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Oi, tudo bem?

Eu sou o ZÉ URNINHA e estou aqui para 

falar um pouco sobre as eleiCões e sua 

importância, sobre o voto e o papel de 

nossos representantes! 

Hoje, as eleiCões são do jeito que são por 

causa da luta do povo brasileiro! Por isso, 

a sua participaCão como eleitor e cidadão é 

muito importante! Vamos lá?
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Por que o seu voto 
é importante?

Você sabia que existe uma lei, a Constituição Federal, que garante nossos 

direitos e deveres para exercermos a nossa cidadania? É nela que consta 

o direito de votar e ser votado, por exemplo.

Cidadania? Você já percebeu que muitas vezes não entendemos o verda-

deiro significado dessa palavra?

Ser cidadão significa que você tem um monte de direitos, mas também 

muitos deveres. Quando pagamos impostos estamos exercendo um dever, 

mas isso também nos dá vários direitos como, por exemplo, o de cobrar 

que esse dinheiro seja aplicado em escolas, hospitais e em tudo que o 

governo deve fornecer a todos os cidadãos.

Com o voto é a mesma coisa: é um dever porque o voto é obrigatório (caso 

não vote e nem justifique a sua ausência na eleição, o eleitor poderá sofrer 

algumas penalidades), e é também um direito porque é através do voto que 

escolhemos os nossos representantes, que defenderão nossos interesses.

Cidadania também significa agir pensando não só em você, mas em toda 

a sociedade. O candidato eleito hoje afetará o futuro de todos, até mesmo 

depois que ele sair do seu cargo. Por isso, lembre-se: não seja apenas um 

cidadão, seja um bom cidadão!

CAPÍTULO 1
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O voto

O voto é o instrumento que permite ao cidadão dar a sua opinião na vida 

política da sua cidade, estado e país.

Todos os votos são muito importantes e têm o mesmo valor. O seu voto 

vale tanto quanto o do seu vizinho ou o de um ator famoso. Todos são 

igualmente importantes para que exista a democracia em nosso país. Por 

isso, votar com consciência, naquele candidato ou partido que você real-

mente acredita que trará melhorias à sua comunidade, ao seu bairro, ao 

nosso país, é essencial!

O voto secreto

O voto secreto garante que você, eleitor, vote sem que ninguém saiba em 

quem está votando. É uma forma de proteção contra as pressões eleito-

rais, a compra de votos e de garantir o seu direito de livre escolha na hora 

de votar.

O voto no Brasil 

é secreto, direto 

e obrigatório. 

O que isso quer 

dizer?
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O voto direto

No Brasil, o voto é direto porque o eleitor vota diretamente no candidato 

que deseja que seja seu representante. Não existem intermediários entre o 

eleitor e o candidato.

O voto obrigatório

O voto é obrigatório: todo cidadão brasileiro maior de 18 anos tem o dever 

de tirar o título de eleitor e de comparecer às urnas para votar ou justificar 

sua ausência.

O voto facultativo

Os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 anos e as pessoas 

com mais de 70 anos têm a liberdade de votar ou não, isto é, o voto é 

facultativo.

Por que votar?

Imagine mais de 190 milhões de brasileiros administrando o país ou ainda 

discutindo a redação de uma lei. Seria uma confusão só, não? Por isso, es-

colhemos alguns representantes que acreditamos que melhor transmitirão 

nossas ideias na administração do país.

Você também pode se candidatar para ser 

nosso representante. Já pensou nisso?
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Você também pode se candidatar para ser nosso representante. 

Já pensou nisso?

Se você tem vontade de tomar uma atitude para melhorar nosso país e 

acredita que pode fazer melhor que alguns candidatos que não cumprem 

aquilo que prometem, saiba que para se eleger você deve:

ter nascido no Brasil ou, se for estrangeiro, ser naturalizado;

ter título eleitoral;

ter domicílio eleitoral na região que deseja se candidatar;

ser filiado a um partido político regular;

não pode ser casado com ou parente de Chefes do Poder Executivo 

do local em que você pensa em se eleger;

ser alfabetizado;

registrar sua candidatura na Justiça Eleitoral;

ter idade mínima de:   

18 anos para se candidatar a Vereador;

21 anos para Deputado Federal, Estadual ou Distrital, Prefeito e Vice-Prefeito;

30 anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; e

35 anos para Presidente, Vice-Presidente e Senador.

