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«iir «irm grande número de partidos não é indicador de
envolvimento da população com a política. O Brasil, com
uma legislação que facilita a criação de partidos e 33
legendas legalmente registradas, experimenta um grande
desinteresse da população pela política. Numerosas

agremiações não fazem da instituição "partido político" algo respeitável.
Ao contrário, credita-se justamente à facilidade de formar um partido o
desgaste das legendas. A liberalidade da legislação, ao facilitar a troca
de legendas pelos políticos, contribui para aumentar a descrença da
população no sistema de representação política do País.

Essas são algumas conclusões que estão na matéria de capa, de autoria
do jornalista Marcelo de Freitas. Ele mostra como a questão é vista por
historiadores e dirigentes partidários, que procuram soluções para o
problemas, entre eles a falta de fidelidade partidária e uma legislação
cheia de casuísmos. A legislação é objeto de análise do cientista político
e professor universitário Olavo Brasil de Lima júnior, para quem ela deve
garantir que o processo de formação do governo e de representação seja
realmente democrático.

Do outro lado desse processo, está o eleitor. Seu comportamento em
relação ao quadro político e a influência das pesquisas e da imprensa em
sua decisão são alguns dos temas abordados na entrevista com o cientista
político Ricardo Guedes, diretor do instituto Sensus Data World.

Dentre as atividades promovidas pela Assembléia Legislativa no
último trimestre de 1997, destacamos o fórum técnico "Educação sob a
Nova Legislação", realizado em outubro, e cujo tema é objeto do artigo
da consultora Francina Maria Monteiro Ribeiro, e o ciclo de debates sobre
a "Implantação e Desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica",
realizado no início de dezembro, tema do artigo do geólogo e consultor
da Alemg Pedro Carlos Garcia Costa e da economista Luciana Costa Cruz
Moreira, da Rede Mineira de Incubadoras.

Na seção ensaio, apresentamos trabalho do professor José Luiz
Quadros de Magalhães, da Faculdade de Direito da UFMG, e também
presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. O
ensaio "O diretório não partidário, o legislativo municipal e o ombudsman"
trata do fortalecimento do poder dos municípios, através do sistema
diretorial e da figura do ombudsman.

E, encerrando este número, publicamos uma compilação dos pontos
principais da legislação eleitoral, preparada por equipe de consultores
da Assembléia Legislativa.
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ELEIÇÕES

Partidos políticos procuram

caminhos para sair da crise
Dirigentes partidários cobram do governo uma reforma política que ponha fim à crise de
credibilidade das agremiações, desgatadas pelo excessivo número de  legendas e pela
falta de identidade clara que se reflete no desinteresse dos eleitores

 Marcelo de Freitas

Jornalista
Especialmente para a Revista do Legislativo

O
Brasil pode ser consi
derado um verdadei
ro paraíso para os par
tidos políticos. Ofici
almente, de acordo

com o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), o País conta com 33 legendas
legalmente registradas. Em Minas,
elas são em número de 30. Com
registro no TRE estão desde os gran-
des partidos, como o PSDB, PMDB e
PT, que há anos fazem parte do
cotidiano da política do Estado e do
País, até ilustres desconhecidos, para
a esmagadora maioria da população
brasileira, como o PCO, PRTB e PGT.
Para quem não sabe, Partido da
Causa Operária, Partido Geral dos
Trabalhadores e Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro.

O fato de o Brasil dispor de um
elevado número de agremiações não
deve ser visto como sinal de que o
quadro partidário nacional é mais
rico e representativo que o de países
como a Inglaterra, a França e os
Estados Unidos, que contam com
apenas dois grandes partidos fortes.
No Brasil, fundar uma legenda polí-
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tica não é meta tão difícil de ser
alcançada, como pode parecer para
muitos. A legislação eleitoral exige
apenas que a agremiação esteja
presente em um terço (nove) dos
Estados brasileiros e, nestes, em
pelo menos 10% dos municípios. A
forma como o partido irá se organi-
zar, ou seja, o número de pessoas
de cada diretório ou comissão pro-
visória, é definida pelo próprio
estatuto, o que facilita a vida de
quem está à frente do processo, já
que poderá optar por quadros bas-
tante reduzidos.

Em um país com elevado núme-
ro de partidos, como o Brasil, é de
se supor que a política seja uma das
principais preocupações de seus
habitantes. Engana-se quem pensa
assim. Pesquisa de opinião realiza-
da recentemente pelo instituto CP2,
de Belo Horizonte,  revela que o
brasileiro se interessa muito pouco
por política. De acordo com a
enquete, que ouviu eleitores da
Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte, apenas 9,6% dos entrevis-
tados afirmaram que acompanham
muito a política nacional, enquanto
18,5% acompanham regularmente.
A maioria dos entrevistados não
acompanha (36,9%) ou acompanha
pouco (34,4%). Segundo o sociólo-
go Antônio de Pádua, diretor da
CP2, boa parte dos que responde-
ram que acompanham pouco, na
verdade, não acompanham, tendo
optado por essa resposta apenas
para evitar o desconforto psicológi-
co de admitir que sejam pessoas
alienadas. A mesma pesquisa mos-
trou que mais da metade (55,9%)
dos entrevistados não gosta de ne-
nhum dos partidos políticos que
existem no Brasil. �O País não está
nem aí para a política�, afirma
Antônio de Pádua.

Tais números indicam que a
instituição �partido político� está
com seu prestígio abalado junto à
opinião pública. A existência de um
número elevado de legendas, mui-

tas das quais de atuação duvidosa
como canal de representação de
determinado segmento da socieda-
de, contribui para que todas saiam
chamuscadas. Entre as legendas
pouco consistentes estão aquelas
chamadas �de aluguel�, que apare-
cem em períodos pré-eleitorais e
servem apenas para abrigar políticos
que tenham entrado em choque com
o partido ao qual estavam filiados e
precisam de outro espaço para dis-
putar a eleição. Partidos dessa natu-
reza costumam, também, ser atraen-
tes porque permitem que alguém se
eleja com um número menor de
votos que o necessário em uma
agremiação de maior porte, de acor-
do com o coeficiente eleitoral esta-
belecido pelas regras vigentes.

Historicamente, os partidos polí-
ticos brasileiros nunca tiveram, se-
gundo a historiadora Lucília de
Almeida Neves, professora do De-
partamento de História da PUC/MG,
um papel de representação social
muito definido, a não ser em alguns
períodos, como entre 1945 e 1964,
quando o quadro partidário era divi-
dido entre  a UDN, o PSD e o PTB,
todos de sólida presença na vida
política nacional.

O fato de os partidos políticos
brasileiros, hoje, não terem uma
identidade muito clara é, para ela,
um reflexo dos tropeços sofridos
pela democracia brasileira ao longo
de sua história, entremeada de perí-
odos autoritários. �Em uma democra-
cia sólida, os partidos são sólidos, e
a sociedade civil é sólida.� Para
Lucília Neves, a consolidação do
quadro partidário brasileiro tende a
ocorrer paulatinamente, à medida
que se consolide o regime democrá-
tico. �Não é que os partidos políticos
estejam perdendo lugar para outras
formas de representação. O proble-
ma é que a experiência democrática
brasileira está se consolidando aos
trancos e barrancos�, avalia. Segun-
do ela, a crise partidária é um reflexo
também do avanço do neoliberalismo,

escola de pensamento que, a seu
ver, estimula comportamentos ex-
tremamente individualistas e incom-
patíveis com a atividade política. �A
competição e a falta de solidarieda-
de social que estão predominando
neste final de milênio geram o enfra-
quecimento dos partidos, prejudi-
cando a capacidade de discerni-
mento, que é a essência da política�,
afirma Lucília Neves.

Para o historiador Rodrigo Sá
Motta, professor do Departamento
de História da UFMG, e que, no
momento, finaliza um livro sobre a
história dos partidos políticos no
Brasil, o desgaste desse tipo de
instituição é fruto, basicamente, da
crise pela qual passa a esquerda
democrática em todo o mundo. �Mui-
tas pessoas desenvolviam um traba-
lho político na expectativa de chegar
a uma sociedade igualitária. O fim do
muro de Berlim foi como um balde
de água fria na militância política. Se
as pessoas deixaram de acreditar na
sociedade socialista, vão militar para
quê?�, indaga.

Tanto Rodrigo Motta quanto Lucília
Neves acham que o quadro político
brasileiro contém vícios que contri-
buem muito para o descrédito da

Lucília de Almeida Neves:

"Historicamente, os partidos políticos

brasileiros nunca tiveram um papel de

representação social"
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Se todos os partidos legalmen
te habilitados a concorrer à
eleição lançassem candida-

tos, o Palácio da Liberdade seria,
este ano, disputado por 30 pessoas.
O número de postulantes, entretan-
to, será menor, já que boa parte dos
partidos se coliga com outros nas
eleições majoritárias, de governador
e senador. No último pleito, oito
candidatos disputaram o governo
do Estado, e  718, uma cadeira na
Assembléia Legislativa � números
que, segundo estimativas do Tribu-
nal Regional Eleitoral, deverão ser
mantidos, aproximadamente, este
ano. Para lançar candidato, a única
exigência da Justiça Eleitoral é que a
agremiação tenha diretório estadual
registrado até 30 de junho.

Em busca dos votos dos eleitores
mineiros, os partidos procuram, des-
de já, azeitar suas máquinas. No
partido do governo, o PSDB, está em
curso um processo de filtragem dos
diretórios no interior do Estado.
Aqueles que não atingiram um resul-
tado considerado satisfatório nas
últimas eleições ou adotaram postu-
ra contrária à orientação das instân-

Os números dos partidos de Minas Gerais
cias superiores foram extintos. Até o
momento, cerca de 100 diretórios mu-
nicipais sofreram intervenção do
diretório estadual.

O PMDB, que tem forte base no
interior, também está em processo de
reestruturação. A orientação da cúpu-
la é que seja passado um pente fino
nos filiados, com a exclusão dos que
não tenham compromisso com o parti-
do. O processo de consolidação no
interior incluiu a implantação, a partir
de fevereiro do ano passado, de 54
coordenadorias regionais. Com elas,
o partido pretende mapear a distribui-
ção de candidatos por região, evitan-
do sua concentração em determinadas
áreas, enquanto outras poderiam ficar
desprovidas de representantes.

No PT, a interiorização é a princi-
pal meta para a eleição deste ano. A
abertura de novas frentes eleitorais
vai se dar por meio da realização de
caravanas regionais, que terão à frente
o candidato ao governo do Estado,
Patrus Ananias, e da abertura de
diretórios ou comissões provisórias
nos cerca de 200 municípios onde o
partido ainda não está presente. A
ofensiva em busca de maior penetra-

ção no interior ocorrerá entre feve-
reiro, logo após o lançamento oficial
da candidatura de Patrus, e maio. Na
avaliação da direção do partido no
Estado, o PT está bem estruturado
no Vale do Jequitinhonha, Leste,
Vale do Aço e Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Para aumentar a
presença nessas e nas demais regi-
ões, o partido continua apostando
na continuidade da tradicional fren-
te de esquerda.

De acordo com dados do TRE,
Minas possui 11,4 milhões de eleito-
res, dos quais 1,5 milhão residente
na Capital. Do eleitorado total do
Estado, a maior parte (39,58%) não
completou o ensino fundamental. O
segundo maior grupo (24,51%) é
formado pelos que lêem e escrevem,
vindo em seguida os analfabetos,
que constituem 8,8% do eleitorado.
No extremo oposto, estão os eleito-
res que têm curso superior incom-
pleto (1,53%) ou completo (2,97%).
A diferença entre os eleitores ho-
mens e mulheres é muito pequena.
Enquanto os homens correspondem
a 50,2% do eleitorado, as mulheres
compõem 49,5%.

instituição como um todo. Um deles,
já mencionado, é a existência de
legendas que não têm compromisso
com segmentos organizados da soci-
edade. Outro é a falta de mecanis-
mos que impeçam que as pessoas
continuem a trocar de partido como
se trocassem de camisa. �A situação
atual é preocupante�, afirma Rodrigo
Motta. �A fragmentação enfraquece
o sistema partidário a partir do mo-
mento em que cria as condições para
que as pessoas troquem de legenda
de um momento para outro�, acres-
centa Lucília Neves.

Entre os dirigentes partidários, há
um consenso de que a situação não

pode perdurar. Para os presidentes
regionais do PL, deputado estadual
Ronaldo Vasconcellos, e do PMDB,
deputado federal Armando Costa, a
crise de credibilidade pela qual pas-
sam os partidos brasileiros exige que
a reforma política passe a ser consi-
derada prioridade pelo governo fe-
deral. Ronaldo Vasconcellos defen-
de mudanças urgentes na Lei Eleito-
ral e na Lei Orgânica dos Partidos,
para que o atual multipartidarismo
seja substituído por um
pluripartidarismo no qual seis ou
sete agremiações representariam
todo o espectro ideológico dos dias
de hoje. A existência de um elevado

Rodrigo Sá Motta: "O fim do muro de

Berlim foi como um balde de água fria

na militância política"



7REVISTA DO LEGISLATIVO

PARTIDOS POLÍTICOS PROCURAM CAMINHOS PARA SAIR DA CRISE

número de partidos é, para ele, um
problema sério, porque coloca as
chamadas legendas de aluguel no
mesmo barco das que têm uma
atuação normal, com programa,
filiados e representação parlamen-
tar. A proliferação dos partidos de
comportamento duvidoso contribui,
segundo ele, para aumentar o des-
crédito da instituição como um todo.
Ronaldo Vasconcellos propõe a ado-
ção de mecanismos que impeçam o
surgimento desse tipo de legenda,
especialmente nos períodos pré-
eleitorais. �O partido tem que ter
vida durante todo o tempo�, afirma
o presidente regional do PL.

�A reforma política é crucial. Sem
ela, não haverá democracia plena no
Brasil�, diz Armando Costa. Além de
regras mais rígidas, que dificultem a
formação de agremiações que não
representem segmentos políticos
organizados, ele defende a volta da
fidelidade partidária, com a expul-
são e perda de mandato dos parla-
mentares que descumprirem a ori-
entação do partido. �Se eu pertenço
a um partido, por que vou traí-lo?�,
indaga o presidente regional do
PMDB. �A falta da fidelidade tira a
credibilidade dos partidos�, arrema-
ta Ronaldo Vasconcellos.

A ex-prefeita de Betim Maria do
Carmo Lara, 2ª-vice-presidente do
diretório regional do PT, também
considera a proliferação de legendas
uma das causas da crise de
credibilidade pela qual passam os
partidos políticos no Brasil. A esse
fato, ela também acrescenta a exis-
tência de partidos que têm vida
apenas em períodos eleitorais. Maria
do Carmo, entretanto, teme que
mudanças abruptas na legislação,
com o intuito de tornar menos flexí-
veis as regras para a formação de
partidos políticos, transformem-se
em casuísmos. Para ela, cabe aos
próprios partidos, através de um
trabalho sério de divulgação de suas
propostas, tentar recuperar sua
credibilidade.

O enfraquecimento do quadro
partidário nacional, nos últimos
anos, ocorreu paralelamente ao
crescimento de outro tipo de re-
presentação social: as organiza-
ções não-governamentais, que,
mesmo não dispondo de mandato
parlamentar, possuem, em muitos
casos, como o do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra
(MST), das organizações defenso-
ras dos direitos humanos e das
entidades ambientalistas, uma for-
ça política capaz de fazer inveja a
muitos pequenos partidos.

Ronaldo Vasconcellos afirma que
a crise dos partidos está dificultando
a capacidade que tinham de atrair
elementos de outros tipos de organi-
zação, como as ONGs. Ele, no entan-
to, avalia que, no espectro da repre-
sentação social brasileira, os partidos
políticos são fundamentais e não
poderão ser substituídos por outro
tipo de organização. Para o presi-
dente regional do PL, os partidos são
fundamentais para a consolidação do
regime democrático, uma vez que é
por meio deles que se dá a represen-
tação política no Parlamento e são

elaboradas as leis que dão sustenta-
ção jurídica ao estado de direito. As
ONGs cumprem o papel, segundo
ele, também importante, de permitir
que o cidadão exercite sua cidada-
nia, mas não podem substituir os
partidos.

Para Maria do Carmo Lara, as
ONGs e os partidos políticos são
instâncias diferentes de representa-
ção popular, embora, em muitos
momentos, elas desempenhem pa-
péis bastante semelhantes. Uma re-
presentação, entretanto, não irá, se-
gundo ela, substituir a outra.

Esta também é a opinião de
Rodrigo Motta. Para ele, os partidos
são insubstituíveis enquanto canal
de representação parlamentar. Mes-
mo estando em crise, o quadro par-
tidário brasileiro possui, segundo
ele, algumas virtudes. Uma delas é a
sua relativa perenidade, já que os
seis partidos de maior expressão �
PMDB, PSDB, PT, PDT, PTB e PFL �
foram fundados na década de 80. O
mais novo deles, o PSDB, já tem dez
anos. �Isso é um sinal positivo, já que
nós nunca tivemos partidos que du-
raram mais que 20 anos.�

Deputado Ronaldo Vasconcellos (PL): �O partido tem que ter vida

durante todo o tempo�
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As primeiras agremiações po
líticas brasileiras surgiram em
1822, após a Independência.

As duas existentes na época do Im-
pério, os partidos Liberal e Conser-
vador, tinham uma estrutura muito
diferente da dos dias de hoje. Na-
quela época, os partidos tinham uma
existência bastante informal, já que
não havia uma legislação que regu-
lamentava seu funcionamento nem
a necessidade de registro da
agremiação. As próprias candidatu-
ras não dependiam de partidos para
serem lançadas. Somente depois de
empossado, o eleito escolhia o gru-
po parlamentar ao qual iria perten-
cer.

Os dois partidos dominaram o
Parlamento até por volta da década
de 80 do século passado, quando
entram em cena os grupos republi-
canos, que defendiam o fim da mo-
narquia. Esses grupos,  mesmo após
a proclamação da República, não
conseguiram se fundir em um parti-
do único, de caráter nacional. Daí o
surgimento de vários partidos repu-
blicanos estaduais, inclusive em
Minas. As decisões de caráter nacio-
nal se davam através de acordos
regionais, que acabaram gerando a
política do café-com-leite, através da

Breve história dos partidos políticos brasileiros
qual Minas e São Paulo se revezavam
na indicação dos presidentes da Repú-
blica, até 1930, quando foi interrompi-
da pela Revolução dos Tenentes.

Os anos de 30 a 37 foram marcados
pelo esvaziamento dos partidos repu-
blicanos e pelo surgimento de propos-
tas alternativas, como a Ação
Integralista, de extrema direita, lidera-
da por Plínio Salgado, que chegou a
ter cerca de 200 mil filiados, especial-
mente entre pessoas da classe média.
Em 1937, o presidente Getúlio Vargas
fecha o Congresso e extingue todos os
partidos políticos, situação que per-
durou até 1945, com a
redemocratização. Nessa época surgi-
ram partidos como a UDN, o PSD e o
PTB, de alcance nacional.

Ao lado dessas legendas, o quadro
partidário brasileiro comportava ou-
tras de menor porte, como o PSP, que
tinha base forte em São Paulo, o PR, o
PRP, o Partido Libertador e o PSB,
entre outros. Ao longo dos anos, ocor-
reu o enfraquecimento da UDN e do
PSD e o fortalecimento do PTB, que
começou em uma posição bastante
inferiorizada em relação aos dois ou-
tros partidos e, por pouco, não chegou
a ter o mesmo número de deputados
que eles. Suas bases, inicialmente res-
tritas praticamente ao Rio Grande do

Sul e ao Rio de Janeiro, estavam
espalhadas por todo o País em 1965,
quando o Ato Institucional número 2
(AI-2) extinguiu os partidos políticos
e criou em seu lugar a Aliança Reno-
vadora Nacional (Arena) e o Movi-
mento Democrático Brasileiro
(MDB).

O fim do bipartidarismo, em 1980,
abriu caminho para o retorno do
País ao pluripartidarismo. A Arena
se transformou no PDS,  que em 1984
gerou o PFL. O restante do PDS se
dividiu entre o PP e o PPR, que em
1995 voltaram a se agrupar, desta
vez no PPB. Em 1987, o segmento
mais à esquerda do PMDB abando-
nou o partido e fundou o PSDB. Da
mesma forma, os dois partidos co-
munistas, o PCB e o PC do B, passa-
ram a ter vida própria fora da legen-
da do PMDB. Do espólio do
trabalhismo de Vargas, surgiram, na
década de 80, dois partidos: o PDT e
o PTB. A grande novidade no retor-
no ao pluripartidarismo foi a funda-
ção do PT, que teve como berço os
sindicatos de trabalhadores do ABC
paulista e, ainda hoje, é a principal
força de esquerda, embora o PSB
seja uma legenda em ascensão que,
em muito casos, disputa o mesmo
eleitorado do PT.

Enquanto algumas agremiações
estão no páreo há um bom tempo,
algumas somente agora começam a
ser formadas. É o caso, por exemplo,
do Partido Solidarista Nacional (PSN),
que em Minas é presidido pelo
deputado estadual Miguel Martini.
Ele concorda com os que pregam
maior rigor na fixação de regras que
impeçam a fundação de partidos
sem qualquer elo com segmentos
representativos da sociedade, mas,
ao mesmo tempo, defende que essas
regras não constituam um freio para

o surgimento de agremiações que
tenham doutrina e vida partidária. O
ideal, segundo Miguel Martini, seria
um meio termo entre uma coisa e
outra. Exemplo de uma medida nes-
se sentido seria a possibilidade de
formação de partidos municipais ou
mesmo estaduais. A obrigatoriedade
de que os partidos tenham represen-
tação nacional contribui, a seu ver,
para o surgimento de agremiações
artificiais, constituindo-se em vários
Estados apenas para cumprir as exi-
gências legais.

O historiador Rodrigo Motta tam-
bém defende mudanças na legisla-
ção. Para ele, as regras devem pro-
curar impedir a formação de legen-
das de aluguel, mas, ao mesmo
tempo, não podem ser tão restritivas
a ponto de impossibilitar que novas
correntes de pensamento surjam e
possam se fazer representar através
de um partido político. Conciliar as
duas coisas é, segundo ele, um
trabalho de engenharia política, dos
mais complexos, que está a cargo
dos parlamentares.



9REVISTA DO LEGISLATIVO

ELEIÇÕES

A legislação eleitoral e a
competição política
As eleições estabelecem as regras da disputa política, num quadro em que a representação
popular precisa cumprir-se independentemente da legislação eleitoral, que, isoladamente,
não será capaz de resolver as mazelas do sistema democrático

Olavo Brasil de Lima

Júnior

Doutor em Ciência Política,

professor do IUPERJ e Titular

aposentado do Departamento de

Ciência Política da UFMG

A
s eleições servem, em
democracias represen
tativas, a dois objetivos
muito claros: formar a
representação política,

elegendo os membros do Poder
Legislativo, e formar o que conven-
cionalmente se chama de �governo�,
termo equivocado, uma vez que o
correto seria dizer Poder Executivo,
independentemente de o sistema de
governo ser presidencialista, parla-
mentarista ou misto. O governo no
Brasil, tradicionalmente presidencia-
lista e federativo, constitui-se de três
poderes � o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário �, nas instâncias admi-
nistrativas e políticas que compõem
a federação � a União, os Estados, os
municípios.

Do ponto de vista organizativo, as
eleições estabelecem as regras da
competição política, incluindo nor-
mas de registro de candidaturas indi-
viduais e dos partidos, critérios de
elegibilidade para candidatos e par-
tidos, requisitos para o indivíduo ser
eleitor, além, é claro, das normas
advindas do sistema eleitoral propri-
amente dito, que definem quem
ganha e quem perde, nas eleições
majoritárias para o Poder Executivo
e nas eleições legislativas, nas quais,

tradicionalmente, o País tem adotado
o princípio da proporcionalidade.

