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O papel de uma empresa cidadã

O que leva uma empresa a apoiar a produção de uma plataforma de 
conscientização das pessoas em torno da importância do voto? 

No caso da Votorantim, o fato de se tratar de uma empresa brasileira e 
centenária, além de, ao longo de sua história, ter sempre buscado contribuir 
para o desenvolvimento do país e das pessoas, das cidades e das regiões 
em que atua e de nunca ter deixado de acreditar e investir no futuro. Nossas 
empresas atuam em 20 países, mas nossas raízes estão aqui no Brasil, e 
temos orgulho de sermos uma empresa brasileira.

Uma empresa pode e deve se posicionar diante de temas relevantes 
para a sociedade. Valorizar o exercício do voto é uma prova de confian-
ça na democracia e na perseverança do brasileiro, na sua capacidade de  
se superar. 

A Votorantim completou 100 anos em 2018. Para celebrar essa data 
emblemática, buscamos uma forma de contribuir para um Brasil melhor. 
Escolhemos a educação e a cidadania como os principais temas do nosso 
centenário, pois acreditamos na força transformadora que elas têm para a 
construção do nosso futuro comum. 

Ao longo dos nossos primeiros 100 anos, incorporamos ao nosso DNA 
uma forma de empreender que busca gerar valor com responsabilidade, an-
tecipando as legítimas demandas da sociedade. Uma história centenária se 
conta no coletivo: juntos, sempre fomos e sempre seremos mais fortes. 
Aprendemos que todos podemos contribuir para a construção de uma so-
ciedade mais justa e inclusiva. 

Para isso, consideramos a educação um fator essencial. Neste ano do 
nosso centenário, levamos a Parceria Votorantim pela Educação para mais 
de 100 municípios brasileiros. Esse programa já apresenta resultados con-
cretos e efetivamente contribui para o avanço na qualidade da educação 
fundamental das escolas públicas.  

A educação também pode ajudar a aprimorar a consciência política das 
pessoas. O ano de 2018 pode se tornar um marco na nossa história recen-
te: estamos presenciando um grande debate público em torno da ética, do 
papel dos políticos e do futuro do nosso país. 

APRESENTAÇÃO
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João Miranda
Diretor Presidente da Votorantim S.A.

Este Guia do Voto e o aplicativo complementar visam ajudar as pessoas 
a compreender melhor o nosso sistema eleitoral e, principalmente, a esta-
rem conscientes da força transformadora do seu voto. Conhecer as atribui-
ções de cada cargo eletivo, saber qual o papel dos partidos e acompanhar 
e fiscalizar a atuação dos políticos eleitos são direitos do cidadão. Essa é a 
forma mais democrática de o cidadão influenciar a gestão pública do país. 

A Votorantim acredita que é papel de uma empresa contribuir para esse 
processo de conscientização política. Fazemos isso porque acreditamos no 
Brasil. Porque somos uma empresa brasileira e temos orgulho do que fize-
mos e do que temos por fazer. 

Porque completamos nossos primeiros 100 anos e já nos preparamos 
para os próximos, renovando nossos votos com valores que ajudarão a 
transformar o nosso país em uma sociedade melhor para todos.    
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Vamos votar! A crise política 
precisa de mais política

Mais uma eleição se aproxima. O desafio é imenso, e não apenas em 
virtude de nossa responsabilidade enquanto eleitor. Esse direito nós con-
quistamos de maneira clara e definitiva faz 30 anos, desde que assistimos 
à promulgação da Constituição de 1988, que chamamos de Constituição 
Cidadã. Em termos políticos vivíamos outros tempos. Estávamos saindo de 
um regime autoritário, conhecido como Ditadura Militar que durou de 1964 
até 1985. Vínhamos do impacto de um dos maiores movimentos de massa 
da história do Brasil, as Diretas-Já, onde milhões clamaram pelo voto dire-
to para presidente da República entre 1983 e 1984. A década de 80, que 
muitos chamam de “década perdida” por conta dos desastres econômicos 
vividos no país, foi o período em que o brasileiro disse de forma mais clara 
e marcante em sua História: “eu quero participar da política”! E os avanços 
foram expressivos.

Reorganizamos os partidos a partir do início dos anos 80, voltamos a 
escolher diretamente governadores em 1982, e prefeitos em 1985. Um ci-
dadão civil voltou à Presidência da República também em 1985, ainda em 
eleições indiretas feitas pelo Congresso Nacional, e em 1989 retomamos o 
voto direto para esse cargo. 

Os deputados e senadores que elaboraram a Constituição Cidadã foram 
eleitos em 1986. Durante quase dois anos trabalharam para colocar de pé a 
mais relevante lei que nos guia em sociedade, no dia 5 de outubro de 1988. 
Até hoje entendemos a nossa Constituição como um desafio que por vezes 
parece distante, pois a quantidade de direitos que ela nos garante não pa-
rece fazer parte de nossa realidade. Especialistas dizem que é assim mesmo: 
uma coisa é escrever, a outra é colocar em prática. Mas isso não desqualifica 
a lei, pelo contrário: é ela quem nos serve de parâmetro, de guia para con-
tinuarmos buscando construir um país melhor para todos.

Àquela ocasião, na década de 80, para além de conquistas fundamen-
tais de direitos que nos sintonizam com o conceito de cidadania, vimos a 
ampla participação de pessoas no processo de construção de nossa Cons-
tituição. Primeiramente, foi possível receber e catalogar mais de 72 mil car-
tas de cidadãos dizendo o que desejavam para o país que se redesenhava. 
Segundo, em mais de 400 reuniões temáticas realizadas em Brasília, com 
representantes da chamada Sociedade Civil, foi possível colher cerca de 
2.400 sugestões para a Constituição. Por fim, depois que os parlamentares 

INTRODUÇÃO
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apresentaram ao país o primeiro esboço da lei, milhões de brasileiros par-
ticiparam de abaixo-assinados para apresentarem 83 emendas defendidas 
em Brasília relacionadas a pontos sobre os quais indicavam desejo de mu-
dança. Tudo isso é parte de nossa história e marca nossa participação ativa 
naquilo que é nosso por DIREITO.

Mas o que aconteceu que estamos mais distantes dos políticos, dos 
partidos e da crença nas eleições? O que exatamente estamos vivendo que 
nos coloca tão afastados da percepção de que temos um poder imenso nas 
mãos, simbolizado pelo voto? Desistimos? Perdemos o desejo? Mudamos? 
As respostas podem carregar diversos sentimentos misturados, mas uma 
coisa deve ser dita e repetida: para a crise política que vivemos, no Brasil e 
no mundo, só existe uma saída, e ela está associada à própria política. E a 
política, dentre outros diversos modos, se materializa na eleição, por meio 
do voto. Isso significa que só sairemos desse problema se mergulharmos 
mais fundo naquilo que imaginamos ser o problema, mas que é a solução. O 
envolvimento com a política e a consciência sobre a importância do ato de 
votar são fundamentais.  

Assim, independentemente do grau de frustração que cada cidadão 
tenha com a política, o voto continua sendo a forma mais eficaz de trans-
formação da sociedade, de evolução do sistema político e de melhoria da 
gestão pública. 

Este Guia do Voto surge diante desse desafio. O objetivo dele é cumprir 
uma tarefa elementar e fundamental: explicar ao cidadão eleitor, aos seus 
amigos, familiares e colegas, algo que nos fez tanta falta aprender na escola. 
Infelizmente, o conteúdo que trazemos aqui é essencial para nossas vidas, 
mas não está presente de maneira clara em sala de aula. E enquanto isso 
não ocorre, vamos fazer a nossa parte. Vamos ler, comentar, debater, em-
prestar, doar, compartilhar e, principalmente, entender o tamanho de nossa 
responsabilidade. Vamos oferecer meios para que o eleitor busque as infor-
mações necessárias para a escolha dos seus representantes.

Democracia é a participação da sociedade na política, e o voto é a fer-
ramenta mais eficaz que o cidadão tem para influenciar os rumos da política 
e a gestão de sua cidade, de seu Estado e do país. Essa participação pelo 
voto se dá a cada dois anos; e mesmo que o cidadão se frustre com suas 
escolhas em determinada ocasião, sempre terá a oportunidade de melhorar 
sua decisão na eleição seguinte, cobrar os eleitos sobre as promessas feitas 
e defender as causas que lhe são caras. 

Boa leitura.
Humberto Dantas
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CAPÍTULO 1

As eleições no Brasil acontecem de dois em dois anos, sempre em anos 
pares, desde 1990. Para que fique muito fácil lembrar: nos anos em que te-
mos Jogos Olímpicos, como aqueles ocorridos no Rio de Janeiro em 2016, 
as eleições são municipais; nos anos em que temos Copa do Mundo de Fu-
tebol, como a da Rússia em 2018, as eleições são estaduais e federais. As 
eleições ocorrem sempre no mês de outubro. Assim, no primeiro domingo 
de outubro ocorre o primeiro turno, e quando necessário o segundo turno 
ocorrerá sempre no último domingo desse mês. Anotou? Prepara-se! Outu-
bro de ano par, de acordo com a lei, haverá eleição.

Isso nem sempre foi assim. A história das eleições no Brasil é repleta de 
avanços e retrocessos. O país que se tornou independente em 7 de setem-
bro de 1822 limitou o voto aos mais ricos até 1889, quando proclamamos 
a República. Até então era necessário comprovar rendimentos anuais para 
votar e para ser eleito. O voto por critério econômico é chamado de Voto 
Censitário. A partir de 1881, com a Lei Saraiva, inauguramos o título de 
eleitor como documento oficial e proibimos o voto do analfabeto. E você vai 
se perguntar: mas existia rico analfabeto no país? Sim, no século retrasado 
havia gente com bons rendimentos que não sabia ler e escrever. Foi neces-
sário chegar ao fim do Império, para que o critério de renda deixasse de 
existir. Mas o voto era restrito aos homens maiores de 21 anos. Mulheres, 
analfabetos, índios, soldados rasos e religiosos não votavam.

Durante o século XX assistimos grandes avanços. O voto feminino foi 
conquistado em 1932, apesar de algumas mulheres terem obtido, individu-

1. As eleições – rápida história do 
voto, relevante conquista de direitos



12

almente, o direito à participação na justiça. A professora Celina Guimarães 
Vieira foi a primeira eleitora brasileira: em 1928, votou em Mossoró, no Rio 
Grande do Norte. Também foi estabelecido, com o Código Eleitoral de 1932, 
o voto secreto. E em 1955 o país adotou um modelo de título eleitoral, já 
extinto, que continha a foto do cidadão. A partir de 1973, com o Estatuto 
do Índio parte dessa população deu início à sua história eleitoral. Em 1985, 
voltamos a permitir o voto dos analfabetos, e com a Constituição Federal de 
1988, o Brasil estabeleceu algo raro no mundo: o voto dos jovens a partir 
dos 16 anos.

Apesar desses avanços, tivemos interrupções graves em nossos direitos 
políticos. Por meio do que se chamou de Revolução de 30, o gaúcho Getúlio 
Vargas chegou ao poder. Enfrentou a Revolução Constitucionalista de 1932 
e o país ganhou uma nova Constituição em 1934. Em 1937, no entanto, 
Getúlio instala o Estado Novo, um regime ditatorial em que as eleições fo-
ram suspensas, o Poder Legislativo fechado e os partidos políticos extintos. 
Em 1945, Vargas é deposto, e o período de 1946 a 1964 é considerado um 
dos mais democráticos da história do país.

Em 1961, o presidente eleito em 1960, Jânio Quadros, renunciou ao 
poder sete meses depois de sua posse por razões que desafiam os historia-
dores até hoje. Àquela época o vice-presidente era eleito em votação sepa-
rada, e diante da efervescência do país e dos questionamentos em relação 
ao perfil ideológico de João Goulart (Jango) o país passou por grandes in-
certezas. Jango havia sido eleito vice-presidente com Juscelino Kubitschek 
em 1955, e mantido no cargo pelos eleitores na eleição de 1960. Em via-
gem ao oriente, o vice foi impedido de assumir o poder com a renúncia 
de Jânio, e teve dificuldades de entrar no país. Sua posse foi negociada, e 
instituiu-se um regime parlamentarista em 1961 para reduzir seus poderes. 
A polêmica não foi pequena, e em janeiro de 1963 o eleitorado foi às urnas 
dizer se preferia o modelo parlamentar recém-adotado ou se desejava a 
volta do presidencialismo. Com a vitória dessa segunda opção, Jango assu-
miu o poder, mas em 31 de março de 1964 ocorreu o Golpe Militar.

Durante a ditadura militar (1964-1985), o 
brasileiro ficou sem votar para presidente; foi 

a Constituição de 1988 que permitiu a volta da 
eleição direta para presidente
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A nova ditadura brasileira manteve as eleições para o Poder Legislati-
vo e para as prefeituras de cidades consideradas menos estratégicas. Por 
meio de Atos Institucionais (AI), no entanto, o Po-
der Executivo foi controlando a formação de maio-
rias no Congresso e dominando a política nacio-
nal com mãos de ferro. Em 1965, o Judiciário 
sofreu forte interferência do Poder Executivo, as 
eleições presidenciais diretas foram extintas e os 
partidos foram fechados, com a criação de duas 
legendas artificiais – a ARENA (governista) e o 
MDB (oposicionista) – que davam semblante de 
uma falsa democracia ao país. Em 1967, sur-
giria a Constituição dos militares, endurecida 
por novos atos em anos seguintes. Em 1968, 
o presidente Costa e Silva decretou o AI-5, 
o mais duro símbolo da ditadura militar. Em 
1966, 1968 e 1977 o Congresso entrou em 
recesso obrigatório imposto pela Presidência. 
Ao todo, milhares de cidadãos tiveram seus direi-
tos políticos cassados, pessoas foram mortas ou 
torturadas, e o país se afastou definitivamente  
da democracia.

Desde as eleições de 1960 até 1989 o brasileiro 
ficou sem escolher seu presidente e vice-presidente da República. Até 1982 
ficamos sem escolher os governadores e vice-governadores, e só a partir de 
1985 todos os prefeitos e seus vices voltaram a ser definidos diretamente 
pelo eleitorado. Essa história é muito importante, e a conquista do voto dire-
to, sobretudo para a Presidência da República, mobilizou milhões de pessoas 
entre os anos de 1983 e 1984, num movimento conhecido como Diretas-
-Já. A mudança da lei, chamada de Emenda Dante de Oliveira que desejosa-
mente nos devolveria esse direito em 1985, não foi aprovada no Congresso 
Nacional em 25 de abril de 1984. Mas a Constituição de 1988 permitiu a 
volta da escolha direta do presidente em 1989, quando 22 candidatos se 
apresentaram ao eleitorado. 

Conhecer os detalhes de nosso processo eleitoral é muito importan-
te. Entender o voto como um direito capaz de transformar nossa realida-
de é essencial. E é isso o que faremos a partir de agora: vamos viajar pe-
las características do nosso sistema político, partidário e eleitoral. Vamos 
tentar reduzir dúvidas, agregar conhecimento e dar segurança ao eleitor.  
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 O conceito de Democracia, discutido desde a Antiguidade, está vin-
culado a dois princípios fundamentais: a participação e a educação/infor-
mação. Participar depende do modelo de democracia que adotamos em 
nossa sociedade, e como aqui estamos tratando fortemente do voto, fa-
laremos da nossa democracia representativa. Trata-se do modelo em que 
elegemos representantes, e essa responsabilidade nos cabe enquanto parte 
de nossos direitos de cidadãos. Para que isso se sustente é essencial que a 
sociedade esteja informada e educada. E aqui está o problema: nos falta, 
formalmente, uma educação política necessária à compreensão da demo-
cracia. É isso o que estamos buscando fazer aqui, contribuindo para a cons-
trução de um pilar fundamental de nossa Democracia.

Antes de seguir adiante, se tiver curiosidade, acesse o link abaixo. 
Trata-se da história do voto no Brasil contada pela Câmara dos Deputados:

CÂMARA:
https://bit.ly/2u0SkTT

Além disso, conheça um pouco mais sobre o Movimento Diretas-Já 
nessa história animada:

CÂMARA:
https://bit.ly/1roNBT5

1.1. Eleitores e candidatos – limites

No século XIX, parte da filosofia política debatia se todos os cidadãos 
estavam prontos para o exercício da escolha dos seus representantes, ou 
seja: se todos estavam preparados para o voto. As discussões da época re-
sultaram em duas importantes definições capazes de orientar muitos países: 

1. Os analfabetos não estavam preparados para esse tipo de escolha; e

2. Os candidatos deveriam ter características diferentes dos eleitores.
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O primeiro ponto encobre outro debate muito importante: no século 
XIX os países democráticos debatiam se todos os eleitores deviam valer 
o mesmo diante das urnas. O voto, que era restrito aos ricos em muitos 
países, agora deveria ser um direito de todos. Igualmente? Não são poucos 
os pensadores que defendiam que os homens mais estudados deveriam 
valer mais que os menos letrados. Essa ideia não vingou, mas a exigência da 
alfabetização convenceu muitos países a adotarem esse critério, ao mes-
mo tempo em que concordaram com o princípio da igualdade do peso dos 
eleitores diante das urnas. A democracia representativa passava a viver sob 
um novo princípio muito importante: “um homem, um voto, um valor”. Isso 
representa que cada indivíduo alfabetizado tinha direito a um voto e esse 
voto valia o mesmo para todos os eleitores. Ou seja: cada um de nós vale 
um, e muitos pensadores afirmam que esse é um dos raros momentos em 
que todos nós somos iguais na sociedade, até hoje.

O outro ponto é desafiador. Se nós podemos votar, podemos ser elei-
tos? Nem sempre. Os critérios são diferentes, e antigamente eram ainda 
mais intensos. Atualmente, no Brasil, devemos observar quais as exigências 
mais importantes para um indivíduo se tornar eleitor e o que os diferencia 
de quem tem o direito a se candidatar.

Resumidamente, eleitores no Brasil são:

1. Obrigatoriamente (compulsoriamente) – todos os brasileiros, homens 
e mulheres, alfabetizados com mais de 18 anos e menos de 70 anos  
de idade.

