


APRESENTAÇÃO
O desenvolvimento do Brasil é o desenvolvimento de suas 
localidades.  Neste ano, teremos eleições municipais para prefeitos 
e vereadores. Essa será mais uma oportunidade para escolhermos 
bons candidatos.

Não basta exigir honestidade dos candidatos: alguns  dos maiores 
malfeitores da humanidade – que não respeitavam a democracia 
e impediam o desenvolvimento humano e social sustentável das 
populações de seus países – eram pessoalmente honestos.

É preciso que os candidatos, além de um compromisso com a ética na 
política, defendam a democracia e estejam engajados na promoção 
do desenvolvimento das  localidades  que pretendem representar.

Modelo de termo de compromisso dos candidatos - 
A Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) está apoiando 
essa grande mobilização da sociedade em favor do desenvolvimento 
local.  Para tanto, o setor industrial está propondo o compromisso 
dos candidatos a prefeito e vereador das cidades paranaenses com 
uma plataforma básica que inclui, entre outros itens, a participação 
na gestão pública, a qualificação profissional e a desburocratização. 
Neste Guia do Voto, você encontrará uma agenda  positiva  para  
escolher  bem  seus  candidatos  e promover o desenvolvimento de 
seu município.

Além disso, nesta publicação a Rede de Participação Política 
apresenta o Teste do Voto Responsável, com a ideia de reforçar a 
conscientização do eleitor. Queremos fornecer subsídios para uma 
escolha consciente e colaborar para que os eleitores possam fazer 
uma autoavaliação sobre o seu preparo para eleger os candidatos 
que vão governar nos próximos quatro anos.

Uma boa leitura!
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São diversos os avanços conquistados nos últimos tempos como a Lei 
da Ficha Limpa, Lei da Transparência, entre outros. No entanto, ainda 
é pouco. A maioria da população ainda não tem consciência sobre o 
poder do voto e o significado que a política tem na vida de todos.
O voto é a arma mais potente contra a corrupção. 

Se considerarmos apenas os desvios de recursos federais, 
efetivamente identificados por órgãos governamentais de controle, 
foram R$ 6 bilhões ao ano na última década. Isso se refere apenas 
a desvios que foram comprovados, e somente de recursos federais. 
Existem estudos que falam em mais de R$ 60 bilhões consumidos 
pela corrupção a cada ano no Brasil.

Numa democracia, como ocorre no Brasil, as eleições possibilitam a 
escolha de representantes e governantes que fazem e executam leis 
que interferem diretamente em nossas vidas. Escolher um péssimo 
governante pode representar uma queda na qualidade de 
vida e ter consequências negativas sérias no futuro. 

São os políticos que gerenciam os impostos que pagamos. Além 
disso, é preciso acompanhar com atenção e critério tudo que ocorre 
em nossa cidade, estado e país.

Vote em políticos com passado limpo e com propostas voltadas para 
a melhoria de vida da coletividade.

COMO idEntifiCar UM bOM pOlítiCO?

Acompanhando os noticiários. Pode-se também ligar ou enviar 
e-mails perguntando ou sugerindo ideias para o seu representante. 
Vale a pena repetir o voto em um político ou governante que fez um 
bom trabalho e não se envolveu em coisas erradas. 

dUrantE a CaMpanha ElEitOral

Com os programas eleitorais que parecem todos iguais, procure 
entender os projetos e ideias do candidato que você pretende votar. 

Será que há recursos disponíveis para que ele execute aquele projeto, 
caso chegue ao poder? Nos mandatos anteriores ele cumpriu o que 
prometeu? O partido político que ele pertence merece seu voto? 
Estes questionamentos ajudam muito na hora de escolher seu 
candidato. 
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a validadE da lEi da fiCha liMpa nas ElEiçõEs

“Esta Lei marca a participação da responsabilidade do cidadão naquilo 
que o incomoda: a corrupção. Tenho 
insistido que não é possível se desfazer, 
ignorar ou desprezar a política. Por que 
se a política não vai bem, os políticos não 
são bons, os que estão lá fomos nós que 
colocamos. É nossa responsabilidade, de 
cada um de nós, fazer com que pessoas 
de bem estejam nos cargos. Nós temos 
o compromisso permanente de fazer 
com que a política melhore”, ministra 
Carmén Lúcia, presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

A palavra “política” vem de polis, ou seja, a comunidade política que 
interage em sua cidade. A política deveria ser o meio pelo qual o 
cidadão (eu, você...) pudesse melhorar suas condições de vida e de 
convivência social, onde mora, estuda, trabalha, relaciona-se com 
outras pessoas e se diverte.