As instituições acima referidas
são democráticas se e quando funci-
onam em um ambiente sociopolítico
caracterizado pela presença inequí-
voca das liberdades individuais e
civis que integram a pauta liberal,
que surgiu como reação da socieda-
de visando limitar a ação do Estado.
Aí se inscreve a liberdade de opi-
nião, de organização e de expressão,
requisito indispensável para a orga-
nização de partidos políticos e para
a livre competição eleitoral. Ade-
mais, tais instituições possuem como
pré-requisito o sufrágio universal,
com base no qual a sociedade possa
livre e soberanamente se expressar.

Toda e qualquer legislação elei-
toral, e sabemos disso porque a
quantidade de pesquisas comparati-
vas internacionais já constitui hoje
uma enorme biblioteca, tende fatal-
mente a favorecer os partidos que
eleitoral e congressualmente se re-
velam como os maiores partidos, no
momento em que as preferências
eleitorais � o voto � são traduzidas
em poder político institucional, a
cadeira legislativa. Essa tendência é
universal e inquestionável, conceitual
e empiricamente. Porém, esse
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favorecimento, que implica atribuir,
proporcionalmente, uma porcenta-
gem de cadeiras maior que a porcen-
tagem de votos obtida pelo partido
nas eleições, tem sido quantificado,
mostrando que a distorção acima
definida varia muito entre os diver-
sos sistemas eleitorais. É intuitivo,
até, admitir que o sistema baseado no
princípio majoritário distorce sem-
pre muito mais que o sistema base-
ado na proporcionalidade; porém,
no interior da família de sistemas
proporcionais, há também enorme
variação no grau de distorção
introduzida, que depende da com-
binação dos mecanismos utilizados,
aspectos que retomarei mais adiante.

Em eleições para o Executivo, a
adoção do princípio majoritário é
inevitável, mas também neste caso
há mecanismos que servem para
adensar a votação do candidato elei-
to: como, por exemplo, a utilização
de dois turnos, ou mesmo de um
critério de maioria qualificada. Feliz-
mente, para a democracia, não se
aboliu, como queriam alguns, o se-
gundo turno, sob a alegação de que
ele eleva os custos financeiros da
campanha, o que é verdade. Mas é
bom salientar que a democracia, que

vale por si mesma, também implica
custos, e não só benefícios.

Soberania popular, sufrágio uni-
versal, regras eleitorais, eleições
periódicas, separação de poderes,
são componentes indispensáveis da
democracia, tal como ela é percebi-
da e desejada no mundo contempo-
râneo. Tais instituições podem e
devem, sempre, ser aperfeiçoadas
para que a qualidade da democracia
seja crescente. Isso requer, por exem-
plo, que a Câmara dos Deputados
reflita, seja o espelho da Nação, de
seus vários segmentos sociais, das
várias tendências políticas que a
integram, pois o princípio da
proporcionalidade se presta preci-
samente para cumprir, da melhor
maneira possível, essa função. A
representatividade do órgão será
tanto maior quanto mais essa função
for adequadamente preenchida. Afi-
nal, o Legislativo tem atribuições e
funções extremamente importantes.

Vejamos um exemplo simples
para que se possa avaliar a
representatividade do Legislativo ao
deliberar sobre uma questão relativa
à política tributária: temos hoje, na
Câmara, 513 deputados. Imagine-
mos que cada um deles tenha se

elegido com 100 mil votos, o que
daria um total de 51 milhões de
votos. Nessa hipótese � que é abso-
lutamente implausível �, imagine-
mos que a decisão de mudança na
política tributária fosse definida com
base em voto de liderança. O cálculo
feito é irrealista, mas mesmo assim já
ficamos sabendo que só cerca da
metade do eleitorado brasileiro tem,
de fato, representação em potencial
na Câmara. Sabemos também que
uma parcela mínima do total de
deputados � o Colégio de Líderes �
é que efetivamente deliberou. A
representação política é, nesse caso,
extremamente deficiente; o proces-
so decisório é absolutamente
oligárquico. O País é uma democra-
cia, formalmente apenas; a qualida-
de dessa democracia é bastante ruim.

A legislação eleitoral certamente
não é capaz, em lugar algum do
mundo, de resolver sozinha tais pro-
blemas e muito menos inúmeros
outros que impedem que o nosso
sistema político seja adequadamente
definido como democrático. Porém,
a legislação eleitoral é perfeitamen-
te capaz de garantir que o processo
de formação de governo e de repre-
sentação política seja quase que

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E COMPETIÇÃO POLÍTICA
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perfeitamente democrático em to-
das as suas fases, da inscrição do
cidadão como eleitor e dos partidos
e políticos como candidatos até a
posse nos poderes Executivo e
Legislativo.

E é isto que deve ser objeto de
discussão e de aperfeiçoamento, e
não os interesses eleitorais de uma
maioria que, eventualmente, nem
democrática é. O fato de haver uma
maioria eleita que decida é apenas
pré-requisito da democracia; não
esgota, de forma alguma, a demo-
cracia.

Mazelas e distorções � Há uma
questão que viola profundamente o
sistema de representação política no
País, assemelhando-se bastante a um
jogo infantil e que assume proporção
maior em anos eleitorais e às véspe-
ras de se votar uma lei eleitoral. O
jogo infantil consiste em colocar
cadeiras em número inferior ao de
crianças dispostas a brincar. A regra
do jogo é circular em torno das
cadeiras ouvindo música; de repen-
te, a música é interrompida, e cada
qual trata de garantir um lugar assen-
tado. Quem sobra paga uma prenda.
A dança dos políticos é parecida;
disputam legendas e o fazem sem
limite, pois mesmo quando o núme-
ro de legendas não dá para acomodar
todos os políticos, ou mesmo um
deles em particular, não há proble-
ma, é só mudar de legenda; se
nenhuma agradar, é fácil: cria-se
uma nova legenda. Esse jogo, de
mau gosto, é federal, pois atinge os
três níveis da administração. E o que
é pior: o político não paga prenda
alguma e confunde o eleitorado.

No ano passado, o troca-troca de
legendas cresceu de forma assusta-
dora. Eliminando-se as explicações
puramente individuais � e, eventu-
almente, eticamente fundamentadas
�, três fatores contribuíram para o
crescimento do fenômeno: a caça
efetuada pelo Poder Executivo e
pelo PSDB em busca do fortaleci-

mento do partido; a discussão e
votação que resultou em emenda
constitucional, permitindo, pela pri-
meira vez em nossa história republi-
cana, a reeleição de detentores de
cargos executivos; e a discussão e
aprovação de uma �nova� lei eleito-

ral. Ao fim e ao cabo, o troca-troca de
legenda, dado o perverso e pouco
ético relacionamento entre os dois
poderes, decorrente do empenho do
Executivo em obter apoio legislativo
para suas iniciativas a qualquer pre-
ço, beneficiou fundamentalmente os
dois maiores partidos nitidamente
governistas: o PSDB e o PFL.

O regime militar instituiu a fide-
lidade partidária e a perda de man-
dato para aquele que deixasse a
legenda para a qual foi eleito. A
Constituição de 1988, sabiamente a
meu ver, estabeleceu em seu artigo
17 o que eu chamaria de regime de
liberdade vigiada: �É assegurada aos
partidos políticos autonomia para
definir sua estrutura interna, organi-
zação e funcionamento, devendo

seus estatutos estabelecer normas de
fidelidade e disciplina partidárias�.

A Constituição adotou uma postu-
ra nitidamente liberal ao permitir
que cada partido se organizasse e se
auto-regulasse como desejasse. E
assim procederam todos os partidos,
ou melhor, pelo menos os grandes,
cujos estatutos examinei cuidadosa-
mente. Os partidos não são muito
diferentes entre si no que se refere
a esses aspectos, e até mesmo em
seus programas, salvo os ideologica-
mente à esquerda do espectro polí-
tico, que diferem entre si e do
conjunto dos demais partidos. Todos
eles deram extrema importância à
ética, à fidelidade partidária, aos
mecanismos de controle e de even-
tual punição para aqueles que
porventura se desviassem dos ideais
e das práticas partidárias. Mera for-
malidade: afora o PT e o PDT,
nenhum deles levou a sério os seus
estatutos, livremente elaborados.

Os artigos 14 e 45 da Constituição
Federal preceituam, respectivamen-
te: �A soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal e pelo voto
direto, com igual valor para todos e,
nos termos da lei...�; �A Câmara dos
Deputados compõe-se de represen-
tantes do povo, eleitos pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em
cada território e no Distrito Federal�.
Esses artigos consagram princípios
essenciais e indissociáveis da demo-
cracia representativa autêntica: so-
berania popular, voto direto e secre-
to, com igual valor para todos. A
vantagem relativa do princípio de
representação proporcional é insu-
perável, do ponto de vista da quali-
dade da democracia, se o que se
pretende, de fato, é garantir que o
Poder Legislativo seja o espelho da
Nação, em toda sua diversidade so-
cial e política.

O princípio geral que orienta o
texto constitucional diz que é o
cidadão que se faz representar na
Câmara � e não os Estados � e que
a base da representação é o princí-
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pio de igualdade de tratamento de
todos pela lei eleitoral. A adoção da
representação proporcional mostra
ainda que também os partidos de-
vem ser tratados  com igualdade pela
lei. Não é democrático estabelecer
quem deve e quem não deve ter
representação, independentemente
de tamanho, localização geográfica,
gênero e ideologia. A regulamenta-
ção entre nós da representação pro-
porcional tem, sistematicamente, tra-
tado com desigualdade tanto os cida-
dãos eleitores como os partidos po-
lít icos, gerando duas graves
distorções no sistema de representa-
ção, que deveriam ser corrigidas se
se quer aperfeiçoar a democracia no
Brasil.

A primeira distorção revela que
há populações residentes em alguns
Estados que continuam sendo sub-
representadas, apesar do aumento
do número de deputados de São
Paulo, recentemente; e há popula-
ções que estão sobre-representadas,
sobretudo em função do dispositivo
constitucional que estabelece um
número mínimo de deputados a se-
rem eleitos pelos Estados (Regiões
Norte e Centro-Oeste, e o Maranhão).
A conseqüência direta dessa distorção
consiste em que o voto não tem o
mesmo valor em todo o território
nacional: alguns cidadãos são bene-
ficiados, e outros, punidos, em fun-
ção do seu domicílio eleitoral.

A segunda distorção refere-se ao
tratamento desigual dado aos parti-
dos, quando da distribuição de cadei-
ras segundo a votação obtida por
cada um deles. Não há como garantir
uma distribuição perfeitamente pro-
porcional, mas há fórmulas que são
mais proporcionalizantes do que
outras. A que adotamos é a menos
proporcionalizante, redundando em
brutal transferência de votos entre os
partidos, o que desrespeita a vonta-
de do eleitor. Além disso, deixa sem
representação parcela considerável
do eleitorado, ao combinar o coefi-
ciente eleitoral com o coeficiente

partidário na alocação de cadeiras.
A Câmara chama-se Câmara dos

Deputados, e não Federal, como é
freqüente encontrar no jornalismo
político e mesmo entre cientistas
políticos. Lá, cabe a representação
do povo, e não dos Estados. A melhor

solução para garantir o ideal �cada
cabeça um voto�, de valor igual, é o
redistritamento do País, garantindo
que cada distrito, com a mesma
população, tivesse o direito de ele-
ger também o mesmo número de
deputados, desvinculando, assim, o
critério administrativo � o Estado �
do critério eleitoral � o distrito. Esse
redistritamento poderia contribuir
para �desestadualizar� a Câmara,
levando-a a se guiar politicamente
pelos interesses mais gerais da po-
pulação.

Finalmente, há que referir uma
prática política, permitida e até
mesmo incentivada pela lei eleitoral
� pelas várias que já tivemos �, que
não se justifica politicamente, além
de ser prejudicial para o fortaleci-

mento dos partidos: a permissão de
se efetuar alianças nas eleições pro-
porcionais. De novo, esse procedi-
mento permite a violação do voto do
eleitor, realocando votos entre os
partidos que participam da aliança.
O mecanismo não se justifica, pois,
se os partidos têm programas, pro-
postas e idéias comuns, melhor seria
que se fundissem. Alianças em elei-
ções proporcionais contribuem para
o enfraquecimento do partido en-
quanto organização política e, asso-
ciadas a mecanismos como o troca-
troca de legenda e a outras práticas
políticas pouco éticas, em nada aju-
dam na valorização social do Poder
Legislativo, pilar indispensável da
democracia representativa.

A �nova� lei eleitoral  � Por que
coube ao Congresso Nacional elabo-
rar e aprovar uma nova lei eleitoral
em 1997? A resposta é simples: é
nova porque tem-se o hábito já
consagrado, inaugurado pelo
autoritarismo militar, de produzir uma
lei para cada eleição, hábito que no
passado qualificávamos de casuístico
e destinado a favorecer as forças
governamentais dominantes. Hoje
os efeitos são os mesmos, mas não
dizemos que se trata de casuísmo.
Estabelecer regras mais permanen-
tes, para vigorar por um período
mais longo, significa aceitar a
imprevisibilidade do jogo eleitoral,
atributo da democracia; porém, isso
não é do agrado de nossas elites
políticas. Segundo sua perspectiva,
é preciso preservar ao máximo o
interesse dos atuais detentores do
poder e alterar no mínimo a correla-
ção de forças dominante. Trata-se de
elaborar legislação em causa pró-
pria, pois o que está em jogo é
apenas a próxima eleição... A dis-
cussão não foi, como não tem sido,
pautada pela preocupação em regu-
lar a competição partidário-eleitoral
de forma a aperfeiçoar o sistema de
representação. Ao contrário, preva-
lecem apenas os interesses de
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curtíssimo prazo e aprova-se apenas
aquilo que, hoje, interessa à maioria
de plantão.

A discussão de lei eleitoral foi,
ademais, condicionada por uma no-
vidade introduzida em 1997: a pos-
sibilidade de reeleição dos ocupan-
tes de cargos executivos, objeto de
emenda constitucional. Para sua apro-
vação, o Poder Executivo se empe-
nhou ao máximo; infelizmente, a
emenda da reeleição caiu na vala
comum do vale-tudo da política. Sua
aprovação muito influiu na discussão
da lei eleitoral: tratou-se de assegu-
rar a aprovação de medidas que
facilitassem tanto a reeleição dos
representantes no Congresso quanto
aquela dos ocupantes do Poder Exe-
cutivo, nos três níveis de governo.
Governadores aliados do Palácio do
Planalto foram postos na dupla e
difícil missão de pressionar suas
�bancadas� no Congresso Nacional
pela aprovação da emenda e de se
definirem como virtuais candidatos à
reeleição, sob pena de perderem,
por todo o ano de 1998, a �boa
vontade� do governo federal... A
emenda da reeleição foi posta pe-
rante a opinião pública e defendida
junto ao Congresso como condição
para se assegurar a estabilidade eco-
nômica e mesmo política do País.

Claro está que, em um país fede-
rativo e com um sistema
multipartidário, seria impossível aten-
der a todos; tratou-se  de preservar
sobretudo as forças dominantes no
plano federal e as demandas tidas
como mais relevantes do Palácio do
Planalto, sem desfazer a frágil e
cambiante correlação de forças de
sustentação legislativa do Poder Exe-
cutivo. Essa dificuldade,
intransponível a meu ver, fez com
que a negociação de apoio à lei
eleitoral e à própria emenda consti-
tucional deixasse de ser o produto do
consenso possível e incluísse recur-
sos de poder que, à época, foram
denunciados como sendo pouco le-
gítimos.

A nova lei eleitoral � que será
velha tão logo se realizem as elei-
ções de 1998 � não atacou de frente
as mazelas do nosso sistema de
representação. Não adotou fórmula
mais proporcionalizante e não alte-
rou as disparidades de representa-

ção na Câmara dos Deputados; con-
tinua a tratar desigualmente o cida-
dão e o partido. Também não cuidou
de proibir a realização de alianças
em eleições proporcionais e  menos
ainda de adotar uma lista partidária
fechada, medidas que fortaleceriam
os partidos políticos e, no caso da
lista fechada, eliminariam a compe-
tição entre candidatos de um mesmo
partido. Deixaram-se, apenas, todas
as portas abertas para que os candi-
datos maximizassem suas oportuni-
dades individuais de reeleição.

De benéfico, porque eleitoral-
mente mais justo, a nova lei excluiu
a contagem dos votos em branco do
total de votos válidos. A contagem
desse votos, no passado, além de
atentar contra o bom senso, favore-

cia claramente os partidos maiores
na distribuição de cadeiras, à revelia
da vontade dos eleitores.

A regulação aprovada para o
financiamento das campanhas, que
deveria ter como objetivo eliminar a
influência do poder econômico nas
eleições e tornar os gastos mais
transparentes, não chegou a atender
a essas metas. A tentativa feita de
limitar os gastos públicos com pro-
paganda governamental não parece
ser suficiente para moralizar as cam-
panhas oficiais; o financiamento pri-
vado das campanhas continua
inalterado; o financiamento público
permanece como objetivo a ser al-
cançado no futuro.

Reduziu-se o tempo de campa-
nha e regulou-se um pouco mais o
programa eleitoral gratuito. Creio ser
impossível avaliar os efeitos dessas
medidas, inclusive no sentido de
prever se beneficiarão este ou aque-
le tipo de partido ou de candidato.

Resta esperar por uma legislação
eleitoral consistente e democrática,
que corrija os aspectos indesejáveis
de nossa legislação e que trate de
incluir cláusulas permanentes volta-
das para o aperfeiçoamento do sis-
tema de representação política. Le-
gislação assim orientada deverá, ex

ante, definir quais são os critérios
democráticos que a legislação pre-
tende implementar, de forma clara,
inequívoca e sem matreirices. Elei-
ção é um jogo, sem dúvida; há
sempre riscos e imprevisibilidade.
Ela inclui dois macroatores: os parti-
dos e o eleitorado; todos eles devem
ser tratados com eqüidade, justiça e
respeito, sem favorecimentos prévi-
os. Isso não é utopia. Pelo mundo
afora, o sistema de representação
vem sendo aperfeiçoado continua-
mente, a partir de uma matriz
institucional original que varia de
país para país. O importante é o
avanço democrático de cada nação,
revendo e corrigindo os erros do
passado. A democracia não é um
�estado�; é um processo.
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A
 possibilidade de manter a moeda estável e de governar a
partir de um planejamento foram fatores determinantes
para que Fernando Henrique conquistasse a presidência
da República no primeiro turno, em 1994. Fernando
Henrique é uma liderança funcional: moderno, burocrá-

tico, racional. Mas o mesmo eleitor que valoriza a estabilidade da
moeda é, agora, o que critica a falta de soluções para os problemas
sociais.  Seria o imobilismo do governo frente a esses problemas capaz
de abrir caminho para a esquerda moderada chegar ao poder?

As afirmações são do cientista
político e consultor Ricardo Guedes,
e a dúvida é respondida nesta entre-
vista, que trata do comportamento
do eleitorado nas últimas eleições e
das tendências para a próxima elei-
ção. Ele comenta o papel da mídia e
das pesquisas na formação da opi-
nião pública e traça um quadro do
que será a disputa, que promete ser
bastante acirrada, para o governo
de Minas Gerais.

Ricardo Guedes é diretor da
Sensus Data World Pesquisa e
Consultoria, que atua na área de
pesquisa de mercado e opinião, fun-
dada em 1987. PhD em Ciências
Políticas pela Universidade de Chi-
cago, Guedes atuou, em 1991, na
campanha presidencial de Angola,
onde, pela primeira vez, um governo
socialista realizou e venceu as elei-
ções, com José Eduardo dos Santos.
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Revista do Legislativo � Quais foram as
principais variáveis que influíram na de-
finição do voto dos eleitores nas eleições de
1994 e de 1996?
Ricardo Guedes � A variável-chave da
eleição de 1994 foi a estabilidade da
moeda, juntamente com outra, importan-
tíssima do ponto de vista político, que foi
a busca de um líder racional. Moderno,
burocrático, racional. Funcional, vamos
dizer assim.  Em toda eleição, em todo
contexto político, há sempre três tipos de
liderança em disputa: uma liderança tra-
dicional, uma liderança funcional e uma
liderança carismática ou populista.

RL � E por que a opção por esse tipo de líder
naquele momento?
RG � Com o término das presidências
militares, em 1982, tivemos Tancredo
Neves, que era uma solução do tipo tradi-
cional-carismática, que reunia os diver-
sos grupos, e fez uma composição direta
com Sarney. Com a morte de Tancredo, o
Sarney teve dificuldade de governar ou
mesmo de expressar uma funcionalidade.
O País então tendeu a se voltar para a
esquerda, como alternativa. Quando há
um colapso da liderança tradicional, e o
eleitor não quer ou acha que existe certo
risco no projeto de esquerda,  ele vai atrás
do líder populista. Tivemos o Collor,
como, em outra época, o Jânio Quadros.
Com o impeachment de Collor, o eleitor
sinalizou um certo cansaço com soluções
do tipo carismático. Em 1994, o período
pré-eleitoral era de inflação, já tínhamos
experimentado cerca de oito planos.
Fernando Henrique se elegeu em cima
dessa plataforma, da estabilidade da
moeda e da liderança funcional.

RL � Era previsível que o quadro favorece-
ria esse perfil de candidato? Era perceptível
que o momento não favoreceria o Lula, por
exemplo?
RG � No momento em que havia a estabi-
lidade econômica, sim. Porque havia dois
fatores fundamentais colocados por
Fernando Henrique, a estabilidade da
moeda e a capacidade de planejamento
do poder, que garantiram a sua vitória no
primeiro turno. Isso era um quadro bem
claro.

RL � E em 1996, na eleição para a Prefei-
tura de Belo Horizonte, o que aconteceu?
RG � Em 1996, na eleição para prefeito, o
quadro era um pouco diferente e bastante
peculiar. Do ponto de vista do eleitor,
tanto o candidato do Palácio da Liberda-
de, Amílcar Martins, quanto o governador
do Estado, Eduardo Azeredo, configu-
ram, embora jovens, lideranças tradicio-
nais. A liderança supostamente de es-
querda, formalmente constituída por
Virgílio Guimarães, apresentava desgaste
dentro do próprio partido, e a campanha
também tinha problemas. No colapso das
duas candidaturas, elegeu-se o Célio de
Castro, que durante a campanha mostrou
um certo carisma.

RL � Ele também se comprometia a dar
continuidade a uma administração bem-
sucedida.
RG � Isso, tinha o continuísmo, mas o
Célio de Castro começou a campanha
conhecido politicamente por apenas 10%
dos eleitores, mesmo tratando-se do vice-
prefeito de Belo Horizonte.

RL � Já é possível delinear que variáveis
irão pesar nas eleições de 1998?
RG � Com base nas pesquisas já realiza-
das em Minas e em outros Estados, dá
para se afirmar basicamente o seguinte:
há uma tendência de voto em Fernando
Henrique, ainda baseada nos conceitos
de estabilidade da moeda e capacidade
de planejamento. Nos grupos de discus-
são que fizemos, adotamos três níveis
distintos de compreensão do que signifi-
ca o Plano Real. Uma primeira identifica-
ção é o Plano Real como estabilidade da
moeda. Se o Real está dando certo, o
reflexo é a estabilidade da moeda. Em um
segundo nível de compreensão, o Plano
Real é visto como um conjunto de instru-
mentos de governo que possibilitam o
controle monetário e a política do dia-a-
dia. Existe também um consenso de que
isso está dando razoavelmente certo. E o
terceiro nível de compreensão é o do
Plano como projeto macroeconômico e
de solução do problema social brasileiro.
É aí que persistem dúvidas. Fernando
Henrique foi eleito por causa do Plano
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Real e para fazer algumas coisas que não
estão sendo feitas. Então, há ineficiência
administrativa,  falta de reformas e de
ajustes do Estado e do setor privado e
falta de programas macrossociais, como a
reforma agrária. Mas, quando se coloca
isso na balança para o eleitor, a estabili-
dade da moeda é mais forte. E hoje,
segundo cálculo dos técnicos da área
econômica, o poder de compra ainda está
30% acima do nível verificado antes da
eleição de Fernando Henrique. Então, a
moeda teria que se deteriorar 30% ao
longo do ano, para voltarmos à situação
pré-eleitoral. Embora exista também uma
possibilidade de segundo turno, o gover-
no ainda tem uma margem de folga boa,
se a moeda se desvalorizar no máximo
entre 5% e 10%.