2. Opcionalmente (facultativamente) – todos os brasileiros com 16 ou 17 
anos, ou com mais de 70 anos, e os analfabetos.

Isso fez com que tivéssemos, em abril de 2018, mais de 148 milhões 
de eleitores no Brasil, sendo 52% mulheres e 48% homens, e mais de 75% 
com idades entre 25 e 59 anos de idade. Geograficamente, 43% estavam 
no Sudeste, 27% no Nordeste, 15% no Sul, 8% no Norte, 7% no Centro-O-
este e menos de 0,5% no exterior. 

Mulheres Homens OutrosEntre 25 e 59 anosNordeste

Sul

Sudeste Centro-Oeste

No exteriorNorte
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Quer saber ainda mais sobre as características de nosso eleitorado? 
Então acesso o link da Justiça Eleitoral:

JUSTIÇA ELEITORAL:
https://bit.ly/2KUVsKG

Antes de avançarmos, é muito importante um destaque especial. Até 
aqui utilizamos os termos “título de eleitor” ou “título eleitoral”. Esse do-
cumento é relevante e tem passado por importantes discussões e avanços 
ultimamente. Até as eleições de 2008, o eleitor apresentava o título na 
hora de votar. Trata-se de um documento sem foto, e ao mesário cabia 
conferir a assinatura do cidadão. Com o objetivo de garantir um pouco mais 
de segurança, uma lei de 2009 exigiu que a partir das eleições de 2010 um 
documento com foto fosse mostrado. A decisão causou polêmica, pois até 
a semana do primeiro turno ainda se discutia como ela seria implantada. 
Para muitos era necessária a apresentação do título e do documento com 
foto, para outros bastava a identificação com fotografia. Nesse caso, o título 
passou a servir mais como um lembrete acerca da Seção Eleitoral, ou seja, 
da sala exata onde o eleitor está inscrito. E em sendo assim, uma vez que o 
título passou a ser um localizador da urna do eleitor, a Justiça Eleitoral criou 
um programa batizado de e-Título. 

Se quiser saber mais sobre o e-Título, acesse o site do TSE: 

TSE:
https://bit.ly/2KQEQRE

PLAY STORE:
https://bit.ly/2HyPYRg
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APPLE STORE:
https://apple.co/2BU1fbq

Para usar o e-Título em vez do título em papel, você deve baixar o apli-
cativo em seu celular e inserir suas informações pessoais (nome, data de 
nascimento, número do seu título, nome de seu pai e de sua mãe) e terá seu 
documento na tela de seu telefone. Mas e se roubarem seu celular? Podem 
votar por você? Não! O documento com foto continuará sendo exigido, e 
pelo aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral você terá apenas o título. Veja 
outras questões simples: se você fez o cadastramento de suas impressões 
digitais na Justiça Eleitoral, deve se lembrar que tirou uma foto. Pois é: ela 
aparecerá no aplicativo e no dia da eleição ele dispensará a apresentação 
de um outro documento oficial com foto. Se você ainda não fez o recadas-
tramento, o e-Título poderá ser usado no dia da eleição, mas você precisará 
apresentar ao mesário um documento com foto. Moderno? Pois é. O Brasil 
avança em alguns pontos bem interessantes.

E a despeito de tudo isso, você agora já deve estar se perguntando: mas 
e os candidatos? Quem pode se candidatar no Brasil? Deixemos por um ins-
tante o eleitor de lado e destaquemos que aqui as exigências são maiores, o 
que é bastante comum no mundo. No Brasil, o primeiro critério importante 
para se candidatar está relacionado à idade: 

• Com 18 anos um cidadão pode ser vereador;

• Com 21 anos já é possível ser eleito prefeito, vice-prefeito, deputado 
federal ou deputado estadual – lembrando que no Distrito Federal não 
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existem vereadores e prefeito, e lá os deputados estaduais são chama-
dos de deputados distritais;

• Com 30 anos o cidadão pode ser governador ou vice-governador, e; 

• Com 35 anos pode disputar a Presidência da República, a Vice-presi-
dência e as vagas para o Senado Federal.

Além disso, é necessário que o candidato seja:

• Alfabetizado;

• Esteja formalmente filiado a um partido político pelo menos seis meses 
antes da data da eleição que pretende disputar; 

• Esteja em dia com seus direitos eleitorais e políticos; 

• Tenha o título de eleitor inscrito na cidade ou no estado em que preten-
de disputar a eleição em prazo igual ou superior a seis meses e; 

• Não tenha qualquer condenação em segunda instância na Justiça – 
aqui dizemos que o indivíduo tem a Ficha Limpa, por conta de uma lei  
de 2010. 

Simples? Fácil? Pois é: esses são os critérios para a escolha de nossos 
representantes e para que sejamos escolhidos. Perceba algo importante 
aqui: os critérios para as candidaturas nos fazem perceber que elegemos 
pessoas que, em tese, são comuns como nós. Os critérios nos levam a essa 
conclusão. Pense sobre isso! 

1.2. Calendário eleitoral – as datas
mais relevantes

Existem várias características que definem uma democracia. O norte-
-americano Robert Dahl, importante pensador político do século XX, fale-
cido em 2014 com quase cem anos, indicava que uma das características 
das democracias representativas estava associada à existência de uma data 
pré-definida para a realização das eleições. Mas por que isso é importante?

Eleições são disputas de leituras diferentes de uma realidade. Grupos 
se organizam para dizer para os eleitores que as coisas devem continuar 
como estão ou devem mudar. Preste atenção: em linhas gerais os candida-
tos sempre dizem isso, com distintos graus de intensidade. Alguns são radi-
cais e afirmam que TUDO precisa mudar, outros apontam falhas pontuais e 
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mudanças específicas, e existem aqueles que defendem que as coisas estão 
sendo feitas de forma correta.

Para que essas narrativas possam ser consideradas de forma minima-
mente equilibrada pelos cidadãos, é necessário que quem esteja no poder, e 
principalmente quem esteja fora dele, tenham a dimensão do tempo até as 
próximas eleições para que possam se organizar e construir suas visões de 
mundo. No Brasil, como dissemos no começo desse nosso guia, as eleições 
ocorrem de dois em dois anos desde 1990, e isso nos oferece estabilidade 
democrática nesse ponto. Para que tal princípio fique ainda mais claro, cabe 
à Justiça divulgar o que costuma chamar de Calendário Eleitoral. Trata-se 
de um conjunto relevante de datas que nos mostram regras e característi-
cas das eleições que são úteis aos partidos, candidatos, meios de comuni-
cação, setor público e, principalmente, para o eleitor. Abaixo selecionamos 
alguns exemplos importantes com base nas eleições de 2018:

 7 de abril: seis meses antes da eleição, encerrou-se o prazo para a filia-
ção partidária daqueles que desejam se candidatar em 2018. Também 
se esgotou o limite para aqueles que desejam ser candidatos deixarem 
a função que ocupavam no Poder Executivo – a lei obriga muitos servi-
dores do Executivo a se afastarem, o que chamamos de desincompa-
tibilização. As exceções mais claras aqui estão ligadas a quem disputa 
a reeleição - governadores e presidente (que podem permanecer nos 
cargos quando são candidatos à reeleição).

 9 de maio: último dia para o eleitor que pretendia votar requerer o tí-
tulo, alterar seus dados cadastrais ou fazer a transferência do domicílio 
eleitoral. Isso é muito importante para quem mudou de cidade e para os 
jovens de 16 e 17 anos.

 Nessa mesma data também terminava o prazo para o eleitor com de-
ficiência ou mobilidade reduzida solicitar transferência para seção com 
acessibilidade. Isso mesmo: é direito do cidadão com deficiência ou com 
mobilidade reduzida solicitar um local mais acessível para o exercício de 
sua cidadania.

No Brasil, as eleições ocorrem de dois em 
dois anos, o que dá estabilidade ao processo 
democrático; cabe à Justiça Eleitoral definir 

o calendário das eleições
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 30 de junho: limite para pré-candidatos serem afastados pelas emis-
soras de rádio e televisão de programas que apresentam ou comentam 
regularmente sob a pena de pagamento de multa e cancelamento de 
futura candidatura.

 17 de julho: a partir dessa data, se o cidadão sabe que não estará na 
cidade em que seu título está registrado, conhece o seu destino em 7 
de outubro e deseja votar, poderá ir ao cartório eleitoral e fazer uma so-
licitação até 23 de agosto. Assim, será autorizado a participar das elei-
ções e votar em cidades com mais de cem mil eleitores, onde existem 
seções disponíveis para o VOTO EM TRÂNSITO. Se o destino do eleitor 
for uma cidade dentro do seu estado, poderá votar em todos os cargos; 
se for fora do seu estado, só poderá votar para presidente.

 20 de julho a 5 de agosto: prazo para os partidos realizarem suas 
convenções, reuniões oficiais onde são definidos as candidaturas e os 
acordos com outras legendas – chamadas de coligações. A partir de tais 
ações as candidaturas podem ser registradas na Justiça Eleitoral.

 15 de agosto: limite para os partidos apresentarem à Justiça Eleitoral 
o pedido de registro dos seus candidatos definidos nas convenções.

 16 de agosto: começam oficialmente as campanhas, com a possibilida-
de de os partidos e candidatos pedirem votos. Antigamente elas dura-
vam 90 dias, mas foram reduzidas para 45 dias desde 2016.

 31 de agosto: começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 
televisão. Ao todo serão 35 dias, com o fim da exibição dos programas 
marcado para o dia 4 de outubro.

 9 de setembro: a Justiça recebe a primeira prestação de contas dos 
candidatos. Essa data permite que os eleitores compreendam quem são 
os financiadores iniciais dos candidatos e partidos, e como eles estão 
gastando esse dinheiro.

 17 de setembro: toda candidatura registrada na Justiça Eleitoral é um 
processo que precisa ser apreciado e julgado. Essa é a data limite para a 
justiça julgar os pedidos de candidatos para as eleições de 2018 infor-
mando se eles estão aptos ou inaptos. Nesse segundo caso, essa data 
marca o limite para um partido ou coligação trocar candidatos.

 6 de outubro: limite para a distribuição de material gráfico (os santi-
nhos) e a promoção de caminhadas, carreatas e uso de carros de som. 
Apesar disso é comum as ruas sujas com propaganda no dia da eleição, 
mesmo com a proibição da chamada campanha de BOCA DE URNA. 
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Lembre-se: isso é crime e pode ser denunciado à Justiça Eleitoral!

 7 de outubro: data do PRIMEIRO TURNO das eleições. As urnas ficam 
abertas das 8h00 às 17h00. O primeiro turno sempre é realizado no 
primeiro domingo de outubro, lembra?

 12 de outubro: se nenhum candidato a presidente ou governador re-
ceber mais da metade dos votos válidos, haverá um segundo turno, no 
último domingo do mês, certo? Nesse caso, a propaganda eleitoral gra-
tuita no rádio e na televisão recomeça nesse dia, dura 15 dias e vai até 
26 de outubro.

 28 de outubro: data do SEGUNDO TURNO das eleições, que ocorrerá 
se nenhum candidato a presidente ou governador tiver mais da metade 
dos votos válidos. Quando a eleição não termina na primeira rodada, o 
segundo turno sempre ocorre no último domingo de outubro.

O calendário carrega ainda uma série de outras datas importantes, tra-
tando de limites para pesquisas eleitorais, enquetes, propaganda da Justiça 
Eleitoral, nomeação de agente públicos, inauguração de obras, limites para 
prisão de candidatos, de eleitores etc. Note como é importante definir to-
dos esses prazos, oferecendo organização e uma mínima estabilidade ao 
processo eleitoral.

Ficou curioso para conhecer mais detalhes do calendário eleitoral de 
2018? Acesse o material da Justiça Eleitoral:

JUSTIÇA ELEITORAL:
https://bit.ly/2KOp9xa

1.3. Urna eletrônica e apuração

Vamos observar agora mais uma característica importante que nos 

mostra o desafio de organizar uma eleição. Até aqui vimos que existem limi-

tes para ser eleitor e ser candidato, bem como há datas que orientam todo 

o processo. Uma pergunta adicional é importante: como registrar o voto do 

eleitor? Na imensa maioria dos países do mundo isso é feito manualmente: 

o eleitor recebe uma cédula de papel, marca nela seus candidatos e insere 
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numa urna. Já fizemos desse modo aqui no Brasil. Você se lembra? Viveu 
essa época?

Se você ficou curioso, quer recordar ou conhecer esse material, acesse 
o livro que a Justiça Eleitoral lançou sobre a história das eleições no Brasil 
e veja no finalzinho uma série de fotos das cédulas. Aproveite e observe a 
obra completa, com diversas ilustrações e histórias:

JUSTIÇA ELEITORAL:
https://bit.ly/2KOp9xa

Outra forma comum pelo mundo é: o eleitor recebe a cédula pelo cor-
reio e no dia da eleição – ou nos dias de eleição, pois existem países que 
reservam uma semana inteira para a captação do voto – a deposita na urna. 
Formatos e modelos não faltam. 

Mas desde 1996 o Brasil adotou a urna eletrônica. Inicialmente de ma-
neira experimental, em seguida para todo o país. A urna eletrônica é um 
equipamento considerado seguro, apesar de algumas críticas de estudiosos 
que merecem muita atenção. O equipamento funciona de maneira simples: 
o eleitor é identificado pelo número de seu título – e com o tempo todos se-
rão registrados por suas impressões digitais, no processo conhecido como 
biometria –, dirige-se a uma cabine individual e digita os números referen-
tes aos seus candidatos, candidatas e partidos, registrando eletronicamente 
seu voto. Ao término do horário de votação (17h00, certo?), as urnas têm 
uma espécie de chip levado até as sedes da Justiça Eleitoral que transmitem 
os resultados para os computadores centrais de Brasília. Em poucas horas 
os brasileiros conhecem o resultado da eleição. 

Desde 1996, a Justiça Eleitoral adotou a
urna eletrônica; inicialmente de maneira

experimental, em seguida para todo o país
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A apuração é de responsabilidade da Justiça Eleitoral e trata-se de um 
processo muito importante, repleto de fiscalização, inclusive dos próprios 
partidos políticos, com ampla cobertura da imprensa e de órgãos interna-
cionais que costumam acompanhar processos eleitorais em todo o mundo.

Antes de encerrarmos essa discussão, é importante detalhar um pouco 
mais a urna eletrônica e destacar a existência de três botões coloridos, para 
além de um teclado de números que lembra muito a lógica de um telefone 
– com valores de 0 a 9.

O botão verde serve para que o eleitor confirme as opções que faz a 
cada etapa – cada voto, para cada cargo em disputa, é uma etapa na urna 
eletrônica. Esse ano, no primeiro turno, teremos seis etapas – deputado 
federal (um número composto por 4 dígitos), deputado estadual ou distrital 
(caso do DF) (5 dígitos), senador 1 e senador 2 (3 dígitos para cada um), 
governador (2 dígitos) e presidente da República (2 dígitos).

A cada número digitado, aparece o nome e uma foto do candidato ou 
candidata registrados na Justiça Eleitoral. O botão vermelho permite que, 
ao digitar um número e se deparar com uma informação na tela da urna 
que não seja a desejada, o eleitor corrija sua opção tendo a possibilidade de 
digitar um número novamente.

O botão branco permite que o cidadão vote em branco em cada etapa, 
o que representa invalidar o voto.

Quando termina de votar o cidadão visualiza a palavra FIM na urna ele-
trônica e ouve o som de um apito mais longo e bastante utilizado pela Jus-
tiça Eleitoral em suas campanhas – lembra dele? Aqui cabe uma reflexão: o 
eleitor faz uma espécie de “contrato” com os políticos por meio do seu voto.  
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Assim, a palavra FIM simboliza apenas o término de uma fase que durou 
alguns meses, começou com a campanha e se encerrou com o voto. Mas 
isso deve ser entendido como o COMEÇO de uma relação, de um contrato 
de trabalho entre os cidadãos e os eleitos. A atenção a partir de então deve 
ser máxima! O dever do eleitor não termina com o voto, ele apenas começa.

Quer entender mais sobre a urna eletrônica? Acesse o material da jus-
tiça eleitoral contendo a história e as novidades sobre o voto eletrônico  
no Brasil: 

JUSTIÇA ELEITORAL:
https://bit.ly/2KOp9xa

1.4. Voto em branco e voto nulo

No item anterior falamos do voto em branco, e aqui cabem alguns es-
clarecimentos importantes. Ano após ano é comum ouvirmos algumas in-
formações distintas sobre esse tipo de voto. No caso do voto branco, ou 
voto em branco, o que se costuma dizer é: “o voto em bran-
co vai para o campeão da urna” ou “o voto em branco é 
válido para efeito de cálculos eleitorais”. Em certa medida 
a informação não está historicamente errada, pois ele 
já foi considerado válido até meados dos anos 90. A 
partir das eleições de 1998 ele não serve para mais 
nada. Assim, votar em branco por meio de uma tecla 
específica na urna eletrônica é descartar o voto, pois 
ele será considerado inválido para todos os efeitos de 
acordo com as regras eleitorais.

O mesmo se aplica ao voto nulo, que é registrado 
toda vez que o eleitor digita na urna eletrônica um núme-
ro que não corresponde a qualquer candidato ou partido. 
Não é raro notícias falsas serem disseminadas afirmando 
que “se mais da metade da sociedade anular o voto novas 
eleições terão que ocorrer, com novos candidatos”. Isso 
não é verdade, e esse tipo de protesto sequer seria inte-
ligente. Primeiro porque cada eleição consome muito 
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dinheiro público – ou seja, orçamento que poderia ser destinado a outros 
serviços para a população. Segundo porque toda candidatura está atrelada 
a um partido político, o que representa que a insatisfação de alguns não 
tirará das legendas o poder de definir quem serão os candidatos e candida-
tas, e, por fim, não há regra nenhuma que impeça alguém de se candidatar 
porque teve menos votos que a quantidade de eleitores que escolheram 
anular o voto. 

Mesmo assim, a despeito de todas essas justificativas, não procede a 
informação de que os votos anulados intencionalmente pelos eleitores exi-
gem um novo pleito. Votos em branco e votos nulos são considerados invá-
lidos e serão descartados, independentemente de suas respectivas quan-
tidades. Destacamos aqui: você tem o direito de anular o seu voto ou votar 
em branco, mas saiba que os políticos serão eleitos, tomarão posse e go-
vernarão com base em qualquer quantidade de votos válidos que os elejam 
de acordo com a regra.