FICHA LIMPA

A Lei da Ficha Limpa foi criada pela população (1,6 milhão de brasileiros assinaram o Projeto 

de Lei de Iniciativa Popular) para que políticos condenados por crimes graves não tenham 

o direito de se candidatar por, pelo menos, oito anos.

Além disso, a lei também é aplicada aos políticos que:

renunciaram ao mandato para escapar da cassação;

foram excluídos da profissão (pelo órgão profissional competente) após cometer infração ética;

foram demitidos do serviço público;

foram condenados pela prática de infrações eleitorais previstas na Lei 9840/99.

Antes dessa lei, políticos que, por exemplo, desviavam dinheiro público, poderiam ser 

novamente eleitos pela população, que muitas vezes se esquece dos crimes que alguns 

candidatos cometeram.

Para denunciar um candidato ou descobrir se ele tem a ficha limpa ou não, entre no site:  

www.fichalimpa.org.br
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CAPÍTULO 2

EM QUEM VOCÊ VAI VOTAR

Você sabia que 

o Estado Brasileiro é 

organizado em três poderes: 

Poder Judiciário, Poder 

Legislativo e Poder Executivo?

Somos nós que elegemos 

os representantes 

do Legislativo e do 

Executivo.

2.1. Poder Executivo

Presidente da República, Governadores e Prefeitos

Os representantes que escolhemos para o Poder Executivo são: Presiden-

te da República, Governadores e Prefeitos. Eles são os responsáveis pela 

administração do país, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 

respectivamente, e possuem vários deveres, como: a realização de obras, 

a prestação de serviços públicos (educação, saúde, transporte, saneamen-

to básico e outros), além da elaboração de programas de governo e ações.

Detalhe importante: os representantes do Poder Executivo só podem pro-

por e executar ações, planos, programas e atividades que estão previstas 

na lei, ou seja, só pode fazer o que a lei permite.
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O Vice

Quando votamos no Chefe do Executivo (presidente, governador, prefeito), 

automaticamente escolhemos o seu Vice.  O Vice auxilia ou substitui o 

Chefe em várias situações (viagens, morte, impeachment). Por isso, fique 

atento e considere o candidato a Vice na hora de votar.

Mandato

Mandato é o tempo em que as pessoas eleitas ocupam seus cargos. To-

dos os Chefes do Poder Executivo e também os seus Vices têm um man-

dato de quatro anos, podendo se reeleger na eleição seguinte.

Como são eleitos os membros do Poder Executivo?

A eleição para os candidatos aos cargos do Poder Executivo é a mais 

simples! 

Ganha quem tiver o maior número de votos. Quando no primeiro dia de vo-

tação (1º turno) os candidatos não alcançarem mais da metade dos votos 

(50% + 1) ocorrerá o 2º turno, ou seja, uma nova votação da qual partici-

parão apenas os dois mais votados no 1º turno.
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2.2. Poder Legislativo

O Poder Legislativo tem como função principal fazer as leis e fiscalizar o 

Poder Executivo. Os responsáveis por essa tarefa são os Senadores, De-

putados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores.

Senadores

Temos 81 Senadores no Senado Federal. São 3 Senadores para cada Es-

tado Brasileiro. Os Senadores têm a função de representar os interesses 

do Estado, elaborando leis, fiscalizando o trabalho do Presidente, do Vice 

e dos Ministros, além de ajudar a decidir sobre o orçamento nacional e a 

utilização do dinheiro público.

Diferente dos outros representantes no Poder Legislativo, os Senadores 

podem tomar decisões importantes sobre questões que envolvam outros 

países.

