação com base nos novos parâmetros, faz-se necessário explicar
melhor cada uma dessas mudanças, para que o leitor compreenda o
quanto elas poderão significar em termos de conversão de votos em
mandatos.

A primeira mudança, o fim das coligações nas eleições
proporcionais − instituída pela EC (Emenda à Constituição) 97, de
2017, que também aumentou a cláusula de barreira ou de
desempenho − impedirá que os partidos possam somar votos para
atender as exigências mínimas para ter acesso à Câmara dos

Deputados – quociente eleitoral ou 80% desse quociente para efeito
de participar das sobras – exceto se formarem federações partidárias,
conforme explicado mais à frente.

A segunda mudança, relativa à conversão de votos em
mandato, foi instituída pela Lei 14.211, de 2021. Essa lei adota quatro
critérios para que um partido ou federação partidária possa a ter
representação na Câmara dos Deputados: 1) o primeiro critério
requer atingimento do quociente eleitoral e 10% dele pelos
candidatos; 2) o segundo exige maior média e atingimento de 80% do
quociente pelos partidos ou federações, além de 20% desse
quociente pelos candidatos; 3) o terceiro critério requer maior média
e 80% do quociente dos partidos e federações, sufragando os mais
votados sem exigência de votação mínima; e o quarto critério, que
somente se aplica quando nenhum partido ou federação do estado
tiver atingido o quociente eleitoral, distribui todas as vagas entre os
candidatos mais votados, sem qualquer outra exigência. Destas,
apenas a primeira e a última vigoraram integralmente em 2018. A
segunda, além da exigência de maior média, passou a exigir dos
partidos e federações um percentual mínimo de votos, antes
inexistente, bem como passou exigir votação mínima dos candidatos
equivalente ao dobro da eleição passada. A terceira, manteve a
exigência de maior média, dispensou o requisito de votação mínima
do candidato, elegendo-se os mais votados, e, tal como a segunda,
exigia dos partidos e federações votação mínima equivalente a no
mínimo 80% do quociente eleitoral.

A terceira mudança, a cláusula de barreira ou de desempenho,
instituída pela EC (Emenda à Constituição) 97, de 2017 — que
também pôs fim às coligações nas eleições proporcionais —
condiciona o acesso dos partidos aos recursos do Fundo Partidário e
o acesso gratuito ao tempo de rádio e TV ao atingimento de metas de
votos. No pleito de 2018, os partidos precisavam alcançar 1,5% dos
votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da
Federação (9 estados) com mínimo de 1% em cada uma dessas ou
eleger 9 deputados federais distribuído em pelo menos 1/3 das
unidades da Federação para ter acesso a esses benefícios. Em 2022,
essas exigências serão aumentadas respectivamente para 2% ou 11
deputados federais, ambas em pelo menos 1/3 dos estados.

A quarta mudança, a federação de partidos, instituída pela Lei
14.208, de 2021, por sua vez, autoriza que 2 ou mais partidos

políticos possam se reunir em federação e atuar como se fosse uma
única agremiação partidária, após sua constituição e respectivo
registro perante o Tribunal Superior Eleitoral. A federação permite a
contagem de votos dos partidos que a integram para efeito de
atingimento do quociente eleitoral e da cláusula de barreira. A
diferença entre a federação e a coligação na eleição proporcional, é
que a federação exige que os partidos fiquem unidos até a eleição
seguinte, forçando mínimo de identidade ideológica e programática,
enquanto a coligação era arranjo só para a eleição e era dissolvida
logo após o pleito eleitoral.

A quinta mudança, também instituída pela Lei 14.211/2021,
reduz de 150% por partido ou coligação (podendo ser de 200% nas
unidades da federação com menos de 12 deputados), que vigorou até
2018, para permitir que cada partido ou federação possa lançar
somente até 100% mais 1 do número de lugares a preencher na
Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara de
Vereadores, independentemente de quantas vagas da unidade da
federação na Casa Legislativa. E esse número de candidatos já inclui
as quotas de gênero, tanto dentro do partido quanto da federação.