Quer entender melhor a questão do voto branco e do voto nulo? A 
Justiça Eleitoral tem uma Escola Judiciária Eleitoral, e nesse vídeo explica 
a importância de comparecermos às urnas e a questão do voto branco e  
nulo. Assista:

YOUTUBE
https://bit.ly/2MZsoPC

1.5. A Justiça Eleitoral  
– as regras e o protagonismo

Tudo isso que observamos até aqui faz parte de um conjunto imenso de 
regras, decisões e definições. Lembra-se quando falamos de um pensador 
político do século XX chamado Robert Dahl? Pois bem, ele pode voltar a nos 
ajudar aqui. Segundo suas reflexões sobre a Democracia, o pleno funciona-
mento de um sistema de representação exige a existência de um organismo 
que garanta que a eleição seja realizada de forma livre, direta, honesta, se-
guindo as regras, garantindo a posse dos eleitos, a fiscalização, o julgamento 
e o controle de todo o processo.
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Eleições que ocorrem num mesmo dia em todo o país, como é o caso 
do Brasil, exigem muita atenção e um trabalho imenso. A lista de afazeres 
é gigantesca, as responsabilidades grandes e a existência do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) em Brasília, e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) 
em cada estado do país busca estruturar todo esse processo. Importante 
destacar aqui que, além de organizar a eleição, a Justiça Eleitoral também 
julga casos ligados ao Direito Eleitoral e Partidário durante todos os perío-
dos entre as eleições. Além disso, responde a consultas sobre regras e por 
vezes interpreta a lei conforme seu entendimento. Isso faz com que nossa 
Justiça Eleitoral seja considerada uma julgadora e uma interpretadora da lei. 
Além de organizar todo o processo eleitoral.

No nosso cotidiano uma das questões mais importantes desse ramo 
da justiça é regular os eleitores – e somos quase 150 milhões. O seu título 
de eleitor, o endereço onde você vota, a sala, a arrumação, a distribuição e 
a coleta das urnas eletrônicas no dia da eleição, o treinamento e a convo-
cação dos mesários. Tudo isso é de responsabilidade da Justiça Eleitoral! E 
para ajudar em toda essa estruturação é importante o papel dos cartórios 
eleitorais, espalhados pelas cidades brasileiras.

Em relação aos candidatos e aos eleitos é 
a Justiça Eleitoral que organiza todos es-
ses agentes, bem como regula a atividade 
dos partidos políticos, suas prestações de 
contas, suas condições de legalidade etc. 
Devemos lembrar que temos ao todo 35 
partidos registrados no Brasil. Numa elei-
ção municipal, como a de 2016, por exem-
plo, o total de candidatos chegou a meio 
milhão, e cabe à Justiça organizar todo 
esse universo de concorrentes. Nas elei-
ções estaduais e federais, como essa de 2018, 
o total de candidatos deve atingir algo perto de 25 mil. 
Muita coisa, não é?

Nas eleições municipais de 2016,
o total de candidatos chegou a meio milhão;

em 2018, deveremos ter cerca de 25 mil
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Se tiver curiosidade de conhecer melhor a trajetória de nossa Justiça 
Eleitoral, acesse o link e verifique que temos virtualmente um Museu do 
Voto. Conheça a história da justiça e aproveite para navegar pela página  
do museu: 

JUSTIÇA ELEITORAL:
https://bit.ly/2zjYvb2
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CAPÍTULO 2
2. Os partidos políticos  

– importância e distanciamento

Partidos políticos são organizações relevantes para o nosso modelo re-
presentativo de democracia. Sua existência é comum em diversos países. A 
partir da metade do século XIX, principalmente, eles deixaram de ser vistos 
como algo negativo para que fossem entendidos como instituições capazes 
de representar segmentos da sociedade e organizar de forma mais clara, 
para o eleitor, ideias, ideologias e projetos para as cidades, os estados e as 
nações. A partir de então muitos pensadores tentaram definir conceitual-
mente os partidos políticos. Vamos partir de uma definição bem simples: 
“organizações compostas por pessoas que, reunidas em torno de ideias co-
muns, buscam alcançar e/ou manter o poder por meio de eleições”. Simples 
assim. Tudo bem?

O problema, no entanto, é que essas organizações atravessam uma 
enorme crise que combina com questionamentos sobre o papel dos polí-
ticos e da própria democracia representativa. O mundo inteiro, de alguma 
forma, questiona esses modelos e não é incomum ouvirmos falar em novas 
formas de fazer política longe dos partidos. 

Partidos são organizações compostas por pessoas
com ideias comuns que buscam alcançar e/ou

manter o poder por meio de eleições
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Fonte: Índice de Confiança Social (ICS) – Ibope (2017)

Índice de Confiança Social – Instituições

Ainda não temos absoluta clareza sobre o que isso significa, mas é fato 
que os partidos, no Brasil, são vistos com profunda desconfiança pelos elei-
tores. Uma pesquisa do Ibope feita anualmente desde 2009 mostra que 
até 2016 os partidos eram a instituição, numa longa lista de entidades, que 
gerava a maior desconfiança entre a população. Nesse período, numa escala 
de 0 a 100, os partidos nunca atingiram mais de 34 pontos de confiança, e 
mais recentemente ficaram com 17 pontos. 

2009 2017

88 86

76 72

71 68

71 61

31 17

62 63

CORPO DE BOMBEIROS

IGREJAS

FORÇAS ARMADAS

ESCOLAS PÚBLICAS

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

PARTIDOS POLÍTICOS
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Complementarmente, uma pesquisa de confiança nos partidos po-
líticos realizada desde 1989 pelo Datafolha em diversas edições mostra 
que cresce o percentual de brasileiros que não indica qualquer legenda 
pela qual guarde algum sentido de credibilidade. O gráfico mostra como 
esse sentimento tem piorado, principalmente, a partir de 2013 (com leve  
melhora em 2017):

A situação não é boa, pelo contrário. Mas é importante dizer que de 
acordo com as regras do país é esse tipo de organização que domina o 
processo eleitoral. Assim: parece fazer sentido entender melhor como os 
partidos funcionam e principalmente, de alguma forma, como podemos 
contribuir para que aprimorem sua relação com a sociedade.

2.1.  O que são e para que 
servem os partidos?

Se fizer sentido a definição que sugerimos anteriormente para os parti-
dos – “organizações compostas por pessoas que, reunidas em torno de ideias 
comuns, buscam alcançar e/ou manter o poder por meio de eleições” –, então 
eles servem para que nos ofereçam opções em uma disputa eleitoral. Com 
suas propostas, visões de realidade, projetos e promessas. Partidos são as-
sim: grupos políticos. No Brasil é muito importante salientar que existe uma 
lei específica, de 1995 (Lei 9.096/1995), que regula a criação e a existência 
dessas organizações. E aqui cabe compreender alguns pontos interessantes.

Fonte: Datafolha (2017) 

Evolução da desconfiança dos brasileiros nos partidos políticos 
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Não existe limite para o total de partidos no país, e atualmente temos 
35 deles em funcionamento. As pessoas dizem: “mas não existem 35 ide-
ologias”. A questão aqui não é essa: cada princípio ideológico, cada ideia, 
cada forma de enxergar a sociedade pode ter mais de um partido que a 
represente e a interprete. Assim, o país optou por dar certa liberdade para a 
criação de legendas. E não é nada fácil fundar partidos políticos.

Um partido tem autonomia para se organizar, deve ter caráter nacional e 
só passará a existir oficialmente se registrar um processo de criação no Tri-
bunal Superior Eleitoral. Aqui é necessário ter um estatuto – um documento 
em que descreve seu funcionamento – e comprovar, em um período de 
dois anos, uma lista de apoios assinada por cidadãos que não sejam filiados 
a outros partidos. No total, são necessárias cerca de 500 mil assinaturas 
distribuídas em pelo menos nove estados do país com limites mínimos de 
adesão nesses estados. O número equivale a 0,5% do total de votos válidos 
da eleição mais recente para deputado federal. Assim, para um partido nas-
cer entre 2014 e outubro de 2018 ele precisaria de: 

97.340.270 (votos válidos para deputado federal em 2014) x 
0,005 (0,5%) = 486.701 assinaturas 

E isso não é fácil de conseguir! A partir de então, se autorizado pela 
Justiça, o partido confirma sua sigla (as letras que o representam de acordo 

com o nome escolhido), recebe um número para ser utilizado nas eleições 
(uma dezena que ainda não esteja sendo usada por nenhum outro partido), 
passa a receber recursos públicos de acordo com a lei, disputa eleições e 
tem acesso aos meios de comunicação de acordo com as regras existentes. 
Nasceu o partido político!

Na lista abaixo, por ordem numérica (e todo partido é caracterizado por 
um número), é possível verificar os nomes dos partidos políticos brasileiros, 
seus números e siglas. Essa lista foi obtida no portal do Tribunal Superior 
Eleitoral em maio de 2018:

O Brasil optou por dar certa liberdade para a
criação de legendas, o que resultou na 

existência de 35 partidos. Mas de fato não 
existem 35 ideologias
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SIGLA NOME DO PARTIDO NÚMERO

PRB Partido Republicano Brasileiro 10

PP Partido Progressista 11

PDT Partido Democrático Trabalhista 12

PT Partido Dos Trabalhadores 13

PTB Partido Trabalhista Brasileiro 14

MDB Movimento Democrático Brasileiro 15

PSTU Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado 16

PSL Partido Social Liberal 17

REDE Rede Sustentabilidade 18

PODE Podemos 19

PSC Partido Social Cristão 20

PCB Partido Comunista Brasileiro 21

PR Partido Da República 22

PPS Partido Popular Socialista 23

DEM Democratas 25

DC Democracia Cristã 27

PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28

PCO Partido Da Causa Operária 29

NOVO Partido Novo 30

PHS Partido Humanista Da Solidariedade 31

PMN Partido Da Mobilização Nacional 33

PMB Partido Da Mulher Brasileira 35

PTC Partido Trabalhista Cristão 36

PSB Partido Socialista Brasileiro 40

PV Partido Verde 43

PRP Partido Republicano Progressista 44

PSDB Partido Da Social Democracia Brasileira 45

PSOL Partido Socialismo E Liberdade 50

PATRI Patriota 51

PPL Partido Pátria Livre 54

PSD Partido Social Democrático 55

PCdoB Partido Comunista Do Brasil 65

AVANTE Avante 70

SD Solidariedade 77

PROS Partido Republicano Da Ordem Social 90
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Importante salientar mais três pontos importantes. Todos os partidos 
brasileiros têm sites, e vale a pena visitar tais endereços, entender como 
funcionam, ler seus programas e documentos, apreender o que defendem, 
quem são seus dirigentes e quem está filiado a eles. Fortalecer os partidos e 
compreendê-los no cenário democrático brasileiro é muito importante. Ou-
tro fato relevante é: todos os partidos têm suas histórias. Alguns nasceram 
no começo dos anos 80, quando os militares puseram fim ao bipartidarismo 
criado nos anos 60, enquanto outros são mais recentes. Vários mudaram 
de nome desde a redemocratização, por isso a pesquisa do cidadão sobre 
os partidos é importante para que tenha consciência das propostas e do 
histórico de cada legenda.

Por fim, a lei indica que os partidos tenham fundações, e essas organi-
zações consomem parte do dinheiro público que as legendas recebem com 
o objetivo de promoverem ações de doutrinação. São cursos, pesquisas, 
eventos e publicações que reforçam aspectos políticos, ideológicos e técni-
cos. Muitas das atividades dessas organizações são livres, e trata-se de uma 
oportunidade para os cidadãos conhecerem melhor os partidos.

2.2. O monopólio das candidaturas e 
a fidelidade partidária

Uma característica muito importante já destacada aqui é a questão do 
monopólio das candidaturas pelos partidos políticos. Todas as vezes que 
vamos às urnas, numa eleição, levamos conosco os números de nossos es-
colhidos. No caso dos candidatos ou candidatas à Prefeitura, Governo dos 
estados e Presidência, esses números são rigorosamente equivalentes às 
siglas dos partidos aos quais esses candidatos estão filiados. Nos casos de 
senadores, deputados e vereadores os números tem entre três e cinco dígi-
tos, e os dois primeiros sempre serão relacionados ao partido do candida-
to. Sempre! Assim, por mais que muitos dos eleitores tenham preferências 
nominais, se orgulhem de dizer que votam em pessoas e façam pouco caso 
dos partidos, não existe candidatura que não esteja associada a uma das 35 
legendas brasileiras.

Depois de eleitos os políticos podem mudar de partido, e até mesmo 
exercer seus mandatos sem qualquer filiação. Aqui, no entanto, existem di-
ferenças e condições especiais em relação aos cargos. Quem é eleito pelo 
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modelo majoritário de eleição – presidente, governador, prefeito e seus vi-
ces, bem como os senadores – pode mudar de partido livremente a qual-
quer momento durante o mandato e ficar sem partido pelo tempo que de-
sejar – lembrando que seis meses antes da eleição um político precisa estar 
filiado a alguma legenda para concorrer.

Já os eleitos pelo sistema proporcional – deputados e vereadores – só 
podem mudar livremente de legenda faltando entre sete e seis meses para 
a nova eleição ao cargo que exercem. Entre 7 de março e 7 de abril de 
2018, por exemplo, os deputados ficaram livres para trocarem de partido. 
Na Câmara dos Deputados, assistimos em 2018 a cerca de 
80 mudanças. O mesmo ocorrerá com os vereadores entre 
o começo de março e o início abril de 2020. Se trocarem 
de partido fora desses períodos, os parlamentares es-
tarão sujeitos a penalidades previstas na chamada lei 
da infidelidade partidária.

Mas existem exceções a todas essas regras de 
mudança. Se um político eleito pelo sistema pro-
porcional se diz perseguido por seu partido ou é 
expulso da sua legenda ele não perde o manda-
to. Fica, assim, livre para procurar uma nova sigla. 
Processos desse tipo costumam gerar muita polê-
mica. Existe mais um caso para mudanças previsto 
em lei. Quando um novo partido nasce, e é autorizado 
a existir de acordo com a Justiça Eleitoral, há um prazo 
em que ele pode atrair todo tipo de eleito sem que exis-
ta qualquer punição a tais políticos.

Em relação a tudo o que foi observado aqui é relevante 
que o eleitor conheça a trajetória partidária dos po-
líticos. É possível compreender as razões que levam 
um representante a trocar de legenda? Reflexões são 
sempre importantes.

2.3. A lógica de financiamento 
partidário e eleitoral

Partidos nascem, se apresentam ao eleitorado, disputam votos, 
governam e ocupam espaços políticos. Isso é o suficiente para que o eleitor 
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preste bastante atenção neles. Mas existe algo adicional e extremamente 
relevante. Partidos sobrevivem com expressivas fatias de dinheiro público. 
Isso é comum no mundo democrático, e nos cabe entender quanto os parti-
dos políticos custam diretamente ao contribuinte brasileiro, bem como qual 
o valor que destinamos diretamente às eleições.

O “fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos”, ou 
Fundo Partidário, foi regulado de maneira clara por uma lei de 1995. Desde 
então cresceu de forma significativa o volume de recursos que os partidos 
recebem do poder público no país por meio desse instrumento. Em 1995, 
por exemplo, o valor ficou abaixo dos R$ 2,3 milhões, e em 2017 ultra-
passou R$ 740 milhões – um crescimento de mais de 300 vezes, havendo 
previsão de ultrapassar R$ 800 milhões em 2018. De acordo com as regras, 
esse montante é composto por:

• Recursos do orçamento federal

• Doações

• Recursos eventuais ou permanentes determinados por leis específicas

• Multas ou penalidades relacionadas à lei eleitoral

Perceba que nesse último item fica claro que o eleitor que paga multa à 
Justiça Eleitoral porque não compareceu a uma eleição, por exemplo, con-
tribui para o caixa dos partidos políticos. Refletir sobre nossas atitudes em 
instantes eleitorais é muito importante.

Com base em tais aspectos, é importante destacar que ainda existem 
outros recursos públicos destinados aos partidos. O Horário Eleitoral Gra-
tuito no rádio e na televisão só é gratuito para os partidos e candidatos. 
As emissoras, que devem ser sempre compreendidas como concessões 
públicas a grupos empresariais privados ou a entidades públicas, deixam 
de recolher impostos para transmitirem a propaganda. Esse valor, para os 
35 dias de campanha nos meios de comunicação em 2018, está previsto  
em R$ 1 bilhão.

Além desses recursos, é importante destacar que a reforma política de 
2017 destinou mais dinheiro público aos partidos. Dessa vez por meio da 
criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral) 
para financiar as eleições. Com a descoberta e a investigação de sucessivos 
crimes associados às doações empresariais para campanhas e o esvazia-
mento dos cofres das candidaturas em 2016, os parlamentares do Con-
gresso Nacional criaram uma forma pública de as campanhas serem ainda 
mais financiadas. O valor inicialmente estimado era de R$ 3,6 bilhões, mas 
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foi reduzido para R$ 1,7 bilhão. Para tanto, foram utilizadas verbas de emen-
das orçamentárias que o Congresso Nacional destinava a políticas públicas 
e foi extinta a propaganda partidária – aqueles programas que normalmente 
eram transmitidos às quintas-feiras à noite fora dos períodos eleitorais e 
eram parcialmente custeados por meio de isenção de impostos às emissoras.

Note até aqui que em um ano eleitoral o país destina cerca de R$ 3,5 
bilhões aos partidos e às eleições por meio de fundos e isenções. Mas ainda 
existem alguns investimentos importantes de serem observados. O Tribunal 
Superior Eleitoral custa algo em torno de R$ 1 bilhão por ano, e há os tribu-
nais regionais em todos os estados.

Por fim, deveríamos tentar dimensionar quantos milhares de servidores 
que ocupam cargos de livre indicação e recebem salários pagos pelos con-
tribuintes do país destinam suas horas trabalhadas mais aos partidos que ao 
serviço público. Essa é uma discussão antiga na política, e no século XIX um 
pensador chamado Max Weber já chamava a atenção para essa prática em 
diversos países do mundo. 