RL � Por que essa possibilidade, se a esta-
bilidade da moeda é o fator mais forte?
RG � Dentro desse processo eleitoral,
está muito claro � as pesquisas apontam
� que o eleitor passou a utilizar o voto
como moeda de troca. Ele expressa seu
descontentamento para tirar benefícios.
Se há essa tendência pró-governo no
âmbito federal, em contrapartida, o elei-
tor tende um pouco mais para as oposi-
ções nos Estados,  já que o eleitor que
valoriza a  estabilidade da moeda é o
mesmo que critica a falta de uma maior
operância social e de solução dos proble-
mas. De certa forma, ele tenta equilibrar o
poder.

RL � E, em Minas, quais são os fatores que
irão pesar na eleição?
RG � No caso de Minas Gerais, há algu-
mas peculiaridades. O governador Eduar-
do Azeredo tem apresentado desempe-
nho positivo nas pesquisas, mas isso é
mais uma avaliação de governo que da
ação política. As críticas são pela
inoperância administrativa. O programa
de geração de empregos em Minas Gerais
é visto,  pelo corpo político e empresarial,
muito mais como movimentação de capi-
tal de outros Estados do que um progra-
ma articulado do governo. Há a questão
do funcionalismo público e a crise da
Polícia Militar. Por que a crise da PM é um
problema específico em Minas Gerais?

Porque, tradicionalmente, a PM é o braço
político-militar do governador, como
anteposição ao governo federal. Então, a
intervenção do Exército em Minas Gerais
foi um contra-senso político. Mexeu-se na
estrutura do pacto interno de Minas. Es-
ses pactos ficam na memória do cidadão,
do eleitor, em forma de valor.

RL � Podemos definir um perfil do eleitor
de hoje? Ele está mais exigente?
RG �  Ele busca alguma funcionalidade.
Fernando Henrique Cardoso foi eleito
com 35% do total do eleitorado, e Lula
teve 18%. Houve outros 35% de absten-
ção. Já Eduardo Azeredo venceu por cau-
sa da articulação política interna do go-
verno. Numa pesquisa pós-eleitoral que
fizemos, logo após as eleições, para saber
como as pessoas viam a vitória de Azeredo,
cerca de 65% atribuíram a vitória ao Plano
Real. Cerca de 15%, às características pes-
soais de Azeredo e à sua passagem pela
prefeitura, e 5%, à ação política de Hélio
Garcia. No nível federal, Fernando
Henrique é candidato, e possivelmente o
PT terá o mesmo percentual de votos,
beneficiando-se apenas se houver uma
deterioração grande na situação. E não
temos uma alternativa populista. Maluf,
ao que parece, não disputará a presidên-
cia, e Ciro Gomes dificilmente conseguirá
aglutinar as forças de oposição. O que
está na cabeça do eleitor para esta elei-
ção? Há críticas à atuação do Fernando
Henrique? Há. Agora, a dúvida é a seguin-
te: quem pode substituí-lo e com que taxa
de risco? Na última hora, mesmo com
segundo turno, há uma tendência de se
optar por aquele que se identifica com a
causa  da estabilidade da moeda.

RL � A ideologia não tem peso nessa
disputa?
RG � O Brasil tem um baixíssimo nível de
ideologia, se tomamos a definição das
ciências sociais. A identificação partidá-
ria espontânea é baixíssima, e o partido
que mais apresenta essa identificação é o
PT, com 15%. Isso fica evidente em vários
estudos de comportamento do eleitor. O
eleitor paulista é um exemplo: vota em
Jânio Quadros, depois em Erundina, de-
pois em Maluf e assim por diante. Na falta
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de uma maior identificação partidária, o
eleitor vai arriscando diferentes alternati-
vas para ver no que dá. É um processo de
tentativa e erro.

RL � E quais as chances de a esquerda
chegar ao poder?
RG �  São duas questões a considerar.
Primeira: todo partido de esquerda, para
sobreviver no processo político, quan-
do há eleição majoritária de segundo
turno, tem que abrir mão da representa-
ção de apenas um segmento social. Por
quê? A classe assalariada manual, tanto
rural quanto urbana, ao longo do sécu-
lo passado e até por volta de 1920,
chegava a 25% da população economi-
camente ativa. E aí se manteve mais ou
menos estável em todos os países. Ou
seja, a classe operária urbana e rural
nunca excedeu a 25% do total do eleito-
rado. Esse é o grande drama dos parti-
dos de esquerda. Por isso é que, a partir
de 1920, as democracias européias in-
ventaram o segundo turno. Para chegar
ao poder, a esquerda tem que, efetiva-
mente, compor. A segunda questão: foi
realizado agora, na Universidade de
Chicago, um estudo coordenado por
Adam Dzworski, com dados censitários
de cerca de 135 países, comparados ao
longo dos anos. O primeiro censo mo-
derno foi feito na Inglaterra, em 1840. O
Brasil fez a primeira tentativa de censo
em 1880. No estudo, eles encontraram
como padrão o seguinte: todo país com
uma  regra democrática qualquer, escri-
ta e obedecida, independentemente
daquilo ser mais ou menos representa-
tivo, e que atingiu um patamar de renda
per capita da faixa de US$ 6 mil manteve
seu sistema político inalterado. O Bra-
sil acaba de atingir esse patamar, toma-
das as economias formal e informal.
Hoje nós temos, acima de 16 anos, cerca
de 50% da população que trabalha, 25%
com carteira assinada, 20% no mercado
informal e 5% sob outras formas. Quan-
do se olha a estimativa do FMI, incluin-
do as economias formal e informal, de
um PIB brasileiro na casa de US$ 890
bilhões/ano, esse índice aponta uma
renda per capita próxima de US$ 6 mil.
Essas considerações não vão significar

que a esquerda esteja estagnada ou sem
opção, muito pelo contrário. Existe um
certo imobilismo do governo federal
em relação aos problemas sociais. Se
isso persistir, há uma possibilidade
significativa de o Partido dos Trabalha-
dores, em sua forma moderada, com-
posta, chegar à Presidência da Repú-
blica.

RL � No Brasil, o partido é criado para
alguns nomes. Collor criou o PRN, elegeu-
se, e o partido se acabou. Hélio Garcia
criou o PRS para se candidatar, ganhou a
eleição e acabou com o partido. É só a
liderança que pesa? O partido político é
uma variável importante?
RG � O partido é uma variável bem menos
significativa no Brasil que em outros pa-
íses. Segundo o brasilianista Phillip
Schmitter, o Brasil é um dos países em
que a elite conseguiu ser mais bem-suce-
dida. Hoje, o chamado �voto de cabresto�
está na casa de oito por cento, mas, em
1978, representava quase um terço do
eleitorado.

RL � Nós temos um traço político forte de
UDN e PSD. Isso ainda move a política?
RG � Sim, a  tendência é forte, principal-
mente em Minas Gerais. Se o pesquisador
não levar isso em consideração na
amostragem, corre o risco de errar. O PSD
significa uma tendência de oposição, a
UDN, uma tendência de situação. Quan-
do se faz o cálculo das tendências regio-
nais, é bom apontar também para esse
detalhe, porque ele é um valor.

RL � O fortalecimento de outras instâncias
de representação junto ao poder público,
como as ONGs e outras entidades, contri-
bui para o enfraquecimento do partido
político ou da própria figura do político?
RG � Isso pode acontecer. O Brasil tem
um alto grau de associativismo. Não che-
ga a ser como o norte-americano, que
teria o maior grau espontâneo de
associativismo, mas o Brasil tem muitas
associações: comunitárias, esportivas,
cooperativistas, etc. Isso é muito signifi-
cativo para a solução das questões essen-
ciais de uma região e mesmo dos conflitos
políticos. A associação tem um papel muito
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grande em tudo isso. Vejamos o aspecto
dos políticos. No Congresso, os depu-
tados estão trabalhando. Existe muito
alarde em torno das faltas dos parla-
mentares, mas eu não tenho dúvida de
que a gazetagem deles está na propor-
ção da gazetagem nacional. Na verda-
de, o Congresso expressa as situações
de contradição da sociedade brasileira.
Acho que o Congresso brasileiro tem
tido tradicionalmente o papel de fórum,
extremamente importante. Agora, a re-
presentação político-partidária demo-
crática, que nasceu no final do século
XIX e no século XX, efetivamente está
em declínio no mundo.  E a questão da
democracia também está em debate: se
olharmos a história mundial, veremos
que a democracia acontece na Grécia e
só volta a se repetir nos Estados Uni-
dos, na Inglaterra e em alguns países
nórdicos, no final do século passado e
neste século. Existe uma série de tex-
tos, hoje, que questionam a legitimida-
de de algumas democracias, como a
francesa.

RL � Vamos falar sobre o que influi no voto
do eleitor. A mídia, por exemplo, teve peso
significativo na eleição de Fernando Collor.
Até que ponto ela influencia o eleitor?
RG � Bom, o sucesso da TV Globo é
atribuído ao fato de a TV ir atrás da
opinião pública e, no máximo, às vezes,
tomar a iniciativa de interpretá-la. As for-
ças culturais são muito fortes. Por exem-
plo, em Angola, embora exista uma per-
cepção muito forte da importância da
mídia na campanha de Eduardo Santos,
na verdade ela ocorreu porque detecta-
mos e antecipamos alguns fatores que
inevitavelmente interessavam ao eleito-
rado. Embora houvesse críticas em rela-
ção ao governo, havia benfeitorias em
áreas como habitação, educação, saúde.
Junto a isso, havia o receio da violência
da Unita. O governo ganhou as eleições
mostrando esse trabalho. No caso brasi-
leiro, existem algumas tendências que
são fortes, e a mídia certamente as identi-
fica. Embora no período pré-eleitoral
Collor tivesse apenas 4% da intenção de
votos, apresentava um potencial enorme.

Era o único governador que havia se
oposto aos seis anos de mandato do
Sarney e, efetivamente, tinha feito uma
mudança significativa no Estado de
Alagoas. Vários fatores o favoreciam.

RL � Então,  não dá para pensar que a
interferência da mídia pode distorcer a
opinião do eleitor?
RG �  Os estudos não demonstram isso.
Por exemplo, foi medido o grau de rela-
ção entre preferência de televisão e bloco
partidário nas duas últimas eleições pre-
sidenciais. Quando se cruza o grau de
preferência de televisão com a intenção
de voto, o grau de influência da Globo ou
de qualquer outra emissora é praticamen-
te zero. Collor, a certa altura, tinha 35%
da intenção de votos; Lula, 14%; e Ulisses
Guimarães, 13%; e a distribuição de pre-
ferência por canais de TV dava determi-
nado valor, 75% preferem a Globo, 10%,
o SBT, e assim por diante. Essa distribui-
ção se repetia entre os eleitores de cada
candidato. Valia para o Collor e para o
Brizola. Então, é a questão: imprensa
forma a opinião ou informa a opinião?

RL � E a questão religiosa? Qual seria o
poder de um candidato evangélico sobre o
eleitorado?
RG � Os evangélicos não pentecostais, os
tradicionalmente chamados protestantes,
formam cerca de 3 ou 4% do total do
eleitorado. Os evangélicos pentecostais,
chamados crentes, formam hoje cerca de
8% do total do eleitorado. O grau de
associação entre o voto e a religião é de
cerca de um terço. Outros dois terços
votam politicamente, desassociados da
questão religiosa.

RL � Os líderes religiosos conseguem indu-
zir o voto para governador, prefeito?
RG � Tenho a impressão de que, tomando
os protestantes e crentes, somamos 12%
do total do eleitorado. Há cerca de 10 a
15% de católicos praticantes e uma gran-
de massa de católicos não praticantes.
Entretanto, o poder das elites religiosas
para a transferência de votos é muito
baixo. Eu estimaria que, numa eleição
majoritária, os evangélicos, no total, trans-
ferem cerca de 3% de votos do total do
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eleitorado. O que é muito. Se medirmos a
transferência de votos no total do eleito-
rado, não individualmente, mas conside-
rando presidente da República, governa-
dor, prefeito, partido político, a soma
dessas lideranças transfere, no total, cer-
ca de 25% do eleitorado. Isso quer dizer
que 75% do eleitorado vota absolutamen-
te desvinculado de quaisquer lideranças.

RL � A próxima eleição vai custar mais
caro?
RG � Acho que sim. Custará mais caro,
embora com menos disponibilidade de
dinheiro. Há todo um investimento já
feito, uma estrutura de mídia já montada.
Há todo um custo anterior incorporado e
caro.

RL � Como estão as tendências de
contratação de institutos pelos candida-
tos, com a falta de dinheiro e com a
profissionalização da campanha elei-
toral?
RG � Ao mesmo tempo, temos um número
muito grande de institutos no mercado.
Há uma oferta maior. Em Belo Horizonte,
hoje, nas páginas amarelas, existem 30
institutos de pesquisa.

RL � Quantos trabalham com opinião
pública?
RG � São sete a oito os institutos de
pesquisa que têm um trabalho significati-
vo em Minas Gerais. Na eleição majoritá-
ria, existem de dois a três institutos.

RL � A nova legislação vai interferir no
trabalho dos institutos?
RG � Não houve grande alteração em
relação à legislação anterior. Do ponto de
vista das pesquisas, as alterações são
pouco significativas. Há um preceito cons-
titucional que garante o direito à informa-
ção, e para qualquer forma de cerceamen-
to existe o mandado de segurança.

RL � Qual é o percentual de eleitores que
mudaria o voto em favor de um candidato
mais bem posicionado nas pesquisas?
RG � Pela nossa experiência, ocorre o
seguinte: se o candidato estiver solida-
mente na frente, a estimativa é de um a
dois por cento do total do eleitorado. Em

situações de empate, aí, sim, aumenta a
tendência de mudança de voto. Agora,
isso não quer dizer que a pesquisa não
tenha influência. Ela funciona como uma
ponte racional de referência, desde que o
eleitor a considere válida. Se, em novem-
bro último, um instituto soltasse uma
pesquisa dizendo que Ciro Gomes estava
à frente na corrida presidencial, todo
mundo ia rir. A pesquisa tem o efeito de
precipitar ou antecipar a locação racional
do voto. Principalmente o voto útil. Quan-
do o candidato que está à frente não é o
que o eleitor quer, ele pode realocar seu
voto num candidato mais próximo do
perfil desejado e mais bem colocado nas
pesquisas ou naquele que representa uma
oposição ao primeiro.

RL � A pesquisa precipita também a rejei-
ção?
RG � Sim. Ela é uma das bases de informa-
ção com que o eleitor conta para poder
alocar o voto.

RL � Hoje é possível vencer uma eleição
majoritária sem o suporte de um trabalho
de pesquisa?
RG � Eu acredito que não, porque é uma
fonte forte de informação. Principalmente
porque o político é uma pessoa muito
hábil. Tem a capacidade, por natureza e
por vocação, de  estimar quais são os
anseios da sociedade. Através da pesqui-
sa de um instituto, ele concatena informa-
ção muito rapidamente. Isso dá uma base
de ação efetivamente diferenciada, mas,
evidentemente, não substitui a importân-
cia política das questões.

RL � Hoje o político pode encomendar
uma pesquisa para saber o que o eleitor
quer e, a partir daí,  conquistar esse eleitor
com promessas. Isso não é uma forma de
manipulação?
RG � Se o candidato atua dessa forma e
cumpre, na prática não houve nenhuma
manipulação. Não há manipulação da
pesquisa. Pode haver manipulação das
ações políticas de tal forma que não
correspondam àquilo que o eleitor dese-
ja. Agora, se ele faz a pesquisa, promete e
efetivamente cumpre, isso acaba sendo
ótimo.
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Implantação e desenvolvimento
de empresas de base tecnológica
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Economista � Rede Mineira de Incubadoras

tam da maior conscientização das
populações locais quanto à necessi-
dade de serem adotadas medidas de
proteção do meio ambiente.

Essa onda de globalização,  ine-
vitável pela falta de um binário
político que lhe possa antepor resis-
tência, obriga os países a duas op-
ções: serem meros espectadores ou
protagonistas do processo. Para o
segundo caso, há um árduo caminho
a percorrer.

A tecnologia tende a trazer o
desemprego para a mão-de-obra sem
qualificação, fato muito visível nos
países em desenvolvimento, que
buscam sua inserção no mercado
mundial eliminando as restrições
alfandegárias; desemprega sempre,
quando são introduzidas inovações
no processo industrial. Em
contrapartida, com os novos mode-
los de produção, milhares de pesso-
as são empregadas exatamente para
exercer as novas tarefas impostas
pelo avanço tecnológico.

INCUBADORA DE EMPRESAS

A
partir da década de 80,
as indústrias nacionais,
principalmente dos pa
íses em desenvolvi
mento, passam a en-

frentar novos desafios, que decor-
rem da tendência cada vez mais forte
de globalização da economia.

Além das pressões políticas
exercidas pelos países mais ricos
para a globalização dos mercados e
a eliminação das barreiras tarifárias,
são também muito importantes, como
elementos que levam à
internacionalização da economia,
tanto a crescente exigência dos
mercados consumidores, antes regi-
onais, postos diante de uma diversi-
dade elevada de produtos similares
na aparência, porém, com conteúdo
tecnológico, qualidade e preço mui-
to diferenciados, como as restrições
impostas pela legislação ambiental
às indústrias  do Terceiro Mundo, em
geral altamente poluentes. Vale lem-
brar que as limitações legais resul-

Ciclo de Debates reuniu, na Assembléia Legislativa, técnicos, cientistas e representantes
de associações e empresários, para discutir a formulação de uma política de implantação
e de desenvolvimento de parques e incubadoras de empresas de base tecnológica
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Cabe aos gestores das políticas
públicas brasileiras e a todos nós
decidirmos se queremos apenas as-
sistir a esse processo de extinção de
empregos ou se vamos buscar alter-
nativas para criar aqui esses novos
postos de trabalho gerados pelo
desenvolvimento tecnológico.

Essa indagação fundamental vem
sendo objeto de estudos por parte da
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais junto às comunidades cientí-
fica e tecnológica do Estado e do
País, a partir do Ciclo de Debates
�Implantação e Desenvolvimento de
Empresas de Base Tecnológica�,
realizado no dia 9 de dezembro de
1997.

O ciclo contou com a presença de
aproximadamente 120 técnicos, ci-
entistas e representantes de associ-
ações e de empresas de base
tecnológica, que discutiram um
temário sugerido previamente pelos
próprios participantes. Esse tipo de
evento é uma das formas de integração
do Poder Legislativo mineiro com os
diversos segmentos sociais,
objetivando colher subsídios para os
trabalhos legislativos, de forma dire-
ta e democrática.

A iniciativa de realização desse
ciclo, deflagrada por um  requeri-
mento do deputado Paulo Piau, le-
vou em consideração que uma das
respostas mais adequadas àquela
indagação seria o estabelecimento
de uma política consistente de im-
plantação e de desenvolvimento de
parques e incubadoras de empreen-
dimentos de base tecnológica, a qual
deverá estimular a criação e o cres-
cimento de novas empresas basea-
das no conhecimento científico, com
uma administração voltada para a
transferência de tecnologia e forma-
ção de recursos humanos.

Os conceitos de parques e incu-
badoras, dois instrumentos funda-
mentais de uma política para a im-
plantação e desenvolvimento de
empresas de base tecnológica, estão
hoje bem estabelecidos em nível

internacional. Os parques são enten-
didos como um empreendimento
imobiliário, com três características
básicas: são concebidos para estimu-
lar a criação e o crescimento de
novas empresas de base tecnológica
e novos negócios baseados no co-

nhecimento científico; devem ter
uma forte ligação, que envolva até a
própria operação do empreendi-
mento, com uma universidade ou um
instituto de pesquisas; e sua adminis-
tração deverá considerar sempre as
questões de transferência  de
tecnologia e de formação de recur-
sos humanos.

Vale ressaltar que tal empreendi-
mento  seria impensável há duas ou
três décadas. É  uma espécie de
distrito industrial onde o operador do
empreendimento não estaria preo-
cupado apenas com a segurança,
com a limpeza das ruas, com o
fornecimento da energia elétrica,
mas, principalmente, com aquelas
tarefas relativas à aquisição e à trans-
ferência de tecnologia e com a forma-

ção de recursos  humanos. Os parques
devem preocupar-se em atrair e
aglutinar empresas cujo capital básico
é o conhecimento científico. As in-
cubadoras de empresas  fazem
parte desse mesmo conceito e aten-
dem basicamente ao primeiro item
citado, porque são instrumentos
voltados exatamente para o estí-
mulo à geração de novos empre-
endimentos.

No Brasil, mesmo com a falta de
uma política setorial, já existem 614
empresas incubadas. Desse total,
cerca de 80% atuam nas áreas de
�software�, eletroeletrônica, mecâ-
nica, serviços especializados, quími-
ca e biotecnologia. Essas empresas
que estão nascendo hoje nas incuba-
doras brasileiras representam um
interessante processo de geração de
empregos e de rendas a partir da
capacidade inventiva das pessoas. A
ciência e a tecnologia sempre anda-
ram juntas. Agora, o que se busca é
a sua aproximação também com a
atividade econômica. Vale lembrar
que o País tem uma estrutura de
ciência e tecnologia razoavelmente
bem montada. Os valores investidos
aqui, se comparados aos de outros
países em desenvolvimento, são con-
sideráveis, ainda que insuficientes.

Mas, se há uma estrutura razoá-
vel, quais são os entraves enfrenta-
dos pelas empresas de base
tecnológica? Alguns desses aspectos
foram abordados pelo empresário
Guilherme Emrich, da Biobrás, em
sua palestra. Segundo ele, levanta-
mento feito nos EUA, há alguns anos,
mostrou que 80% das falências de
empresas de base tecnológica não se
deviam a questões de tecnologia,
mas, sim, a problemas de gestão.
Então, é muito importante a concen-
tração de esforços na capacidade de
gestão, principalmente em países
como o nosso. Não basta a formação
universitária, com mestrado ou dou-
torado. O problema gerencial é uma
questão de educação continuada.
Outro aspecto interessante é que as
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empresas de base tecnológica, quan-
do começam, não precisam de finan-
ciamento, mas, sim, de capital. Os
recursos para o financiamento vêm
numa etapa posterior, quando já
existe um projeto, uma fábrica e um
produto. No momento inicial, essas
empresas precisam de capital. No
mundo todo, as experiências bem-
sucedidas de captação de recursos
para empresas de base tecnológica
utilizam um mecanismo chamado de
�venture capital�, em que se atrai
capital de risco de pessoas que
tenham a capacidade de inovação e
de gestão da inovação.

Por último, é importante lembrar
as palavras do secretário de Estado
de Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais, Ivan de Moura Campos, du-
rante a abertura do ciclo de debates

da Assembléia Legislativa: �Estabe-
leceram-se, então, dois paradigmas
com os quais nós temos que conviver
hoje. De um lado, o technologic
push, que é a tecnologia empurran-
do o entorno, o contorno do conhe-
cimento e oferecendo novos resulta-
dos que podem ser aplicados em
produtos ou em processo; de outro,
e hoje esta é a força dominante, o
chamado market pool,  que é o
mercado puxando, definindo neces-
sidades sociais e de consumo, nem
sempre prementes. O governo pre-
cisa entender esses dois mecanis-
mos com bastante profundidade. O
exagero em qualquer dos dois lados
pode levar ao desenvolvimento de
políticas que não são as mais adequa-
das. Por exemplo, o respeita dema-
siado ao technologic push pode fi-

nanciar a oferta de resultados
tecnológicos sem o cuidado neces-
sário de administrar uma demanda
que lhe dê vazão. De outro lado,
pesquisas voltadas exclusivamente
para as demandas do mercado levam
ao risco de se ter os grupos acadê-
micos trabalhando quase que como
um balcão de negócios a serviço do
imediatismo do mercado. A arte e a
ciência de fazer política de ciência e
tecnologia implicam uma perma-
nente procura. Estamos hoje em
busca desse tipo de articulação entre
governo, empresariado e academia;
estamos em busca de um equilíbrio
adequado entre esses dois
paradigmas e esses dois princípios.
Tecnologia sem cliente é uma coisa
inútil. Ciência não tem que se preo-
cupar com o cliente, tecnologia sim.