Se a política for entendida e praticada assim, ela começará a fazer 
sentido para nós e para as pessoas com quem nos relacionamos. 
Desse modo, todos nós teremos um grande interesse por ela.

Uma fonte para conhecer o comportamento dos políticos eleitos em 
2010 pelos paranaenses é o site www.vigilantesdademocracia.org.br, 
criado e mantido por meio de parceria entre a Rede de Participação 
Política e a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Você também poderá encontrar uma maneira de perguntar aos 
candidatos. Se responderem que sim, que estão comprometidos 
com essa agenda de mudança da política, como é que você vai saber 
se eles estão sendo honestos e sinceros?

Isso você só vai saber depois. Mas se eles o enganarem, você já 
saberá com que tipo de pessoas está lidando. E nunca mais dará seu 
voto a esses políticos.

Você também poderá exigir que os candidatos que querem seu voto 
assinem um compromisso em prol dessas mudanças. É claro que 
eles poderão romper com o compromisso, mesmo tendo colocado 
sua assinatura em um documento, mas você terá uma prova para 
pressioná-los. Você poderá denunciá-los nos meios de comunicação. 
Você poderá publicar - em um blog, uma comunidade de um site de 
relacionamento - o documento assinado pelos que não honraram 
o compromisso estabelecido. Você poderá até mesmo criar uma 
plataforma digital de rede social para divulgar tudo isso, conectando 
outras pessoas descontentes com tal comportamento.

Ainda é pouco, todos sabemos, mas é melhor do que nada. E é 
possível que tudo isso acabe, em breve, tendo um efeito maior 
do que imaginamos. O poder das redes ainda é desconhecido em 
grande parte.

Voto responsável é aquele que se exerce a partir de uma avaliação 
criteriosa do eleitor sobre a efetividade do compromisso do 
candidato com a Ética na Política, com a Defesa da Democracia e 
com a Promoção do Desenvolvimento.

É fundamental votar bem, votar responsavelmente. Mas isso 
não basta. É necessário, após a eleição, fiscalizar e acompanhar 
permanentemente a atitude daqueles que foram eleitos, cobrando 
os compromissos que assumiram durante a campanha.

54



Estamos agora diante de uma oportunidade excelente para conhecer 
melhor os programas dos candidatos e verificar seu compromisso 
efetivo com a Ética, com a Democracia e com o Desenvolvimento. 
Cabe a nós, agora - e só a nós, eleitores - assegurar que a política 
seja valorizada, que as instituições públicas não continuem a ser 
degeneradas pela corrupção, que o Estado não seja aparelhado por 
grupos privados, econômicos ou partidários, que o país escape das 
armadilhas populistas, recuse o assistencialismo e o clientelismo 
e adote políticas que favoreçam o crescimento e impulsionem o 
desenvolvimento humano e social sustentável.

O voto no Brasil é obrigatório. Em outubro, você será chamado a 
votar em dois candidatos no primeiro turno, que ocorrerá no dia 7 de 
outubro.

No primeiro turno, você votará para prefeito e  vereador. No segundo 
turno, se houver, você votará novamente para prefeito, caso seu 
município tenha mais de 200 mil eleitores, no dia 28 de outubro.

Para prefeito, é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos. 
Em municípios com mais de 200 mil eleitores, os candidatos a prefeito 
que não alcançarem a maioria absoluta dos votos válidos (50% + 1) 
deverão  participar  de  um  segundo turno,  uma  nova  eleição entre 
os dois mais votados.

Para vereador, é eleito o candidato que atingir determinada proporção 
dos votos, chamada de coeficiente eleitoral. Esse coeficiente varia 
conforme o município.

Para exercer o mandato, é necessário que você escolha bem os 
candidatos.
 
As orientações seguintes poderão ajudá-lo nessa escolha.

CRITÉRIOS DO VOTO RESPONSÁVEL 
PARA A ESCOLHA DE CANDIDATOS
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As indicações  abaixo  apresentam  critérios  gerais  que  são válidos  
para  a  escolha  de  qualquer  candidato  a  prefeito  ou vereador.