Essa conta toda é cara? Pode ser, e ninguém nunca afirmou que a lógi-
ca democrática é barata. A questão é saber como fazer esse investimento 
compensar. A chave do debate está aqui: não parece possível acabar com 
as eleições, com os partidos e com Justiça Eleitoral, pois simplesmente isso 
significaria na prática acabar com a Democracia. Mas sim, devemos pensar 
em formas de cobrar, acompanhar e colher melhores resultados do processo 
eleitoral e político.

Toda essa conta é muito difícil, e para finalizarmos essa parte é impor-
tante saber quem pode doar dinheiro hoje para as campanhas eleitorais. De 
acordo com a lei vigente:

• Recursos do próprio candidato: comprovada a existência do recur-
so em período anterior à candidatura, no que se costuma chamar  
de autofinanciamento.

O Horário Eleitoral no rádio e na TV só é 
gratuito para os partidos e candidatos; as 

emissoras deixam de recolher impostos para 
transmitir a propaganda
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• Pessoas físicas: limitado a 10% do que ela teve de rendimentos com-
provados no ano anterior.

• Partidos Políticos: que distribuem recursos para seus candidatos.

• Outros candidatos: obviamente respeitando os limites da lei.

Importante que, desde 2016, as campanhas passaram a ter limites de 
gastos. Para 2018 são:

• Presidente da República: até R$ 70 milhões no 1º turno e mais R$ 35 
milhões no 2º turno, caso ocorra;

• Governador: R$ 2,8 milhões a R$ 21 milhões, dependendo do tamanho 
do estado – com mais metade do estabelecido caso haja 2º turno;

• Senador: R$ 2,5 milhões a R$ 5,6 milhões;

• Deputado federal: R$ 2,5 milhões;

• Deputado estadual: R$ 1 milhão.

No caso dos governadores e senadores, a variação está associada ao 
tamanho do eleitorado dos estados. E é muito importante que o eleitor 
acompanhe os debates sobre esses gastos. Destaque para um fato já men-
cionado: ao longo das campanhas, os eleitores podem acompanhar no site 
do Tribunal Superior Eleitoral as receitas e despesas de todos os candidatos, 
a partir de setembro.

Um último ponto aqui é muito importante: como os partidos distribuem 
esses recursos entre seus candidatos e entre suas atividades? Em tese a lei 
dos partidos afirma que as legendas são livres para gastarem seu dinheiro 
dentro de amplos limites legais e sob uma lógica de prestação de contas. 
Mas isso tem sofrido importante impacto da Justiça. Por exemplo: como 
as mulheres podem aumentar sua participação na política se é comum que 
suas candidaturas recebam proporcionalmente menos recursos dos parti-
dos políticos? Isso ocorre principalmente em disputas para os cargos de 
deputado(a) e vereador(a). Preocupada com tal desequilíbrio e tendo em 
vista que o recurso das campanhas é público, a Justiça Eleitoral exigiu que 
as mulheres tivessem um acesso mínimo a 30% do dinheiro do fundo elei-
toral. A mesma lógica de exigência se aplica ao tempo no horário eleitoral 
gratuito no rádio e na TV, mas há controvérsias sobre a forma como essa 
determinação será seguida pelos partidos.

Ficou curioso para entender quanto os partidos arrecadam e como 
gastam o dinheiro? Acompanhe a prestação de contas das legendas, que 
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recentemente se tornaram mais transparentes de acordo com determinação 
da justiça e resultado de movimentos de organizações da Sociedade Civil:

JUSTIÇA ELEITORAL
https://bit.ly/2zpxWRy

2.4. O voto para deputado federal 
na vida dos partidos

Perceba que no item anterior falamos muito de dinheiro público, e do 
peso desses recursos na realidade das 35 legendas brasileiras. Desde que 
as empresas foram impedidas de doar, a destinação privada para as campa-
nhas e partidos se restringiu ao universo dos cidadãos, ou seja, das pessoas 
físicas. Mas sabemos que no Brasil não é comum essa prática de milhões 
de cidadãos destinarem voluntariamente dinheiro para os seus partidos e 
candidatos preferidos. Assim, aumentou muito o peso do dinheiro público 
na realidade dos partidos e das eleições. 

Em 2014, por exemplo, último ano com participação empresarial, a ar-
recadação das legendas e candidaturas atingiu R$ 5 bilhões, dos quais R$ 1 
bilhão veio das dez maiores empresas doadoras. Essa lógica se esgotou. E 
legalmente, e em tese, as campanhas terão que aprender a 
sobreviver com menos recursos e dentro dos limites legais 
de gastos.

Aqui cabe então fazermos uma consideração. Para 
além da importância política e administrativa 
na realidade do país, o peso do seu voto 
para deputado federal é absolutamente 
fundamental para a sobrevivência finan-
ceira dos partidos. Isso porque as regras 
de distribuição do Fundo Partidário, do 
Fundo Eleitoral e do tempo do Horário 
Eleitoral Gratuito são fortemente impacta-
das pela eleição de deputado federal. Fique 
muito atento a isso, e na próxima parte vamos 
esclarecer como ocorrem essas divisões.
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2.5. O fundo eleitoral, o fundo  
partidário e o horário eleitoral gratuito

O Fundo Partidário é dividido da seguinte forma entre os partidos:

• 5% igualmente entre todos os partidos políticos – as atuais 35 legendas

• 95% proporcional aos votos obtidos na última eleição para a Câmara 
dos Deputados – atualmente aquela realizada em 2014

Note que seu voto para deputado federal, em um candidato ou na le-
genda, é uma pequena parte da distribuição desses 95%. Ou seja: seu voto 
também tem essa importância e poder. Perceba de forma ainda mais cla-
ra: em 2014 tivemos cerca de 97 milhões de votos válidos para deputado 
federal, e o Fundo Partidário está estimado em R$ 800 milhões em 2018. 
Assim, se você votou em um candidato, candidata ou na legenda em 2014, 
esse ano contribuiu para distribuir R$ 8 para o partido escolhido: 

95% de R$ 800 milhões é R$ 760 milhões, e quando dividimos 
esse total por 97 milhões de votos válidos chegamos a quase R$ 8. 

O Fundo Eleitoral é distribuído da seguinte forma entre os partidos:

• 2% igualmente entre todos os partidos – hoje são 35

• 35% divididos entre os partidos que elegeram pelo menos um DEPU-
TADO FEDERAL, e nesse caso a distribuição dessa parcela é feita pela 
proporção dos votos conquistados na última eleição da Câmara dos De-
putados – nesse caso estamos falando de 2014

• 48% divididos entre os partidos proporcionalmente ao número de de-
putados federais, consideradas as legendas dos seus titulares no final 
de agosto de 2017

• 15% divididos entre os partidos proporcionalmente ao número de se-
nadores, consideradas as legendas dos seus titulares no final de agosto 
de 2017

Note que 83% do Fundo Eleitoral está relacionado ao voto que demos 
em 2014 para deputado federal, e o restante distribuído igualmente (2%) 
ou seguindo proporcionalidade de senadores – que nós também escolhe-
mos. Como já dito anteriormente, aqui existe uma regra adicional observada 
pela Justiça Eleitoral que obriga que ao menos 30% desse recurso sejam 
investidos pelos partidos em candidaturas de mulheres.
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O Horário Eleitoral Gratuito é distribuído da seguinte forma entre  
os partidos:

• 10% igualmente entre as legendas que lançam candidatos naquela disputa

• 90% de acordo com a bancada eleita nas últimas eleições para deputa-
do federal – nesse caso com base em 2014, e não estamos falando em 
VOTOS, mas em ELEITOS

Importante destacar, mais uma vez, o peso de nosso voto para depu-
tado federal na vida dos partidos e a reserva de espaço no rádio e na TV 
exigida pela Justiça para a candidatura de mulheres. Mas essa relevância de 
nossa escolha para deputado federal não termina por aqui, pois em 2018 
temos mais uma novidade. 

Os partidos precisam atingir ao menos 1,5% do total de votos válidos 
para DEPUTADO FEDERAL nessa eleição para que tenham acesso ao di-
nheiro público do Fundo Partidário e ao Horário Eleitoral Gratuito nas elei-
ções seguintes. A alternativa, caso isso não seja possível, é eleger ao menos 
nove deputados federais em 2018. Percebe o peso do seu voto para depu-
tado federal? Note o valor dessa eleição. Esses limites impostos a partir de 
2018, chamados de Cláusula de Desempenho, aumentam gradativamente 
nas próximas eleições até chegar a 3% dos votos nas disputas de 2030 ou 
13 deputados federais eleitos nas eleições de 2026.
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CAPÍTULO 3
3. O sistema eleitoral – a forma como  

escolhemos nossos representantes

Se até aqui notamos como os partidos políticos funcionam, a impor-
tância do voto e da Justiça Eleitoral, e uma série de outras informações 
fundamentais, uma coisa precisa ficar muito clara. Que regras definem os 
eleitos? Que tipo de lógica existe nas eleições brasileiras? 

A forma como transformamos votos em espaço político se chama Sis-
tema Eleitoral. Isso significa que existe um conjunto de regras que converte 
o desejo do eleitor em mandatos conferidos aos candidatos que se apre-
sentam a nós. Entender o sistema eleitoral brasileiro não é tarefa das mais 
simples, mas vamos tentar apresentá-lo de forma resumida e clara.

O primeiro ponto a ser destacado é: o sistema eleitoral brasileiro se divi-
de em dois grandes modelos, o MAJORITÁRIO e o PROPORCIONAL. Guarde 
bem esses nomes, eles serão importantes.

3.1. O sistema majoritário brasileiro

O sistema MAJORITÁRIO é o mais simples de ser compreendido e certa-
mente não lhe trará grandes dificuldades. Dizemos que um sistema é majo-
ritário quando o “vencedor leva tudo”, ou seja, quando quem chega à frente 
dos demais concorrentes conquista o poder. Esse sistema é adotado nas 
eleições de presidente (e seu vice), governador (e seu vice), prefeito (e seu 
vice) e senador (e seus dois suplentes).
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O sistema MAJORITÁRIO brasileiro se divide em duas lógicas: a lógica de 
turno único e a lógica de dois turnos. Na primeira delas, sagra-se vencedor 
quem tem a maioria dos votos. Mesmo que exista empate a decisão sai no 
primeiro turno. E você sabe o que ocorre quando uma eleição empata no 
Brasil? A regra é clara: o mandato fica para o candidato mais velho. Isso 
mesmo. Na cidade de Cariús, no interior do Ceará, por exemplo, a eleição 
para prefeito em 2016 terminou empatada. Cada candidato teve os mes-
mos 5.811 votos. Um deles tinha 41 anos, o outro 46. E foi esse segundo 
que ficou com o cargo de prefeito.

O sistema MAJORITÁRIO de turno único no Brasil é utilizado para as 
eleições de:

• Prefeitos e seus vices de cidades com menos de 200 mil eleitores – 98% 
dos municípios brasileiros

• Senadores e seus dois suplentes

O vice-prefeito é eleito junto na chapa do prefeito e será o substituto 
legal do titular, ao longo do mandato. No caso dos senadores existe uma 
curiosidade para além do fato de cada candidato ter DOIS substitutos defi-
nidos e conhecidos do eleitor (suplentes) – note que as fotos deles apare-
cem na tela da urna eletrônica quando votamos. Como seus mandatos têm 
duração de oito anos, e existem três senadores por estado, o total de eleitos 
e a quantidade de votos por eleitor variam. Numa dada eleição cada estado 

elege um senador, e quatro anos depois, elege outros dois. Esse primeiro 
eleito ficará oito anos no poder, assim como os dois seguintes também. No 
caso da eleição de um senador, o mais votado por estado vence. No caso 
da eleição para dois senadores, cada brasileiro tem direito a dar DOIS votos 
– desde que em candidatos diferentes – e os dois mais votados por estado 
são eleitos. Em 2018, cada estado elegerá dois senadores, cada eleitor vo-
tará em dois nomes (e em seu respectivo par de suplentes) e os dois mais 
votados representarão seus respectivos estados contabilizando 54 eleitos 
no total de 81 senadores que existem no Brasil. Mas e os outros 27? Pois é: 

O sistema majoritário brasileiro é
adotado nas eleições para prefeito,
senador, governador e presidente



45

eles foram eleitos em 2014, um por estado. Lembra? Por sinal, aproveitan-
do: você se lembra em quem votou para senador ou senadora em 2014?

O sistema MAJORITÁRIO de dois turnos no Brasil serve para a eleição 
dos seguintes cargos:

• Prefeitos e vices de cidades com mais de 200 mil eleitores – cerca de 
100 municípios

• Governadores e vices

• Presidente e vice

Aqui a fórmula de disputa é um pouco diferente. Existe uma eleição 
em primeiro turno, que ocorre, como já sabemos, no primeiro domingo de 
outubro do ano eleitoral. Se o primeiro colocado não obtiver mais da meta-
de dos votos válidos, será necessária a realização de uma segunda rodada 
(segundo turno) que ocorre no último domingo de outubro, entre os dois 
primeiros colocados. Desde 2002, por exemplo, todas as eleições presiden-
ciais no Brasil foram definidas em segundo turno. Já falamos disso. Lembra?

Diante de tudo o que mostramos aqui, responda: achou fácil? Tranqui-
lo? O sistema MAJORITÁRIO é aquele que costuma ser entendido de forma 
mais rápida. E aqui é importante uma observação: nas eleições desse tipo 
todos os candidatos possuem substitu-
tos claramente definidos. Presidente, 
governador e prefeito carregam consi-
go, na mesma chapa, os seus respec-
tivos vices. Assim, no plano presiden-
cial, por exemplo, Fernando Collor de 
Mello, em 1989, tinha Itamar Franco 
como vice; em 1994 e 1998 Fernando 
Henrique Cardoso tinha Marco Maciel; 
em 2002 e 2006 Luís Inácio Lula da 
Silva tinha José Alencar; e em 2010 
e 2014 Dilma Rousseff tinha Michel 
Temer. Note que esses três últimos 
mantiveram seus vices, mas a lei per-
mite que o vice de um governante seja 
trocado em sua tentativa de reeleição. 
Na nossa história recente, dois vices 
(Itamar Franco e Michel Temer) assu-
miram o mandato após o processo de 
impeachment dos presidentes eleitos. 
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Observar o vice é muito importante, assim como os dois suplentes de cada 
senador. Esse ano, atenção: elegeremos o presidente e seu vice, os gover-
nadores e seus vices, e dois senadores e seus dois suplentes (dois de cada). 
O prefeito e seu vice foram eleitos em 2016, e voltaremos às urnas para 
eleições municipais apenas em 2020. 

3.2. O sistema  
proporcional brasileiro

Aqui reside a grande dificuldade dos eleitores. Uma parte dessa incom-
preensão está associada a uma lógica um pouco mais complexa, a outra 
parte está relacionada ao fato de que culturalmente costumamos individu-
alizar demais o voto e considerar justo que os primeiros colocados se ele-
jam. A eleição PROPORCIONAL não funciona exatamente assim. Seu grande 
intuito não é consagrar os líderes, mas sim dar aos partidos espaços condi-
zentes e proporcionais àquilo que eles conquistaram nas urnas.

O sistema PROPORCIONAL elege políticos para casas coletivas, para 
parlamentos, que possuem muitos representantes. E se no caso do Poder 
Executivo e do Senado a lógica majoritária expressa o desejo das maio-
rias, aqui a lógica divide o poder proporcionalmente ao desejo dos eleitores 
expressado na eleição. Veja só: se um partido tem 20% dos votos numa 
eleição proporcional, ele provavelmente ficará com 20% das vagas que es-
tavam sendo disputadas. Isso permitirá que as minorias que atingem um 
patamar mínimo de votos estejam representadas no poder de acordo com 
essa proporção.

Elegemos no Brasil, de acordo com o sistema PROPORCIONAL, os se-
guintes cargos:

• Deputados Federais

• Deputados Estaduais – lembrando que o Distrito Federal tem Deputa-
dos Distritais

• Vereadores

Esse ano nós vamos eleger os deputados, sendo que em 2016 esco-
lhemos os vereadores. Para entendermos quem são os eleitos aqui são ne-
cessárias algumas contas. Você não precisa entender isso detalhadamente, 
pois os computadores da Justiça Eleitoral servem para isso. O importante 
aqui é captar a lógica desse sistema.
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A primeira conta vai definir o total de votos válidos, pois como já vimos 
anteriormente só trabalharemos com eles para a definição dos eleitos.

Votos Válidos = total de votos – (votos brancos + votos nulos)

Perceba: somamos os votos brancos aos nulos e os descartamos do 
total de votos dados na eleição para deputado estadual ou federal, em cada 
estado. Vamos usar um caso simples aqui. Em 2014, no estado de São Pau-
lo, 25,7 milhões de eleitores compareceram às urnas no primeiro turno. No 
total: 2,4 milhões votaram em branco, 2 milhões anularam seus votos e 21,3 
milhões foi o total de votos válidos, sendo 19,1 milhões em candidatos e 2,2 
milhões de votos nas legendas. Assim:

Votos válidos em São Paulo, para deputado federal em 2014 = 

25,7 milhões – (2,4 milhões de votos em branco + 2 milhões de votos 
nulos) – ou seja,

25,7 milhões – (4,4 milhões de votos inválidos), o que nos leva aos 
21,3 milhões de votos válidos nas eleições de deputado federal, no estado 
de São Paulo, em 2014. Ou seja: aos 19,1 milhões de votos em candidatos 
e aos 2,2 milhões de votos nas legendas. Certo?

Perceba algo importante aqui: os votos válidos podem ser dados para 
candidatos ou para as legendas, ou seja, aqui existem duas formas dife-
rentes de o eleitor ofertar um voto válido. Ele pode escolher um nome, de 
uma mulher ou de um homem, e digitar seu número na urna eletrônica, mas 
pode também optar por seu partido predileto (e digitar apenas os dois dígi-
tos do número do partido na urna).

Agora que conhecemos o total de votos válidos podemos partir para a 
segunda conta:

Quociente Eleitoral = total de votos válidos / total de vagas  
em disputa

Já temos a ideia de como calcular os votos válidos numa eleição, mas a 
questão é saber quantas vagas estão em disputa num pleito proporcional. 
Isso varia entre as localidades, mas é uma informação relativamente simples 
de ser obtida. 