O resultado da simulação, que será apresentada nacionalmente
e estado por estado, permite antecipar algumas tendências, que
consideramos importante para as estratégias partidárias. A
simulação, conforme já adiantamos, buscará mostrar como ficariam
as bancadas nos Estados, casos os partidos e federações
mantivessem, em 2022, o mesmo desempenho eleitoral de 2018, já
considerando que essa nova realidade inclui a mudança na legislação
eleitoral e partidária, as federações já conhecidas, as fusões, as
migrações partidárias decorrentes da janela partidária, bem como a
portabilidade dos votos de quem mudou de partido.

¹O quociente eleitoral corresponde ao resultado da divisão do total de votos válidos
pela quantidade de cadeiras que cada Estado possui na Câmara dos Deputados.

²O cálculo da maior média consiste na divisão do número de votos válidos
atribuídos a cada partido ou federação pelo número de lugares por ele obtido mais
um, cabendo ao partido ou federação que apresentar a maior média um dos
lugares a preencher, desde preencha dois outros requisitos (respectivamente 80% e
20% do quociente). Repete-se a operação para cada um dos lugares a preencher
até que não haja mais partido ou federação com candidatos com votação igual ou
superior a 20% do quociente ou que não haja mais vagas a preencher



Tendências
A primeira e talvez principal tendência com essas

regras será a redução de número de partidos com
representação na Câmara dos Deputados, como a
própria migração partidária pós janela já indicou. Se
nas eleições municipais de 2020, nas câmaras de
vereadores, isso ocorreu de forma sensível apenas com
a vigência do fim das coligações, nas eleições para a
Câmara dos Deputados e assembleias legislativas essa
tendência tende a se reproduzir com maior
intensidade, porque além do fim das coligações
também passará a ser exigido desempenho mínimo
para a distribuição das sobras das vagas não
preenchidas com os 2 requisitos (quociente eleitoral e
candidato com votos correspondentes a pelo menos
10% do quociente eleitoral), além de ter aumentado a
exigência para cumprimento da cláusula de barreira.

Na última eleição municipal, como citado
anteriormente, foi observado que nas cidades com até
5 mil habitantes, as câmaras tinham, em média, mais
de 5 partidos após a eleição de 2016. Em 2020, essas
cidades, em média, elegeram vereadores de menos de
4 partidos. Nos municípios com população entre 5 e 10
mil habitantes, o número médio de partidos
representados no Legislativo caiu de 6 para 4. O mesmo
movimento de queda ocorreu nas cidades com entre
10 e 20 mil, assim como aquelas com entre 20 e 50 mil
habitantes. Já nas cidades maiores, onde vivem 70%
dos brasileiros, o número de partidos representados
nas câmaras não variou muito.

A segunda tendência será de favorecimento dos 
grandes partidos e das federações em contraposição 

aos pequenos e médios. Os pequenos, para sobreviver, 
terão que criar federação, sob pena de perder o acesso 
ao Fundo Partidário e ao horário eleitoral gratuito no 
rádio e na televisão. Fenômeno provável, na hipótese 
de os pequenos não criarem federação, será a fusão 
com outro partido no futuro ou integrar uma das 
federações existentes. Os partidos têm apenas até 31 
de maio para criar e registrar no Tribunal Superior 
Eleitoral novas federações. Até o momento (17 de 
maio) existem apenas 3 federações registradas 
(PT/PCdoB/PV, PSol/Rede e PSDB/Cidadania).

A título de ilustração, se já estivesse em vigor o fim
das coligações e a exigência de desempenho mínimo
dos partidos e candidatos para participar das “sobras”
nas eleições de 2018, pelo menos 199 das 513 vagas
seriam distribuídas pelo sistema de sobras já exigindo
80% do quociente eleitoral e 20% do quociente dos
candidatos individualmente, fato que teria excluído
muitos dos eleitos pelo critério anterior. Ou seja, em
lugar de 33 partidos participando da distribuição das
sobras em cada estado, haveria apenas 6, em média.

A terceira tendência será a redução do número de
partidos que atingem a cláusula de desempenho — que
passa de 1,5% para 2% do eleitorado ou
alternativamente de nove para onze deputados eleitos
em pelo menos nove Estado — resultando, assim, na
exclusão desses partidos ao acesso aos recursos do
Fundo Partidário e ao horário eleitoral gratuito. Se
tomarmos como exemplo o desempenho dos partidos
na eleição municipal de 2020, dos 33 partidos que
lançaram candidaturas, apenas 18 partidos,

considerando esse parâmetro, teriam atingido 2% dos
votos válidos, somados os votos nominais e de legenda
obtidos. Isso significa que considerando os partidos da
época pelo menos 15, por essa lógica, não teriam
atingido a cláusula de desempenho eleitoral mínima.
São eles: Pros, PV, PSol, PCdoB, PRTB, PTC, PMN, DC,
Rede, Novo, PMB, UP, PSTU, PCB e PCO.