AAssembléia Legislativa organi
zou um encontro envolvendo
todas as instituições, públicas

e privadas, que desenvolvem ou trans-
ferem tecnologia. O objetivo foi dar
um impulso ao projeto de incubadoras
de empresas no Estado de Minas Ge-
rais, a exemplo do que vem acontecen-
do nos países desenvolvidos.

Minas Gerais possui um aparato
institucional e de profissionais envol-
vidos com Ciência e Tecnologia inve-
jável. São 12 universidades e faculda-
des, vários institutos públicos e priva-
dos de pesquisa, gerando conheci-
mento, que é o principal insumo para
o desenvolvimento econômico e soci-
al de um povo.

Cabe ao governo do Estado, como
já está sendo manifesto, associar-se a
todos esses cérebros privilegiados e
promover o nascimento de novas em-
presas e novos empresários. Novos
serviços e novos produtos poderão
ser a base do desenvolvimento local,
regional e estadual.

A incubadora de empresas é um

espaço reservado, acoplado ao insti-
tuto de pesquisa, que abriga as no-
vas iniciativas tecnológicas e as no-
vas iniciativas pessoais e empresari-
ais. Ali, o incubado recebe toda a
orientação técnica, gerencial e de
mercado que prepara a empresa/
semente para competir, lá fora, no
mundo dos negócios.

A realidade nos mostra que o
emprego formal, de carteira assina-
da, está cada vez mais reduzido. O
jovem estudante, o recém-formado,
poderá ter à sua disposição um ins-
trumento de trabalho, não tendo que
ser necessariamente um empregado.
Da mesma forma, cada membro da
sociedade poderá deixar de ser em-
pregado e se tornar patrão ou mes-
mo aperfeiçoar o seu sistema de
produção da incubadora de empre-
sas.

Dessa forma, Minas Gerais pode-
rá colocar novos serviços e novos
produtos à disposição da comunida-
de, sobretudo diminuindo a depen-
dência da importação.

Encontro impusiona projetos de incubadoras de Empresas

IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
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A coordenação das atividades no
sentido de promover o desenvolvi-
mento científico e tecnológico é um
papel que o Governo tem, ao colocar
recursos do contribuinte para o de-
senvolvimento social do País; dessa
forma é preciso perseguir, com um
afinco obsessivo, a questão de en-
contrar o foco.�

Incubadora � As incubadoras de
empresas de base tecnológica têm
por objetivo apoiar a criação e o
desenvolvimento de novas empre-
sas por meio de suporte tecnológico,
administrativo e operacional, a custo
subsidiado e racionalizado. Visam,
também, oferecer o impulso inicial a
boas idéias, locais e nacionais,
para geração de produtos e servi-
ços, propiciando respaldo básico
para sua maturação e pleno desen-
volvimento.

As incubadoras podem ser
visualizadas como centros de negó-
cios. Nelas, empresários inovadores
são acolhidos, e a eles são oferecidos
treinamento e consultoria especi-
alizada em marketing, planejamen-
to, qualidade e finanças, entre ou-
tros. As empresas incubadas com-
partilham entre si os custos de loca-
ção e de infra-estrutura física, admi-
nistrativa e operacional, como secre-
taria, vigilância e limpeza.

Os principais parceiros que apói-
am a criação e dão suporte ao desen-
volvimento de incubadoras no Brasil
são as entidades de fomento cientí-
fico e tecnológico, como a Fapemig;
os bancos de desenvolvimento, como
o BDMG; os centros de pesquisa e as
universidades; as associação empre-
sariais, como a Fiemg; o Sebrae; e o
poder público, que age como indutor
desse processo (prefeituras e secre-
tarias de Estado).

Experiências � A importância do
desenvolvimento de novas
tecnologias em todo o mundo fez
com que governos, universidades e
centros de pesquisa investissem em
incubadoras de empresas, parques e

pólos tecnológicos. Dessa forma, a
bem-sucedida experiência america-
na  do início da década de 50
impulsionou esse movimento. Além
dos EUA,  também o Canadá, o Japão,
o México, a Inglaterra e a França
iniciaram um processo de implanta-
ção de empresas de geração e uso
intensivo de tecnologia.

Existem hoje,no mundo, aproxi-
madamente, 1.300 empreendimen-
tos dessa natureza, entre parques,
pólos e incubadoras de empresas de
base tecnólogica. Nos EUA, cerca de
40% desses empreendimentos são
públicos, 13% estão vinculados a
universidades, e 12% são financia-
dos por instituições privadas.

No Brasil, esse movimento é
relativamente recente. Foi a partir da
década de 80 que ocorreram as
primeiras experiências de apoio a
empresas de uso intensivo de
tecnologia, no formato de incubado-
ras. Ao longo dos anos, essas inicia-
tivas têm tido graus diferenciados de
êxito devido, principalmente, à gran-
de dificuldade encontrada pelos
empreendedores de obter apoio
institucional e financeiro para o de-
senvolvimento de projetos. Hoje,
estão em atividade mais de 60 incu-
badoras de empresas de base
tecnológica, tendo como principais
áreas de atuação a informática, a
química e a eletroeletrônica.

Rede Mineira de Incubadoras � A
Rede Mineira de Incubadoras tem o
objetivo de apoiar as entidades pro-
motoras de Empreendimentos de
Base Tecnológica (EBT), criando
empregos, gerando riquezas e cola-
borando para o desenvolvimento de
Minas Gerais, em consonância com
as diretrizes do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI).

Para tanto, a rede pretende fo-
mentar o intercâmbio entre incuba-
doras, parques e tecnópolis do Esta-
do; promover mecanismos de trans-
ferência de tecnologia entre univer-
sidades, centros de pesquisa e em-
presas de base tecnológica; desen-
volver projetos ligados ao fomento
de incubadoras, parques, polós e
tecnópolis, inclusive identificando
áreas de cooperação; e realizar cur-
sos, encontros, seminários e
workshops ligados a assuntos de
interesse setorial.

A concepção de uma rede de
convivência e troca de experiências
foi motivada pela premente neces-
sidade de integrar as ações de apoio
ao desenvolvimento de empreendi-
mentos de base tecnológica em Mi-
nas Gerais. A Rede Mineira de Incu-
badoras possibilitará a capacitação
industrial e, como conseqüência, a
consolidação de mecanismos eficien-
tes de crescimento da competitividade
da indústria mineira.

Associação desenvolve programas de treinamento
de equipes de empresas de bases tecnológicas

Criada em 1987, a Associação
Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos de
Tecnologias Avançadas (Anprotec)
tem como objetivos disseminar, no
País, o projeto de parques, incuba-
doras e empreendimentos de base
tecnólogica. A entidade procura
multiplicar essas experiências, esti-
mular a parceria entre as universi-
dades, centros de pesquisa e em-
presas, além de criar instrumentos

de suporte financeiro para as em-
presas emergentes.

A associação desenvolve pro-
gramas regionais de treinamento e
eventos voltados para o aprimora-
mento das equipes que trabalham
com empresas de base tecnológica,
além de promover, anualmente,
dois eventos nacionais: o �Seminá-
rio Nacional sobre Parques
Tecnológicos e Incubadoras de
Empresas� e um workshop  temático.

IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
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EDUCAÇÃO

O Legislativo e as questões
educacionais básicas do Estado

Nos dois últimos anos, o País ganhou instrumentos jurídicos e definiu as bases de um novo
modelo de política educacional que leva em conta  o financiamento do ensino, a formação
de professores e atribui à escola e à comunidade maiores responsabilidades

Francina Maria Monteiro Ribeiro

Consultora da Área de Educação da Consultoria Temática da Alemg

D
os Poderes do Estado,
sem dúvida, é o
Legislativo que está
mais próximo dos pro-
blemas quotidianos dos

cidadãos e que recebe, em primeiro
lugar, o impacto de certas medidas
que atingem a sociedade. Conscien-
te disso, a Assembléia Legislativa de
Minas vem assumindo, cada vez
mais, sua função de órgão de resso-
nância dos grandes temas de reper-
cussão social, sejam eles de origem
regional, sejam de âmbito nacional.

Entre esses, merece destaque a
proposta de um novo modelo de
política educacional para o País,
formulada em três instrumentos jurí-
dicos básicos, nos quais se encon-
tram delineados os principais objeti-
vos e as metas dessa política para os
próximos anos.

O primeiro dos instrumentos,  pela
ordem cronológica, e também por
sua procedência hierárquica, foi a
Emenda Constitucional nº 14, edita-
da pelo Congresso Nacional em 12/
9/96,  que modificou os arts. 34, 208,
211 e 212 da Constituição Federal,

dando ainda nova redação ao art. 60
do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias.

Essa emenda introduziu mudan-
ças significativas no financiamento
do ensino fundamental, interferindo
diretamente na administração das
receitas vinculadas à educação, esta-
belecendo um valor médio mínimo
por aluno e redistribuindo entre o
Estado e seus municípios um
percentual dos recursos vinculados à
educação.

De acordo com as novas determi-
nações constitucionais aí
estabelecidas, até o ano 2006 o
Brasil deverá ter alcançado a
universalização do ensino funda-
mental, ou seja, até essa data todos
os brasileiros escolarizáveis, em prin-
cípio, terão cursado ou estarão cur-
sando esse nível de ensino, e, con-
seqüentemente, o analfabetismo
deverá ter sido erradicado do territó-
rio nacional.

À emenda constitucional referi-
da, seguiu-se a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB),
sancionada em dezembro de 1996,
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após longa tramitação no Congresso
Nacional. No texto final, que resultou
da fusão de dois projetos polêmicos,
predominou a versão do Senado, na
forma que lhe deu seu relator, o
professor Darcy Ribeiro.

A LDB é uma lei cheia de novi-
dades, que valoriza a liberdade de
ensinar e de aprender,  a prática
social do aluno, a criatividade e a
capacidade inovadora dos educado-
res, atribuindo à escola e à comuni-
dade maiores responsabilidades na
formulação das atividades pedagó-
gicas e curriculares e na gestão dos
recursos financeiros.

Para que o texto da nova lei se
tornasse mais conhecido da popula-
ção, a Assembléia Legislativa, em
colaboração com a Secretaria de
Estado da Educação e com o Conse-
lho Estadual de Educação, promo-
veu, no primeiro semestre do ano
passado, um ciclo de debates que
teve como resultado prático o enca-
minhamento de sugestões trazidas
das diversas regiões do Estado, com
a finalidade de fornecer ao Conselho
Estadual de Educação subsídios à
formulação de suas normas gerais,
dentro das suas competências no
âmbito estadual.

Completa o conjunto de normas
federais sobre a educação a Lei nº
9.424, também de dezembro de
1996, que estabelece normas para a
operacionalização do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério, criado pela Emen-
da nº 14, questão que foi, certamen-
te, uma das  mais discutidas durante
o ano passado.

Esse fundo, embora destinado
especificamente ao ensino funda-
mental, interfere nos critérios de
manutenção de todos os níveis de
ensino oferecidos pelo poder públi-
co, levando cada Estado e seus mu-
nicípios a repensarem seus projetos
e sua programação financeira, no
tocante aos investimentos a serem
aplicados na educação.

Quando se reflete a respeito do
ensino público brasileiro, a questão
de seu financiamento aparece como
um problema de base que perpassa
toda a história da educação no Brasil,
revelando ora a ausência de um
projeto de promoção social e cultural

dos grupos menos favorecidos da
sociedade, ora a fragilidade de polí-
ticas públicas pretensamente demo-
cráticas que deixaram à margem do
processo de construção da cultura
nacional um contingente numeroso
de indivíduos componentes de um
quadro vergonhoso para a Nação,
que chegou a ser colocada entre as
que ostentam os maiores índices de
analfabetismo.

E, assim, chegou-se às portas do
sexto século de colonização do Bra-
sil com profundas desigualdades
sociais e regionais, cujas raízes se
alimentam, em grande parte, da falta
de educação básica acessível a to-
dos, acentuando-se com essa carên-
cia a distância abissal entre os que
terão melhores oportunidades eco-

nômicas, sociais e culturais e aqueles
que estarão fora de qualquer possi-
bilidade de inserção e ajustamento
ao novo modelo de sociedade que já
se instalou e que, certamente, irá
predominar no início do próximo
milênio.

Foi a partir desse prognóstico
sombrio que o governo federal inter-
feriu no sentido de promover a
concentração dos esforços públicos
na meta de universalizar a oferta do
ensino fundamental em um prazo de
dez anos.

O fundo criado destina-se ao
financiamento do ensino da 1ª à 8ª
séries, tomando-se como unidade o
aluno matriculado na rede pública,
ao qual se atribuiu um valor médio
mínimo, válido em todo o território
nacional.

No que se refere à valorização do
magistério, foi pensada, inicialmen-
te, a definição de um piso salarial,
que acabou por não se concretizar.
Ficou, no texto legal, a
obrigatoriedade de que, em cada
Estado e em cada município, seja
definido um plano de carreira para o
professor e sejam criadas condições
para a melhoria de sua qualificação
profissional.

Não se trata, segundo as palavras
do ministro da Educação, Paulo Re-
nato de Souza, de um fundo do
Estado, mas de um fundo no Estado,
ou seja, a distribuição dos recursos
ocorrerá entre o governo estadual e
as administrações municipais, pro-
porcionalmente ao número de matrí-
culas nas respectivas redes de ensi-
no.

Questões práticas surgem quan-
do se pensa na operacionalização
dos recursos do Fundão, como ficou
conhecido o instrumento aqui refe-
rido, destacando-se aquelas que di-
zem respeito, diretamente, à repar-
tição das responsabilidades entre o
Estado e os municípios. Inúmeras
dúvidas se instalaram, principalmente
entre os administradores municipais,
duplamente surpreendidos: primei-
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ro, com a retenção de uma parcela
significativa de suas receitas, equi-
valente a 15% de todos os recursos
provenientes de transferências; se-
gundo, com o desencadeamento,
pelo governo estadual, do processo
de  municipalização do ensino fun-
damental. Esse processo prevê a
atribuição, ao  município,  de maio-
res responsabilidades pela oferta e
manutenção do ensino público obri-
gatório, concentrando-se o Estado
progressivamente na expansão da
oferta da escola de nível médio.

Ainda que a legislação não faça
referência explícita à
municipalização, preferindo a LDB a
expressão �regime de colaboração�
entre Estados e municípios, a inter-
pretação da �lei do fundo� acaba por
induzi-la, considerando-se que o
retorno dos recursos retidos será
proporcional ao número dos alunos
mantidos em cada uma das redes de

ensino.
Interpretações e posicionamentos

conflitantes, temores dos dirigentes
municipais e incertezas dos profissi-
onais de ensino quanto à sua situação
funcional em face das mudanças
pretendidas revelaram a necessida-
de de se promover um amplo debate
público em que todas as partes
interessadas  fossem trazidas à dis-
cussão, aberta à participação de toda
a comunidade educacional.

Esse objetivo norteou a organiza-
ção do fórum �Educação sob a Nova
Legislação�, que a Assembléia
Legislativa realizou nos dias 16 e 17
de outubro passado, com o
envolvimento da Secretaria de Esta-
do da Educação, da  Federação Mi-
neira de Associações Microrregionais
de Municípios (Femam), da União
dos Dirigentes Municipais de Educa-
ção (Undime) e do SindUte, repre-
sentando os servidores da rede esta-

dual de ensino, além de pais de
alunos e de quantos, direta ou indi-
retamente, estivessem interessados
na discussão do tema.

O fórum foi aberto pelo presi-
dente da Assembléia, deputado
Romeu Queiroz, que destacou a
importância do município na federa-
ção brasileira, passando a palavra ao
primeiro expositor, o professor João
Monlevade, presidente do Conselho
Nacional de Educação.

Monlevade falou da impossibili-
dade de se alcançar o desenvolvi-
mento sociocultural esperado sem
que seja dada prioridade ao ensino
público e gratuito de qualidade,
apontando como aspecto positivo da
nova legislação a criação dos siste-
mas municipais de educação, que
significariam, para ele, tanto o forta-
lecimento do ensino nos municípios
quanto a concretização de autono-
mia local no setor. O ponto crítico do
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Fundão, conforme seu ponto de vista,
estaria no baixo valor médio por aluno
estabelecido pelo governo federal,
que, para ele, está diretamente relaci-
onado à constante e progressiva
�desresponsabilização� das adminis-
trações federais para com a educação
básica, com repercussão direta na
qualidade do ensino oferecido.

A exposição seguinte ficou a
cargo da professora Glaura Vasquez,
do Conselho Estadual de Educação,
que demonstrou uma expectativa
positiva com relação ao momento
educacional por que passa o País, em
que se percebe, pela primeira vez,
a tendência para um processo de
descentralização e desregula-
mentação, abrindo espaço para a
ação criativa e a iniciativa do profes-
sor e dando ao aluno novas oportu-
nidades, em que suas experiências e
seu conhecimento obtido fora da
educação formal sejam aprovei-
tados.

Nesse contexto, são atribuídas
maiores competências pedagógicas
e administrativas à escola e à comu-
nidade, que se tornam responsáveis
por suas propostas pedagógicas.

A palestrante explicou, ainda, o
funcionamento do fundo como me-
canismo de redistribuição de receita,
dando exemplos de municípios que
teriam a ganhar ou a perder recursos
e de como evitar ou minimizar as
perdas, e lembrou que a
municipalização oferece diversas
possibilidades, ou seja, pode ser
assumida em graus diferentes, de
acordo com a realidade de cada
município.

O secretário de Estado da Educa-
ção, João Batista dos Mares Guia,
enfatizou, em sua palestra, a política
educacional do Estado, na qual a
municipalização do ensino funda-
mental é colocada como condição
para a viabilização de outras metas,
na medida em que seriam liberados
recursos a serem destinados, princi-
palmente, à expansão do ensino
médio,  prioridade do atual governo.

Os demais componentes da mesa
também expuseram suas interpreta-
ções do tema, enfocando os aspectos
que lhes diziam respeito mais dire-
tamente, tendo havido intensa parti-
cipação dos deputados e das pessoas
presentes no Plenário.

No encerramento, foram apre-
sentadas sugestões com vistas ao
aperfeiçoamento do projeto de lei
de autoria do deputado Gilmar Ma-
chado que define normas gerais para
o processo de municipalização.

Pela análise dessas sugestões,
pôde-se comprovar que as princi-
pais dificuldades para a
implementação da municipalização
estão concentradas em três grupos:
aquelas que dizem respeito às ques-
tões patrimoniais, como os procedi-
mentos a serem adotados na aliena-
ção de bens do Estado para os
municípios; as de natureza financei-
ra, em que se destacam os aspectos
relacionados com as despesas a se-
rem assumidas pelos municípios,
basicamente com a manutenção de

uma rede escolar ampliada, sem que
se tenha uma idéia clara dos custos
atuais e futuros que estariam sendo
absorvidos, sobretudo no tocante aos
gastos com o pessoal; finalmente, a
questão mais complexa e de reper-
cussões mais amplas, que é a relativa
à situação funcional de professores
e demais pessoas a serem atingidas
pela medida.

Nisso estará, certamente, confor-
me ficou demonstrado, a grande
dificuldade para a implementação
das novas regras, pois se estará
alterando a vida profissional e pes-
soal de um grande contingente de
servidores que, historicamente, já
vem contabilizando significativas
perdas.

O evento repercutiu em todo o
Estado, conforme se constatou pelas
inúmeras solicitações dirigidas à
Assembléia para que fosse repetido,
uma vez que, em vista das limitações
de espaço, muitos interessados não
puderam estar presentes.

Diante dos apelos recebidos, e na
impossibilidade de se atender a to-
dos, a solução encontrada foi a rea-
lização de uma teleconferência so-
bre o mesmo assunto, levando aos
interessados, nos locais que rece-
bem imagem por satélite, as infor-
mações e os esclarecimentos dese-
jados.

Em síntese, do que foi dito e
discutido, chegou-se a algumas res-
postas, mas permanecem dúvidas
que só deverão ser resolvidas no
processo de implementação das
novas regras, quando os procedi-
mentos adotados na sua
operacionalização se tornarem roti-
neiros.

Sendo a realidade de cada muni-
cípio única, não há como se pensar
em sugestões aplicáveis a todos, a
não ser uma recomendação: que
cada qual avalie com bastante caute-
la as próprias condições, bem como
as cláusulas do convênio a ser firma-
do com o Estado, caso opte pela
municipalização. n
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O diretório não partidário, o Legislativo
municipal e o ombudsman1
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A
Constituição brasileira
estabelece um novo
modelo de federalismo,
onde estão incluídos,
como entes federados,

além da União e dos Estados-mem-
bros, os municípios e o Distrito
Federal.

Esse dispositivo, por muitos criti-
cado, estabelece uma federação com
três círculos de poder, sendo que, na
esfera menor de poder, existe uma
federação de municípios. Sem dúvi-
da, a fórmula constitucional é tão
inovadora em organização estatal
que hoje se reflete, por exemplo, na
Bélgica, que, de um Estado unitário,
transformou-se em uma federação
com três níveis.

Talvez o papel mais importante
desse modelo tenha sido o de levar
a discussão constitucional até os
municípios, que tiveram que elabo-
rar suas Constituições ou, na denomi-
nação da Constituição Federal, Leis
Orgânicas municipais.

Seguindo-se à avalanche de ações
diretas de inconstitucionalidade, mo-
vidas pelos prefeitos que tiveram seu
poder extremamente reduzido, de
forma inconstitucional, pelos
Legislativos municipais com poderes
constituintes, as assembléias constitu-

intes municipais limitaram-se a repetir
as Constituições Federal e Estadual, e
esta última, por sua vez, passou a
repetir a Constituição Federal.

Além da importante valorização
da Constituição Federal, o novo
modelo constitucional de federação
não goza dos autênticos princípios
federativos, resultando daí
estruturação muito mais próxima de
um Estado unitário do que propria-
mente de federação.

Os constituintes, ao detalharem a
organização dos Estados e municípi-
os, limitaram, extremamente, a com-
petência destes diante da União,
descaracterizando a forma de Estado
que procuraram estabelecer, e inclu-
sive proteger, transformando-a, até
mesmo, em cláusula pétrea.

Exemplo do apego ao centralismo
está em dispositivos constitucionais
como o artigo 22, que estabelece
competências legislativas privativas
da União, admitindo, em seu pará-
grafo único, a hipótese de delegação
dessas competências aos Estados-
membros. Somente a lei comple-
mentar, sobre questões específicas e
nos limites por ela estabelecidos,
tratará da matéria. Note-se que mui-
tas das competências elencadas como
privativas da União deveriam, em

PARTIDO

A Constituição limitou a competência dos municípios, reforçando a tendência centralizadora
da União. A busca da descentralização, para resgatar os princípios federativos, pode
passar pela criação de um modelo diretorial  e pela instituição da figura do ombudsman
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uma federação, ser dos Estados ou
municípios.

A forma de Estado é protegida no
artigo 60, parágrafo 4º, inciso I.
Entretanto, a limitação material do
poder constituinte derivado de re-
forma da Constituição, seja através
de emenda ou revisão, proíbe a
deliberação de emendas tendentes a
abolir a forma federativa.

O aperfeiçoamento da federação
não é, pois, impossível, podendo-
se, através de emendas, alterar o
sistema de governo do município,
enxugando a Constituição de seus
excessos e aumentando, assim, o
poder municipal.

Passemos, então, à análise da
nova organização municipal, que
permite canais mais democráticos de
participação.

Percebe-se que, através da refor-
ma da Constituição, podemos aper-
feiçoar o federalismo, aumentando o
grau de descentralização e com isto
ampliando o poder dos municípios e
Estados, deixando para essas esferas
de poder a decisão sobre seu sistema
de governo.

Entendemos que o sistema mais
adequado e mais democrático é o
sistema diretorial, que tem como
uma de suas qualidades um Poder
Executivo não personalista,
colegiado e submisso à vontade do
Legislativo, uma vez que se encontra
dentro do Poder Legislativo, ou seja,
é um órgão deste.

Não há contradição no fato de
existirem, nas esferas de poder,
sistemas de governo diferentes. Pode
o Estado adotar sistema diferente da
União e os municípios empregarem
sistema diferente do Estado e da
União. Não haveria também proble-
ma na adoção de diferentes sistemas
de governo no nível municipal da
federação brasileira.