Deputados Federais, Estaduais e Distritais 

Os Deputados Federais representam a população de cada Estado na Câ-

mara dos Deputados e, assim como os Senadores, fiscalizam o trabalho 

do Presidente, do Vice e dos Ministros, além de ajudar a decidir sobre o 

orçamento nacional e a utilização do dinheiro público.

Já os Deputados Estaduais são nossos representantes nas Assembleias 

Legislativas dos Estados e fiscalizam o trabalho do Governador, do Vice e 

de seus Secretários. Sua principal função é propor leis que beneficiem a 

todos os habitantes do Estado, além de ajudar na elaboração do orçamen-

to do estado.

Os Deputados Distritais representam a população do Distrito Federal.
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Vereadores

Os Vereadores são os nossos representantes mais próximos e trabalham 

na Câmara Municipal. Sua função é fiscalizar as ações do Prefeito, do Vice 

e os gastos anuais do município.

Além disso, eles devem também analisar, aprovar e propor leis municipais 

que beneficiem à população.

Mandato

Os Vereadores, Deputados Federais, Estaduais, Distritais e seus Vices têm 

mandato de 4 anos. Já o mandato dos Senadores é de 8 anos. Todos eles 

podem se reeleger quantas vezes quiserem.

Como são eleitos os membros do Poder Legislativo

Os Senadores são eleitos pelo mesmo sistema que elegemos os represen-

tantes do Poder Executivo, ou seja, ganha quem tiver mais votos.  Em al-

gumas eleições votamos em 2 candidatos a Senador e em outras  votamos 

em apenas 1 candidato.

Os Vereadores e Deputados são eleitos por outro sistema no qual nem 

sempre quem recebe mais votos ganha. É o chamado voto proporcional, 

que leva em conta além do número de votos recebidos pelo candidato a 

quantidade de votos recebidos pelo partido (legenda). Assim, quanto mais 

votos o partido tiver, mais candidatos ele elege.  

Vejamos um exemplo: se um candidato a Vereador de um partido recebe 

1.000.000 (um milhão) de votos, os seus companheiros de partido que 

receberam 10.000 (dez mil) votos podem ser eleitos, enquanto candidatos 

a Vereador de outros partidos que receberam 100.000 (cem mil) votos po-

dem não ser eleitos.
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Por isso, quando você for votar para Vereador e Deputado, não pense 

apenas no candidato escolhido, mas também nos outros que fazem parte 

do partido, pois eles poderão ser eleitos com os votos do seu candidato.

Partidos políticos

Todos os candidatos precisam se filiar a algum partido político para concor-

rer na eleição. Cada partido possui as suas ideias de como governar, tem 

características próprias, metas e propostas, refletindo a forma de como 

seus candidatos pretendem governar e o que pretendem fazer. É esse pla-

nejamento que forma o plano de governo de cada partido.

Eleitor, fique atento às 

propostas do seu candidato 

e no plano de governo do 

partido ao qual ele pertence!

Assim, você pode cobrar 

a realizaCão das 

promessas feitas 

pelos seus 

       candidatos!
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CAMPANHA ELEITORAL

CAPÍTULO 3

Financiamento de campanha

Em época de eleições somos bombardeados com informações sobre os 

políticos, por meio de folhetos, cartazes, faixas, programa eleitoral obriga-

tório etc.. Tudo isso faz parte da campanha eleitoral, que tem como fina-

lidade divulgar o candidato, o partido e suas propostas. Mas, você sabia 

que o custo disso pode chegar a dezenas de milhões de Reais?   

Todo esse dinheiro vem, principalmente, de doações feitas por grandes 

empresas. Infelizmente, muitas vezes esse apoio financeiro é para que o 

candidato eleito defenda os interesses das próprias empresas e não os da 

população.  Por isso, fique de olho e fiscalize!

Na hora do voto não é a qualidade da propaganda que deve prevalecer, 

mas sim as propostas e a confiança que você tem no candidato.

OK, pessoal!

