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 VotE Consciente



O NOSSO PAÍS E SUAS LEIS. PARA VOTAR 

CONSCIENTE, VOCÊ PRECISA CONHECER OS 

SEUS DIREITOS E OS SEUS DEVERES.

Todos os países do mundo têm suas leis.

No Brasil, a Constituição Federal é a lei mais importante, e todas

as outras leis devem ser feitas de acordo com o que ela determina.

O nosso País é administrado e organizado a partir de três Poderes:

– O Legislativo, que faz as leis.

– O Executivo, que administra a cidade, o Estado e o País, de acordo  

    com as leis.

– O Judiciário, que resolve os conflitos que surgem da aplicação 

    das leis.

Você saBia?

O Ministério Público denuncia as irregularidades decorrentes da aplicação

das leis, para defender a ordem jurídica e os interesses da 

sociedade perante os três Poderes.

‘
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O BRASIL É UM PAiS DEMOCRÁTICO. 

OS REPRESENTANTES ELEITOS PELO POVO 

TÊM MUITAS RESPONSABILIDADES.

Presidente da rePública

Determina medidas e executa as leis nacionais para que o País seja 

bem administrado. Ele representa o Poder Executivo Federal.

senadores e dePutados federais

São os políticos que constituem o Congresso Nacional, composto 

pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Eles criam leis 

para todo o País e compõem o Poder Legislativo Federal.

Governador

Administra o Estado, com base na lei, e representa o Poder 

Executivo Estadual.
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dePutados estaduais

São os políticos que integram as assembleias legislativas. Eles criam 

as leis para o Estado e compõem o Poder Legislativo estadual. No 

Distrito Federal são chamados de deputados distritais e ocupam a 

Câmara Legislativa.

Prefeito

Executa as leis criadas pelos vereadores e promove ações para que a 

cidade funcione bem. Ele representa o Poder Executivo Municipal.

vereadores

São os políticos que integram as câmaras municipais. Eles criam as 

leis para a cidade e compõem o Poder Legislativo municipal.

as eleiÇÕes eM nosso PaÍs

As eleições serão realizadas em todo o País no primeiro domingo de 

outubro e, em caso de segundo turno, no último domingo do mês. 

Serão realizadas no mesmo ano (simultaneamente) as eleições 

para: presidente e vice-presidente da República; governador e vice-

governador; senador e seus dois suplentes, deputados federal e 

estadual – são as eleições gerais.

Dois anos após, serão realizadas, também simultaneamente, as 

eleições para: prefeito, vice-prefeito e vereador – são as 

eleições municipais.
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COM TANTA GENTE ADMINISTRANDO O 

BRASIL, OS ESTADOS E AS CIDADES, QUEM É 

QUE PAGA TUDO ISSO?

O povo brasileiro. Toda vez que compramos um produto, estamos 

também pagando impostos. O dinheiro dos impostos vai para os cofres 

públicos, e parte dele é utilizada para pagar os salários de todos os 

políticos eleitos pelo povo. Está vendo só, como você é importante?

Portanto, não se acanhe. Os políticos não estão fazendo favor 

algum a você quando buscam os interesses do cidadão e os da sua 

comunidade.

Por isso, vote consciente. Vote em quem respeita você, sua cidade, 

seu Estado e seu País. Quando votamos, estamos decidindo nosso 

futuro. Decidimos o futuro da educação, da saúde, da economia, dos 

investimentos sociais, dos transportes, da alimentação e da segurança 

pública. Decidimos o futuro de tudo o que cerca as nossas vidas.

Você saBia?

A escolha dos nossos representantes é feita por meio do voto 

secreto, que passou a vigorar a partir do Código Eleitoral de 1932.

8 9



A JUSTIcA ELEITORAL

A Justiça Eleitoral é um dos órgãos que compõem o Poder Judiciário 

federal. É uma justiça especializada, com regras, organização e 

competência específicas.Não tem juízes próprios, seus membros são 

oriundos de outros órgãos do Poder Judiciário. 

O Tribunal Superior Eleitoral  é o órgão máximo no País, com jurisdição 

em todo o território nacional, e sua sede fica em Brasília. Nas capitais 

e também no Distrito Federal estão instalados os Tribunais Regionais 

Eleitorais. 

os JuÍzes eleitorais atuaM Junto 

às zonas eleitorais

A Justiça Eleitoral é responsável pela realização, organização e 

coordenação das eleições em todo o Brasil. É sua atribuição ainda o 

alistamento de eleitores, controlando o cadastro apto a votar no País. 