ÉtiCa na pOlítiCa

Escolha  candidatos  que  não  estão  envolvidos  em corrupção. 
Não aceite as justificativas como “política é assim mesmo” ou “todo 
mundo faz igual”. Não vote nem faça campanha para candidatos que, 
no passado, fizeram promessas e não as cumpriram e não deram 
qualquer satisfação à população depois de eleitos.

Não vote nem faça campanha para candidatos que, em eleições  
anteriores,  pediram  seu  voto, foram  eleitos  e nunca mais apareceram 
nem prestaram contas de seu mandato. Não escolha candidatos que, 
uma vez eleitos, empregaram parentes em instituições públicas, 
prática conhecida como nepotismo.

Tome muito cuidado com candidatos que prometem o que, 
evidentemente, não poderão cumprir.

Escolha preferencialmente  candidatos  confiáveis,  ou seja, aqueles 
aos quais você, por exemplo, emprestaria dinheiro ou aceitaria ser 
fiador, caso ele quisesse alugar um imóvel

COMO ESCOLHER SEUS 
CANDIDATOS dEfEsa da dEMOCraCia

Escolha candidatos que respeitam as leis e o processo democrático.  
Portanto,  não  vote  nem  faça  campanha para  candidatos  que,  no  
passado,  arrecadaram  ilegalmente recursos para fazer sua campanha 
(Caixa 2). Não vote nem faça campanha para candidatos que 
estiveram  envolvidos  em  escândalos  do  tipo  “Mensalão”, “Máfia 
dos Sanguessugas”, entre outros.

Escolha candidatos que respeitam o Estado de Direito. Portanto, 
não vote nem faça campanha para candidatos que,  por  exemplo,  
apoiaram,  foram  omissos  ou  coniventes com movimentos ilegais ou 
que tenham atuado contra as leis do país.

Escolha candidatos que respeitam as instituições republicanas.  
Portanto, não vote nem faça campanha para candidatos que, no 
passado, praticaram o fisiologismo, oferecendo ou aceitando cargos 
ou outros benefícios em troca  de  apoio,  sem  qualquer  critério  e  
justificativa aceitáveis, apenas para ter o controle das instituições ou 
levar vantagens pessoais ou para seu grupo. Escolha candidatos que 
não tentam manipular a opinião pública. Portanto, não vote nem 
faça campanha para candidatos que abusam do marketing político e 
do discurso irresponsável, apresentando-se como alguém capaz de 
resolver sozinho todos os problemas do município.
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prOMOçÃO dO dEsEnvOlviMEntO lOCal

Não escolha  candidatos populistas,  ou seja,  que desvalorizam 
as instituições republicanas e valorizam sua ligação direta  com  a 
população para  a qual prometem destinar favores e benefícios.

Não escolha candidatos clientelistas. Não vote nem faça campanha 
para candidatos que, no passado, tentaram ganhar ou comprar seu 
voto em troca de algum favor ou presente: cesta  básica,  dentadura,  
botina,  remédio, dinheiro, etc.

Não escolha candidatos assistencialistas. Não vote nem faça 
campanha para  candidatos que,  no  passado, promoveram  ou  
apoiaram  programas  e  ações  que contribuíram para transformar 
a população em beneficiária passiva e permanente de programas 
assistenciais, como de oferta de bens ou dinheiro, sem exigência real 
de contrapartida dos beneficiários.

Não escolha candidatos que, no passado, uma vez eleitos, promoveram 
ou permitiram a extinção  de programas que estavam tendo bons 
resultados, levando a  uma  descontinuidade  administrativa  
desnecessária com flagrante prejuízo para  a  administração pública, o 
público-alvo e os parceiros envolvidos.
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EsCOlha CandidatOs QUE prOpOnhaM:

Criar, ampliar ou apoiar programas de capacitação e qualificação 
profissional para jovens e adultos, atendendo a demanda e a vocação 
do setor produtivo local (indústria, comércio, serviços e agricultura).
Criar projeto local de capacitação/qualificação profissional com o 
intuito de obter recursos do FAT.

Implementar ações para atingir as metas dos 8 objetivos de 
desenvolvimento  do  milênio  definidos  pela  ONU.  Para obter mais 
informações, acesse www.nospodemosparana.org.br.

Apoiar  as  ações  das  ADRs  – Agência  de  Desenvolvimento Regional 
e dos APLs – Arranjos Produtivos Locais.

Implantar estrutura para facilitar e agilizar a obtenção de licenças 
e certidões municipais imprescindíveis para o funcionamento das 
empresas.