Agora que já sabemos um 

pouquinho mais sobre o voto 

e sobre o papel de 

nossos representantes, 

devemos ficar atentos 

para algumas práticas durante 

a campanha eleitoral: 

o financiamento de campanha, 

a compra de votos 

e a boca de urna!
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    Se você observar 

 alguém entregando 

“santinhos”, brindes ou 

conversando com eleitores 

nas filas de votaCão, tentando 

influenciar as pessoas para que 

elas votem em determinado 

candidato ou partido, 

   denuncie!
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Compra de votos

Você sabia que quando alguém oferece algum tipo de presente, prêmio 

ou dinheiro em troca de voto está praticando um crime? Comprar votos é 

crime. Vender seu voto também! A pena é de até quatro anos de reclusão 

e pagamento de multa.

Fique atento! O nosso voto vale mais do que um “presente”! Além de nosso 

futuro, vale o futuro de todo país!

Boca de urna

É proibido fazer campanha eleitoral no dia da eleição. Essa campanha, 

chamada de boca de urna, tenta convencer os eleitores a mudar de opi-

nião um pouco antes da hora de votar, ou seja, confunde os eleitores, que 

não têm tempo para pesquisar se o que foi falado é verdade ou não.

Todos têm direito a uma escolha consciente, pessoal e secreta!

Você pode e deve denunciar a 

compra de votos e a boca de urna!!!

Denuncie no Ministério Público, na 

Justiça Eleitoral ou pelo Disque 

Denúncia Eleitoral: 4003-0278 

(Capitais e Regiões Metropolitanas) 

e 0800 881 0278 (Demais 

localidades), de segunda a sexta 

das 8h00 às 20h00 e aos sábados 

das 08h30 às 14h00.
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    Se você observar 

 alguém entregando 

“santinhos”, brindes ou 

conversando com eleitores 

nas filas de votaCão, tentando 

influenciar as pessoas para que 

elas votem em determinado 

candidato ou partido, 

   denuncie!
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NO DIA DA ELEICÃO

CAPÍTULO 4

Como saber onde votar?

Perto das eleições, os jornais de grande circulação publicam uma lista de todos 

os locais de votação. Verifique no seu título de eleitor o número de sua zona 

eleitoral e da seção em que vota e procure no jornal o seu local de votação.

Se ainda tiver dúvidas entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu 

estado (exemplo de SP: www.tre-sp.jus.br ) ou ligue 148 (Disque-Eleições).

Qual é data e o horário de votaCão?

O 1ª turno das eleições cai sempre no primeiro domingo de outubro e o     

2º turno, se houver, no último domingo de outubro, das 8h às 17h.

Que documento levar?

Para votar você precisa ter Título de Eleitor. Mesmo que você não esteja com 

seu título em mãos no dia da eleição, não deixe de exercer seu direito de votar! 

Basta apresentar um documento oficial com foto no seu local de votação.

Vale documento de identidade, 

carteira de trabalho,carteira 

de motorista, passaporte ou 

certificado de reservista! 

Depois da votaCão, não se esqueca

a de guardar seu comprovante!
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Como usar a urna?

A utilização da urna é bem simples. Veja só: 

Digite o número do candidato escolhido. Na tela, aparecerá o nome, a 

foto, o número e o partido do seu candidato. 

Se tudo estiver correto, basta apertar a tecla verde CONFIRMA. 

Se as informações que aparecerem na tela não conferirem com o seu 

voto, aperte a tecla CORRIGE e digite novamente. 

AtenCão: cada candidato tem seu próprio número e cada cargo tem uma 

quantidade diferente de casas, veja abaixo:

Vale documento de identidade, 

carteira de trabalho,carteira 

de motorista, passaporte ou 

certificado de reservista! 

Depois da votaCão, não se esqueca

a de guardar seu comprovante!

No dia da votaCão leve uma 

colinha com os números dos 

seus candidatos!

Vereador      (5 dígitos)

Prefeito   (2 dígitos)

Deputado Estadual      (5 dígitos)

Deputado Federal     (4 dígitos)

Senador    (3 dígitos)

Governador e Presidente   (2 dígitos)
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Voto nulo

Quando você digita na urna eletrônica um número que não corresponde 

a nenhum candidato ou partido político e CONFIRMA, está votando nulo.