Ideal seria, entretanto, encontrar
parâmetros comuns para a definição
do sistema de governo diretorial nos
municípios, podendo existir, entre-
tanto, variações na organização des-

se sistema de município para muni-
cípio, o que é absolutamente saudá-
vel e recomendável.

Em linhas gerais, o diretório mu-
nicipal teria como característica a
existência de órgão colegiado, re-
presentativo da sociedade local, for-

mado por técnicos e pessoas de
ilibada reputação, que necessaria-
mente não precisam pertencer a
partido político, escolhidos direta-
mente pelo povo ou, indiretamente,
pela competente casa legislativa.

O diretório, uma vez escolhido,
não poderá ser destituído pelo
Legislativo, assim como não poderá
ser dissolvido por este. A única
hipótese de  destituição do diretório
seria através de pedido fundamenta-
do do ombudsman municipal, que,
representando o interesse dos elei-
tores, poderia convocar plebiscito
para resolver sobre a destituição do
Executivo e a dissolução do
Legislativo.

Em tempos de funcionamento
normal dos poderes, no caso de

divergência entre Executivo e
Legislativo, prevalecerá a vontade
do último, sendo que, em situações
especiais, poderá o ombudsman

determinar a submissão da questão à
apreciação popular, através de refe-
rendo ou de plebiscito, dentro dos
limites legais.

Referendo e plebiscito � O ple-
biscito e o referendo são mecanis-
mos de democracia direta em que a
população opina sobre determinada
questão. Esses mecanismos de par-
ticipação popular podem diferenci-
ar-se na doutrina. No Direito brasilei-
ro, na vigência da Constituição de
1988, pela oportunidade em que
ocorrem e pela complexidade de um
e de outro mecanismo, são necessá-
rias práticas e reflexões sobre a
conveniência desses institutos nas
formas democráticas participativas.
Importante, entretanto, é ressaltar
que não há uniformidade nos textos
constitucionais como na doutrina,
inclusive quanto à utilização dessas
expressões.

No ordenamento constitucional
vigente, o plebiscito tem o sentido
de submeter à apreciação direta da
vontade popular determinada ques-
tão simples, não se chegando ao
detalhamento de sua normatização,
uma vez que o plebiscito precede
uma decisão importante ou a elabo-
ração de uma lei ou a reforma da
Constituição.

Em 1993, o Brasil teve o seu
primeiro e até agora único plebiscito
na vigência da Constituição de 1988,
quando se submeteu à vontade po-
pular a escolha sobre forma de go-
verno, se monarquia ou república, e
sistema de governo, se parlamenta-
rismo ou presidencialismo, com a
vitória dos dois últimos, mantendo-
se, por isto, a forma e o sistema
preexistentes.

Note-se que, nesse caso, pergun-
tou-se apenas se a população dese-
java um ou outro sistema e forma de
governo, não sendo definido ou
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submetido à apreciação popular quais
seriam os mecanismos de funciona-
mento de um e outro. O plebiscito
vincula os atos posteriores, deixan-
do, entretanto, os legisladores ou
mesmo o chefe de governo, quando
for o caso, livres para decidir como
será regulamentada ou implementada
a decisão que se tomou no plebisci-
to. Dessa forma, se a opção do povo
fosse pelo sistema parlamentar, os
constituintes derivados estariam obri-
gados a alterar a Constituição para
adoção do sistema parlamentar, não
existindo, entretanto, vinculação
sobre os detalhes de seu funciona-
mento, devendo ser  assegurados,
obviamente, apenas os mecanismos
básicos de queda do gabinete e
dissolução do Parlamento.

O referendo, ao contrário do
plebiscito, consiste na submissão de
um texto de lei à apreciação popular.
O texto de lei � que pode ser  a
Constituição, uma lei complementar
ou uma medida normativa qualquer
� só entra em vigor se aprovado pela
maioria dos votantes no referendo.

O questionamento que se coloca
num referendo é, portanto, muito
mais complexo que o de um plebis-
cito, que consiste num �sim� ou
�não� a uma idéia genérica.

O referendo depende da aprecia-
ção, por parte da população, de um
texto integral de uma Constituição, ou
de uma lei, devendo por isto existir
uma análise detida e cautelosa do
texto, exigindo nos dois casos, mas de
forma ainda mais relevante no segun-
do caso, uma população bem-infor-
mada e educada, possuindo o grau de
informação e formação necessário
para a compreensão do texto a ser
apreciado e das conseqüências decor-
rentes de sua aprovação.

O plebiscito e o referendo exi-
gem uma população cidadã, porta-
dora de direitos que são pressupos-
tos básicos para qualquer democra-
cia, como o direito à saúde e à
educação. Além desses direitos, é
necessário o sentimento de se sentir

cidadão, ou seja, de se integrar como
parte de uma comunidade e se inte-
ressar pela sua construção e perma-
nente evolução. Esse sentimento não
se constrói facilmente, e o espaço
onde ele pode se desenvolver é o
município. O município é o espaço

da cidadania, devido à proximidade
daqueles que necessitam das solu-
ções concretas de seus problemas.

O perigo desses mecanismos di-
retos de democracia é sua utilização
em meio a uma população
desinformada ou incorretamente in-
formada. O plebiscito, por exemplo,
foi mecanismo de legitimação de
governos autoritários em vários pa-
íses, sendo exemplos históricos a
ascensão de Napoleão e de Hitler ao
poder e o longo período de ditadura
de Stroessner no Paraguai, mais re-
centemente.

Nesse sentido, Pinto Ferreira alerta
para o uso do plebiscito como
legitimador de regimes autoritários:

�Como exemplo de incitação ao
autoritarismo, citam-se os plebisci-

tos da era napoleônica, que foram
realizados por três vezes: em 1880,
buscando apoio público para a reti-
ficação de uma nova Constituição;
em 1802, a fim de conferir a Napoleão
o título de cônsul vitalício; e em
1804, para o efeito de confirmar
Napoleão no título de imperador dos
franceses. São de se mencionarem
os plebiscitos de Hitler no início de
seu governo, que lhe eram favorá-
veis, aniquilando a democracia e
endeusando o nazismo.� ²

Bernard de Chantebout observa o
papel desses mecanismos de demo-
cracia semidireta na França, referin-
do-se à república plebiscitária de
1962 a 1969, período marcado por
dois referendos e uma eleição pre-
sidencial. Esse período é caracteri-
zado por massacrante preponderân-
cia da instituição presidencial: o
chefe de Estado toma as decisões em
nome do governo, impondo-se ao
Parlamento, que deixa de ter valor.
Quanto ao povo, este está ao lado do
presidente nessa república
plebiscitária, em parte cúmplice, em
parte enganado, até o repentino
despertar de maio de 1968.³

Juan Ferrando Badia alerta para a
transformação do plebiscito de um
instrumento democrático em um
mecanismo de exercício autoritário,
dos poderes falsamente legitimados:

�En Suiza, las palabras plebiscito
y referendum son sinonimos; en
Francia, se llama plebiscito al voto
sobre un hombre, referendum, al
voto sobre un problema. Desde
Napoleón, el plebiscito ha sido uno
de los medios para emascarar un
gobierno personal bajo una aparencia
democrática, pués el referendum
puede facilmente convertirse en
plebiscito si el pueblo escoje la
función en función del hombre que
se dirige a él.

Al permitirse pasar por encima
del Parlamiento para consultar
directamente a la nación, el referen-
dum siministra al jefe del Estado (o
de gobierno) el medio de hacer
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popular y desviar el regime hacia el
gobierno personal�.4

A democracia plebiscitária não
oficial, legitimadora de medidas au-
toritárias, é algo de novo nos Estados
atuais. Os governos se amparam em
pesquisas de opinião, permanente-
mente realizadas e divulgadas quan-
do do interesse em legitimar suas
ações, nos mais variados campos.

A imprensa também utiliza esses
mecanismos de pesquisa de opinião
pública, influenciando ou pressio-
nando governos, através da indução
da população a determinadas posi-
ções.

Essa é a grande distorção de um
mecanismo democrático, que serve
a interesses que não são os públicos,
legitimando prática através da farsa
da democracia plebiscitária.

No Brasil dos anos 90, onde o
desemprego, a violência urbana e a
rural são crescentes, num ambiente
de insegurança que beira o caos
social, muitas medidas
inconstitucionais e ofensivas aos di-
reitos básicos do ser humano pode-
rão ser legit imadas por uma
pseudodemocracia plebiscitária não
oficial, por meio de questionamentos
direcionados em indagações de ins-
titutos de pesquisa de opinião, que
hoje proliferam em todo o mundo,
influenciando o resultado de elei-
ções e justificando, por seus
percentuais, medidas autoritárias de
governos. No Brasil, essa prática é
notória e está nos noticiários da
televisão com muita constância. A
televisão é um veículo de comunica-
ção que influencia muito mais os
sentidos e sentimentos do que a
razão, pois não permite e não con-
cede tempo para a discussão e refle-
xão sobre a importância dos aconte-
cimentos, em razão do número e da
velocidade das informações ofereci-
das, já pensadas e prontas para,
simplesmente, serem reproduzidas
pelo telespectador.

O plebiscito a que nos referimos,
entretanto, por ocorrer na esfera

municipal, trata de questões que
afetarão imediatamente, e de forma
sensível, a população local. Acom-
panhado de toda a mudança estrutu-
ral do Estado e da sociedade, com a
criação de mecanismos de controle
social dos meios de comunicação e

de espaços de desenvolvimento da
cidadania, pode efetivamente, nes-
se caso específico, tornar-se impor-
tante mecanismo de democratização
do poder local.

O ombudsman e a democracia �

Para o nosso trabalho, interessa a
figura do ombudsman (ou podemos
chamá-lo de �ouvidor�, ou ainda de
�provedor de Justiça�) como institui-
ção que, pertencendo à estrutura do
Estado, tem autonomia suficiente �
e, portanto, compromisso apenas
com a vontade popular e a ordem
constitucional e seus princípios �
para atuar como o canal mais ágil e
sensível de comunicação entre os
poderes do Estado e o povo.

A figura do ombudsman tem

função específica e extremamente
importante na esfera municipal,
onde, próxima à coletividade, pode
expressar o sentimento popular
em diversos momentos do funcio-
namento dos órgãos estatais e do
seu relacionamento com a socieda-
de civil.

Não pretendemos sugerir a ado-
ção do ombudsman como nos países
nórdicos, ou como em qualquer ou-
tro modelo. A idéia de inserir esse
mecanismo nas várias esferas da
federação, e especialmente no mu-
nicípio, deve ter função específica
que se adeque à realidade de cada
comunidade ou região, dentro da
sistemática constitucional que esta-
belece um Ministério Público extre-
mamente ativo, como fiscal da lei e
da Constituição, defensor dos direi-
tos individuais, sociais e difusos,
indisponíveis, portanto, importante
mecanismo de defesa dos direitos
humanos.

A Constituição estabelece, ain-
da, como defensor dos direitos do
povo a Defensoria Pública, que
atua na defesa de direitos das
pessoas. É órgão que merece o
reconhecimento necessário, den-
tro do sistema constitucional de
proteção dos direitos da pessoa.
De forma complementar ao Minis-
tério Público, a defensoria atua nos
casos concretos individuais, como
advogado do povo. Logo, tem que
ter, assim como o Ministério Públi-
co, autonomia suficiente em rela-
ção ao governo e tratamento de
carreira isonômico.

Como advogado do Estado, na
Constituição Federal, aparece a Ad-
vocacia da União, que tem com o
interesse público compromisso de
ordem constitucional. Seus advoga-
dos não podem transformar-se em
advogados do governo, atuando de
forma a, muitas vezes, desvirtuar o
processo, sob pena de transformar
essa instituição, de meio de realiza-
ção da justiça, em mecanismo de sua
obstaculização. Esse comprometi-
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mento não pode ser permitido pelo
Ministério Público e pelo Poder Ju-
diciário.

Portanto, estamos diante de siste-
ma de proteção dos direitos da pes-
soa, altamente desenvolvido em sua
concepção constitucional. O
ombudsman, dentro dessa sistemá-
tica, deve criar o vínculo do povo
com os vários poderes do Estado e
inclusive com essas instituições,
transformando-se no interlocutor
sensível e fiel às aspirações popula-
res de justiça, que muitas vezes os
poderes do Estado e os órgãos garan-
tidores da democracia e dos direitos
da pessoa não podem perceber.
Dessa forma, o meio de atuação do
ombudsman, nas diversas esferas da
federação, será adaptado à realida-
de, tendo na União e no Estado
função, muitas vezes, de indicar por
escrito ao Estado, seus poderes e
órgãos recomendações que expres-
sem a vontade popular, sendo que,
no município � o que poderia ser
copiado nas outras esferas da fede-
ração �, teria a importante tarefa de
convocar plebiscitos, para a dissolu-
ção do parlamento ou a destituição
do diretório, assim como indicar,
dentro de limites estabelecidos nas
legislações específicas, quais maté-
rias, sejam legislativas ou executi-
vas, devem ser submetidas a apreci-
ação popular. Trata-se, pois, de um
canal de comunicação da população
com o Estado, seus poderes e órgãos,
que, embora não tendo poder efeti-
vo, enquanto instituição isolada, de
tomar decisões que independam da
expressão da vontade popular, trans-
forma-se em ponto de comunicação
fundamental no sistema diretorial
municipal aqui desenvolvido, como
mecanismo capaz de possibilitar o
desenvolvimento permanente da de-
mocracia e da cidadania, desde o
primeiro patamar de seu exercício.

A doutrina que estuda a introdu-
ção do ombudsman, no Brasil, tem
procurado definir essa instituição
quase sempre de forma genérica,

sem a tentar  para  suas
especificidades e importância.

Alguns pontos na sua
conceituação, buscados no modelo
escandinavo, que lhe deu origem,
colocam-no como órgão do Legislativo,
eleito pelo mesmo. Pensamos que,

pela característica política
configuradora do ombudsman muni-
cipal, talvez este deveria ser um
técnico concursado, imparcial, prepa-
rado para atuar em nome do povo.

Transcrevemos, a seguir, trechos
de textos que procuram definir o
ombudsman, analisando as possibi-
lidades da introdução dessa institui-
ção no Brasil.

O ombudsman é, basicamente,
no conceito corrente:

�Um instituto do direito adminis-
trativo de natureza unipessoal e não
contenciosa, funcionalmente autô-
nomo e formalmente vinculado ao
Legislativo, destinado ao controle da
administração e, nessa condição,
voltado para a defesa dos direitos
fundamentais do cidadão. Nesse sen-

tido, possui duas características: a
facilidade de acesso da população
aos seus ofícios e a utilização de
formas não convencionais de atua-
ção�.5

A Constituição sueca de 1809,
que vigorou até 1974, estabeleceu a
figura de um chanceler que pode ser
visto como precursor do
ombudsman6. Nesse sentido, obser-
va Celso Barroso Leite:

�O Parlamento designará pelo
menos dois cidadãos de reconhecida
competência legal e marcante inte-
gridade para supervisionar, na con-
dição de ombudsman do Parlamen-
to, e de acordo com as diretrizes por
este estabelecidas, a observância
das leis e dos regulamentos por
todos os funcionários e empregados;
e instaurar processos, perante os
tribunais próprios, contra os que, no
exercício de suas funções públicas,
praticarem ato ilícito mediante par-
cialidade ou favoritismo, ou de outra
forma, ou se omitirem no cumpri-
mento do dever. O ombudsman

estará sujeito, sob todos os aspectos,
às mesmas responsabilidades
estabelecidas para os promotores
públicos pelas leis civil e penal e
pelas regras do processo judicial
atinentes a promotores. O Parlamen-
to designará o número necessário de
substitutos do ombudsman, que
deverão ter as mesmas qualificações
dele�.7

No mesmo sentido, observa José
Aurino de Brito, ao apreciar aspectos
jurídicos do instituto:

�O ombudsman é, portanto, con-
forme já mencionado, esse funcioná-
rio eleito pelo Parlamento ou Assem-
bléia congressual, com mandato cer-
to para, ungido das garantias de
autonomia e ampla independência,
realizar o controle inortodoxo, infor-
mal, da administração, detectando
falhas e buscando solução para pro-
blemas que lhe são comunicados por
queixas ou dos quais tem notícia por
intermédio da imprensa. Sua atuação
se dá, basicamente, por meio de: a)
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ações contra restrições impróprias à
liberdade da pessoa; b) ações contra
decisões discricionárias; c) ações de
proteção à liberdade de reunião; d)
ações contra atos da administração
em geral; e e) ações contra interpre-
tação irregular de leis e regulamen-
tos, e práticas indevidas.8

Como podemos ver, o ponto
central da idéia do ombudsman é a
fiscalização da atividade administra-
tiva, sendo que sugerimos, quando
da sua introdução no Brasil, que não
se torne apenas mais uma cópia de
instituições que foram criadas em
outras nações, com história e cultura
diferentes. Não se pode, simples-
mente, introduzir o instituto no Bra-
sil, mas, aproveitando o que tem de
melhor, que é a criação de um canal
de comunicação permanente e sen-
sível da vontade e realidade da
população, adaptá-lo a nossa reali-
dade constitucional e social, criando
novas funções e atribuições e, por
que não, mudando seu nome para
algo mais próximo de nossa tradição
e cultura em mutação.

Fernando Alves Correia, profes-
sor da Faculdade de Coimbra, em
trabalho intitulado �Do ombudsman

ao provedor de justiça�, faz uma
interessante análise dos mecanismos
de controle da administração pública
e do Judiciário, analisando as formas
de controle interno e de controle
externo e fazendo, posteriormente,
importante estudo de leitura reco-
mendável para o desenvolvimento
do tema, sobre as diversas experiên-
cias do instituto do ombudsman.9

O instituto do ombudsman surge,
na Suécia de 1809, como mecanismo
de controle do Executivo por parte
do Legislativo, dentro de um sistema
onde os poderes se fiscalizavam um
ao outro, evitando que houvesse
desrespeito à lei e à nova Constitui-
ção, votada naquele mesmo ano.

Em 1915, na Suécia, a figura do
ombudsman foi desdobrada em duas,
uma com a finalidade de fiscalizar a
administração civil e outra, de exa-

minar a administração militar. Mais
tarde, em 1967, essa instituição iria
ser desdobrada em três, cada uma
com sua função específica.

É necessário ressaltar a caracte-
rística especial da administração su-
eca, onde há separação entre gover-

no e administração, idéia que desen-
volvemos aqui para a educação e a
saúde. Nesse caso, as autoridades
administrativas centrais não estão na
dependência direta dos ministros,
não respondendo perante eles, não
sendo responsável o governo pela
atividade das juntas administrativas
centrais, modelo este bastante dife-
rente do modelo francês, aqui ado-
tado.10

O modelo sueco foi adotado, pri-
meiramente, pelos países vizinhos,
seguindo-se a Finlândia em 1919, a
Noruega em 1952 e a Dinamarca em
1953, sendo que, na Noruega, criou-
se, inicialmente, um comitê de
ombudsman, órgão colegiado com  a
função de conhecer da reclamação
dos militares no que diz respeito a sua

vida material, aos direitos econômicos
e sociais e ao tempo de serviço militar,
sendo a instituição, depois, estendida
aos civis.

Como se vê, embora mantendo a
idéia principal de um interlocutor,
de uma instituição que cuida de
receber, perceber e sentir as neces-
sidades do grupo e atuar em seu
nome, o ombudsman terá diferentes
adaptações, que são necessárias,
desde que mantida a idéia principal
da instituição.

Fora dos países escandinavos, o
primeiro a importar a idéia, com
variações que a adaptassem a sua
realidade, foi a Alemanha Ociden-
tal, a República Federal Alemã, em
1957, com a finalidade de fiscali-
zar as forças armadas, no sentido
de evitar o aparecimento de velhos
hábitos, que violavam sistematica-
mente os direitos fundamentais dos
militares.11

A figura do ombudsman, como
fiscal e principalmente como um
canal de comunicação, é ponto de
contato ou de ligação entre adminis-
trados e administradores, tanto no
setor da administração civil como na
militar, e sua ligação com a proteção
dos direitos humanos foi, a partir daí,
difundida para muitos Estados, espe-
cialmente europeus e, recentemen-
te, americanos, após o período de
redemocratização desse continente,
recebendo nomes e versões diferen-
tes em cada um deles.

Em muitos países, com a elabora-
ção de novas Constituições demo-
cráticas, essas idéias foram incorpo-
radas em novas e antigas institui-
ções, totalmente modificadas em sua
estrutura e função, absorvendo mui-
to dessa figura.

A Constituição portuguesa, por
exemplo, que marca a
redemocratização daquele país, após
o longo período de salazarismo, traz
a figura do provedor de justiça,
criado pelo Decreto-lei nº 212/75,
de 21 de abril de 1975, sendo pos-
teriormente consagrado no artigo 24
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da Constituição portuguesa, o que
implicou a necessidade de definir
em um estatuto a figura deste prove-
dor de justiça como órgão público
independente, voltado à defesa dos
direitos e interesses dos cidadãos,
através da garantia de legalidade e
justiça da administração, o que foi
feito pela Lei nº 81, de 22 de
novembro de 1977.

Os artigos 1º e 2º da lei portugue-
sa definem o provedor como um
órgão público independente, que
tem como função principal a defesa
dos direitos, liberdades, garantias e
interesses legítimos dos cidadãos,
assegurando, através de meios infor-
mais, a justiça e a legalidade da
administração pública.

Os cidadãos apresentam suas quei-
xas ao provedor de justiça, por ações
ou omissões dos poderes públicos, o
qual as aprecia sem poder decisório,
dirigindo aos órgãos competentes as
recomendações necessárias, para pre-
venir e reparar injustiças.

Segundo a lei lusitana, o prove-
dor de justiça é designado pela
Assembléia da República, nos ter-
mos do regimento respectivo, e toma
posse perante o seu presidente,
recaindo a nomeação em cidadão
que preencha os requisitos de elegi-
bilidade e goze de comprovada re-
putação de integridade e indepen-
dência.

O ombudsman municipal, suge-
rido neste trabalho, vincula-se à idéia
de um ouvidor das queixas do povo
e, mais do que isso, um procurador
atuante na fiscalização do Poder
Executivo e do Legislativo locais,
podendo, conforme for a atuação
desses poderes e a repercussão de
suas políticas, sugerir plebiscito que
submeta projetos de lei e políticas
públicas ao crivo popular, assim
como à própria administração
diretorial e ao Legislativo, com limi-
tes materiais, quantitativos e tempo-
rais estabelecidos em lei municipal,
no sentido de evitar que, de fiscal e
ouvidor do povo, o ombudsman se

transforme em figura mais importan-
te que aquele. Por esse motivo, só
poderá atuar mediante manifestação
popular expressa.

Trata-se, pois, de figura de ouvidor
e defensor dos direitos e interesses
da população, com atuação que não

se reduza ao controle de legalidade
e constitucionalidade, mas signifi-
que efetivamente controle democrá-
tico, evitando que os poderes eleitos
se distanciem da vontade de seus
representados. É uma função impor-
tante a do ombudsman municipal,
de extrema importância para o de-
senvolvimento da democracia.

É necessário acrescentar que a
Constituição brasileira de 1988 trou-
xe inovações importantes para ór-
gãos que antes não tinham quase
nenhum contato com a população.

Transformou o Ministério Público
em guardião dos direitos humanos,
atuando na proteção dos direitos
sociais, econômicos, individuais e
políticos, fiscalizando a legalidade e
constitucionalidade dos atos dos

poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, o que tem ocorrido efe-
tivamente, além da proteção ao meio
ambiente e de outros direitos funda-
mentais.

Além do Ministério Público, exis-
te, ainda, a intenção de valorizar a
Defensoria Pública, como já nos
referimos anteriormente.

Por esse motivo, a criação do
ombudsman, no Brasil, deve inserir-
se dentro da realidade criada pela
Constituição de 1988, no sentido de
evitar a criação de órgão meramente
intermediário entre o Ministério Pú-
blico, a Defensoria Pública e a popu-
lação.