• O total de deputados federais por estado varia de 8 a 70, respeitando 
um princípio desigual de proporcionalidade associado à população dos 
estados brasileiros. Assim, o estado mais populoso do país (São Paulo) 
terá 70 deputados federais e os menos populosos terão o mínimo esta-
belecido: 8.
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• O total de deputados estaduais por estado varia de 24 a 94, respei-
tando lógica associada ao total de deputados federais por meio de um 
cálculo que mostra que estados com até 12 deputados federais têm 
o triplo desse total em deputados estaduais; e estados com mais de 
12 deputados federais multiplicam qualquer saldo acima de 12 por um. 
Para ficar simples de entender, veja o que ocorre com São Paulo: são 70 
deputados federais. Até o 12º multiplica-se por três, e a partir do 13º 
até o 70º multiplica-se por um: (12 x 3) + (58 x 1) = 36 + 58, ou seja, 
94 deputados estaduais. O número 58 na conta é representado pela 
subtração: 70 - 12. Num estado como o Acre, por exemplo, que tem 8 
deputados federais, a conta é mais simples: 8 x 3 = 24 deputados esta-
duais na Assembleia Legislativa acreana.

• O total de vereadores de uma cidade varia de acordo com tabela criada 
e aprovada sob o formato de lei no final de 2008 pelo Congresso Nacio-
nal. As cidades menos populosas têm nove vereadores, e esse número 
vai avançando em mais de 20 escalas de números ímpares até atingir o 
máximo possível de 55 vereadores para a cidade mais populosa do país 
– São Paulo-SP. Escolheremos novos vereadores nas eleições de 2020.

Agora que sabemos o que significa o total de vagas em disputa pode-
mos compreender o que é o Quociente Eleitoral. Voltemos para o nosso 
exemplo paulista:

Quociente Eleitoral (para o cargo de deputado federal em São 
Paulo em 2014):

21,3 milhões de votos válidos (lembra?) / 70 vagas = 304 mil votos

O que isso significa? Fácil: representa que se as vagas serão distribuídas 
de maneira proporcional, e estamos trabalhando com votos válidos, pre-
cisamos saber quantos votos são necessários para um partido ocupar ao 
menos uma VAGA com base em sua votação. Assim, de posse do Quociente 
Eleitoral será possível calcular o Quociente Partidário para cada um dos par-
tidos ou coligações que disputarem essa eleição – lembrando que a partir de 
2020 as coligações em eleições proporcionais serão proibidas.

Aqui precisamos saber exatamente quantas vagas ficarão com cada 
partido. Veja só:

Quociente Partidário (P1) = total de votos válidos desse partido 
/ Quociente Eleitoral

Chamamos de P1 um partido hipotético qualquer. E suponhamos que 
ele conquistou 608 mil votos somando todos os seus candidatos e os votos 
em sua legenda. Note que nesse caso:
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608 mil votos / 304 mil votos = 2 vagas no legislativo

Na conta acima, 2 seria o Quociente Partidário do Partido 1, na elei-
ção de deputado federal de São Paulo em 2014. E trata-se apenas de um 
exemplo. Isso significa, aqui, que P1 conquistou duas cadeiras na Câmara 
dos Deputados pelo estado de São Paulo. E essa conta precisa ser feita para 
todos os partidos e coligações que estão buscando as vagas de uma eleição 
proporcional – seja para deputado federal, deputado estadual ou vereador. 
Sem entrar em grandes detalhes, pois as máquinas da justiça calculam isso 
para nós, alguns pontos merecem atenção.

Primeiramente essas contas raramente terminam de forma redonda. 
Isso significa que provavelmente o Partido 1 teria conquistado 2,34 cadei-
ras, por exemplo. A lógica desse sistema garante, nessa primeira divisão, que 
os partidos tenham assegurados em vagas os números inteiros da conta 
do Quociente Partidário. Assim, P1 e suas 2,34 vagas representam inicial-
mente duas cadeiras garantidas. Se fizéssemos todas as contas para todos 
os partidos e coligações de 2014 chegaríamos, no caso de São Paulo, a 62 
vagas asseguradas nessa primeira rodada de cálculos e, a soma dos restos 
(números decimais depois da vírgula) de todos os partidos e coligações acu-
mularia oito cadeiras. Esse volume é distribuído de acordo com uma fórmula 
chamada “cálculo das maiores médias” que envolve as vagas conquistadas 
e o total de votos de cada partido ou coligação. Não vamos entrar nesse 
detalhamento aqui.

Outro ponto fundamental para entendermos: se um partido conquistou 
duas vagas nesse cálculo, quem são os candidatos ou candidatas nominal-
mente eleitos? Simples: os dois mais votados do partido. Assim, se uma 
legenda lançou 90 candidatos a deputado federal e teve como resultado 
a obtenção de duas cadeiras, os dois nomes prediletos do eleitorado se-
rão nominalmente eleitos. Perceba algo importante aqui: por mais que eles 
tenham sido escolhidos, nos cálculos eles se serviram dos votos dos seus 
outros 88 colegas e também da predileção do eleitor pela sua legenda. As-
sim, na lógica proporcional, por mais que um político tenha que chegar na 
frente de seus companheiros de chapa para se eleger, caso o partido atinja 
ao menos o total de votos do Quociente Eleitoral, ele muito provavelmente 

O sistema proporcional visa garantir que
as minorias que atingem um patamar mínimo 

de votos estejam representadas no Legislativo
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depende da capacidade de todos os seus parceiros de partido. Isso é es-
sencial de ser entendido: o sistema PROPORCIONAL não é individual, ele é 
coletivo. Coletivo!

Um ponto final aqui é muito importante: nas eleições majoritárias co-
nhecemos desde o início da campanha quem são os substitutos dos eleitos 
em alguma eventualidade – os vices e os suplentes de senador. Mas e quem 
substitui um deputado estadual ou federal, por exemplo? A regra aqui é 
bastante simples: se um partido elegeu quatro deputados num determina-
do estado, o quinto colocado dessa lista será o primeiro a substituir qual-
quer um dos quatro em situações de necessidade. Simples assim! Ele recebe 
da Justiça Eleitoral um diploma onde está escrito: “primeiro suplente do 
PARTIDO X, na eleição do ano tal”.

3.3. O tempo dos mandatos e a 
possibilidade de reeleição

Se até aqui foi possível entender como elegemos nossos políticos, a 
questão é conhecer por quanto tempo eles nos representarão e quantas 
vezes podem tentar se reeleger para aquele mesmo cargo. O desafio aqui 
é simples e vamos dividir as eleições em dois blocos: Poder Executivo e  
Poder Legislativo. 

No caso dos cargos do Poder Executivo – presidente, governador e pre-
feito (e seus respectivos vices) – o mandato dos eleitos dura quatro anos. 
Desde as eleições de 1998, o Brasil permitiu que esses políticos tentas-
sem a reeleição para um novo mandato sequencial de igual duração – mais  
quatro anos.

Assim, presidentes, governadores e prefeitos podem se manter nas suas 
posições desde que o eleitorado assim o deseje. Nos últimos anos temos 
visto críticas a essa questão, mas a regra que existe é essa. Como já disse-
mos, mas não custa repetir, na nova tentativa o vice não precisa ser mantido 
o mesmo. Ele pode ser trocado. Se reeleito, na eleição seguinte o titular do 
cargo Executivo não poderá mais tentar um terceiro mandato consecutivo. 
Assim, ele obrigatoriamente terá que escolher outro cargo para disputar ou 
simplesmente terminar o seu mandato e deixar esse posto de poder. Mas e 
se dois anos depois de eleito eles resolver disputar outra eleição? E se qua-
tro anos depois ele resolver disputar o mesmo cargo? Isso a lei permite que 
aconteça desde que ele cumpra todos aqueles requisitos de elegibilidade 
que vimos no começo desse guia. Lembra?
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Já no caso dos cargos do Poder Legislativo, a possibili-
dade de reeleição é ilimitada. Inclusive para o Senado, que 
elege seus representantes por meio de eleições majoritá-
rias. Assim, deputados e vereadores têm quatro anos de 
mandato e podem tentar se reeleger seguidamente 
quantas vezes desejarem. Existem parlamentares 
municipais, estaduais e federais no Brasil que 
possuem sete ou mais mandatos seguidos. Já 
os senadores, como vimos, têm mandatos de 
oito anos, e ao término dessa trajetória podem 
se candidatar quantas vezes quiserem, e poderão 
ser reeleitos ilimitadamente se assim os cidadãos de 
seus estados desejarem.

3.4. As coligações entre  
os partidos

Tecnicamente falando coligações são alianças for-
mais entre partidos que, juntos, disputam uma eleição. 
Do ponto de vista teórico, seria razoável imaginar que 
os partidos se unem por conta de afinidades ide-
ológicas ou programáticas. Mas não é bem isso o 
que ocorre. Costumeiramente vemos partidos sen-
do acusados de negociarem recursos em troca desse tipo de 
apoio. E aqui é muito importante pensar que se o cidadão observasse com 
mais atenção o comportamento dos partidos, as lideranças dessas legendas 
poderiam se constranger em tomar determinadas decisões no instante de 
se unirem. 

Essa discussão é bastante complexa e pode gerar polêmicas que não 
cabem aqui. Mas uma coisa precisa ficar clara: quando os partidos podem 
se coligar, como podem se aliar, o que ganham com isso e até quando essas 
associações são mantidas. Vamos lá?

Os partidos podem se coligar para a disputa de uma eleição. Essa união 
precisa ser celebrada formalmente nas reuniões que definem as candidatu-
ras e as alianças – as chamadas convenções partidárias. Em 2018 isso será 
realizado, de acordo com a nova lei, entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. 
Lembra que falamos sobre essa data quando tratamos do Calendário Elei-
toral? Pois bem: é nessa hora que os partidos “firmam o casamento”.
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Essas uniões podem ocorrer de diferentes formas, mas em linhas gerais 
existe bastante liberdade, sobretudo nas eleições majoritárias. Um partido 
que se une a outro para disputar a Presidência da República contra três ou-
tros partidos unidos, poderia formar uma coligação com esse trio em algum 
estado para disputar o cargo de governador? Sim. E isso faz com que os 
partidos se misturem de maneiras bem diferentes nos estados e no plano 
federal. Isso pode dificultar o entendimento do eleitor sobre quais são os 
programas partidários, e deve levar o cidadão a refletir sobre a coerência 
dos partidos em relação aos temas mais importantes para ele ou para a so-
ciedade. Assim, cobrar candidatos e partidos sobre as posições adotadas no 
âmbito federal e estadual a respeito desses temas – e das alianças formadas 
– é papel importante do eleitor.

Nas eleições proporcionais, os partidos serão proibidos de formarem 
coligações a partir das eleições de 2020. Assim, em 2018 teremos o último 
ano desse tipo de junção. Aqui as legendas que disputam um pleito majo-
ritário podem se dividir em diferentes alianças dentro desse mesmo grupo 
para as disputas proporcionais. Ou seja: existem restrições. Suponhamos 
que cinco partidos apoiam um mesmo candidato a governador. Eles podem 
manter a aliança para deputado federal naquele estado, mas também po-
dem formar, por exemplo, uma dupla e um trio para conquistarem os votos 
da disputa proporcional (deputado federal, nesse nosso exemplo). O que 
não podem é se juntarem a elementos que não estejam nessa união ma-
joritária. Os detalhes, os motivos e as estratégias dos partidos aqui variam 
demais, mas lembre-se: em 2020 as coligações proporcionais acabam!

A despeito disso, mais uma vez nos deparamos com a pergunta: o que 
os partidos ganham com esse tipo de acordo? Não é toda legenda que é 
competitiva a ponto de conquistar os principais espaços numa 
dada eleição. Não existem, por exemplo, chances reais de 
35 partidos vencerem a corrida presidencial. Trata-se de 
uma campanha dura, cara e que exige muito das le-
gendas. Algumas, por questões diversas, enfrentam 
mesmo assim o desafio. Mas outras preferem 
se coligar. Quando fazem isso buscam pensar 
que podem receber financiamentos de 
partidos maiores para seus candidatos, 
podem conquistar apoios para seus 
candidatos em outras eleições (nos 
estados, por exemplo), podem 
garantir espaços relevantes em 
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futuros governos caso o apoiado vença (podem pedir ministérios, secreta-
rias e outros cargos) e por vezes, nesse tipo de acordo, o que oferecem é o 
tempo de TV para os candidatos majoritários. Por exemplo: cinco partidos 
se aliam para disputar a Presidência da República, e naquela fórmula de di-
visão do Horário Eleitoral Gratuito, as fatias dessas legendas são somadas. 
Há quem diga aqui que tempos mais volumosos de rádio e TV ajudam na 
conquista de uma eleição. E é isso que, muitas vezes e dentre outras coisas, 
os partidos negociam entre si.

Por fim, fica uma pergunta: até quando essas alianças duram? Em tese 
até o fim da eleição para a imensa maioria dos casos. Assim, com a disputa 
terminada os partidos podem seguir caminhos iguais ou diferentes em suas 
decisões de apoiarem um governo, fazer oposição e coisas do tipo. A coliga-
ção dura o período da eleição, e a exceção são os substitutos. Se um gover-
nador, por exemplo, é eleito por um partido e na sua chapa o vice pertence 
a outra legenda, eles podem brigar, podem trocar de partido, podem fazer 
grandes parcerias ou se desentenderem. Mas uma coisa é fato: a saída do 
titular leva o vice ao poder em grande parte dos casos.

Outra exceção aqui é para o caso das coligações em eleições proporcio-
nais. Você se lembra como funciona a lógica de substituição de candidatos 
eleitos em eleições proporcionais? Lembra-se de quem são os suplentes dos 
deputados, por exemplo? Nós dissemos aqui: a suplência respeita a ordem 
de votação. Assim, numa lista de uma coligação que elegeu três deputados 
federais, o quarto colocado será o primeiro substituto de qualquer um des-
ses três eleitos que precisar ou desejar sair. Nesse caso, se eles foram esco-
lhidos por uma coligação, a ordem dos votados respeita a aliança. Ou seja, a 
ordem de votação pode alternar a diversidade dos partidos e será respeitada 
para efeito de substituição. Isso representa que um parlamentar do partido A 
pode deixar o cargo e ser substituído pelo político do partido C? Sim, desde 
que eles tenham disputado a eleição proporcional como aliados (coligados!). 
É esse tipo de aliança que acaba em 2020.

Nas eleições proporcionais, os partidos
serão proibidos de formarem coligações a

partir das eleições de 2020
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 3.5. Quem ganha a eleição em 
situações extremas?

Aqui vale entender alguns casos curiosos, sobre os quais já falamos. 
Vale, no entanto, reforçar pontos que podem ir além de um exemplo. Lem-
bra que tratamos de esclarecer o que acontece quando dois candidatos 
empatam? E utilizamos como exemplo uma eleição para prefeito de uma 
cidade do interior do Ceará? Essas coisas são raras de acontecer, e já co-
nhecemos a resposta para o desafio: o candidato mais velho assume. A 
questão central aqui está em lembrar que nem só as eleições majoritárias 
empatam, e muitas vezes as disputas proporcionais têm muitos empates 
dentro das listas dos partidos políticos, ou mesmo das coligações. Assim, 
é fundamental conhecer essa regra simples: quem decide o pleito aqui é a 
data de nascimento, e o mais velho vence.

Mas existem outras tantas curiosidades sobre o universo eleitoral que 
precisamos conhecer. Uma forma interessante de nos acostumarmos com 
todo esse universo da política é buscando alguns vídeos. Você sabia, por 
exemplo, que a Justiça Eleitoral tem um programa de TV que trata de forta-
lecer alguns vínculos importantes do eleitor com a democracia? A linguagem 
jornalística simples nos leva por histórias e conceitos muito relevantes que 
nos ajudam a entender muito do que estamos tratando aqui. Experimente:

YOUTUBE
https://bit.ly/2u7vTwr
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O Poder Legislativo, como o próprio nome sugere, é o poder de fazer as 
leis – de legislar. Suas atribuições, no entanto, são um pouco mais amplas. 
Além de legislar, cabe aos parlamentos a fiscalização do Poder Execu-
tivo, sobretudo no que diz respeito à lógica de execução do orçamento e 
do desenvolvimento de políticas públicas. Adiante veremos isso em mais 
detalhes, mas é essencial entender que nosso Legislativo se organiza nos 
planos Federal, Estadual e Municipal. Nesses dois primeiros casos teremos 
eleições em 2018.

Os parlamentares escolhidos nesse ano disputam eleições nos esta-
dos. Mesmo que senadores e deputados federais cumpram seus manda-
tos em Brasília, no Congresso Nacional, é fundamental entender que eles 
são eleitos estadualmente. Assim, cada unidade da federação selecio-
na e envia para Brasília, sob as regras existentes e na mesma data, seus  
parlamentares federais.

Nesse caso, perceba que existem duas casas legislativas nacionais. So-
bre isso falaremos adiante, mas é importante definir desde já que estamos 
tratando aqui de um regime BICAMERAL, ou seja, composto por duas casas 
parlamentares no plano nacional que têm funções conjuntas, complemen-
tares e também específicas.

Em cada Estado, por sua vez, existe apenas uma casa legislativa. As-
sim, os deputados estaduais exercem seus mandatos na capital do seu 
respectivo estado em um organismo chamado de Assembleia Legislativa. 

4. O Poder Legislativo
CAPÍTULO 4
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No Distrito Federal, os deputados distritais atuam na Câmara Distrital – 
onde fazem, com algumas ressalvas, o equivalente aos deputados estaduais. 

Por fim, nas cidades, elegemos em 2016 os vereadores, que atuam nas 
Câmaras Municipais. Vamos agora entender melhor o que fazem esses polí-
ticos e quais são suas atribuições.

4.1. Os cargos do Poder Legislativo

Quando descrevemos na parte 4 o sistema eleitoral brasileiro, falamos 
a respeito de todos os cargos associados ao Poder Legislativo. Mas é im-
portante destacar que esse ano nós vamos votar e eleger os deputados 
estaduais dos 26 estados, os deputados distritais do Distrito Federal, os 
deputados federais e parte dos senadores (54 dos 81).