Se utilizarmos a simulação que considera o
desempenho eleitoral em 2018, considerando as novas
regras, as fusões e migrações partidárias, apenas doze
partidos ou federações (PT/PCdoB/PV, União Brasil, PL,
PP, PSDB/CIDADANIA, MDB, PSD, Republicanos, PSB,
PDT, PSol/Rede e Novo) teriam chance de alcançar um
dos dois requisitos da cláusula de barreira. Em
consequência, os 13 restantes que elegeram
parlamentares em 2018 (Avante, Pode, Solidariedade,
PSC, PHS, PROS, PTB, PATRI, PMN, PTC, PATRIOTA, DC,
PRP) não atingiriam a cláusula e muitos deles sequer
conseguiriam eleger um só representante.

Por fim, como tendência mais geral, em face do fim
das coligações, do aumento do percentual da cláusula
de barreira, das novas exigências para fins de
distribuição de “sobras” e da polarização do ambiente
político, podemos antever: 1) vantagens para os
partidos grandes e médios situados à direita e à
esquerda do espectro político; 2) inviabilidade dos
pequenos partidos. A salvação dos pequenos será a
federação de partidos; e 3) significativa redução do
número de partidos com representação na Câmara.



Como ficariam as bancadas na Câmara dos Deputados com base nas novas regras eleitorais, após a 
janela partidária e a portabilidade dos votos dos deputados que migraram, caso os partidos e candidatos

mantivessem o mesmo desempenho eleitoral de 2018

Partido/ Federação Eleita Atual Novas regras + migração (Est. DIAP) Variação

PT/PCdoB/PV 69 68 87 19

UNIÃO BRASIL 82 54 85 31

PR (PL) 33 77 69 -8

PP 38 55 42 -13

PSDB/CIDADANIA 37 28 39 11

MDB 34 37 38 1

PSD 34 47 36 -11

PRB (Republicanos) 29 43 29 -14

PSB 32 23 25 2

PDT 28 19 17 -2

PSOL/REDE 11 10 11 1

NOVO 8 8 10 2

AVANTE 7 6 6 0

PODE 11 8 6 -2

SOLIDARIEDADE 13 8 4 -4

PSC 8 10 3 -7

PHS 6 0 2 2

PROS 8 4 2 -2

PTB 10 3 1 -2

PATRI 5 4 1 -3

PMN 3 0 0 0

PTC 2 0 0 0

PATRIOTA 0 1 0 -1

DC 1 0 0 0

PRP 4 0 0 0

Total Geral 513 513 513 0



Partido/Federação (Est.

DIAP)
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total

PT/PCdoB/PV 2 2 1 13 6 2 1 4 10 2 3 1 2 5 5 3 4 6 2 4 9 87

UNIÃO BRASIL 2 2 6 6 2 5 3 6 3 3 3 1 3 10 2 4 8 1 3 8 4 85

PR (PL) 1 1 5 2 4 7 4 1 3 2 9 2 4 5 2 17 69

PP 5 1 3 1 3 2 1 4 1 1 2 2 2 4 3 3 1 1 2 42

PSDB/CIDADANIA 1 2 1 2 4 5 2 1 1 2 1 2 2 13 39

MDB 4 2 1 1 3 2 3 4 4 2 3 4 3 2 38

PSD 4 5 1 3 1 2 7 4 1 2 4 2 36

PRB (REPUBLICANOS) 1 2 3 2 2 2 3 2 1 3 1 7 29

PSB 2 1 1 1 1 1 8 1 4 2 3 25

PDT 2 7 2 1 1 2 2 17

PSOL/REDE 1 2 1 2 1 4 11

NOVO 3 1 2 1 3 10

AVANTE 2 4 6

PODE 1 1 1 1 2 6

SOLIDARIEDADE 2 1 3

PSC 1 1 1 3

PHS 1 1 2

PROS 1 1 2

PTB 1 1

SD 1 1

PATRI 1 1

Total Geral 8 9 8 8 39 22 8 10 17 18 53 8 8 17 12 25 10 30 46 8 8 8 31 16 8 70 8 513