Exemplo de atuação marcante
nesse sentido ocorre no Estado de
Minas Gerais, onde a Coordenadoria
de Direitos Humanos do Ministério
Público tem atuação fundamental no
combate à violência policial contra
cidadãos, com inúmeros processos
instaurados em 1994 e 1995.

A presença de membros do Mi-
nistério Público Estadual no Conse-
lho Estadual de Direitos Humanos é
outro dado importante na aproxima-
ção dessa importante instituição de
garantia da democracia e dos direitos
humanos com a população.

Da mesma forma, o Ministério
Público Federal, ou a Procuradoria
da República no Estado de Minas
Gerais, têm tido atuação marcante na
fiscalização da administração públi-
ca federal e na observância da lei e
da Constituição.

Sendo uma realidade, a figura de
um ombudsman municipal não vai se
sobrepor ou simplesmente burocrati-
zar a estrutura já existente, mas terá
função democrática diferenciada e de
extrema importância, pois não irá
limitar-se a fiscalizar o cumprimento
da lei e da Constituição municipal:
como ouvidor e procurador do povo,
irá atuar na fiscalização do funciona-
mento das instituições democráticas,
assegurando que o cumprimento do
mandato conferido pelo povo a seus
representantes seja efetivamente cum-
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prido de acordo com a vontade deste.
Dentro dessa perspectiva, não pode-
ríamos ter um ombudsman escolhido
pelo Parlamento, mas, sim, concursado
ou então escolhido diretamente pelo
povo.

Outros países americanos se ins-
piraram na figura do ombudsman

para criar um defensor dos direitos
humanos. A Constituição argentina,
por exemplo, traz a figura do defen-
sor do povo no seu artigo 86 (capí-
tulo VII, que trata especificamente
do tema). Esse artigo traz o defensor
do povo como um órgão indepen-
dente instituído no âmbito do Con-
gresso da Nação, atuando com plena
autonomia funcional, sem receber
instruções de nenhuma autoridade.
Sua missão é a defesa e proteção dos
direitos humanos e demais direitos,
garantias e interesses tutelados na
Constitução daquele país, diante de
fatos, atos ou omissões da adminis-
tração, exercendo o controle das
funções administrativas públicas.

Tem o defensor público, segun-
do a Constituição argentina,
legitimação processual, sendo de-
signado e removido pelo Congresso,
através do voto de dois terços dos
membros presentes em cada uma
das câmaras. O seu mandato dura
cinco anos, com uma recondução.

A Constituição da Colômbia tam-
bém estabelece um defensor do
povo, ao qual cabe a guarda dos
direitos humanos, tendo capacidade
de postulação judicial, com ativida-
des que podem ser classificadas
como de prevenção e de censura
moral, atividades em matéria de
legislação, de mediação e, por últi-
mo, como diretor do serviço de
Defensoria Pública, grande novida-
de no desenho colombiano da figura
do ombudsman.12

No Peru, a Constituição vigente
determina, como funções da
Defensoria do Povo, a defesa e
proteção dos direitos constitucionais
e fundamentais da pessoa e da co-
munidade, assim como a supervisão

da administração pública e o ofere-
cimento de serviços públicos para os
cidadãos.13

Seguindo a mesma linha, foi
incluída na Constituição mexicana
a figura do ombudsman, quando,
em janeiro de 1992, foi aprovada
uma emenda aditiva ao artigo 102,
a l ínea b ,  onde,  a lém de se
constitucionalizar o ombudsman,
criou-se todo um sistema nacional
de proteção, não jurisdicional, de
direitos humanos.14

Muitos outros casos poderiam ser
citados, e, para quem deseja
aprofundar-se no tema, recomenda-
se que a leitura se inicie pelos livros
aqui citados. Entretanto, o que pre-
tendemos demonstrar, com tudo que
foi dito até aqui, é o fato de que a
figura do ombudsman, como fiscal
da administração e ponto de contato
ou comunicação mais próxima e
institucional, dentro da estrutura do
Estado, tem inúmeras variantes des-
de sua origem na Suécia, o que
reflete culturas, histórias e necessi-
dades diferentes.

No Brasil, a instituição de um
Ministério Público e de uma
Defensoria Pública tem suprido, na
prática, em alguns exemplos, como
os citados no Estado de Minas
Gerais, o papel das figuras criadas
na América Latina.

Necessitamos, urgentemente, da
figura de um ouvidor/procurador
que garanta a cidadania ou, em
outras palavras, que garanta que a
voz e a fala da população chegue
até seus representantes e mais: no
caso de não se estabelecer a comu-
nicação desejada, que esse órgão
tenha função de estabelecer essa
comunicação. Que o povo possa
expressar diretamente sua vonta-
de nas urnas, através dos mecanis-
mos já  d iscut idos para o
ombudsman municipal ou, talvez
mais adequado ao nosso idioma e
às nossas necessidades, nosso
ouvidor/procurador da cidadania.

Com o papel de controle políti-

co dos poderes do Estado, e com
uma estrutura que permita estar
sensível às expectativas da popu-
lação, o ouvidor/procurador da
cidadania viriá somar-se à estrutu-
ra já existente, cobrindo parte fun-
damental, pois sua atuação não se
resumiria ao controle de legalida-
de e constitucionalidade, mas, prin-
cipalmente, e esta é a inovação no
sistema brasileiro, à legitimação
permanente da atuação estatal.
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Pontos principais da Lei Eleitoral
e o Calendário Eleitoral

As regras para as eleições de 1988 foram definidas pela Lei Federal nº 9.504, de 30
de setembro de 1997. Até o dia 5 de março, de acordo com a referida lei, o Tribunal
Superior Eleitoral deverá divulgar as demais instruções necessárias à sua aplicação.

A Área de Consultoria Temática, por seus consultores Maria Martins Ramos e
William Heder Massieiro e seu redator Anderson Fortes de Almeida, e a Diretoria

Adjunta do Processo Legislativo da Assembléia de Minas prepararam a compilação
dos principais pontos da nova lei eleitoral, que publicamos juntamente com a
íntegra da Resolução nº 20.000, do Tribunal Superior Eleitoral, que contém o

calendário das eleições de 1998.

(art. 6º, § 1º).
As normas para a escolha de candidatos

e  para a formação de coligações  serão
estabelecidas no estatuto do partido, ob-
servadas as disposições desta lei (art. 7º).

Candidatos natos

Detentores de mandato de deputado ou
os que tenham exercido esse cargo em
qualquer período da legislatura em curso
têm assegurado o registro de candidatura
para o mesmo cargo pelo partido a que
estejam filiados (art. 8º, § 1º).

Domicílio eleitoral

O candidato deverá ter domicílio elei-
toral na circunscrição pelo prazo mínimo
de um ano antes do pleito e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo
prazo (art. 9º).

Registro de candidatos

Limites para registro de candidatos e de
coligações

Nas eleições proporcionais, cada parti-
do poderá registrar candidatos até 150% do
número de lugares a preencher (art. 10).

Nas coligações para a eleição propor-
cional, só poderão ser registrados candida-

LEGISLAÇÃO

Lei nº 9.504, de 1997

Escolha dos candidatos e das coliga-
ções

Estatuto dos partidos e votos válidos

O partido deverá registrar seus estatu-
tos no TSE até um ano antes do pleito
(art. 4º).

Nas eleições proporcionais, os votos
em branco não serão considerados válidos
(art. 5º).

Escolha dos candidatos e das coligações,
normas estatutárias

A escolha de candidatos pelos partidos
e a deliberação sobre coligações deverão
ser feitas de 10 a 30 de junho do ano das
eleições (art. 8º).

São admitidas as coligações para elei-
ção majoritária e/ou para as proporcionais.
Se forem admitidas para ambas as eleições,
os partidos integrantes da coligação para as
eleições majoritárias poderão formar mais
de uma coligação para a eleição proporci-
onal (art. 6º).

Celebrada a coligação, os partidos que
a integram passam a funcionar como um
único partido perante a Justiça Eleitoral e
no trato das questões intrapartidárias
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tos até o dobro do número de lugares a
preencher (art. 10, § 1º).

Limites por sexo para as eleições de 1998 e
seguintes

Partidos e coligações reservarão pelo
menos 30% das  vagas  para  candidatos  de
cada  sexo. (art. 10º, § 3º). Nas eleições de
1998, esse percentual será de 25%
(art. 80).

Verificação do requisito constitucio-
nal da idade mínima

A idade mínima estabelecida pela Cons-
tituição Federal como condição de elegibi-
lidade será verificada quando da data da
posse do eleito (art. 11, § 2º).

Prazo para o registro e variações nominais
admitidas

O registro dos candidatos deverá ser
requerido até as 19 horas de 5 de julho do
ano das eleições (art. 11).

Variações nominais por candidato até
no máximo de três (art. 12).

A preferência  da variação nominal é
para candidato  que esteja exercendo
mandato eletivo ou que o tenha exercido
nos últimos quatro anos, ou que nesse
mesmo prazo tenha se candidatado com o
nome indicado (art. 12, § 1º, II).

Substituição de candidatos

Poderá ser substituído candidato
inelegível,  que renunciou ou faleceu após
o final do prazo para registro, ou que tiver
seu registro indeferido ou cancelado
(art. 13).

O registro do substituto deverá ser
requerido até 10 dias contados do fato ou
da decisão judicial que ocasionou a subs-
tituição (art. 13, § 1º).

O substituto será escolhido conforme
estabelecido no estatuto do partido do
substituído (art. 13, § 1º).

Nas majoritárias, se o substituído for
candidato de coligação, a substituição se
fará por decisão da maioria absoluta dos
órgãos executivos de direção dos partidos
coligados. O partido ao qual pertencia o
substituído tem preferência (art. 13, § 2º).

Nas proporcionais, a substituição de
candidato deverá ser requerida até 60 dias
antes do pleito (art. 13, § 3º).

Cancelamento do registro de candida-
tos expulsos do partido

Candidatos expulsos do partido até a
data da eleição, poderão ter seus registros
cancelados (art. 14).

Número dos candidatos

O número com o qual os partidos e os
candidatos concorreram na eleição anteri-
or poderá ser mantido (art. 15, § 1º).

Os candidatos detentores de mandato
de deputado ou de vereador ou que
tenham exercido esses cargos na legislatura
em curso poderão requerer novo número
ao órgão de direção do seu partido (art. 15,
§ 2º).

Arrecadação e aplicação de recursos
nas campanhas eleitorais

Responsabilidade pelas despesas

As despesas são de responsabilidade
dos partidos ou de seus candidatos e
financiadas na forma desta lei (art. 17).

Comunicação dos gastos máximos à Justi-
ça Eleitoral

Valores máximos de gastos por candi-
datura em cada eleição deverão ser comu-
nicados à Justiça Eleitoral pelos partidos e
coligações ( art. 18).

Comitês financeiros

Os comitês financeiros serão constitu-
ídos em até 10 dias após a escolha dos
candidatos em convenção e registrados até
5 dias após sua constituição (art. 19, caput
e § 3º).

Os comitês serão constituídos para cada
eleição em que o partido apresente candi-
dato próprio (art. 19, § 1º).

Na eleição presidencial, é obrigatória a
criação de comitê nacional e facultativa a
de comitês nos Estados e no Distrito Fede-
ral (art. 19, § 2º).

Conta bancária

A abertura de conta bancária específica
é obrigatória para o partido e para os
candidatos (art. 22).

Doações de pessoas físicas

Doações de pessoas físicas poderão ser
feitas a partir do registro dos comitês
financeiros (art. 23).
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Doações de pessoa física ficam limita-
das a 10% dos rendimentos brutos auferidos
no ano anterior ao da eleição (art. 23,
§ 1º, I).

Doações de pessoa jurídica

Doações de pessoa jurídica, após regis-
tro dos comitês,  ficam limitadas a 2% do
faturamento bruto do ano anterior à eleição
(art. 81,  caput e § 1º).

Infração ao limite de doação das pesso-
as jurídicas implica multa (art. 81, § 2º) e
proibição de participarem de licitações
públicas e de celebrarem contratos com  o
poder  público  por 5 anos (art.  81,  § 3º).

Doações com recursos próprios

Se forem usados recursos próprios, o
candidato deverá limitar-se ao valor máxi-
mo comunicado à Justiça Eleitoral na forma
do art. 18 (art. 23 § 1º, II).

Exigência de recibos e cheques cruzados

Toda doação a candidato ou a partido
será mediante recibo, segundo modelo
anexo (art. 23, §2º).

Doações diretamente nas contas serão
feitas por cheques cruzados e nominais
(art. 23, § 4º).

Doações vedadas

São vedadas as doações procedentes
de entidade ou governo estrangeiro; de
órgão da administração pública direta e
indireta ou de fundação pública; de entida-
de de classe ou sindical, entre outras
(art. 24).

Gastos eleitorais: conceito e limite não
contabilizável

São gastos eleitorais: confecção de
material impresso; propaganda e publici-
dade direta ou indireta, por qualquer meio;
aluguel de locais para atos de campanha;
despesas com transporte e deslocamento
de pessoal a serviço de candidaturas;
correspondência e despesas postais; insta-
lação, organização e funcionamento de
comitês; remuneração ou gratificação de
pessoal a serviço de candidatos ou dos
comitês; montagem e operação de carros
de som, de propaganda e assemelhados;
produção ou patrocínio de espetáculos
promocionais e pagamento de cachês a
artistas; produção de programas de rádio,

televisão ou vídeo; realização de pesqui-
sas ou testes pré-eleitorais; custos com a
criação e inclusão de sítios na Internet;
multas aplicadas a candidatos que infringi-
rem a legislação eleitoral (art. 26).

O eleitor poderá gastar com candidato
até 1.000 UFIRs não contabilizadas e não
reembolsáveis (art. 27).

Penalidades

A infração aos limites estabelecidos
implica multa no valor de 5 a 10 vezes a
quantia excedida (art. 23, § 3º).

Perde o direito ao recebimento da quota
do fundo partidário o partido que infringir
as normas  de arrecadação e aplicação de
recursos estabelecidas nesta lei.  Os can-
didatos beneficiados responderão por abu-
so do poder econômico (art. 25).

Prestação de contas

Formalização da prestação de contas, mo-
delo simplificado

A prestação de contas dos candidatos na
majoritária será feita na forma disciplinada
pela Justiça Eleitoral (art. 28, I).

Para os candidatos na proporcional, as
contas serão prestadas na forma do modelo
simplificado constante de anexo da lei (art.
28, II).

Serão feitas, pelo comitê financeiro, as
prestações de contas dos candidatos às
majoritárias, e pelo comitê financeiro ou
pelo próprio candidato, as prestações de
contas dos que concorrerem às proporci-
onais (art. 28, §§ 1º e 2º).

Valores em UFIR

Os valores  das contribuições serão
convertidos em UFIR, pelo valor desta no
mês em que as contribuições ocorrerem
(art. 28, §3º).

Encaminhamento da prestação de contas
e prazos

Os comitês deverão encaminhar à Jus-
tiça Eleitoral, em até 30 dias após as
eleições, as prestações de contas dos
candidatos e do próprio comitê; se houver
2º turno, a prestação de contas dos candi-
datos que o disputem, referente aos dois
turnos, será encaminhada em até 30 dias da
realização do pleito final (art. 29).
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Os candidatos que optarem pela pres-
tação de contas diretamente à Justiça Elei-
toral observarão igual prazo de 30 dias
após a eleição (art. 29, § 1º).

Penalidade

A inobservância desse prazo, enquanto
perdurar,  impede a diplomação (art. 29,
§ 2º).

Sobra de recursos

A sobra de recursos ao final da campa-
nha deve ser declarada na prestação de
contas e transferida ao partido ou aos
partidos coligados (art. 31).

Prazo para a conservação dos documen-
tos referentes às contas

A documentação concernente às contas
deverá ser conservada até 180 dias após a
diplomação dos candidatos (art. 32).

Pesquisas e testes pré-eleitorais

Registro prévio das informações das pes-
quisas na Justiça Eleitoral

As informações referidas às pesquisas
e relacionadas no art. 33 da lei serão
registradas na Justiça Eleitoral, até 5 dias
antes da divulgação dos seus resultados
(art. 33).

Infrações e penalidades

A divulgação de pesquisa sem o prévio
registro implica multa de 50.000 a 100.000
UFIRs (art. 33, § 3º).

A divulgação de pesquisa fraudulenta
constitui crime punível com detenção de
seis meses a um ano e multa de 50.000 a
100.000 UFIRs (art. 33, § 4º).

Garantia da ação fiscalizadora dos partidos

A ação fiscalizadora dos partidos sobre
as pesquisas e os testes pré-eleitorais não
poderá   ser impedida, dificultada ou
retardada sob pena de configurar crime
punível com detenção de seis meses a um
ano ou com prestação de serviços à comu-
nidade por igual prazo, e multa de 10.000
a 20.000 UFIRs (art. 34, § 2º).

A propaganda eleitoral em geral

Permissão para a propaganda eleitoral

A propaganda eleitoral será permitida após
o dia 5 de julho do ano da eleição (art. 36).

Propaganda para a realização de conven-
ção

A propaganda para a realização de
convenções partidárias será permitida nos
15 dias anteriores à sua realização, vedado
o  uso de rádio, televisão e outdoor (art. 36,
§1º).

Não-veiculação da propaganda partidária
gratuita

No segundo semestre do ano da elei-
ção, não será veiculada a propaganda
partidária gratuita prevista em lei nem
permitido qualquer tipo de propaganda
paga no rádio ou na televisão (art. 36, § 2º).

Vedação de pichações e penalidades

É vedada a pichação, a inscrição a tinta
e a veiculação de propaganda nos bens
públicos, ressalvada a fixação de placas,
estandartes, faixas e assemelhados nos
postes, viadutos, passarelas e pontes, des-
de que não lhes causem dano, prejudi-
quem  o seu uso ou o bom andamento do
tráfego (art. 37).

A veiculação de propaganda em desa-
cordo com a lei sujeita o responsável à
restauração do bem e à multa de 5.000 a
15.000 UFIRs (art. 37, § 1º).

Em bens particulares

Em bens particulares, é livre a veiculação
de propaganda (art. 37, § 2º).

Nas dependências do Poder Legislativo

Nas dependências do Poder Legislativo,
a veiculação de propaganda eleitoral fica
a critério da Mesa Diretora (art. 37, § 3º).

Propaganda mediante folhetos

É livre a propaganda via folhetos,
volantes e outros impressos editados sob a
responsabilidade do partido, coligação ou
candidato, exceto no dia da eleição (art. 38
e art. 39, § 5º).

Alto-falantes ou amplificadores de som

O funcionamento de alto-falantes ou
amplificadores de som é permitido entre as
8 e as 22 horas e à distância mínima de 200
metros:

� das sedes dos poderes, dos tribunais
e dos quartéis e estabelecimentos milita-
res;

� dos hospitais e casas de saúde;
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� das escolas, bibliotecas, igrejas e
teatros em funcionamento (art. 39).

Comícios

Comícios poderão ser realizados entre
as 8 e as 24 horas, excluído o dia da eleição
(art. 39, §§ 4º e 5º, I).

Vedações no dia da eleição e penalidades

No dia da eleição, é vedada a propagan-
da com alto-falantes e amplificadores ou a
promoção de comícios ou carreatas. Pena:
seis meses a um ano de detenção ou
prestação de serviços comunitários pelo
mesmo período e multa de 5.000 a 15.000
UFIRs (art. 39, § 5º).

Vedação do uso de símbolos associados a
órgão de governo, penalidades

É vedado o uso de símbolos, frases ou
imagens associados aos de órgão de gover-
no, empresa pública ou sociedade de
economia mista. Pena: seis meses a um ano
de detenção ou prestação de serviços
comunitários por igual período e multa de
10.000 a 20.000 UFIRs (art. 40).

Propaganda em outdoors

A propaganda via outdoors será permi-
tida após o sorteio realizado pela Justiça
Eleitoral (art. 42).

Distribuição dos locais para propaganda
em outdoors

Os locais para propaganda em outdoors
serão assim distribuídos:

� 30% para os partidos e coligações que
apresentarem candidato a presidente;

� 30% para os que tenham candidato a
governador e a senador;

� 40% para os que tenham candidatos
a deputado federal, estadual  ou distrital
(art. 42).

Nas eleições municipais, 50% dos lo-
cais para outdoors ficarão para os partidos
e coligações que tenham candidato a pre-
feito, e a outra metade, para os que tenham
candidato a vereador (art. 42).

Os partidos distribuirão entre seus can-
didatos os espaços para outdoors que lhes
couberem (art. 42, § 9º).

Preço das propagandas em outdoors

O preço das propagandas em outdoors
será, no máximo, igual ao de mercado (art.
42, § 10).

Propaganda na imprensa escrita
A propaganda na imprensa escrita é

permitida até o dia das eleições ( art. 43).

A propaganda no rádio e na televisão

Tratamento privilegiado a candidato

A partir de 1º de julho do ano da eleição,
fica vedado às emissoras de rádio e de
televisão dar tratamento privilegiado a
candidato, partido, coligação (art. 45).

Horário restrito

No rádio e na televisão, a propaganda
restringe-se ao horário gratuito definido na
lei (art. 44).

Divulgação de programas com nomes de
candidatos

A partir de 1º de julho do ano da eleição,
as emissoras de rádio e de televisão não
poderão transmitir programas, entrevistas,
filmes, novelas ou mesmo divulgar nome
de programa que se refira a candidato
escolhido em convenção, de modo a
desfavorecer ou a favorecer candidato, em
prejuízo do normal andamento das propa-
gandas políticas e das campanhas eleitorais
reguladas em lei. Exceção para os progra-
mas jornalísticos e debates políticos
(art. 45).

Programa apresentado ou comentado por
candidato

A partir de 1º de agosto, é vedada a
transmissão de programa apresentado ou
comentado por candidato escolhido em
convenção (art. 45).

Debates

É facultada a transmissão de debates
sobre as eleições majoritária ou proporci-
onal,  assegurada a participação de candi-
datos de todos os partidos com represen-
tação na Câmara dos Deputados, observa-
das as demais exigências do art. 46.

Período e horários para propaganda no
rádio, na televisão e na televisão por assi-
natura

A propaganda no rádio e na televisão e
nos canais de TV por assinatura se dará nos
45 dias anteriores à antevéspera das elei-
ções (art. 47):

� se propaganda para presidente da
República, às terças, quintas e sábados,  das
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7h às 7h25 e das  12h às 12h25, no rádio;
e das 13h às 13h25 e das 20h30 às  20h55,
na televisão;

� se propaganda para deputado fede-
ral: às terças, quintas e sábados, das 7h25
às 7h50 e das 12h25 às 12h50, no rádio; e
das 13h25 às 13h50 e das 20h55 às 21h20,
na televisão;

� se propaganda para governador de
Estado e do Distrito Federal, às segundas,
quartas e sextas-feiras:  das 7h às 7h20 e
das 12h às 12h20, no rádio; e das 13h às
13h20 e das 20h30 às 20h50, na televisão;

� se propaganda para senador, às se-
gundas, quartas e sextas-feiras, das 7h40 às
7h50 e das 12h40 às 12h50, no rádio; e das
13h40 às 13h50 e das 21h10 às 21h20, na
televisão;

� se propaganda para prefeito e vice-
prefeito, às segundas, quartas e sextas-
feiras, das 7h às 7h30 e  das 12h às 12h30,
no rádio; e das 13h às 13h30 e das 20h30
às 21h, na televisão;

� se propaganda para vereador, às
terças, quintas e sábados, das 7h às 7h30
e das 12h às 12h30, no rádio; e das 13h às
13h30 e das 20h30 às 21h, na televisão;

� se propaganda para deputado estadu-
al e deputado distrital, às segundas, quartas
e sextas-feiras, das 7h20 às 7h40 e das
12h20 às 12h40, no rádio; e das 13h20 às
13h40 e das 20h50 às 21h10, na televisão.

Esses horários de propaganda serão
distribuídos conforme a representação dos
partidos e das coligações na Câmara dos
Deputados, no início da legislatura em
curso, nos moldes do §2º do art. 47 da lei.