No Brasil temos, ao todo, espalhados pelos estados e pelo Distrito Fe-
deral, 1.059 deputados estaduais / distritais. Em cada unidade da Federa-
ção, como já adiantamos, existe um mínimo de 24 e um máximo de 94 par-
lamentares desse tipo. O lugar de trabalho dos deputados estaduais, como 
dito acima, é a Assembleia Legislativa, localizada na capital de cada estado 
brasileiro. No Distrito Federal, como já dissemos, temos a Câmara Distrital.

Já os deputados federais são eleitos em cada um dos estados brasilei-
ros, num mínimo de 8 e máximo de 70 parlamentares, com certa lógica de 
proporcionalidade em relação à população dos respectivos estados, como 
já vimos. No total estamos falando de 513 deputados federais em Brasília, 
número superior ao dos Estados Unidos, mas inferior ao da França e do Rei-
no Unido. Assim, dizer que é muito ou pouco vai depender de uma série de 
aspectos que renderiam um longo debate. Por falar nisso, a Argentina, que 
tem a população do tamanho do estado de São Paulo, tem 257 deputados. 
É a metade do que temos em Brasília, para uma população cinco vezes me-
nor. E por que estamos falando de população? Simples: porque a Câmara 
dos Deputados representa a povo.

Quer entender mais da história da Câmara dos Deputados? Acesse o link:

CAMARA
https://bit.ly/2ug3NhZ



59

Enquanto isso, o Senado representa os estados. O Brasil é um país fe-
derativo, ou seja, entre o poder nacional e o poder municipal existe um 
agente intermediário que chamamos de estado. Diversas razões justificam 
um país ser uma federação, e o que caracteriza tais nações está associado 
ao fato de estarem divididas em territórios que gozam de certa autonomia 
política e administrativa. Para representar essa lógica no plano federal existe 
o Senado, e cada estado passa a ter o mesmo número de representantes 
em seu interior, deixando clara a ideia que nenhum estado é mais importan-
te ou relevante que o outro. É por isso que decidimos que, no Brasil, cada 
unidade dessas tem três senadores, incluindo o Distrito Federal. 

Assim: 27 estados x 3 representantes = 81 senadores. 

Aqui devemos lembrar que no Senado nunca elegemos ao mesmo tem-
po os três representantes de cada estado. Em uma eleição estadual esco-
lhemos um senador, e na eleição estadual seguinte, quatro anos depois, 
escolhemos os outros dois senadores. Assim, o mandato desse político tem 
oito anos, como vimos anteriormente. Em 2018, serão escolhidos dois se-
nadores por estado.

Quer entender mais a história do Senado? Acesse o link e encontre uma 
série de podcasts sobre essa importante casa legislativa: 

SENADO
https://bit.ly/2KMstK9

Com base nas observações sobre os parlamentos, façamos aqui uma 

soma importante para dimensionarmos o tamanho de nossa responsabili-

dade eleitoral em 2018. Vamos escolher:

• 1.059 deputados estaduais – somados aqui os 24 distritais do DF

• 513 deputados federais

• 54 senadores (dois terços dos 81 representantes do Senado)

Isso tudo equivale a 1.626 legisladores nacionais e estaduais a serem 

escolhidos no Brasil por nós eleitores esse ano.



60

Feita essa apresentação mais geral, é importante descrevermos em 
maior nível de detalhamento o que fazem os representantes do Poder Le-
gislativo no Brasil. Ficará mais fácil, no entanto, entendermos o que fazem 
as casas que eles ocupam de acordo com a Constituição Federal, lembrando 
que cada estado tem também uma Constituição e é muito importante que 
conheçamos, ao menos, a lei maior do estado em que vivemos.

Assembleia Legislativa – onde atuam os deputados estaduais: 
quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, há 30 anos, ela 
indicou que cada estado deveria escrever a sua própria Constituição em 
um ano. Em cada uma delas constam as obrigações das Assembleias Le-
gislativas estaduais, e mais uma vez é relevante afirmar a importância de 
conhecermos a Constituição de nosso estado. Lá ficará tão clara a função 
dos deputados estaduais e do parlamento estadual quanto esperamos que 
fique fácil entender o que falaremos sobre o Legislativo Federal.

Antes de passar para esse ponto, vale entender o que a Constituição Fe-
deral fala sobre as Assembleias Legislativas. São essas casas, nos estados, 
que autorizam uma intervenção estadual em algum município que deixe de 
pagar suas dívidas por dois anos, que não preste contas do dinheiro público 
de acordo com a lei, que tenha deixado de aplicar os recursos legalmente 
exigidos em saúde e educação dentre outros casos.

Além disso, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de qualquer es-
tado – composta por seu presidente, vice-presidentes e secretários – pode 
propor ações de inconstitucionalidade no âmbito federal, questionando  
alguma lei. 

Por fim, algo que nos chama muito a atenção nos parlamentos são os 
subsídios mensais pagos aos deputados estaduais, que chamamos de salá-
rios. Esse valor pode variar, mas existe um teto (um limite máximo) equiva-
lente a 75% dos subsídios dos deputados federais. Assim, se o valor bruto 
pago a um deputado federal hoje é de R$ 33.763,00, o do deputado esta-
dual não pode passar de R$ 25.322,25 por mês. Cabe, nesse caso, pesqui-
sar quanto a Assembleia de seu estado paga aos deputados estaduais. Aqui 
outro ponto importante: o valor pago aos deputados estaduais, de acordo 

O subsídio pago aos deputados estaduais
(salário) determina o máximo que poderá ser pago 

aos vereadores de todas as cidades do estado
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com seis escalas populacionais contidas na Constituição Federal, determina 
o máximo do subsídio que será recebido pelos vereadores de todas as cida-
des daquele estado.

Câmara Distrital – onde estão os deputados distritais: o Distrito Fe-
deral, onde está a capital Brasília, não pode ser dividido em municípios e tem 
status de estado no que diz respeito à sua representação legislativa federal. 
Não tem prefeito e tampouco vereadores, possui oito deputados federais e três 
senadores no Congresso Nacional, bem como tem um parlamento chamado de 
Câmara Distrital, um governador e o seu vice. De acordo com a Constituição 
Federal, esse parlamento distrital deve legislar sobre temas estaduais e muni-
cipais para um território com pouco menos de seis mil quilômetros quadrados 
– duas vezes maior que Luxemburgo, na Europa, e quase quatro vezes menor 
que Sergipe, com população de três milhões de habitantes.

Como parlamento, a Câmara Distrital respeita a lógica das Assembleias 
estaduais: tem um total de 24 deputados distritais, porque o Distrito Fede-
ral tem 8 deputados federais; os subsídios (salários) desses parlamentares 
respeitam a mesma lógica dos estados, o mandato deles dura quatro anos 
e a possibilidade de reeleição é livre.

Câmara dos Deputados – onde estão os deputados federais: a 
Constituição de 1988 nos mostra as funções do Legislativo Federal. E como 
vimos a Câmara dos Deputados é a casa que representa o povo no plano 
federal – a União. Muitas vezes temos dificuldades de entender as dife-
renças entre a Câmara e o Senado. Mas vamos esclarecer o que compete 
exclusivamente à Câmara:

• Autorizar, por pelo menos dois terços de seus 513 membros (342 depu-
tados) a abertura de processo contra o presidente, o vice e os ministros 
do Poder Executivo;

• Cobrar o Poder Executivo quando este não apresenta prestação de con-
tas no início do ano;

• Elaborar suas regras internas e organização – o que é comum a qualquer 
legislativo brasileiro;

• Escolher membros do Conselho da República – uma organização exigida 
pela Constituição que só se reuniu uma vez por conta da intervenção 
federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 e é formada 
por, dentre outros, três deputados federais;

Senado Federal – onde estão os senadores: a Constituição de 1988 
também nos mostra as funções do Senado, que como vimos é a casa que 
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representa os estados no plano federal – a União. Muitas vezes temos difi-
culdades de entender as diferenças entre a Câmara e o Senado. Mas com-
pete exclusivamente ao Senado:

• Processar e julgar o presidente, o vice, os ministros do Executivo e os 
comandantes das Forças Armadas. Lembre-se: se cabe à Câmara aceitar 
o processo, ao Senado fica a função de julgar o presidente da República, 
por exemplo. Aqui ainda estão sob a responsabilidade de julgamento do 
Senado os ministros da principal corte do Judiciário – o Supremo Tribu-
nal Federal (STF); o Procurador-Geral da República e; o Advogado-Geral 
da União, por exemplo.

• Cabe também aprovar por voto secreto, após questionamentos públi-
cos, os membros indicados para o Judiciário, sendo os ministros do STF 
indicados pelo presidente da República quando há vacância em alguma 
das suas 11 cadeiras; ministros do Tribunal de Contas da União também 
indicados pelo presidente; o presidente e os diretores do Banco Cen-
tral; o Procurador-Geral da República dentre outros cargos essenciais 
de acordo com o que a lei exige.

• Cabe ainda aprovar chefes de missões diplomáticas, autorizar opera-
ções financeiras externas, fixar limites para dívidas e questões de crédi-
to dos entes públicos, além de alguns pontos adicionais do universo das 
finanças públicas e do sistema tributário.

• Escolher, a exemplo da Câmara, três membros do Conselho da Repúbli-
ca de acordo com regras estabelecidas.

Existem outros pontos de responsabilidade do Senado e da Câmara dos 
Deputados, mas esses que apontamos acima são aqueles mais 
claros que nos permitem entender que há diferenças entre 
essas casas e suas atribuições. Na Constituição, no entanto, 
ainda existem dois pontos muito importantes: aquele que 
fala do Congresso Nacional, que representa a junção da 
Câmara dos Deputados e do Senado, bem como aquele 
que trata das funções que competem tanto aos sena-
dores quanto aos deputados. Isso pode nos ajudar 
muito a entender ainda melhor as responsabi-
lidades desses políticos que escolhemos por 
meio do nosso voto.

Assim, deputados federais e senadores são 
livres para a expressão de suas opiniões, palavras 
e votos. Além disso, a eles cabem, como 
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já apontamos, as funções de legislarem e fiscalizarem o Poder Executivo. 
Perceba: tanto senadores quanto deputados federais legislam e fiscalizam. 

Por fim, cabe mencionar a importância das atribuições do Congresso 
Nacional. É ele quem trata de TODAS as matérias legislativas nacionais de 
competência federal. As leis do país, principalmente, passam por aqui e tra-
tam de questões de políticas públicas que observaremos no bloco em que 
falarmos do Poder Executivo. Mas é essencial entender que sem a aprova-
ção do Poder Legislativo muitas questões fundamentais não evoluem.

Além disso, é do Congresso Nacional a competência de:

• Resolver sobre tratados, acordos e atos internacionais

• Autorizar o presidente da República a declarar guerra ou celebrar 
a paz

• Autorizar viagens de mais de quinze dias ao exterior do presidente 
e do seu vice 

• Autorizar ou suspender intervenção federal e outras 
condições semelhantes

• Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União

• Autorizar determinados tipos de exploração em terras indígenas

Perceba: não apresentamos aqui tudo o que é de responsabilidade des-
ses políticos nos parlamentos, e também não se trata de decorarmos todas 
essas responsabilidades. Mas principalmente nos cabe entender a comple-
xidade das atribuições do Legislativo, valorizando nosso voto, a forma como 
cobramos e observamos os nossos representantes. Você tinha a ideia de 
tamanha responsabilidade? Pois é, e olha que tocamos timidamente nas 
duas partes mais claramente importantes e merecedoras de atenção. Fare-
mos isso melhor a seguir.

O Congresso Nacional, junção da Câmara dos Deputados e do Senado, 
pode ser melhor compreendido nesse link. Acesse:

CONGRESSO NACIONAL
https://bit.ly/2m3UQVa
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4.2. A importância da confecção das leis 

Quando tratamos da urna eletrônica indicamos que a palavra FIM na tela 
não significa exatamente isso. Votar é dar início a um contrato entre re-
presentantes e representados. A mais relevante e nobre função de um par-
lamento é legislar. No Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, 
os políticos legislam sobre os temas de responsabilidade da União – poder 
público Federal – dos estados e do Distrito Federal. Legislar não é apenas 
apresentar projetos de lei ou CRIAR regras. É também debater, ajustar pro-
postas, buscar acordos possíveis em relação às ideias e, também, impedir 
que algo danoso prospere. A política normalmente é o eterno exercício en-
tre o desejo de avanço, a vontade de mudança e o intuito de manutenção 
(de não mudança) ou de caminho contrário. Esse tipo de debate e negocia-
ção faz parte do jogo, isso é a essência da política e da democracia.

No Legislativo, escolhido pluralmente por meio de eleições proporcio-
nais – com exceção feita ao Senado, escolhido pelo modelo majoritário – 
diversos desejos e modos de enxergar a realidade se encontram. E quem 
tem a iniciativa de propor leis? De legislar? A resposta, normalmente, está 
atrelada a quatro grupos: os próprios parlamentares, o Poder Executivo, 
alguns organismos de justiça e a própria sociedade – veremos esse último 
ponto adiante.

Perceba: a iniciativa pode vir de diferentes agentes, a tramitação (trami-
tar é o verbo associado a todo caminho que uma proposta segue, principal-
mente no parlamento, até virar uma lei ou ser arquivada – rejeitada), todos 
os debates, a passagem por comissões, as votações, tudo ficará fortemente 
concentrado no Poder Legislativo. Esses milhares de políticos nas esferas da 
federação (deputados federais e senadores), dos estados (deputados esta-
duais ou distritais no DF) e dos municípios (vereadores) guardam poderes 
imensos. Se muitos dos projetos que nos afetam diretamente se iniciam no 
Poder Executivo por força e desejo de presidentes, governadores e prefei-
tos, não devemos desprezar a importância do Legislativo nesse processo. 
Para entendê-lo melhor é essencial que busquemos informações sobre o 

Votar é dar início a um contrato entre
os eleitores e os parlamentares que vai

durar pelo menos quatro anos
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seguinte termo: “processo legislativo”. Aqui está o coração da ideia de como 
uma proposta se torna lei.

Para que não deixemos de tocar minimamente em algo fundamental do 
processo legislativo, mostrando a força do parlamento, um ponto merece 
atenção. As propostas que tramitam no Legislativo têm diferentes níveis de 
complexidade. Tomemos duas como exemplo e façamos um resumo bas-
tante simplificado para entendermos um processo que pode durar anos – 
por vezes décadas.

Projeto de lei – é o tipo mais comum de matéria que tramita no Poder 
Legislativo. Ao ser apresentada por qualquer um dos agentes que desta-
camos acima ela ganha um número e inicia sua caminhada. Primeiramente 
é distribuída para as comissões – grupos de parlamentares que se debru-
çam sobre temas específicos nos parlamentos (por exemplo, a Comissão de 
Constituição e Justiça, e Cidadania da Câmara dos Deputados). A proposta 
recebe pareceres, é votada e, se aprovada, segue para o plenário. De novo: 
isso pode demorar anos e anos. No plenário é votada pelos parlamenta-
res, e se aprovada por maiorias pouco complexas é enviada para o Poder 
Executivo. Este, por sua vez, pode vetar o conteúdo e devolver para o Le-
gislativo, ou pode sancionar – verbo utilizado para dizer que algo passa a 
valer como lei a partir da assinatura e publicação oficial. 
Quando ocorre o veto, a atitude do Executivo precisa 
ser apreciada pelo Legislativo, que vai dar SEMPRE 
a palavra final. O parlamento pode manter ou 
derrubar esse veto. Perceba aqui o poder que 
tem o parlamento. Complicado? Sim, 
nada é fácil numa democracia, e acredite 
que todo esse processo é extremamente 
importante para que os assuntos sejam 
largamente discutidos. Se a nossa socie-
dade hoje é individualista e apressada, a 
política democrática é coletiva e lenta, e 
precisamos saber lidar com isso.

Só para destacarmos a importância des-
se processo todo em nossa realidade: anualmente 
o Poder Executivo manda obrigatoriamente para 
o Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária Anu-
al (LOA). Isso mesmo: o orçamento. A previsão de 
arrecadação e de gastos do ano seguinte.  
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Trata-se de um conjunto detalhado de como o dinheiro público será utiliza-
do. E tudo precisa ser discutido, votado e aprovado pelo Poder Legislativo. 
Tá vendo? A força é imensa.

Quer entender um pouco melhor do orçamento público? Acompanhe a 
série de animações no portal do Senado:

SENADO
https://bit.ly/2fxdOR3

Mas agora perceba, pois ainda não fechamos toda essa complexidade: 
o que dissemos acima pode se tornar um pouco mais complicado. Descre-
vemos o processo resumidamente numa casa como uma Assembleia Le-
gislativa estadual. Mas o Congresso Nacional é uma casa que funciona sob 
a lógica BICAMERAL. Lembra-se desse termo? Pois é: existe a Câmara dos 
Deputados e o Senado. E tudo o que um projeto tramita em uma casa, terá 
que tramitar na outra. E se for mudado na segunda casa – seja ela a Câmara 
ou o Senado – terá que voltar e ser apreciado na casa de origem da propos-
ta. Assim, um deputado pode propor uma lei, ela ser aprovada na Câmara, 
e terá que ir ao Senado. Qualquer mudança que por lá ocorra, a Câmara a 
apreciará de novo. E só assim, se aprovada, será enviada para o Poder Exe-
cutivo. Ufa! Cansativo. Longo. Mas importante e essencial para nossas vidas. 

Por isso precisamos ter consciência de que nosso voto para vereador, 
deputado e senador é importante para a definição das leis. E por isso de-
vemos lembrar em quem votamos sempre, já que o voto não se encerra na 
eleição, como já dissemos, mas é um “contrato”, pelo qual delegamos aos 
eleitos o papel de nos representarem. 