Ela também é responsável pelo registro dos partidos políticos e dos 

candidatos e por julgar  os processos referentes à legislação eleitoral. 

Sua missão é garantir a legitimidade do processo eleitoral e o 

livre exercício do direito de votar e ser votado, contribuindo, 

assim, para o fortalecimento de uma grande conquista dos 

brasileiros: a democracia.

‘
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QUEM É ELEITOR NO BRASIL?

Os brasileiros, a partir dos 16 anos. Para os que têm entre 18 e 

70 anos,  o voto é obrigatório. Para os maiores de 16 e menores 

de 18 anos, os analfabetos ou aqueles com mais de 70 anos, 

o alistamento eleitoral e o voto são facultativos. Tornam-se 

eleitores e votam se quiserem. Mas é muito importante que eles 

também votem.

VEJA O QUE É PRECISO PARA 

TIRAR O TiTULO DE ELEITOR

Procure o Cartório Eleitoral ao qual pertence a sua cidade ou seu 

bairro. Caso você não saiba onde é, ligue (31) 3291-0004 ou 148 

(municípios cobertos pelo código de área 31) ou consulte a página 

do TRE na internet: 

www.tre-mg.jus.br 

   Leve os seguintes documentos:

– Documento oficial de identificação com foto e certidão de quitação  

   com o serviço militar para os do sexo masculino maiores de 18 anos.

– Se possível, leve também um comprovante de endereço.

– No Cartório Eleitoral, você recebe seu título na hora. Você pode tirar 

   o seu título em qualquer época do ano, mas no ano das eleições o  

   prazo encerra-se no início de maio, com data específica, definida 

   pelo Calendário Eleitoral. 

– Não espere o ano das eleições para tirar o seu título. Faça isso o  

   quanto antes.

Como eleitor, você se torna efetivamente um cidadão, com o poder 

de participar e de decidir o futuro da sua cidade, do seu Estado e 

do seu País.

Você saBia?

O voto foi estendido à mulher pelo Código Eleitoral de 1932.

A partir das eleições de 2000, o voto foi totalmente informatizado no Brasil.
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PARA VOTAR CONSCIENTE,  É PRECISO 

CONHECER AS PROPOSTAS DO SEU CANDIDATO 

E AS DO PARTIDO.

A primeira coisa a fazer antes de votar é conhecer melhor os 

candidatos de sua preferência, suas propostas e as de seu partido.

então, atenÇão! 

Não escolha um candidato pela sua aparência, pela sua simpatia 

ou porque ele usa palavras bonitas. Discuta com a família e com os 

amigos e analise as propostas dos candidatos.

Não se esqueça: seu voto é muito importante. Devemos votar nas 

ideias, no trabalho, nas propostas.

Cuidado com as promessas. não neGocie: 

o seu voto não é mercadoria de troca.

Votar em promessas e nas aparências não melhora a vida de 

ninguém. O seu voto vale escolas, asfalto, trabalho e muitos 

benefícios para a sua família e para a comunidade. O voto é um 

compromisso com você. Aceitar cestas básicas, dinheiro, materiais de 

construção ou qualquer outro benefício individual em troca do seu 

voto não é o melhor caminho. Pense no futuro da sua comunidade.
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TODO CIDADÃO PODE SE FILIAR A UM PARTIDO E SE 

CANDIDATAR A UM CARGO ELETIVO.

coMo se filiar a uM Partido PolÍtico?

Inicialmente, você deve procurar saber quais partidos políticos 

existem no seu Município ou no Estado.

Após conhecer as ideias e as propostas dos partidos, escolha 

aquele que pensa como você.

Procure sua sede e filie-se.

É necessário lembrar, no entanto, que a filiação partidária não é 

tudo: é importante que o filiado participe das ações do partido, 

observando suas normas e contribuindo com novas ideias.

coMo se tornar uM candidato?

Para se candidatar é preciso estar filiado a um partido político 

pelo menos um ano antes das eleições,  além de outras exigências 

estabelecidas pela lei. Você se tornará candidato oficialmente 

depois que tiver o seu pedido de registro de candidatura 

aprovado pela Justiça Eleitoral.