Propaganda no rádio e na televisão para o
segundo turno

Havendo 2º turno, a propaganda no
rádio e na televisão se dará a partir de 48
horas da proclamação do resultado do
primeiro turno e até a antevéspera da
eleição. Serão reservados 2 períodos diá-
rios de 20 minutos para cada eleição,
iniciando-se às 7h e às 12h, no rádio, e às
13h e às 20h30, na televisão (art. 49 e § 2º).
A divisão do tempo será igualitária entre os
candidatos.

Onde houver 2º turno para presidente
e para governador, o horário para a propa-
ganda do último iniciar-se-á imediatamen-

te após o término do horário do primeiro
(art. 49).

A alternância na ordem cronológica das
propagandas será feita por sorteio (art. 50).

Inserções diárias de 30 e 60 segundos
Serão reservados, ainda, 30 minutos

diários, no rádio e na televisão, para
inserções de 30 ou 60 segundos, a serem
distribuídos proporcionalmente ao longo
da programação veiculada entre as 8 e as
24 horas (art. 51).

Plano de mídia
A partir de 8 de julho do ano da eleição,

a Justiça Eleitoral convocará os partidos e
a representação das emissoras para elabo-
rarem plano de mídia para o uso da parcela
do horário eleitoral gratuito a que tenham
direito (art. 52).

Censura prévia
Não será admitida censura prévia nos

programas eleitorais gratuitos (art. 53).

Participação na propaganda para o 2º
turno

No 2º turno, não será permitida a
participação de filiados a partidos que
tenham formalizado o apoio a outros
candidatos (art. 54).

Infração e  suspensão da programação

A requerimento de partido, coligação ou
candidato, a Justiça Eleitoral poderá determi-
nar a suspensão, por 24 horas, da programa-
ção de emissora que deixar de cumprir as
disposições legais sobre propaganda
(art. 56).

Emissoras em VHF e UHF e canais por
assinatura

As disposições desta lei aplicam-se às
emissoras que operam em VHF e UHF e
aos canais de televisão por assinatura sob
a responsabilidade do  Legislativo (art. 57).

Direito de resposta
A partir da escolha de candidatos em

convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coliga-
ção atingidos por calúnia, difamação ou
injúria (art. 58).

Prazos para o exercício do direito de res-
posta

O ofendido ou seu representante legal
poderá pedir o exercício do direito de
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resposta  à Justiça Eleitoral nos seguintes
prazos:

� em 24 horas contadas da ofensa
ocorrida no horário eleitoral gratuito;

� em 48 horas contadas da ofensa
ocorrida durante programação normal do
rádio ou televisão;

� em 72 horas contadas da ofensa
ocorrida em publicação da imprensa escri-
ta (art. 58,  § 1º).

Divulgação da resposta do ofendido
A divulgação da resposta dar-se-á no

mesmo veículo, espaço, local, página,
tamanho e caracteres usados na ofensa, em
até 48 horas após a decisão da Justiça
Eleitoral (art. 58, § 3º, I, �b�).

A pedido do ofendido, a resposta pode-
rá ser feita no mesmo dia da semana em que
houve a ofensa escrita, mesmo se fora das
48 horas (art. 58,  § 3º, �c�).

Sistema eletrônico de votação e
totalização dos votos

A votação eletrônica será feita no nú-
mero ou na legenda partidária do candidato
(art. 59, § 1º).

Votação nos moldes tradicionais

O TSE poderá autorizar a eleição pelos
moldes tradicionais (art. 59). Nas eleições
proporcionais, o voto  que não permitir  a
identificação do candidato será computado
para legenda, desde que esteja correto o
número do partido (art. 59, § 2º).

Votação no número do candidato ou da
legenda

A votação eletrônica será feita no nú-
mero do candidato ou da legenda partidária
(art. 59).

O nome e fotografia  do candidato e o
nome do partido ou a legenda aparecerão
no painel da urna (art. 59, § 1º).

Falha da urna eletrônica
O TSE disciplinará a hipótese de falha

da urna eletrônica que prejudicar o regular
andamento do processo (art. 62, parágrafo
único).

Reclamações quanto à nomeação da mesa
receptora

O partido poderá reclamar ao juiz elei-
toral até 5 dias da nomeação da mesa
receptora (art. 63).

Menor de 18 anos não pode ser nome-
ado presidente e mesário (art. 63).

Dispensa dos eleitores nomeados para com-
por as mesas

Os eleitores nomeados para compor as
mesas receptoras serão dispensados do
serviço pelo dobro dos dias de convocação
(art.98 ).

Fiscalização das eleições

Escolha dos fiscais e delegados

Fiscais e delegados serão escolhidos
pelos partidos ou coligações dentre os
maiores de 18 anos, ou  poderão ser
nomeados pelo juiz (art. 65).

As credenciais de fiscais e delegados
serão expedidas pelos partidos ou coliga-
ções (art. 65).

Fiscalização de todas as fases do processo
de votação

Os partidos e coligações poderão fisca-
lizar todas as fases do processo de votação,
apuração e preenchimento de boletins de
urna (art. 66).

Boletins de urna
Os boletins de urna, aprovados pelo

TSE, conterão os nomes e os números dos
candidatos nela votados (art. 68).

O presidente da mesa receptora é
obrigado a entregar cópia do boletim de
urna aos partidos e coligações concorren-
tes ao pleito, sob pena de um a três meses
de detenção, ou de prestação de serviços
comunitários pelo mesmo período, e multa
no valor de 1.000  a 5.000 UFIRs (art. 68,
§ 2º).

Impugnação
A impugnação não recebida pela junta

eleitoral poderá ser apresentada no TRE,
em 48 horas, acompanhada da declaração
de duas testemunhas (art. 69).

O presidente de junta eleitoral que
deixar de receber ou de mencionar em ata
os protestos recebidos deverá ser afastado,
além de responder pelos crimes previstos
no Código Eleitoral (art. 70).

Crime de dano ao sistema computadorizado
eleitoral

Acessar sistema de tratamento automá-
tico de dados usado pelo serviço eleitoral
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a fim de alterar a apuração ou a contagem
de votos; desenvolver ou introduzir co-
mando, instrução ou programa de compu-
tador capaz de destruir, apagar, eliminar,
alterar, gravar ou transmitir dado, instrução
ou programa ou provocar qualquer outro
resultado diverso do esperado em sistema
de tratamento automático de dados usados
pelo serviço eleitoral; bem como causar,
propositadamente, dano físico ao equipa-
mento usado na votação ou  na totalização
dos votos, constituem crimes puníveis com
reclusão de 5 a 10 anos (art. 72).

Condutas vedadas aos agentes públi-
cos em campanhas eleitorais

Conceito legal de agente público

Agente público, para os efeitos do art.
73 desta lei, é aquele que exerce, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nos órgãos ou entida-
des da administração pública direta, indi-
reta ou fundacional (art. 73).

Condutas lesivas à igualdade de oportuni-
dade

São proibidas aos agentes públicos,
servidores ou não, as condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidade entre
candidatos nos pleitos eleitorais. Tais con-
dutas configuram atos de improbidade
administrativa e sujeitam-se às disposições
da Lei nº 8.429, de 1992 (art. 73).

O descumprimento do disposto no art.
73 acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e
sujeitará os responsáveis a multa de 5 a
100.000 UFIRs (art. 73, § 4º).

Bens pertencentes à administração pú-
blica

O agente público que ceder ou usar
bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração pública, em benefício de
candidato, partido ou coligação, poderá ser
punido com multa do dobro do valor do
bem ou aluguel (art. 73, I e § 4º da Lei nº
9.504/97, c/c os arts. 10, II, e 12, II, da Lei
nº 8.429/92).

Serviços gráficos do poder público
O agente público que usar os serviços

gráficos do poder público ou por este
custeados ou permitir o seu uso poderá ser
punido com multa correspondente ao do-
bro do valor dos serviços (art. 73, II e § 4º
da Lei nº 9.504/97, c/c os arts. 10, XIII, e
12, II, da Lei nº 8.429/92).

Cessão de servidor público

O agente público que ceder servidor
público ou empregado da administração
do Poder Executivo, ou usar de seus
serviços para comitês de campanha eleito-
ral de candidato, partido ou coligação,
poderá ser punido com multa de 5 a
100.000 UFIRs (art. 73, III, e § 4º da Lei nº
9.504/97).

Uso promocional de bens e serviços sub-
vencionados pelo poder público

O agente público que fizer ou permitir
uso promocional, em favor de candidato,
de distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social subvencionados pelo
poder público poderá ser punido com
multa correspondente ao dobro do valor
dos bens ou serviços (art. 73, IV, e § 4º da
Lei nº 9.504/97, c/c os arts. 10, XIII, e 12,
II, da Lei nº 8.429/92).

Nomeação e contratação três meses antes
São vedados os atos do agente público

que nomear, contratar ou de qualquer
forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens, ou por
outros meios dificultar ou impedir o exer-
cício funcional, ou que, de ofício, remover,
transferir ou exonerar servidor público, na
circunscrição do pleito, nos três meses que
antecederem a eleição e até a posse dos
eleitos, sob pena de nulidade de pleno
direito (art. 73, V).

Não serão nulos de pleno direito os atos
que importarem em contratação ou exone-
ração de ocupantes de cargos em comis-
são;  em nomeação dos aprovados em
concursos públicos homologados antes do
início dos três meses anteriores ao pleito;
em nomeação de pessoa  ou contratação de
serviços públicos essenciais e inadiáveis
com prévia e expressa autorização do
chefe do Poder Executivo, entre outros
(art. 73, V).
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Transferência voluntária de recursos, res-
salvas

Nos três meses que antecederem o
pleito, é proibido realizar transferência
voluntária de recursos da União aos Estados
e municípios e dos Estados aos municípios,
sob pena de nulidade de pleno direito.
Ressalva: recursos para cumprir obrigação
formal preexistente de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado e
os destinados a atender a situações de
emergência e de calamidade pública (art.
73, VI, �a�).

Publicidade institucional
Nos três meses que antecederem o

pleito, é proibido autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos.
Ressalva: casos de grave e urgente neces-
sidade pública, reconhecida pela Justiça
Eleitoral; também a propaganda de produ-
tos e serviços que tenham concorrência no
mercado poderá ser feita (art. 73, VI, �b�).

Pronunciamento em cadeia de rádio e
televisão

Nos três meses anteriores ao pleito, é
proibido fazer pronunciamento em cadeia
de radio e televisão, fora do horário elei-
toral gratuito, salvo se tratar de matéria
urgente e característica das funções de
governo, a critério da Justiça Eleitoral (art.
73, VI, �c�).

É proibido realizar, nos três meses
anteriores ao pleito, em ano de eleição,
despesas com publicidade dos órgãos
públicos, ou das respectivas entidades da
administração indireta, que excedam a
média dos gastos nos três últimos anos  que
antecederem o pleito ou do último ano
anterior à eleição (art. 73, VII).

Uso de transporte oficial em campanha
O presidente da República e sua comi-

tiva poderão usar o transporte oficial em
campanha eleitoral, desde que as despesas
sejam ressarcidas pelo partido político ou
coligação a que o Presidente esteja vincu-
lado (art. 73, § 2º, c/c art. 76).

Participação em inaugurações nos três
meses anteriores

Aos candidatos a cargo do Poder Exe-
cutivo é proibido participar, nos três meses

anteriores ao pleito, de inaugurações de
obras públicas, sob pena de cassação do
registro (art. 77).

Disposições transitórias

Regras para o sistema convencional de
votação

Nas seções eleitorais onde não for
usado o sistema eletrônico de votação,
serão aplicadas as regras dos arts. 83 a 89
da lei e as do Código Eleitoral (art. 82).

Cédulas

Haverá duas cédulas distintas, uma para
as majoritárias e outra para as proporcio-
nais, conforme modelo da Justiça Eleitoral
(art. 83, § 1º).

Os candidatos à majoritária serão iden-
tificados pelo nome e pela sigla do partido
e deverão figurar na ordem determinada
em sorteio (art. 83, § 2º).

Modo de votar

Na votação, o eleitor dirigir-se-á duas
vezes à cabina, a primeira para votar nas
proporcionais, preenchendo a cédula de
cor branca; a segunda para preenchimento
da cédula de cor amarela, destinada às
majoritárias (art. 84).

Apuração, número de fiscais por partido

Na apuração, os fiscais e delegados
poderão observar diretamente, à distância
máxima de um metro da mesa, a abertura
da urna, a abertura e a contagem das
cédulas e o preenchimento do boletim
(art. 87).

Cada partido ou coligação poderá indi-
car até 3 fiscais perante a junta eleitoral,
funcionando um de cada vez (art. 87, § 3º).

Obrigação de recontagem de urna

A recontagem da urna pelo presidente
da junta é obrigatória quando o boletim
apresentar resultado não coincidente com
o número de votantes; quando ficar evi-
denciada a atribuição de votos a candidatos
inexistentes, ou a apresentação de totais de
percentagem de votos brancos, nulos ou
válidos destoantes da média geral das
demais seções eleitorais do município
(art. 88).
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Financiamento de campanha com recur-
sos públicos para a próxima eleição

O financiamento das campanhas com
recursos públicos será disciplinado em lei
específica (art. 79). 

Reserva de percentuais de vagas por sexo

Nas eleições de 1998, cada partido ou
coligação reservará, pelo menos, 25% das
vagas para candidatos de cada sexo (art.
80).

Eleitor analfabeto
Será permitido o uso de instrumentos

que auxiliem o eleitor analfabeto a votar
(art. 89).

Disposições finais

Respondem penalmente pelos parti-
dos e coligações os seus representantes
legais (art. 90, § 1º).

Reincidência na infração
As penalidades pecuniárias serão apli-

cadas em dobro, nos casos de reincidência
(art. 90, § 2º).

Crime de retenção de título eleitoral

A retenção de título eleitoral ou do
comprovante de alistamento eleitoral cons-
titui crime punível com detenção de um a
três meses, com a alternativa da prestação
de serviços à comunidade local e multa no
valor de 5.000 a 10.000 UFIRs  (art. 91,
caput, e parágrafo único).

Prioridade dos feitos eleitorais

Após o registro das candidaturas e até
cinco dias após o pleito final, os feitos
eleitorais terão prioridade, ressalvados os
processos de habeas corpus e mandado de
segurança, sob pena de incorrer em crime
de responsabilidade a autoridade que
descumprir as disposições desse artigo
(art. 94).

Compensação fiscal do rádio e da televisão

O rádio e a televisão terão compensa-
ção fiscal pela cedência do horário gratuito
(art. 99).

Representação fundada no descumpri-
mento da lei

As reclamações ou representações re-
lativas ao descumprimento da lei poderão
ser feitas por qualquer partido, coligação
ou candidato:

� aos juízes eleitorais, nas eleições
municipais;

� aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas
eleições federais, estaduais e distritais;

� ao Tribunal Superior Eleitoral, na
eleição presidencial (art. 96).

As reclamações e representações de-
vem relatar fatos, indicando provas, indí-
cios e circunstâncias (art. 96, § 1º).

O candidato, partido ou coligação po-
derá representar ao Tribunal Regional
Eleitoral contra o juiz eleitoral que
descumprir as disposições dessa lei ou der
causa ao seu descumprimento, inclusive
quanto aos prazos (art. 97).

Alterações na Lei Orgânica dos Partidos
Políticos (LOPP)

O art. 19 da Lei n.º 9.096 (LOPP), de
1995, teve a redação do seu caput alterada
para prever a remessa pelos partidos, na
segunda semana dos meses de abril e
outubro de cada ano,  da relação dos nomes
de todos os seus filiados, constando a data
de filiação e o número dos títulos eleitorais
e das seções em que estão inscritos (art.
103).

O art. 44 da Lei Orgânica dos Partidos
Políticos foi alterado para assegurar que a
aplicação dos recursos  oriundos do fundo
partidário não se sujeitará ao regime da lei
de licitações (art. 104).

Dispensa dos eleitores nomeados para tra-
balhar nas eleições

Os eleitores nomeados para trabalhar
nas eleições serão dispensados do serviço
mediante declaração da Justiça Eleitoral,
por um período correspondente ao dobro
dos dias de convocação (art. 98).

Alterações no Código Eleitoral

O parágrafo único do art. 145 do Código
Eleitoral foi alterado para incluir os polici-
ais militares em serviço entre os cidadãos
que poderão votar fora da respectiva seção
(art. 102).

Instruções do TSE

Até o dia 5 de março do ano da eleição,
o TSE expedirá todas as instruções ne-
cessárias à execução da lei. Nessa ocasião,
os delegados dos partidos serão previa-
mente ouvidos (art. 105).
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RESOLUÇÃO 20.000 �  INSTRUÇÃO Nº 24 �  CLASSE 12ª � DISTRITO
FEDERAL (BRASÍLIA)
Relator: ministro Eduardo Alckmin.
CALENDÁRIO ELEITORAL

(Eleições de 1998)
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O Tribunal Superior Eleitoral, usando das
atribuições que lhe confere o art. 105 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve
expedir as seguintes instruções:

OUTUBRO DE 1997
4 de outubro �  sábado

(um ano antes)

1. Último dia do prazo para os partidos
obterem registro de seus estatutos no
Tribunal Superior Eleitoral, visando à par-
ticipação nas eleições (Lei nº 9.504/97,
art. 4º).

2. Último dia do prazo para os candida-
tos a cargo eletivo requererem inscrição
eleitoral ou transferência de domicílio na
circunscrição na qual pretendem concorrer
(Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).

3. Último dia do prazo para os candi-
datos a cargo eletivo estarem com a
filiação deferida no âmbito partidário
(Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).

MARÇO DE 1998
5 de março �  quinta-feira

Último dia do prazo para o Tribunal
Superior Eleitoral expedir as instruções
relativas às eleições de 1998 (Lei nº
9.504/97, art. 105, caput).

ABRIL DE 1998
7 de abril �  terça-feira

(180 dias antes)

1. Último dia do prazo para o órgão de
direção nacional do partido publicar, no
Diário Oficial da União, as normas para a
escolha e substituição de candidatos e para
a formação de coligações, na hipótese de
omissão do estatuto (Lei nº 9.504/97, art.
7º, § 1).

2. Data a partir da qual é vedado aos
agentes públicos fazer, na circunscrição do
pleito, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda à recom-
posição da perda de seu poder aquisitivo
ao longo do ano da eleição (Lei nº 9.504/
97, art. 73, VIII).

MAIO DE 1998
6 de maio �  quarta-feira

(150 dias antes)
Último dia do prazo para o eleitor

requerer inscrição eleitoral ou transferên-
cia de domicílio (Lei nº 9.504/97, art. 91).

JUNHO DE 1998
6 de junho �  sábado

(120 dias antes)

Último dia do prazo para o Tribunal
Superior Eleitoral apresentar aos partidos
políticos os programas de computador a
serem utilizados (Lei nº 9.504/97, art. 66,
caput).

10 de junho �  quarta-feira
1. Início do prazo para a realização de

convenções destinadas a deliberar sobre
coligações e escolher candidatos a presi-
dente e vice-presidente da República,
governador e vice-governador, senador e
respectivos suplentes e a deputado fede-
ral, estadual e distrital (Lei nº 9.504/97, art.
8º, caput).

2. Data a partir da qual os feitos eleito-
rais terão prioridade para a participação do
Ministério Público e dos juízes de todas as
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Justiças e instâncias, ressalvados os proces-
sos de habeas corpus e mandado de segu-
rança ( Lei nº 9.504, art. 94, caput).

11 de junho �  quinta-feira

Último dia do prazo para os partidos
impugnarem os programas de computador
a serem utilizados (Lei nº 9.504/97, art. 66,
§ 1º).

25 de junho �  quinta-feira

Último dia do prazo para as empresas de
publicidade entregarem aos juízes eleitorais,
nos municípios, e aos Tribunais Regionais,
nas Capitais, a relação dos locais destinados
à divulgação de propaganda eleitoral por
meio de outdoors (Lei nº 9.504/97, art. 42,
§ 4º).

26 de junho �  sexta-feira
(100 dias antes)

Último dia do prazo para o eleitor que
mudou de residência dentro do município
pedir alteração no seu título (Código Elei-
toral, art. 46, § 3º, II).

30 de junho �  terça-feira

Último dia do prazo para a realização de
convenções destinadas a deliberar sobre
coligações e escolher candidatos (Lei nº
9.504/97, art. 8º, caput).

JULHO DE 1998
1º de julho �  quarta-feira

1. Data a partir da qual não será veicu-
lada a propaganda partidária gratuita pre-
vista na Lei nº 9.504, de 1997, nem
permitido qualquer tipo de propaganda
política paga no rádio e na televisão (Lei nº
9.504/97, art. 36, § 2º).

2. Data a partir da qual, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, estarão sujeitas ao
pagamento de multa no valor de 20.000 a
100.000 UFIR, duplicada na hipótese de
reincidência, as emissoras de rádio e tele-
visão que, em sua programação normal e
noticiário:

I �  transmitirem, ainda que sob a forma
de entrevista jornalística, imagens de rea-
lização de pesquisa ou qualquer outro tipo
de consulta popular de natureza eleitoral
em que seja possível identificar o entrevis-

tado  ou em que haja manipulação de
dados;

II �  usarem trucagem, montagem ou
outro recurso de áudio ou vídeo, que,  de
qualquer forma, degradem ou ridiculari-
zem candidato, partido ou coligação, ou
produzirem ou veicularem programa com
esse efeito;

III �  veicularem propaganda política
ou difundirem opinião favorável ou contrá-
ria a candidato, partido, coligação, a seus
órgãos ou representantes;

IV �   derem tratamento privilegiado a
candidato, partido ou coligação;

V �  veicularem ou divulgarem filmes,
novelas, minisséries ou qualquer outro
programa com alusão ou crítica a candida-
to, partido polít ico, mesmo que
dissimuladamente, exceto programas
jornalísticos ou debates políticos;

VI �  divulgarem  nome de programa
que se refira a candidato escolhido em
convenção, ainda quando preexistente,
inclusive se coincidente com o nome de
candidato ou com a variação nominal  por
ele adotada (Lei nº 9. 504/97, art. 45, I a
VI).

4 de julho �  sábado
(três meses antes)

1. Data a partir da qual são vedadas aos
agentes públicos as seguintes condutas
(Lei nº 9.504/97, art. 73, incisos V e VI,
�a�):

I �  nomear, contratar ou de qualquer
forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por
outros meios dificultar ou impedir o exer-
cício funcional e, ainda, ex offício, remo-
ver, transferir ou exonerar servidor públi-
co, na circunscrição do pleito, até a posse
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os casos de:

a) nomeação ou exoneração de cargos
em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;

b) nomeação para cargos do Poder
Judiciário, do Ministério Público, dos Tri-
bunais ou Conselhos de Contas e dos
órgãos da Presidência da República;

c) nomeação dos aprovados em concur-
sos públicos homologados até esta data;

d) nomeação ou contratação necessária
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à instalação ou ao funcionamento inadiável
de serviços públicos essenciais, com pré-
via e expressa autorização do chefe do
Poder Executivo;

e) transferência ou remoção ex offício
de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;

II �  realizar transferência voluntária de
recursos da União aos Estados e municípios
e dos Estados aos municípios sob pena de
nulidade de pleno direito, ressalvados os
recursos destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para execução de obra
ou serviço em andamento e com
cronograma prefixado, e os destinados a
atender a situações de emergência e de
calamidade pública;

2. Data a partir da qual é vedado aos
agentes públicos cujos cargos estejam em
disputa na eleição (Lei nº 9.504/97, art. 73,
VI, �b� e �c� e § 3º):

I �  com exceção da propaganda de
produtos e serviços que tenham concor-
rência no mercado, autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral;

II �  fazer pronunciamento em cadeia
de rádio e televisão, fora do horário elei-
toral gratuito, salvo quando, a critério da
Justiça Eleitoral tratar-se de matéria urgen-
te, relevante e característica das funções
de governo.

3. Data a partir da qual é vedado aos
candidatos aos cargos de presidente, vice-
presidente, governador e vice-governador
participar de inaugurações de obras públi-
cas (Lei nº 9.504/97, art. 77, caput).

4. Data a partir da qual é vedada a
contratação de shows artísticos pagos com
recursos públicos na realização de inaugu-
rações (Lei nº 9.504/97, art. 75).