Emenda Constitucional – trata-se de uma proposta para alterar a 
mais importante lei do país ou do estado. E aqui as coisas são ainda mais 
complexas. As maiorias necessárias para a aprovação de uma emenda cons-
titucional são qualificadas, ou seja, não é questão de ter metade + 1 dos 
votos dos parlamentares. São necessários mais votos, e em duas votações. 
Uma proposta de alteração constitucional não passa pela sanção do Poder 
Executivo. Ele pode ser o propositor do conteúdo, mas depois de apresentar 
a ideia de alterar a Constituição não tem mais influência direta e legal no 
processo. TUDO fica a critério do Poder Legislativo. Anote: toda mudança 
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na Constituição é um processo que tramita e se encerra dentro dos par-
lamentos. E aqui fica a pergunta essencial: vamos continuar ignorando as 
decisões dessas casas? Vamos continuar votando sem um rigor necessário 
a um cargo tão importante?

Quer entender um pouco mais de “Processo Legislativo”? Acesse a es-
cola de governo virtual do Senado e faça cursos gratuitos: 

SENADO
https://saberes.senado.leg.br/ 

4.3. A importância da fiscalização: os 
olhos sobre o Poder Executivo

Se a função que dá nome ao Legislativo está associada ao ato de fazer 
as leis, é importante demais lembrarmos uma obrigação adicional absoluta-
mente essencial. O Poder Legislativo tem a função de FISCALIZAR o Poder 
Executivo. E para tanto existe uma série de ferramentas e órgãos funda-
mentais. Falar um pouco sobre elas é relevante, e a pressão da sociedade 
sobre o caráter fiscalizador do parlamento é essencial.

Cabe aos legisladores a convocação de membros do Poder Executivo 
– como ministros no plano federal ou secretários no plano estadual – para 
prestarem esclarecimentos e informações sobre assuntos previamente de-
terminados. A ausência é proibida por lei, e as explicações precisam ser da-
das. Perceba: o parlamento tem o direito de convocar figuras importantes 
do Executivo com o objetivo de compreender melhor algo que não pareça 
estar sendo realizado da melhor forma.

Cabe também ao parlamento requisitar informações por meio de do-
cumentos ao Poder Executivo. Essas solicitações visam à realização de in-
vestigações, confecção de relatórios, estudos e todo tipo de trabalho que 
tenha como objetivo compreender como as políticas públicas e os atos de 
administração estão sendo conduzidos pelo Executivo. Tais ferramentas 
de fiscalização têm no orçamento um grande foco. Como o Executivo está 
cumprindo aquilo que se comprometeu a fazer com o dinheiro público? Per-
ceba a importância e a responsabilidade dos legisladores na nossa realidade. 
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A questão do recurso orçamentário é tão relevante que cabe ao Poder 
Legislativo julgar as contas anuais do Poder Executivo. E nesse caso de-
vemos fazer um esclarecimento: a União tem um organismo chamado de 
Tribunal de Contas da União e os estados têm os Tribunais de Contas dos 
Estados. São órgãos vinculados aos parlamentos que possuem essa fun-
ção mais técnica de observação do uso dos recursos públicos e promoção  
da fiscalização.

Ainda temos que destacar aqui o importante papel de um tipo especial 
de comissão: a Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida popularmen-
te pela sigla CPI. Trata-se de um procedimento especial que tem por objetivo 
investigar algo que pode ter como objeto central uma conduta questionável 
do Poder Executivo e de órgãos ligados a ele. A atuação dos parlamentares 
nas CPIs criadas nas assembleias estaduais e nas casas do Congresso Na-
cional já permitiu que fossem desvendados escândalos imensos nas mais 
diferentes realidades, mas existem também críticas ao trabalho dessas co-
missões – quando servem apenas de “vitrine” para os parlamentares, e se 
encerram sem conclusões objetivas ou medidas concretas, como indicia-
mentos, por exemplo. Mais uma vez a atenção da sociedade e o acompa-
nhamento desse tipo de atividade parlamentar são muito importantes.

Por fim, cabe ao Poder Legislativo a possibilidade de abertura de pro-
cessos contra o titular e o vice do Poder Executivo, bem como contra minis-
tros e secretários. Como já vimos, por duas vezes no Brasil trata-se de algo 
complexo, demorado e que envolve fortes embates políticos. Aqui estamos 
falando especificamente do impeachment. Os estudiosos afirmam que 
se trata de um processo com forte conotação política, e disso não temos 
dúvida. Mas cabe lembrar que esses processos são previstos na Constitui-
ção e só podem seguir estritamente as regras previstas na nossa lei maior. 
Por isso é bastante relevante que a sociedade esteja muito atenta ao que 
tem sido objeto de julgamento dos parlamentares contra os titulares do 
Poder Executivo. 

Além de fazer as leis, o Poder Legislativo tem
a função de fiscalizar a atuação do Executivo e

verificar se está fazendo bom uso do dinheiro público
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4.4. O Poder Legislativo é fraco?

Diante do que tratamos até aqui, você seria capaz de dizer que o Legis-
lativo no Brasil é fraco? Para além disso tudo, como podemos afirmar que 
o parlamento é frágil se em 30 anos de uma nova Constituição dois presi-
dentes da República sofreram processos de impeachment? Isso sem contar 
com realidades semelhantes vividas em estados e em municípios brasileiros. 
Será mesmo que essa ideia de que o parlamento é submisso ao Executivo 
é verdadeira? Não é incomum, em algumas cidades, ouvirmos dizer que ve-
readores são “funcionários do prefeito”. Nada disso! Legislativo e Executivo 
se relacionam, mas são autônomos e guardam relevantes graus de indepen-
dência. Entender essa relação é muito importante para a nossa realidade 
política, como vimos até aqui.

As pesquisas de opinião mostram, em boa parte das vezes, que os brasi-
leiros confiam mais nos titulares do Poder Executivo do que nos parlamen-
tos. Isso ocorre, argumentam alguns estudiosos, porque o sistema eleitoral 
proporcional é mais complicado; porque o cidadão vota em pessoas e tem 
dificuldade de enxergar um poder coletivo; porque os parlamentos se co-
municam mal com a sociedade e; porque nossa cultura política espera dos 
políticos do parlamento a execução de pequenas ações que, em boa parte, 
são de responsabilidade do Poder Executivo. E aqui talvez possamos encon-
trar uma boa resposta para essa imagem dos parlamentos.

O Legislativo não é fraco. Pelo contrário: politicamente ele é extrema-
mente forte, ou seja, ele tem muito PODER. O Executivo, por sua vez, tem 
muitos RECURSOS. Ele executa o orçamento, ele planeja, realiza e organiza 
as políticas públicas, dentre elas ações essenciais às nossas vidas no campo 
da saúde, educação, assistência, infraestrutura, segurança etc. Ele nomeia 
uma quantidade enorme de cargos e em muitas ocasiões libera recursos 
para parlamentares realizarem ações sob o formato do que chamamos de 
emendas parlamentares. Mas para que isso tudo ocorra, como 
já notamos, o Executivo precisa que suas ideias, propostas, 
planos e intenções passem pelo Legis-
lativo. Assim, perceba: Câmara dos 
Deputados, Senado e Assembleias 
Legislativas – além das Câmaras 
Municipais – são dotados de muito 
poder. Mas o eleitor sabe disso?
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 Reconhece a importância dessas casas? Consegue compreendê-las na 
lógica política nacional?

Vamos deixar algo claro em nossa política: governar é a arte de estabe-
lecer relações. E a mais clara, conhecida e relevante para aquilo que chama-
mos de POLÍTICA, numa democracia, se estabelece entre o Poder Executivo 
e o Poder Legislativo. No Brasil, graças a uma série de complexidades, fica-
mos com a impressão de que esse relacionamento só ocorre se o Executivo 
conceder espaço para o Legislativo atender demandas específicas. Estabe-
lecer uma clara compreensão disso nos mostrará que o parlamento não é 
fraco, mas também deixará claro que se percebermos o Legislativo em suas 
reais e verdadeiras funções talvez nos seja possível e urgente mudar nossa 
relação com ele. Tanto no que diz respeito ao voto quanto no que tange 
àquilo que muitos cidadãos imaginam que ele possa fazer. Essa lógica é 
delicada, e amadurecer é fundamental. Assim: entender é atitude urgente, 
e isso nos leva ao que entendemos como desafio fundamental dessa guia, 
o voto consciente.

4.5.  Participação popular e Poder Legislativo

Terminamos nossas reflexões sobre o Poder Legislativo perguntando: 
e como o cidadão pode se aproximar mais dos parlamentos – para além 
da atenção absoluta no instante do voto? Depende, mas alternativas não 
faltam. Primeiramente devemos atentar para o noticiário. Se por um lado 
a grande imprensa costuma trazer informações pouco positivas sobre o 
parlamento, que são essenciais de serem acompanhadas e entendidas, no 
rádio o programa Voz do Brasil traz diariamente bons resumos das tarefas 
mais propositivas do Legislativo brasileiro. Existem também os canais de 
televisão do Legislativo, onde são transmitidos os trabalhos coletivos, nor-
malmente ao vivo, mas também são apresentadas gravações de sessões de 
algumas comissões, o que ajuda o cidadão a entender a dinâmica legislativa.

Acesse os portais da TV Câmara:

TV  CÂMARA
https://bit.ly/2KJZnek
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TV SENADO
https://bit.ly/2KJZnek

Além disso, no caso das casas parlamentares federais seus sites são 
verdadeiras galáxias de informações, com muito conteúdo detalhado, ações 
educativas, conteúdos históricos, explicações das leis e dados sobre os pro-
jetos que estão em tramitação. O Brasil é mundialmente premiado em ma-
téria de informações legislativas nacionais disponibilizadas nos seus portais. 
No caso das Assembleias estaduais, isso pode variar bastante de estado 
para estado.

Acesse os portais da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional:

CÂMARA:
www.camara.leg.br

SENADO:
www.senado.leg.br

CONGRESSO NACIONAL
www.congressonacional.leg.br 

Outro ponto relevante diz respeito ao fato de todos os plenários – local 
mais importante e coletivo da atividade parlamentar – terem galerias ou 
plateias, ou seja, assentos para que os cidadãos assistam às sessões. Aqui é 
necessário tempo e, sobretudo, conhecimento do processo legislativo para 
entender as atividades, mas trata-se de um gesto importante de cidadania. 
Será que depois de tudo o que você leu até aqui, as sessões não ficariam 
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mais claras? Experimente! Assista às sessões nos canais de TV indicados 
acima ou pessoalmente na Câmara Municipal da sua cidade, ou quem sabe 
na Assembleia do seu estado.

Adiciona-se nessa realidade a possibilidade de os cidadãos proporem 
leis. Aqui estamos falando de uma ferramenta constitucional chamada Lei 
de Iniciativa Popular – ou seja, uma proposta de lei que chega ao parlamen-
to endossada por um abaixo-assinado. No plano federal, a apreciação pelo 
Congresso Nacional ocorrerá se junto da ideia for apresentado o equivalen-
te a 1% do total de votos válidos para deputado federal em assinaturas, ou 
seja, cerca de 1 milhão de assinaturas de pessoas espalhadas por ao menos 
nove estados brasileiros. Os críticos dizem que essas exigências são muito 
severas, mas é a forma como encontramos para avançar nesse ponto. Aqui 
destacamos algo relevante: a lei 9.840/99 contra a corrupção eleitoral, a lei 
da Ficha Limpa e o projeto das dez medidas de combate à corrupção são 
exemplos de como a sociedade consegue reunir assinaturas em torno de 
causas de interesse comum e fazê-las tramitar no parlamento.

Há, no entanto, outras formas de encaminharmos medidas legislativas 
para os parlamentos. No plano federal existem as comissões de Legislação 
Participativa na Câmara e no Senado. Acesse esses espaços: 

CÂMARA
https://bit.ly/2m8daMJ

SENADO
https://bit.ly/2u7bozS

Os cidadãos também podem propor leis, por
meio de propostas endossadas por abaixo-assinado; 

a Lei da Ficha Limpa é um exemplo disso
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No Senado, por exemplo, também existe o E-Cidadania. Trata-se de 
uma plataforma para a oferta e adesão a ideias legislativas. Já imaginou? 
Apresentar ou curtir uma ideia, coletar assinaturas virtuais e ver um projeto 
tramitando? Acesse:

SENADO
https://bit.ly/2L5fizS

No âmbito estadual todas as constituições locais têm a obrigação de 
tratar dos parâmetros para a apresentação de projetos de iniciativa popular. 
Por fim, um último instrumento de participação são as audiências públicas. 
Por meio de reuniões oficiais feitas entre parlamentares e cidadãos, pro-
jetos e temas essenciais são discutidos. O objetivo é conhecer o que nós 
pensamos e como enxergamos desafios essenciais para os parlamentos. As 
agendas das casas legislativas têm a obrigação de conter o calendário das 
audiências públicas com clareza acerca do tema a ser discutido. 

É justamente assim que encerramos esse capítulo: os parlamentos são 
conhecidos mundialmente como “as casas do povo”. Legislativo sem cida-
dão, parlamento sem povo, casa coletiva sem efervescência e ebulição em 
nada combina com a Democracia. As decisões mais importantes de nossa 
sociedade passam por aqui, e a proximidade é a chave para a democracia.
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5. O Poder Executivo e suas 
responsabilidades

CAPÍTULO 5

O Poder Executivo é aquele que mais claramente costuma ser percebido 
pelos cidadãos. No município temos a figura do prefeito e de seu vice, no 
Estado observamos o governador e seu vice, e na União o presidente e o 
seu vice. Como vimos anteriormente, todos aqui são eleitos pelo sistema 
majoritário de eleições, e em 2018 vamos eleger os 27 governadores, com 
os seus respectivos vices, o presidente da República e o seu vice.

Com relação às responsabilidades do Executivo, elas estão mais clara-
mente voltadas ao que podemos chamar de execução de políticas públicas e 
das leis em geral. Se pensarmos que o Legislativo faz as regras, é o Executivo 
quem as coloca em prática, sobretudo quando estamos diante de aspectos 
relacionados à efetivação de muitos dos nossos direitos. Vamos pensar ra-
pidamente: em 1988 o Brasil promulgou sua Constituição Federal, e lá está 
escrito que a saúde é um direito de todos e dever do Estado (artigo 196). 
A partir disso, o Legislativo disse que o Poder Executivo tem a obrigação de 
ofertar serviços de saúde para a sociedade. Mas como? Para sabermos o 
modo como isso ocorre uma série de leis adicionais é criada. Elas mostram 
o caminho do financiamento da saúde, diz que esfera de governo – União, 
Estados e municípios – é responsável por diferentes serviços e ao que te-
mos efetivamente direito quando demandamos esse tipo de atendimento. 
Perceba: as leis orientam a política pública, e nesse nosso exemplo esta-
mos falando de saúde. A partir disso, o Poder Executivo passa a fazer com 
que ela efetivamente seja levada adiante. O cidadão que vai a uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS), conhecida popularmente como posto de saúde ou 
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postinho, está utilizando um serviço público que nasce como direito no Le-
gislativo e é promovido como política pública pelo Executivo. Complicado?

Pense em todos os demais direitos que temos: segurança, transporte, 
educação, moradia etc. E transforme todos esses itens em políticas públicas 
amparadas por leis específicas. Verifique quem é responsável por fazer o 
quê. O que cabe ao governador? O que cabe ao presidente? Note a im-
portância de sabermos isso. Se tivermos consciência do que cada um des-
ses agentes que elegemos faz será possível reduzir o impacto negativo de 
algumas promessas eleitorais sem qualquer sentido. Ou vai dizer que não 
ouvimos promessas demais? A consciência em relação a esse universo é 
fundamental. Então vamos explorar melhor esses pontos.

5.1. Os cargos do Poder Executivo 
 – eleições e nomeações 

Vimos até aqui os cargos do Poder Executivo que costumamos eleger. 
Perfeito! E isso é muito importante para nós enquanto eleitores. Mas lem-
bre-se que quando falamos sobre a urna eletrônica criticamos aquela pa-
lavra FIM que nos aparece na tela ao encerrarmos nosso voto. Pois bem: o 
voto deve ser visto como o começo de nossa relação com os eleitos, e mes-
mo que os nossos candidatos preferidos não sejam vitoriosos, nós seremos 
governados pelos vencedores. Assim: muita atenção. E a primeira etapa de 
todo esse cuidado está aqui.

Quando elegemos o presidente da República e o seu vice, depois que 
tomam posse eles nomeiam o seu ministério. Trata-se de um conjunto de 
nomes que cuidará de temas centrais para as nossas vidas, os nossos direi-
tos e toda a lógica burocrática do governo. Por exemplo: o ministro da Edu-
cação é escolhido pelo presidente e cuidará especificamente das políticas 
nacionais de educação. O mesmo ocorrerá com tantas outras temáticas. 
Esses ministros podem ser agentes técnicos, escolhidos porque entendem 
muito do assunto em questão, mas também podem ser políticos. Ministérios 
são posições distribuídas, por vezes, por questões ligadas à relação do pre-
sidente com o seu partido, com os partidos que o apoiam, com interesses 
junto ao Poder Legislativo etc. Isso não indica que um técnico ou um político 
farão um melhor ou um pior trabalho. Precisamos entender o que represen-
ta a divisão desses cargos, o que está envolvido e como as políticas e ações 
daquela área serão levadas adiante. A atenção dos cidadãos, o acompanha-
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mento do noticiário, tudo isso é essencial. E note: existem governos com 
mais ou menos técnicos nos postos de ministros, mais ou menos políticos, 
que distribuem esses cargos das mais distintas maneiras.

Mas para além dos ministérios, que variam em quantidade de governo 
para governo, também temos milhares de cargos de assessoramento, chefia 
e tantas outras funções que estão nas mãos do presidente da República 
e são utilizados técnica e/ou politicamente. Esses empregos nos custam 
muito dinheiro, e vários deles são importantes para manter o poder público 
funcionando corretamente. Mas será que existe algum exagero aqui? Será 
que partidos e políticos negociam essas nomeações apenas em nome do 
serviço público? Ou existem indicações que fogem das tarefas do cargo e 
findam servindo partidos e outras funções? Atenção a todo esse universo. 
Isso é essencial.

Se o presidente e o vice-presidente eleitos e empossados apresentam 
ao país uma equipe de ministros, e têm a possibilidade de indicarem mi-
lhares de servidores para a ocupação de cargos na administração pública 
federal, o mesmo vai ocorrer com os governadores e vice-governadores 
de cada Estado brasileiro. A diferença é que aqui não estamos falando em 
ministros, mas sim em secretários estaduais – o mesmo ocorre nas cidades 
com o prefeito, o vice e os secretários municipais. 