A URNA ELETRÔNICA É UMA GRANDE 

CONQUISTA DA DEMOCRACIA BRASILEIRA.

Votar na urna eletrônica é simples, fácil, rápido e, o mais importante, seguro. 

Num teclado, que parece o de um telefone, você vai digitar o número do seu 

candidato. A tela vai mostrar a foto, o cargo, o número, o nome e o partido do 

candidato escolhido.

Confira todos os dados. Se estiver tudo certo, aperte a tecla verde confirMa.

Esse procedimento deve ser repetido para todos os cargos. Se não 

aparecerem na tela os dados do candidato escolhido, aperte a tecla laranja 

corriGe e repita o voto. Para votar em branco aperte a tecla branco 

e, em seguida, a tecla verde confirMa.

Mas, cuidado!
Se você digitar um número inexistente de candidato e depois a tecla verde 

confirMa, o seu voto será considerado nulo.

Pode se orgulhar: a urna adotada pela Justiça Eleitoral brasileira é um 

sucesso  no Brasil e tem sua credibilidade reconhecida por diversos países 

do mundo. As urnas eletrônicas brasileiras já foram utilizadas em eleições 

no México, República Dominicana, Equador, Argentina e Paraguai. 

e mudou as eleições no brasil.

A  urna eletrônica trouxe mais segurança e facilidade na hora de votar, 

garantiu rapidez na votação e na apuração e eliminou os riscos de fraude 

na contagem dos votos.

fique tranquilo! A urna eletrônica não é um computador comum. 

Ela não pode ser ligada em rede. Por isso, você tem a certeza de que 

ninguém vai saber em quem você votou. A urna eletrônica é 

totalmente inviolável.
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DICAS IMPORTANTES PARA O DIA DA ELEIcÃO.

• Lembre-se de levar o seu título de eleitor e a sua carteira de  

   identidade,ou um documento oficial de identidade com foto.

• Se não souber onde está localizada a sua seção eleitoral, informe-

   se em qualquer Cartório Eleitoral ou acesse a página do TRE na    

   internet: 

  www.tre-mg.jus.br

• Você pode votar das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde.

• Para facilitar a sua votação, leve com você, já anotados em um 

   papel, os números de seus candidatos.

BIOMETRIA - SEGURANcA AINDA MAIOR NA 

IDENTIFICAcÃO DO ELEITOR

Com o objetivo de garantir um sistema de votação cada vez mais 

seguro, a Justiça Eleitoral vem se aliando às novas tecnologias. A 

inovação mais recente, nesse aspecto, é a identificação biométrica do 

eleitor. Em um processo de implantação gradual em todo o País, os 

eleitores estão tendo suas impressões digitais coletadas e armazenadas 

no banco de dados da Justiça Eleitoral. No momento do voto, esse 

eleitor votará a partir do reconhecimento dessas impressões digitais. 

Trata-se de um novo mecanismo de segurança, para evitar quaisquer 

dúvidas quanto à identidade do eleitor no momento do voto.
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FIQUE EM DIA COM O BRASIL.

FIQUE EM DIA COM A JUSTIcA ELEITORAL.

• Se você tem mais de 18 e menos de 70 anos, lembre-se de que o seu  

   voto é obrigatório.

• Se no dia da eleição você estiver fora da cidade onde vota, procure 

   a seção eleitoral mais próxima, entregue o formulário de justificativa 

   devidamente preenchido ao mesário, apresentando o seu título de 

   eleitor ou um documento de identidade com foto.

• Lembre-se: sem o número do seu título você não poderá se justificar.

• O formulário de justificativa será distribuído gratuitamente nos 

   locais divulgados pela imprensa, nos Cartórios Eleitorais ou através 

   da página do TRE na internet: www.tre-mg.jus.br

• Se você estiver no Brasil no dia da eleição, mas não puder se 

   justificar, terá o prazo de 60 dias para comparecer ao Cartório 

   Eleitoral e apresentar a sua justificativa.

• O eleitor que estiver no exterior no dia da eleição terá o prazo 

   de 30 dias após a sua volta ao Brasil para se justificar perante 

   qualquer Cartório Eleitoral, apresentando o passaporte, 

   passagem ou equivalente.