Como seriam as bancadas na Câmara dos Deputados após a janela partidária, portabilidade
dos votos e caso estivesse em vigor as novas regras eleitorais por Estado



UF Bancada Vagas/QE Vagas/80-20

AC 8 3 5

AL 9 2 7

AM 8 3 5

AP 8 8 0

BA 39 30 9

CE 22 12 10

DF 8 1 7

ES 10 4 6

GO 17 9 8

MA 18 8 10

MG 53 42 11

MS 8 3 5

MT 8 2 6

PA 17 9 8

PB 12 5 7

PE 25 16 9

PI 10 4 6

PR 30 22 8

RJ 46 33 13

RN 8 2 6

RO 8 1 7

RR 8 1 7

RS 31 22 9

SC 16 9 7

SE 8 2 6

SP 70 59 11

TO 8 2 6

Total 513 314 199

Como seriam a distribuição das vagas na eleição para a Câmara dos Deputados



ANEXO – NOVAS REGRAS ELEITORAIS

ENTENDA O CÁLCULO DO SISTEMA 
PROPORCIONAL



Como são distribuídas as cadeiras na Câmara dos Deputados: 
cálculo do quociente eleitoral e partidário

A Lei 14.211/2021, regulamentada pela Resolução nº 23.677/2021,
introduziu inovações nas eleições proporcionais no Brasil. Dentre as 

mudanças, que serão aplicadas nas eleições para Câmara dos 
Deputados deste ano, a principal delas é a exigência de um percentual 

mínimo para candidatos e partidos concorrerem a distribuição das 
chamadas sobras quando as cadeiras não são ocupadas pelo quociente 

eleitoral e partidário.



1) A primeira regra de distribuição das vagas é pelo quociente eleitoral e partidário,

sendo exigindo 10% de votação mínima para o candidato conforme ocorreu nas

últimas eleições;

2) A segunda regra, através do sistema de sobras, cadeiras remanescentes que são

distribuídas entre os partidos ou federações que alcançarem a maior média, vai

exigir nestas eleições o percentual mínimo de 80% para os partidos ou federações e

aumenta de 10% para 20% do quociente eleitoral para o candidato ser eleito;

3) Caso persista vagas nas sobras, será aplicada uma terceira regra para

preenchimento da vagas. Nesta rodada, será eleito o candidato mais votados pelos

partidos ou federação com maior média e os 80% do quociente eleitoral; e

4) A quarta regra, e última, caso nenhum partido alcance as regras, serão considerado

eleitos os candidatos mais votados independente de desempenho

partidário/candidato como já ocorria nas eleições proporcionais.

Novas regras



10 
vagas

Cálculo 1: como se obtém o quociente eleitoral

Entenda o passo-a-passo

1.500.000 

votos válidos

150.000 



deputado

Votação do 
candidato no 
mesmo 
exemplo:

Cálculo 2: distribuição das cadeiras pelo quociente partidário, sendo 
exigindo 10% de votação mínimo para o candidato

200 mil 
votos no 

partido A (150 mil)

1,3 1

150 mil 15 mil



Cálculo 3: distribuição das sobras, cadeiras remanescentes, sendo 
exigido a maior média,  80% para os partidos ou federações e 20% do 

quociente eleitoral para o candidato

200 mil 
votos no 

partido A

1 100.000



Partido ou Federação

Candidato

0,8

(80%)

0,2

(20%)

No exemplo acima mostra os impactos da principal mudança feita pela Lei 14.211, de 2021, ao exigir 

novas regras para a distribuição das sobras. No último pleito para a Câmara o candidato deveria ter 10% 

do quociente eleitoral que agora será de 20%, desde que seu partido tenha 80% do quociente eleitoral. 

A regra cria uma reserva na destruição das sobras para os candidatos bem votados e, posteriormente, 

caso não tenha ocupadas todas cadeiras, as vagas serão preenchidas aos demais candidatos do partido 

que atingir a maior médio e ter 80% do quociente eleitoral.

8 mil

2 mil

Somente os partidos que atingem os 80% tem direito de concorrer as sobras de 

cadeiras.

150 mil

150 mil 120 mil

30 mil

deputado

deputado