Voto branco

O voto branco corresponde à tecla “BRANCO” da urna eletrônica.

Voto de legenda

O voto de legenda é aquele em que são digitados apenas os dois primeiros 

números do partido político escolhido, ou seja, você vota no partido e não 

nos candidatos.

O que interessa para quem vota em legenda é que alguém do partido es-

colhido ocupe o cargo, não importando quem.

DETALHE IMPORTANTE: tanto o voto nulo quanto o voto branco não são con-

tados no final da eleição, ou seja, não trazem vantagens para nenhum 

candidato. Geralmente, as pessoas votam nulo ou branco para demonstrar 

que estão insatisfeitas com os candidatos de um modo geral.

Não poderá votar no dia da eleiCão?

Se você estiver fora de seu domicílio eleitoral, ou seja, da cidade em que 

vota no dia da eleição, terá que justificar sua ausência por meio de um for-

mulário chamado “Requerimento de Justificativa Eleitoral”.

Esse formulário pode ser obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais, nos 

postos de atendimento ao eleitor, nas páginas da internet dos tribunais re-

gionais eleitorais de cada estado (exemplo de SP: www.tre-sp.jus.br) e, no 

dia da eleição, nos locais de votação.
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No dia da eleição, vá a qualquer local de votação com o seu título de eleitor 

e um documento oficial de identificação com foto e entregue o requerimen-

to devidamente preenchido.

Não votou e não justificou no dia da eleiCão?

Se você não justificar sua ausência 

no dia da eleição, deverá apresentar 

em até 60 dias o “Requerimento de 

Justificativa Eleitoral” para o Juiz da 

zona eleitoral onde está inscrito, pes-

soalmente ou pelos Correios.

Assim como o requerimento de justifi-

cativa no dia da eleição, este requeri-

mento pode ser obtido gratuitamente 

nos cartórios eleitorais, nos postos 

de atendimento ao eleitor, nas pági-

nas da internet dos tribunais regionais 

eleitorais de cada estado (exemplo 

em SP: www.tre-sp.jus.br). Veja o 

modelo ao lado:
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DETALHE IMPORTANTE: cada turno conta como uma eleição, portanto, se 

você deixou de votar no primeiro e no segundo turnos da eleição, terá de 

justificar sua ausência para cada turno separadamente.

Não votou e não justificou?

Se você não votar e não justificar sua ausência no prazo você será multado.

Ainda assim você deve ir ao seu Cartório Eleitoral com seu título e docu-

mento de identidade para solicitar a regularização e pagar a multa.

Depois de comprovar o pagamento da multa, você receberá uma Certidão 

de Quitação Eleitoral, documento que comprova que você não possui mais 

pendências com a Justiça Eleitoral.

DETALHE IMPORTANTE: o eleitor que deixar de votar em 3 eleições seguidas 

terá seu título cancelado. Lembre-se que cada turno vale como uma eleição.

Qual o valor da multa por não comparecer à eleiCão?

A multa pode variar entre 3% e 10% do valor de 33,02 UFIR, ou seja, de R$ 

1,06 a R$ 3,51. O Juiz Eleitoral poderá estipular valor até 10 vezes maior, 

dependendo da situação econômica do eleitor infrator.

Se eu não votar no primeiro turno, poderei votar normalmente 

no segundo turno?

Sim, pois os turnos são considerados eleições independentes.
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ObrigaCões eleitorais

CUIDADO! Caso você não esteja em dia com suas obrigações eleitorais, 

não poderá, dentre outras coisas:

obter passaporte ou carteira de identidade;

receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de 

função ou emprego público;

participar de licitações públicas;

obter empréstimos na Caixa Econômica Federal, nos institutos 

e caixas de previdência social, bem como em qualquer 

estabelecimento de crédito mantido pelo governo;

inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública; 

renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou 

fiscalizado pelo governo;

praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço 

militar ou imposto de renda.
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APOIADOR:

ConheCa seus direitos 
e lute por eles!

Realizacão:

E
i V

iu
!
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