LEMBRE-SE DE QUE NO DIA 

DA ELEIcÃO:

• É proibida a aglomeração de pessoas em qualquer lugar público 

   ou aberto ao público, principalmente nos locais de votação, portando 

   camisetas, bonés ou bandeiras com propaganda de candidatos ou 

   partidos.

• É proibida a distribuição de qualquer espécie de propaganda eleitoral,  

   incluídos os chamados “santinhos”.
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As dez regras de ouro do Bom eleitor:

1 – Não deixe de votar.

2 – Vote de acordo com a sua opinião.

3 – Saiba que seu voto pode mudar seu futuro, o futuro da sua família 

      e o da sua comunidade.

4 – Discuta sempre com sua família, com seus amigos e com seus 

      colegas de trabalho as propostas dos candidatos.

5 – Nunca negocie seu voto, sua consciência e seu futuro em troca 

      de promessas.

6 – Vote sempre nas melhores propostas e ideias.

7 – Procure conhecer as verdadeiras intenções dos candidatos.

8 – Não vote influenciado pelas pesquisas.

9 – O voto é um direito seu de escolher quem você deseja para 

      governar sua cidade, seu Estado ou seu País.

10 – Esteja sempre em dia com a Justiça Eleitoral.

CUIDADO: SE VOCÊ NÃO FIZER ISSO, PODERÁ 

PAGAR MULTA. ALÉM DISSO, SE NÃO VOTAR NEM 

JUSTIFICAR A SUA AUSÊNCIA, VOCÊ NÃO PODERÁ:

• Inscrever-se em qualquer concurso público ou tomar posse em 

   qualquer cargo no serviço público.

• Receber seu salário, caso seja servidor público.

• Participar de concorrência pública ou administrativa federal,  

   estadual ou municipal.

• Obter empréstimos em instituições financeiras do governo.

• Tirar passaporte, CPF ou carteira de identidade.

• Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou  

   fiscalizado pelo governo.

Você saBia?

Quem mais perde com a sua ausência nas eleições é o futuro do Brasil. 

O seu voto é a sua confirmação do País que queremos construir.
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OS COLABORADORES DA JUSTIcA ELEITORAL

O papel da Justiça Eleitoral é muito importante... mas você já imaginou 

quantas pessoas são necessárias para trabalhar nas milhares de seções 

eleitorais distribuídas por todo o Brasil?

Por isso, para que aconteçam as eleições, a Justiça Eleitoral precisa de 

um reforço e tanto. E esse reforço é dado pelos mesários, eleitores que, 

no dia das eleições, transformam-se em verdadeiras autoridades. Esses 

cidadãos, dos mais importantes no processo eleitoral, são responsáveis 

por receber os eleitores nas seções, conferir os títulos eleitorais e colher a 

assinatura de cada eleitor nos cadernos de votação. É o mesário que está 

na seção eleitoral do início ao fim da votação, que libera a urna eletrônica 

para o eleitor votar e que garante o sigilo do voto de cada eleitor e 

a tranquilidade no ambiente de votação. Se não fosse pela ajuda do 

mesário, simplesmente não poderia haver eleições no Brasil.

Os mesários são sempre convocados pela Justiça Eleitoral e geralmente se 

destacam pela responsabilidade, honestidade e facilidade para lidar com 

o público. Mas, desde 2004, a Justiça Eleitoral em Minas Gerais, através 

do projeto “Mesário Voluntário”, vem conseguindo que muitos eleitores 

se ofereçam para trabalhar como mesários no dia da eleição.

Quem quiser ser um mesário voluntário e fazer parte desse grupo de 

cidadãos que trabalha para a democracia deve procurar o Cartório 

Eleitoral ao qual seu bairro pertence ou inscrever-se pela internet no 

site do TRE www.tre-mg.jus.br. Aproveite para conhecer o site e visite a 

página do Mesário Voluntário. Lá você vai encontrar informações sobre 

o projeto e depoimentos de pessoas que realizam esse trabalho.

‘
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Saiiba mais nos sites: 

www.almg.gov.ibr

 www.tre-mg.jus.ibr

CARTILHA VOTE CONSCIENTE - 4a ediCão

IdealizaCão: Assessoria de ComunicaCão e Escola 

Judiciária Eleitoral/TRE-MG   

Diretoria de ComunicaCão Institucional ALMG

ColaBoraCão: Secretaria Judiciária do TRE-MG

‘
‘
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