5. Data a partir da qual, independente-
mente do critério de prioridade, os servi-
ços telefônicos oficiais ou concedidos,
farão instalar, nas sedes dos diretórios
nacionais e regionais devidamente
registrados, telefones necessários, medi-
ante requerimento do respectivo presi-

dente, e pagamento das taxas devidas
(Código Eleitoral, art. 256, § 1º).

6. Data a partir da qual os partidos
políticos registrados podem fazer funcio-
nar, das 14 às 22 horas, alto-falantes, ou
amplificadores de voz, nas suas sedes ou
em veículos (Código Eleitoral, art. 244, II
�  v. art. 322).

5 de julho �  domingo
1. Último dia do prazo para a apresen-

tação no Tribunal Superior, até as 19 horas,
do requerimento de registro de candidatos
a  presidente e vice-presidente da Repú-
blica (Lei nº 9.504/97, art. 11, caput).

2. Último dia do prazo para a apresen-
tação nos Tribunais Regionais, até as 19
horas, do requerimento de registro de
candidatos a governador e vice-governa-
dor, senador e respectivos suplentes, e a
deputado federal, estadual e distrital (Lei nº
9.504/97, art. 11, caput).

3. Data a partir da qual permanecerão
abertas aos sábados, domingos e feriados
as Secretarias dos Tribunais Regionais e do
Tribunal Superior (LC nº 64/90, art. 16).

4. Último dia do prazo para os Tribunais
e Conselhos de Contas tornarem disponí-
veis à Justiça Eleitoral relação dos que
tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável e por decisão
incorrível do órgão competente, ressalva-
dos os casos em que a questão estiver
sendo submetida à apreciação do Poder
Judiciário, ou que haja  sentença  judicial
favorável  ao  interessado  (Lei nº 9.504/
97, art. 11, § 5º).

6 de julho �  segunda-feira

Data a partir da qual será permitida a
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art.
36, caput).

7 de julho �  terça-feira

Último dia do prazo para os próprios
candidatos requererem seus registros pe-
rante o Tribunal Superior e Tribunais Re-
gionais, até as 19 horas, na hipótese de os
partidos ou coligações não os terem reque-
rido (Lei nº 9.504/97, art. 11, § 4º).
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8 de julho �  quarta-feira

1. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais Eleitorais encaminharem para
publicação na imprensa oficial a relação
dos partidos e coligações que requereram
registro de candidatos, para o fim de
realização de sorteio dos locais para colo-
cação de outdoors (Lei nº 9.504/97, art. 42,
§ 5º).

2. Início do prazo para o Tribunal
Superior e os Tribunais Regionais convo-
carem os partidos e a representação das
emissoras de televisão para elaborarem
plano de mídia para uso da parcela do
horário eleitoral gratuito a ser utilizado
em inserções a que tenha direito (Lei nº
9.504/97, art. 52).

10 de julho �  sexta-feira

Último dia do prazo para os juízes
eleitorais, nos municípios, e os Tribunais
Regionais, nas Capitais, realizarem o sor-
teio entre os partidos e coligações dos
locais destinados pelas empresas de publi-
cidade à propaganda eleitoral por meio de
outdoors (Lei nº 9.504/97, art. 42,  § 5º).

14 de julho �  terça-feira

Encerramento do período para os par-
tidos e coligações, observando o prazo de
dez dias úteis após a escolha de seus
candidatos, constituírem os comitês finan-
ceiros (Lei nº 9.504/97, art. 19, caput).

19 de julho �  domingo

Encerramento do período para os par-
tidos ou coligações registrarem perante o
Tribunal Superior e Tribunais Regionais os
comitês financeiros, observando o prazo
de cinco dias após a respectiva constitui-
ção (Lei nº 9.504/97, art. 19, § 3º).

26 de julho �  domingo
(70 dias antes)

1. Último dia do prazo para a publica-
ção, no órgão oficial do Estado, dos nomes
das pessoas indicadas para compor as
juntas eleitorais, para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Código Eleito-
ral, art. 36, § 2º).

2. Último dia do prazo para que os
títulos dos eleitores que requereram inscri-

ção ou transferência estejam prontos (Có-
digo Eleitoral, art. 114, caput).

29 de julho �  quarta-feira
(67 dias antes)

Último dia do prazo para os partidos
políticos impugnarem, em petição funda-
mentada, os nomes das pessoas indicadas
para compor as juntas eleitorais (Código
Eleitoral, art. 36, § 2º).

31 de julho �  sexta-feira

Data a partir da qual o Tribunal Superior
Eleitoral poderá requisitar, das emissoras
de rádio e televisão, até dez minutos
diários, contínuos ou não, que poderão ser
somados e usados em dias espaçados, para
a divulgação de seus comunicados, bole-
tins e instruções ao eleitorado (Lei nº
9.504/97, art. 93).

AGOSTO DE 1998
1º de agosto �  sábado

Data a partir da qual é vedado às
emissoras de rádio e televisão transmitir
programa apresentado ou comentado por
candidato escolhido em convenção (Lei nº
9.504/97, art. 45, § 1º).

5 de agosto �  quarta-feira
(60 dias antes)

1. Último dia do prazo para os órgãos
de direção dos partidos preencherem as
vagas remanescentes para as eleições
proporcionais, no caso de as convenções
para a escolha de candidatos não terem
indicado o número máximo previsto no art.
10 da Lei nº 9.504, de 1997 (Lei nº 9.504/
97, art. 10, § 5º).

2. Último dia do prazo para a nomeação
dos membros das juntas eleitorais, para o
primeiro e eventual  segundo  turnos  de
votação (Código  Eleitoral, art. 36, § 1º).

3.  Último dia do prazo para a publica-
ção do edital de convocação e nomeação
dos mesários, para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Código Eleito-
ral, art. 120, § 3º).

4. Último dia do prazo para a designa-
ção da localização das seções eleitorais
para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Código Eleitoral, art. 135).
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5. Data a partir da qual é assegurada
prioridade postal aos partidos políticos
para a remessa da propaganda de seus
candidatos registrados (Código Eleitoral,
art. 239 �  v. art. 338).

6. Último dia do prazo para o pedido de
registro de candidato às eleições propor-
cionais, na hipótese de substituição (Lei nº
9.504/97, art. 13,  § 3º).

10 de agosto �  segunda-feira

(55 dias antes)

1. Último dia do prazo para os partidos
políticos reclamarem da nomeação dos
membros das Mesas Receptoras (Lei nº
9.504/97, art. 63, caput).

2. Último dia do prazo para os membros
das mesas receptoras recusarem a nome-
ação (Código Eleitoral, art. 120, § 4º).

12 de agosto �  quarta-feira

Último dia do prazo para o juiz eleitoral
decidir sobre as recusas e reclamações
contra a nomeação dos membros das mesas
receptoras (Lei nº 9.504/97, art. 63, caput).

13 de agosto �  quinta-feira

1. Data em que todos os pedidos de
registro de candidatos a presidente e vice-
presidente da República, mesmo os im-
pugnados, devem estar julgados pelo Tri-
bunal Superior e publicadas as respectivas
decisões (LC nº 64/90, arts. 3º e seguintes).

2. Data em que todos os pedidos de
registro de candidatos a governador e vice-
governador, senador e respectivos suplen-
tes, e a deputado federal, estadual e
distrital, inclusive os impugnados, devem
estar julgados pelo Tribunal Regional e
publicadas as respectivas decisões (LC nº
64/90, arts. 3º e seguintes).

14 de agosto �  sexta-feira

Data limite para publicação do edital de
convocação para a audiência de sorteio  da
ordem dos candidatos na cédula oficial
(Código Eleitoral, art. 104, § 3º).

15 de agosto sábado
(50 dias antes)

1. Último dia do prazo para os partidos
recorrerem da decisão do juiz eleitoral

sobre a nomeação dos membros da mesa
receptora (Lei nº 9.504/97, art. 63, § 1º).

2. Último dia do prazo para os respon-
sáveis por todas as repartições, órgãos ou
unidades de serviço público oficiarem ao
juiz eleitoral informando o número, a espé-
cie e a lotação dos veículo e embarcações
de que dispõem para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Lei nº 9.504/
97, art. 3º).

17 de agosto �  segunda-feira

1. Data limite para realização do sorteio
da colocação dos nomes dos candidatos às
eleições majoritárias nas cédulas (Código
Eleitoral, art. 104, § 2º).

2. Data limite para os Tribunais Regio-
nais e o Tribunal Superior realizarem sor-
teio para a escolha da ordem de veiculação
da propaganda de cada partido ou coliga-
ção (Lei nº 9.504/97, art. 50).

18 de agosto �  terça-feira

1. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais decidirem os recursos interpos-
tos contra a nomeação dos membros das
mesas receptoras (Lei nº 9.504/97, art. 63,
§ 1º).

2. Início do período da propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei
nº 9.504/97, art. 47, caput).

20 de agosto �  quinta-feira
(45 dias antes)

Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais enviarem ao Tribunal Superior a
relação dos candidatos às eleições majori-
tária e proporcionais, da qual constará
obrigatoriamente a referência ao sexo e ao
cargo a que concorrem, para fins de cen-
tralização e divulgação de dados (Lei nº
9.504/97, art. 16).

25 de agosto �  terça-feira
(40 dias antes)

Último dia do prazo para o diretório
regional indicar integrantes da Comissão
Especial de Transportes e Alimentação
para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Lei nº 6.091/74, art. 15).
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SETEMBRO DE 1998
1º de setembro �  terça-feira

Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais Eleitorais divulgarem o modelo
da cédula com os nomes dos candidatos
majoritários, na ordem já definida (Lei nº
9.504/97, art. 83, § 4º).

2 de setembro �  quarta-feira

Data em que todos os recursos sobre
pedidos de registros de candidatos devem
estar julgados pelo Tribunal Superior e
publicadas as respectivas decisões (LC
64/90, art. 3º e seguintes).

4 de setembro �  sexta-feira
(30 dias antes)

1. Último dia do prazo para a requisição
de veículos e embarcações, órgãos ou
unidades de serviço público para o primei-
ro e eventual segundo turnos de votação
(Lei nº 6.091/74, art. 3º, § 2º).

2. Data da instalação da Comissão Espe-
cial de Transporte e Alimentação (Lei nº
6.091/74, art. 14).

3. Último dia do prazo para o juiz
eleitoral comunicar ao Tribunal Regional
os nomes dos escrutinadores que houver
nomeado e para a publicação, mediante
edital, da composição da junta eleitoral
(Código Eleitoral, art. 39).

4. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais publicarem as seguintes rela-
ções, para uso na votação e apuração:

I �  a primeira, ordenada por partidos,
com a lista dos respectivos candidatos em
ordem numérica, com as três variações de
nome correspondentes a cada um, na
ordem escolhida pelo candidato;

II �  a segunda, com o índice onomástico
e organizada em ordem alfabética, nela
constando o nome completo de cada can-
didato e cada variação de nome, também
em ordem alfabética, seguidos da respec-
tiva legenda e número (Lei nº 9.504/97, art.
12, § 5, I e II).

19 de setembro �  sábado

(15 dias antes)

1. Data a partir da qual nenhum candi-
dato poderá ser detido ou preso,  salvo no
caso de flagrante delito (Código Eleitoral,
art. 236, § 1º).

2. Último dia do prazo para a requisição
de funcionários e instalações destinadas aos
serviços de transporte e alimentação de
eleitores no primeiro e no eventual segundo
turnos de votação (Lei nº 6.091/74, art. 1º,
§ 2º).

3. Data em que deve ser divulgado o
quadro geral de percursos e horários pro-
gramados para o transporte de eleitores
para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Lei nº 6.091/74, art. 4º).

22 de setembro �  terça-feira
(12 dias antes)

Último dia do prazo para a reclamação
contra o quadro geral de percursos e
horários programados para o transporte de
eleitores no primeiro e eventual segundo
turnos de votação (Lei nº 6.091/74, art. 4º,
§ 2º).

24 de setembro �  quinta-feira
(10 dias antes)

Último dia do prazo para o juiz eleitoral
comunicar aos chefes das repartições pú-
blicas e aos proprietários arrendatários ou
administradores das propriedades particu-
lares a resolução de que serão os respec-
tivos edifícios, ou parte deles, utilizados
para o funcionamento das mesas receptoras
no primeiro e eventual segundo turnos de
votação (Código Eleitoral, art. 137).

25 de setembro �  sexta-feira

Último dia do prazo para o juiz eleitoral
decidir as reclamações contra o quadro geral
de percursos e horários para o transporte de
eleitores, devendo, em seguida, publicar o
quadro definitivo (Lei nº 6.091/74, art. 4º,
§ 3º).

29 de setembro �  terça-feira
(5 dias antes)

1. Último dia do prazo para os partidos
políticos e coligações indicarem aos juízes
eleitorais, Tribunais Regionais e Tribunal
Superior, representantes para o Comitê
Interpartidário de Fiscalização, bem como
os nomes das pessoas autorizadas a expe-
dir as credenciais para fiscais e delegados
(Lei nº 9.504/97, art. 65, §§ 1º a 3º).

2. Data a partir da qual, e até 48
(quarenta e oito) horas depois da eleição,
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nenhum eleitor poderá ser preso ou deti-
do, salvo em flagrante delito, ou em virtude
de sentença criminal condenatória por
crime inafiançável, ou, ainda, por desres-
peito a salvo-conduto (Código Eleitoral,
art. 236).

OUTUBRO DE 1998
1º de outubro �  quinta-feira

(3 dias antes)
1. Data em que o presidente do Tribu-

nal Superior sorteará, entre os seus mem-
bros, o relator de cada um dos seguintes
grupos, ao qual serão distribuídos todos os
recursos e documentos da eleição presi-
dencial na respectiva circunscrição para o
primeiro e eventual segundo turnos de
votação (Código Eleitoral, art. 206; RI, art.
86):

Grupo I �  Amazonas,  Alagoas, São
Paulo e Tocantins;

Grupo II �  Minas Gerais, Mato Grosso,
Espírito Santo e Mato Grosso do Sul;

Grupo III �  Ceará, Sergipe, Maranhão
e Goiás;

Grupo IV �  Rio de Janeiro, Paraná, Pará
e Piauí;

Grupo V �  Bahia, Pernambuco, Paraíba
e Santa Catarina;

Grupo VI �  Distrito Federal, Rio Gran-
de do Sul, Rio Grande do Norte, Acre,
Rondônia, Roraima e Amapá.

2. Término do período de propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão
(Lei nº 9.504/97, art. 47, caput).

3. Último dia do prazo para o juiz
eleitoral remeter ao presidente da mesa
receptora a urna e o material destinado à
votação (Código Eleitoral, art. 133)

4. Início do prazo de validade do salvo-
conduto expedido pelo Juiz Eleitoral (Có-
digo Eleitoral, art. 235 e parágrafo único).

5. Último dia do prazo para propaganda
política mediante comícios e reuniões
públicas (Código Eleitoral, art. 240, pará-
grafo único).

2 de outubro �  sexta-feira
(2 dias antes)

Data a partir da qual o presidente da
mesa receptora que não tiver recebido a
urna e o material destinado à votação
deverá diligenciar para o seu recebimento
(Código Eleitoral, art. 133, § 2º)

4 de outubro �  domingo
DIA DAS ELEIÇÕES

(Lei nº 9.504/97, art. 1º, caput)

Às 7 horas
Instalação da seção (Código Eleitoral, art.
142)
Às 8 horas
Início da votação (Código Eleitoral, art.
144).
Às 17 horas
Encerramento da votação (Código Eleito-
ral, arts. 144 e 153).
Depois das 17 horas
Início da apuração (Lei nº 6.996/82, art.
14).

6 de outubro �  terça-feira

1. Término, às 17h, do período de
validade do salvo-conduto expedido pelo
juiz eleitoral ou presidente da mesa
receptora (Código Eleitoral, art. 235, pará-
grafo único).

2. Último dia do prazo dentro do qual
nenhum eleitor poderá ser preso ou deti-
do, salvo em flagrante delito, ou em virtude
de sentença criminal condenatória por
crime inafiançável, ou, ainda, por desres-
peito a salvo-conduto (Código Eleitoral,
art. 236).

7 de outubro �  quarta-feira

Último dia do prazo para o mesário que
abandonar os trabalhos durante a votação
apresentar ao juiz eleitoral sua justificativa
(Código Eleitoral, art. 124, § 4º).

9 de outubro �  sexta-feira

Último dia do prazo para conclusão dos
trabalhos de apuração pelas juntas eleito-
rais e remessa ao Tribunal Regional dos
documentos referentes à apuração.

10 de outubro �  sábado
Data a partir da qual nenhum candidato

que participará do segundo turno de vota-
ção poderá ser detido ou preso, salvo no
caso de flagrante delito (Código Eleitoral,
art. 236, § 1º).

17 de outubro �  sábado
1. Último dia do prazo para o Tribunal

Superior Eleitoral divulgar o resultado da
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eleição para presidente e vice-presidente
da República e proclamar os eleitos, se
obtida a maioria de votos, ou os dois
candidatos mais votados. Nesta hipótese,
serão estes candidatos imediatamente
convocados para o sorteio da ordem de
colocação dos nomes na cédula.

2. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais divulgarem o resultado da elei-
ção para governador e vice-govenador de
Estado e do Distrito Federal e proclamarem
os eleitos, se obtida a maioria dos votos, ou
os dois candidatos mais votados. Nesta
hipótese, serão estes candidatos imediata-
mente convocados para o sorteio da colo-
cação dos nomes na cédula.

3. Data limite para a realização do
sorteio da ordem de colocação dos nomes
dos candidatos às eleições majoritárias  nas
cédulas (Código Eleitoral, art. 104, § 2º).

18 de outubro �  domingo
Último dia do prazo para os Tribunais

Regionais Eleitorais divulgarem o modelo
de cédula com os nomes dos candidatos
majoritários, na ordem já definida (Lei nº
9.504/97, art. 83, § 5º).

19 de outubro �  segunda-feira

Último dia para o início do período de
propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na
televisão, relativo ao segundo turno (Lei nº
9.504/97, art. 49, caput).

20 de outubro �  terça-feira
Data a partir da qual, e até 48 (quarenta

e oito) horas depois da eleição, nenhum
eleitor poderá ser preso ou detido, salvo
em flagrante delito, ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a
salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236).

22 de outubro �  quinta-feira
1. Último dia do prazo para o juiz

eleitoral remeter ao presidente da mesa
receptora a urna e o material destinado à
votação. (Código Eleitoral, art. 133).

2. Início do prazo de validade do salvo-
conduto expedido pelo juiz eleitoral (Có-
digo Eleitoral, art. 235, parágrafo único).

3. Último dia do prazo para a propagan-
da política mediante comícios e reuniões
públicas (Código Eleitoral, art. 240, pará-
grafo único).

23 de outubro �  sexta-feira
1. Término do período de propaganda

eleitoral gratuita no rádio e na televisão
(Lei nº 9.504/97, art. 49, caput).

2. Data a partir da qual o presidente da
mesa receptora que não tiver recebido a
urna e o material destinado à votação
deverá diligenciar para o seu recebimento
(Código Eleitoral, art. 133, § 2º).

25 de outubro �  domingo
DIA DA ELEIÇÃO

(Lei nº 9.504/97, art. 2º, § 1º)

Às 7 horas
Instalação da seção (Código Eleitoral, art.
142).
Às 8 horas
Início da votação (Código Eleitoral, art.
144).
Às 17 horas
Encerramento da votação (Código Eleito-
ral, arts. 144 e 153).
Depois das 17 horas
Início da apuração  (Lei nº 6.996/82, art.
14).

27 de outubro �  terça-feira

1. Término do prazo, às 17 horas, do
período de validade do salvo-conduto
expedido pelo  juiz eleitoral ou pelo
presidente da mesa receptora (Código
Eleitoral, art. 235, parágrafo único).

2. Último dia do prazo no qual nenhum
eleitor poderá ser preso ou detido, salvo
em flagrante delito, ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a
salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236).

28 de outubro �  quarta-feira

Último dia do prazo para o mesário que
abandonar os trabalhos durante a votação
de 25 de outubro apresentar justificativa ao
juiz eleitoral (Código Eleitoral, art. 124,
§ 4º).

NOVEMBRO DE 1998
3 de novembro �  terça-feira

1. Último dia do prazo para o mesário
que faltou à votação de 4 de outubro

PONTOS PRINCIPAIS DA LEI ELEITORALE CALENDÁRIO ELEITORIAL



54 REVISTA DO LEGISLATIVO

apresentar justificativa ao juiz eleitoral
(Código Eleitoral, art. 124).

2. Último dia do prazo para o pagamen-
to de aluguel de veículos e embarcações
referente às eleições de 4 de outubro (Lei
nº 6.091/74, art. 2º, parágrafo único).

3. Último dia do prazo para os comitês
financeiros encaminharem à Justiça Eleito-
ral a prestações de contas referentes às
eleições de 4 de outubro, salvo as dos
candidatos que concorreram no segundo
turno (Lei nº 9.504/97, art. 29, III e IV).

4. Último dia do prazo para o encami-
nhamento das prestação de contas pelos
candidatos às eleições proporcionais que
optarem por fazê-lo diretamente à Justiça
Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 1º).

4 novembro �  quarta-feira

Último dia do prazo para o encerramen-
to dos trabalhos de apuração pelas juntas
eleitorais (Código Eleitoral, art. 159).

5 de novembro �  quinta-feira

Último dia do prazo para remessa pela
junta eleitoral, ao Tribunal Regional, dos
documentos referentes à apuração (Códi-
go Eleitoral, art. 159, § 2º, e art. 184).

24 de novembro �  terça-feira

1. Último dia do prazo para os comitês
financeiros encaminharem à Justiça Eleito-
ral as prestações de contas dos candidatos
que concorreram ao segundo turno (Lei nº
9.504/97, art. 29, IV).

2. Último dia do prazo para o mesário
que faltou à votação de 25 de outubro
apresentar justificativa ao juiz eleitoral
(Código Eleitoral, art. 124).

3. Último dia do prazo para pagamento
do aluguel de veículos e embarcações
referente às eleições de 25 de outubro (Lei
nº 6.091/74, art. 2º, parágrafo único).

DEZEMBRO DE 1998
3 de dezembro �  quinta-feira

Último dia do prazo para o eleitor que
deixou de votar nas eleições de 4 de
outubro apresentar justificativa ao juiz elei-
toral (Lei nº 6.091/74, art. 7º).

5 de dezembro �  sábado

1. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais divulgarem o resultado da elei-
ção proporcional para deputado federal,
estadual ou distrital e da eleição majoritária
para senador e proclamarem os candidatos
eleitos.

2. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais divulgarem o resultado da elei-
ção majoritária de 25 de outubro e procla-
marem os candidatos eleitos.

3. Último dia do prazo para o Tribunal
Superior divulgar o resultado da eleição
presidencial e proclamar os candidatos
eleitos.

11 de dezembro �  sexta-feira

Último dia do prazo para a publicação,
em sessão, da decisão que julgar as contas
de todos os candidatos, eleitos ou não (Lei
nº 9.504/97, art. 30, § 1º).

19 de dezembro �  sábado

Último dia do prazo para a diplomação
dos eleitos.

24 de dezembro �  quinta-feira

Último dia do prazo para o eleitor que
deixou de votar nas eleições de 25 de
outubro apresentar justificativa ao juiz elei-
toral (Lei nº 6.091/74, art. 7º).

JUNHO DE 1999
17 de junho �  quinta-feira

Data até a qual os candidatos ou parti-
dos deverão conservar a documentação
concernente às suas contas, desde que não
estejam pendentes de julgamento, hipóte-
se na qual deverão conservá-la até a
decisão final (Lei nº 9.504/97, art. 32,
caput e parágrafo único).

Sala das Sessões do Tribunal Superior
Eleitoral

Brasília, 21 de outubro de 1997.

Ministro Ilmar Galvão, Presidente �
Ministro Eduardo Alckmin, Relator �  Minis-
tro Néri da Silveira �  Ministro Maurício
Corrêa �  Ministro Nilson Naves �  Ministro
Eduardo Ribeiro �  Ministro Costa Porto.
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