O secretariado de cada governador vai atender a um conjunto de políti-
cas públicas divididas em áreas específicas que estão atreladas aos nossos 
direitos ou à administração de cada estado. Vamos a mais dois exemplos 
aqui: as polícias militar e civil estão sob a responsabilidade dos governado-
res, e para tanto é muito comum que tenhamos a nomeação do secretário 
de Segurança Pública. Entendeu? Esse agente estadual é o responsável pela 
execução das políticas públicas de segurança de acordo com a lei em seu 
Estado – e está subordinado ao governador.

Se essa política está associada a um direito essencial e à consequen-
te política pública, vamos pensar aqui no secretário de Planejamento. Esse 
agente tem como principal tarefa planejar, orçamentariamente e adminis-
trativamente, a realidade do Estado. Não se trata exatamente de uma polí-

Após eleitos o presidente e o vice,
são nomeados os ministros que cuidarão

das políticas públicas
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tica pública que dialoga de forma clara com o direito do cidadão, mas é um 
posto fundamental para organizar o poder público, permitindo que as coisas 
funcionem de uma maneira mais clara. Entendeu? Assim vamos construindo 
o Poder Executivo.

E perceba algo: trata-se do poder que melhor caracteriza a lógica do 
universo público. Por exemplo: seus filhos, ou mesmo você, estudam ou 
estudaram em escolas públicas. Lá lecionam os professores da rede pública 
de ensino. O Ensino Médio, por exemplo, está fortemente nas mãos dos 
governadores, ou seja, trata-se de uma política de educação desenvolvida 
e sob a responsabilidade dos Estados. Parte da regulação dessa política, ou 
seja, as leis para que ela funcione, são nacionais, mas o serviço é ofertado 
pelo Estado aos cidadãos. O professor dessa rede é um servidor estadual, 
e portanto estará subordinado ao secretário estadual de educação e, con-
sequentemente, ao governador. Notou? É importante conhecermos isso, 
porque claramente quando não estamos satisfeitos com um serviço público 
precisamos saber quem é o responsável por ele. Antes de entrarmos nesse 
assunto, vamos tentar responder a uma provocação que desperta curio-
sidade em muita gente: pra que serve o vice? Já parou pra pensar? Então 
vamos lá.

5.2. O papel do vice

O vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito são eleitos com 
os titulares desses cargos. Dizemos que essas duplas formam uma CHAPA. 
Falamos que a chapa é “pura” quando ambos pertencem ao mesmo partido, 
mas nada impede que esse par seja formado por sujeitos de partidos di-
ferentes que nas convenções partidárias resolveram formar uma coligação 
para que disputassem as eleições juntos – lembra-se das convenções parti-
dárias e das coligações? Desde 1994, todos os presidentes eleitos no Brasil 
vinham de chapas em que o titular e o vice eram de partidos diferentes: em 
1994 e 1998, o PSDB e o PFL (hoje Democratas); em 2002 o PT e o PL 
(hoje PR); em 2006 o PT e o PRB; em 2010 e 2014 o PT e o PMDB (hoje 
MDB). Percebe?

Esse ano nós vamos eleger, junto com o presidente e seus governado-
res, os respectivos vices. Fique atento. Mas o que exatamente faz o vice? 
Primeiro ponto essencial: ele toma posse e tem função remunerada no po-
der público. Ocupa sala, tem gabinete, nomeia equipe etc. Alguns vices acu-



79

mulam, ou podem acumular, secretarias ou ministérios naquela esfera de 
poder para o qual foi contratado por meio do nosso voto. 

A exemplo do titular do cargo, o vice pode ser eleito e reeleito, casos 
de Marco Maciel (com Fernando Henrique Cardoso), José Alencar (com Luís 
Inácio Lula da Silva) e Michel Temer (com Dilma Rousseff) – falamos disso 
no começo, lembra? O vice pode, inclusive, depois de oito anos no poder, 
ser candidato ao posto de titular. Além disso, pode assumir o cargo defini-
tivamente se o titular sair do cargo de governador, por exemplo, faltando 
seis meses para a eleição com o objetivo de se candidatar a outro posto 
– senador e presidente são exemplos comuns na história recente do país. 
Assim, de posse do cargo definitivamente, o vice pode tentar se manter no 
posto de titular. Nesse caso, assumindo o poder faltando seis meses para 
o fim de seu mandato como governador ou presidente, se vencer a disputa 
será considerado como reeleito, e só poderá ter mais quatro anos no poder.

O papel do vice é substituir o titular. Na Constituição de cada Estado es-
tão descritas as funções desse agente, e isso não é muito diferente daquilo 
que está na Constituição Federal sobre o vice-presidente da República. É da 
responsabilidade desse político auxiliar o titular sempre que convocado por 
ele para missões especiais. Ademais, deve substituir momentânea ou defi-
nitivamente o presidente, e se não puder desenvolver tal função, a ordem 
de sucessão é: o presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do 
Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF, o órgão maior de 
nosso Judiciário). Importante salientar aqui que em caso de o vice substituir 
o titular de forma definitiva, ele cumpre o mandato até o final. O mesmo 
não ocorre com os demais substitutos observados, que ocupariam a cadeira 
temporariamente e novas eleições seriam convocadas – diretas ou indi-
retas, a depender da lei e dos prazos estabelecidos por ela.

O vice-presidente faz parte do Conselho da Re-
pública e do Conselho de Defesa Nacional. Em 
resumo: o vice tem funções relevantes e 
precisamos estar atentos.
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5.3.  O executor de políticas públicas  
– ações e esferas de poder

Se o Poder Executivo é quem executa as políticas públicas, e isso é o que 
nos parece mais próximo de nossa realidade, o que efetivamente é função 
estadual e o que é função federal? Responder essa pergunta não é algo tão 
simples assim, mas trata-se de ponto minimamente fundamental para que 
possamos entender o que é de responsabilidade de cada um dos políticos 
que elegemos. Se já tentamos descrever isso para o Poder Legislativo, aqui 
cabe a reflexão para governadores e presidente da República. Vamos lá.

Aos Estados cabem responsabilidades relevantes em matéria de polí-
ticas públicas. De acordo com a Constituição Federal alguns serviços fun-
damentais são explorados por essa esfera de governo, como o serviço de 
gás canalizado. Além disso, cabe ao Estado organizar seus territórios em 
diversas divisões que visem ao aprimoramento da execução de políticas pú-
blicas. Um dos modelos mais importantes são as regiões metropolitanas. No 
caso de São Paulo existem algumas delas espalhadas pelo Estado, sendo a 
Região Metropolitana de São Paulo – capital – um conglomerado de 39 mu-
nicípios e cerca de 20 milhões de pessoas que têm parte de seus interesses 
comuns em matéria de políticas públicas organizada pelo Estado. 

Além disso, são bens dos Estados as águas e uma série de áreas territo-
riais. As policias Civil e Militar, e o Corpo de Bombeiros estão sob a respon-
sabilidade dos governadores em seus devidos Estados, outro ponto muito 
importante para o entendimento de políticas públicas.

Por fim, no que diz respeito às responsabilidades estaduais, estão pon-
tos compartilhados com os municípios e com a União. Aqui o cidadão precisa 
estar muito atento para as atribuições em seus respectivos Estados quando 
for eleger, principalmente, o governador, o vice e os deputados estaduais. 
E lembre-se: deputados federais e senadores nós elegemos nos Estados, 
mas eles comporão o Poder Legislativo federal e terão relação direta com 

Cabe ao Estado organizar seus territórios em 
diversas divisões que visem ao aprimoramento da 
execução de políticas públicas. Um dos modelos 
mais importantes são as regiões metropolitanas 
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as atribuições e ações do presidente da República e de 
seu vice.

Em comum, municípios, Estados e a União 
devem cuidar da saúde e da assistência social, 
protegendo especialmente a pessoa com 
deficiência. Zelar por bens de valor histó-
rico, artístico e cultural. Dar acesso à edu-
cação, cultura, ciência, tecnologia, pesquisa 
e inovação. Proteger o meio ambiente, as 
florestas, a fauna e a flora, e combater a 
poluição. Incentivar a produção agropecuá-
ria e organizar o abastecimento alimentar. Promover 
programas de moradia e habitação, bem como en-
frentar problemas relacionados à pobreza buscando a 
integração dos desfavorecidos. Zelar pela segurança 
no trânsito. Tá vendo! Complexo demais, pois como 
já dissemos esses itens são realizados conjuntamente 
pelas três esferas de poder no Brasil – União, Estados e municípios.

Já no caso da União, ou do poder público federal, vão caber alguns pon-
tos muito relevantes associados à nossa realidade. O sistema tributário vi-
gente – ou seja, a lógica de estruturação dos impostos e taxas, arrecadação 
e distribuição de rendas – faz com que a União arrecade cerca de 70% de 
tudo o que se paga de imposto no Brasil. Grande parte desses recursos é 
repassada aos Estados e municípios. Cabe ao poder público federal, portan-
to, a formulação do orçamento, como veremos adiante, e a proposição de 
planos de desenvolvimento nacionais e regionais. 

As Forças Armadas também são de responsabilidade do poder público 
federal, como a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Nesse sentido, também 
estão inclusas: a delimitação de territórios, Estados, espaço aéreo e marí-
timo; a criação ou incorporação de Estados e territórios; a organização da 
máquina pública; a criação de ministérios etc. Por fim, aspectos ligados às 
comunicações e radiodifusão, às finanças, ao sistema monetário, cambial e 
à moeda. Tudo isso, é claro, se for feito por meio de legislação deverá passar 
pelo Legislativo. Mas é essencial entender toda essa complexidade para que 
possamos captar o universo no qual o Poder Executivo está envolvido, e o 
quanto isso tudo nos impacta direta e indiretamente. De forma muito clara: 
quando votamos estamos escolhendo gente pra cuidar de tudo isso.
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5.4. O Poder Executivo legisla?

Essa é uma questão absolutamente central em nossa vida política. O 
Poder Executivo tem a função de tomar iniciativas legislativas, mas seus 
projetos são enviados para o parlamento e lá devem ser discutidos e, even-
tualmente, aprovados. Aqui cabe uma diferenciação muito importante. Um 
presidente e um governador podem enviar, para o Congresso Nacional e 
para a Assembleia Legislativa, respectivamente, uma proposta de alteração 
na Constituição Federal (presidente) ou estadual (governador). A Constitui-
ção também pode ser alterada mediante projeto do próprio Poder Legislati-
vo, mas nesses casos de alteração constitucional o Poder Executivo não tem 
a possibilidade direta de interferência. Ou seja: o que o parlamento resolve 
é definitivo, e só poderá ser questionado pelo Judiciário.

Os demais tipos de lei podem ser iniciados pelo Poder Executivo e, além 
disso, em boa parte delas, é o presidente (no plano federal) e o governador 
(no âmbito estadual) que devem sancionar o que foi aprovado pelo Legisla-
tivo. Sancionar é como “assinar embaixo”, aprovando a matéria. E aqui existe 
algo importante que já dissemos: o Poder Executivo pode vetar matérias 
desse tipo na hora de sancionar. Por exemplo: o parlamento estadual apro-
va um projeto que desagrada ao govenador. Ele tem o direito de vetar total 
ou parcialmente o conteúdo dessa iniciativa, mesmo depois dela aprovada 
no Legislativo. Nesses casos, vai caber ao parlamento manter ou derrubar 
o veto do Executivo, e aqui temos inúmeras negociações técnicas e políti-
cas. O fato é: o Executivo tem um forte peso no processo legislativo, mas 
o Legislativo dá sempre a última palavra e em alguns casos tem uma força 
imensa – como já vimos.

Existe outro caso importante que ocorre, principalmente no plano fe-
deral e em raros Estados. O presidente da República tem a possibilidade de 
editar o que nossa lei chama de “medidas provisórias”. Com isso, a despeito 
de algumas limitações, o presidente manda um projeto para o Congresso 
Nacional que, a partir desse instante tem valor imediato de lei. Isso mesmo: 

O Poder Executivo tem um forte peso
no processo legislativo, mas é o Parlamento

que dá sempre a última palavra
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sem sequer passar pelo parlamento 
já passa a valer. Mas seu nome diz 
muito sobre esse instrumento: tra-
ta-se de uma “medida provisória”, 
e cabe ao Poder Legislativo, em um 
prazo determinado por lei de ses-
senta dias, prorrogável por mais ses-
senta, aprovar ou rejeitar tal medida. 
Muitos críticos dizem que o Executivo 
abusa desse tipo de ferramenta para 
conseguir governar, mas se o clima 
político com o Congresso Nacional 
não estiver favorável é possível sofrer 
derrotas na aprovação dessas medi-
das que findam gerando ambiente de 
instabilidade política no país – pois o 
que tinha força de lei durante a validade da medida provisória, deixa de ter 
se reprovada pelos parlamentares ou se vencido seu prazo.

Perceba a importância do Poder Executivo no processo legislativo, mas 
também note que o parlamento tem peso imenso nessa relação. Uma últi-
ma questão que merece muita atenção diz respeito ao orçamento público. 
É o Poder Executivo nos municípios, nos Estados e na União que elabora 
e envia para os respectivos Legislativos as leis orçamentárias. A mais co-
mum é elaborada e enviada aos parlamentos todos os anos, e precisa ser 
aprovada para entrar em vigor no ano seguinte. Esse processo tem forte 
carga política e não é incomum, nos planos federal, estadual e mesmo em 
algumas cidades, que os parlamentares reservem para si pequenas fatias do 
orçamento para que possam indicar ao Executivo a realização de uma obra, 
revitalização de algo e assim por diante – são as chamadas “emendas parla-
mentares”. Tal negociação deve ser acompanhada de perto pelos cidadãos e 
comumente são bem noticiadas pela imprensa.

5.5. Participação popular e Poder Executivo

Um dos grandes desafios de uma democracia é compreender como os 
cidadãos podem se aproximar do poder público, elevando a lógica de par-
ticipação e aprimorando a atuação em decisões fundamentais. Vimos que 
isso é possível no Poder Legislativo, mas como pensar esse desafio no Poder 
Executivo? Existem diversas maneiras.
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A mais disseminada e conhecida são os Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas. São muito comuns nos municípios, mas nos planos estaduais e fe-
deral existem as conferências de políticas públicas que buscam reunir ideias 
de conselhos de todo o país ou estado com o objetivo de construir, apri-
morar, fiscalizar, alertar e contribuir para uma política pública mais eficiente 
e participativa. Assim: atenção para o que se discute nas cidades, em cada 
política pública, e verifique como isso tem sido levado ao Estado e à União 
quando necessário.

Também devemos considerar a existência de ações atreladas ao Orça-
mento Participativo, uma ferramenta cujo principal objetivo do Poder Execu-
tivo é envolver cidadãos na elaboração da lei orçamentária que será enviada 
para o Legislativo. Os formatos para isso ocorrer são diversos, e mais uma 
vez a prática mais comum é no município. Muitos estudiosos afirmam que 
esse tipo de iniciativa tem conotação ideológica e partidária, sendo comum 
que o desenvolvimento de tais ações ocorra mais sob os governos de uma 
determinada legenda. Pesquisas do IBGE nas cidades mostram que tal afir-
mação não é mais tão verdadeira quanto há cerca de duas décadas. Centenas 
de cidades buscam envolver cidadãos em ações desse tipo a despeito do 
grupo que está no poder.

Para além do orçamento, seria importante salientar a lógica da Gestão 
Participativa. Essa ferramenta funciona bem em alguns ambientes de polí-
ticas públicas. Na educação, mecanismos do que se convenciona chamar de 
“escola democrática” têm buscado envolver alunos, familiares, moradores do 
entorno, funcionários, dirigentes e professores para que pensem juntos o 
ambiente escolar. Isso é absolutamente essencial e contribui para aproximar 
o trabalho do Executivo em parceria com parcelas da sociedade. Quanto mais 
nos sentimos envolvidos, maiores as chances de as políticas públicas serem o 
resultado de nossas demandas.

Quanto mais nos sentimos envolvidos na
política, maiores as chances de as políticas

públicas serem resultado de nossas demandas
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Ufa! Chegamos ao fim desse guia. Cansou? Imaginamos que não, por 
duas razões: estudar, desvendar e conhecer são verbos que devem sempre 
nos motivar; e o segundo ponto é que aqui desvendamos de maneira simples 
parte de nossas responsabilidades enquanto eleitores, enquanto cidadãos. 
Agora está com você. Na verdade, mais do que nunca: está conosco. Juntos, 
a despeito de nossas diferenças ideológicas ou partidárias, rumamos para 
a construção mais consciente de nosso país e de nossos Estados em 2018. 
Mas lembre-se: o compromisso apenas começa com o voto. Em 2022 novas 
eleições estaduais e federais ocorrerão, e é essencial acompanhar o que 
os eleitos fazem. Já imaginou se desde 2015 estivéssemos muito atentos 
a tudo o que ocorre com nossos escolhidos? Estamos convictos de que a 
tarefa de exercício de nossos direitos políticos em 2018 seria mais simples. 
Assim: vamos enfrentar o desafio de avaliar o passado recente, escolher no 
presente e garantir o futuro de nosso país. Boa eleição! Boa gestão pública! 
Boa realidade! Bom direito! BOA POLÍTICA. Para todos nós!

E que fique uma última dica de leitura, uma vez que falamos tanto dela, 
veja a Constituição Federal de 1988:

PLANALTO
https://bit.ly/1dFiRrW

Conclusão
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 Milton Jung, jornalista

“O conhecimento e a crença na democracia de Humberto Dantas, 

uma das maiores referências da ciência política no Brasil, se uniu ao 

desejo de uma empresa com a dimensão da Votorantim. O resultado 

é este Guia do Voto, um antídoto ao desalento do eleitor, pois tanto 

nos lembra que, apesar dos pesares, conquistas populares foram 

alcançadas ao longo do tempo — como as leis de Combate à 

Corrupção Eleitoral e da Ficha Limpa — quanto nos estimula a 

acreditar que com informação e consciência somos capazes de nos 

transformar em protagonistas de uma nova história no Brasil."      

Baixe o App Guia Do Voto
www.guiadovoto.org.br


