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Emenda constitucional e
Lei 9.504 estabelecem regras
novas para campanha

17ale relembrar o significado e a importância
\J das eleições, em especial para os céticos e os

que se dizem apolíticos'. Sinônimo de sufrágio, elei-
ção significa escolher uma ou mais pessoas por
meio de votos colhidos entre outras pessoas, para
ocupar um cargo ou desempenhar uma função pú-
blica" (Vocabulário jurídico, de Plácido e Silva). Da-
qui podemos extrair a sutil diferença entre sufrágio e
voto, pois que o instrumento do sufrágio é ovoto.

Em nosso país o sufrágio é universal e direto.
Universal porque acessível atodos, sem distinção
de classe, cor, sexo ou nível de escolaridade, já que
também os analfabetos podem votar. Na realidade,

no processo de escolha dos seus representantes: o
da idade. Somente aos menores de 16 anos é ve-
dada a participação como eleitor, postura justificada
com base na presunção do legislador de que o me-
nor não está preparado para escolher; com maturi-
dade e consciência, os govemantes do seu país.

Maria Martins Ramos exerce a
função de consultora na área de

Consultaria Temática

mais de um candidato para o mesmo cargo. Ness
sistema, o objetivo é buscar para os partidos um
representação proporcional à sua força, avaliada em

determinado número de votos, o quociente eleito-
ral, poderá ocupar uma cadeira no Parlamento.

Dentro da temática eleitoral de hoje, merece
destaque a possibilidade da reeleição dos atuais che-
fes dos Executivos, em virtude da Emenda Constitu-
cional 6/97. Temos como candidatos em poten-
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Saiba mais sobre as eleições de 98

há um só critério que barra a participação do cidadão	número de votos. Cada partido que alcançar um

No Brasil o eleitor vota pessoal e diretamente.	cial o presidente Femando Henrique Cardoso eto-
,AJém disso, somos livres para votar nesse ou na-
quele candidato, no partido A ou B. A ninguém é
dado revelar o voto se não o quiser. É o voto secreto.

Eleger implica conceder um mandato político ao
eleito. Esse instituto tem significado especial, que

dos os governadores dos Estados e do Distrito Fe-
deral, Merece destaque também a Lei 9.504/97,
que estabelece normas para as eleições de 1998 e
para as seguintes, numa dara postura do legislador
de atribuir à lei caráter de permanência.
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advém da origem latina do vocábulo. Deriva
de "mandare", composto de "manus dare"
(dar a mão). "Mandato, formado, assim, de
"manus data" (mãos dadas), bem exprime
o contrato que designa duas vontades, uma
dando a outra uma incumbência; outra a recebendo
e a aceitando, para que realize ou execute o desejo
da outra" (idem. ibidem). Se, para os romanos, tinha
o instituto essa acepção idealista, simbolizando ami-
zade e fidelidade entre amigos, para nós o mandato
tem conotação mais realista. É conceder aos elei-
tos o poder de representar todos e cada um,
zelar pelos nossos interesses e pelo do país. Ta-
refa nadafácil e de imensa responsabilidade.

Em 4 de outubro, será iniciada a votação nos
candidatos a presidente e vice, a governador e vice e
a senador, pelo sistema majoritário, e a deputado
federal, a deputado estadual e a deputado distrital,
pelo sistema proporcional. No sistema majoritário,
cada partido ou coligação apresenta um candidato
para o cargo pleiteado. Na representação propor-
cional, cada partido ou coligação poderá apresentar

Quanto à formação de coligações, alei eleitoral
adotou uma linha bastante ampla. Para o próximo
pleito e para os seguintes, os partidos poderão se
coligar paraas eleições majoritárias e/ou proporcio-
nais. Fica a obrigatoriedade de as coligações para as
proporcionais não se constituírem por partidos es-
tranhos aos coligados para a majoritária.

No que tange à participação de candidatos de
ambos os sexos, a lei determinou, para essas elei-
ções, que cada partido ou coligação reservará, no
mínimo, 25% das vagas para candidatos de cada
sexo. É curioso observar que, para as eleições pos-
teriores, esse percentual aumenta para 30%. Aper-
manecer essa tendência, alcançaremos o índice de
50%, quando teremos a participação igualitária de
homens e mulheres no desenvolvimento do siste-
ma político e governamental do Brasil.

Perspectiva de igualdade na participação
do homem e da mulher

PARCERIA JUNHO/98