Modernizar o sistema de tributação para facilitar o recolhimento de 
taxas e impostos no âmbito municipal.

Promover reuniões mensais  do  executivo municipal  com  as lideranças  
empresariais  e  a  sociedade,  com  o  objetivo  de buscar – juntos – parcerias 
que agilizem ações práticas visando o desenvolvimento da cidade.

Implementar a lei geral municipal das micro e pequenas empresas. 

PRIORIDADES PARA
O SEU MUNICÍPIO



Reúna-se com outras pessoas de sua cidade para acrescentar à esta 
plataforma básica outras prioridades de sua localidade em:

Infraestrutura; 
Meio ambiente;
Saúde;
Energia; 
Saneamento; 
Fomento à atividade produtiva; 
 

Depois que a lista de prioridades para o desenvolvimento local de 
seu município estiver pronta, redija um Termo de Compromisso do 
Candidato, na forma de um abaixo-assinado, e colha o maior número 
possível de assinaturas das entidades e das lideranças da sociedade. 
Esse documento deverá ser firmado pelos candidatos a prefeito e a 
vereador e por testemunhas.
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Eu,  ___________________________________________________, 
candidato a (prefeito/vereador) pelo partido _____________/PR, 
número ____________, tendo lido e concordado com os termos 
propostos na presente carta-compromisso resolvo, voluntariamente,  
assinar  este  documento,  assumindo  a  responsabilidade – se eleito for 
– de honrá-lo com meu comportamento público  como  representante  
(parlamentar/executivo)  por palavras e atos realizados por mim no 
exercício do mandato recebido nas urnas de 2012.

Estou ciente de  que  seus  signatários  poderão  monitorar minhas 
ações e decisões e, eventualmente, cobrar – por meio de legítimos 
instrumentos democráticos, da fiscalização e do exercício do devido 
controle cidadão sobre os representantes – desvios e quebras desse 
compromisso.

__________________, _____ de  ______________ de 2012.

_____________________________
Assinatura do candidato

__________________________
Nome e RG da testemunha 1

 __________________________
Assinatura da testemunha 1 

__________________________
Nome e RG da testemunha 2

__________________________
Assinatura da testemunha 2

TERMO DE COMPROMISSO
DO CANDIDATO



Seu papel como cidadão começará para valer depois da posse dos  
candidatos  eleitos.  Para exercer  sua  responsabilidade política, 
você  deverá monitorar o  comportamento  dos candidatos eleitos e 
exigir que eles cumpram seus compromissos  com  a  promoção  do  
desenvolvimento  do município.

Os  políticos  que  prometeram  ações  diversas  e  não  as cumpriram  
deverão  ser  denunciados  publicamente  e  não deverão receber seu 
voto nas próximas eleições.
Mas  não  adianta ficar  esperando  que  os  candidatos  eleitos cumpram  
seus  compromissos,  você  precisará  arregaçar  as mangas  e  auxiliá-
los  a  promover  o  desenvolvimento  do município,  participando  
ativamente das  ações  que  serão realizadas  para  implantar  a  Agenda  
de  Prioridades  do Desenvolvimento Local.

Cabe agora a você, eleitor - e só a você - assegurar:
 Que a política seja valorizada
 Que as instituições públicas não continuem
a ser degeneradas pela corrupção
 Que o Estado não seja aparelhado por grupos privados, econômicos 
ou partidários
 Que o país escape das armadilhas populistas, recuse o assistencialismo 
e o clientelismo e adote políticas que favoreçam o crescimento e 
impulsionem o desenvolvimento humano e social sustentável.

DEPOIS DA POSSE DOS ELEITOS

AGORA ESTÁ EM SUAS MÃOS: 
VOCÊ PODE FAZER
A DIFERENÇA NO BRASIL
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As questões a seguir contêm critérios gerais válidos para a escolha 
de qualquer candidato, seja majoritário ou proporcional. Faça o teste 
antes de escolher seus preferidos.

ÉtiCa

1. Corrupção

A) O candidato nunca foi acusado de corrupção
B) Foi acusado de corrupção, mas as evidências são fracas
C) Foi acusado de corrupção e as evidências são fortes
D) O candidato foi omisso em relação às denúncias de corrupção

Se você marcou as alternativas “C” e “D”, não vote no candidato. Se 
você marcou a alternativa “B”, investigue melhor antes de votar no 
candidato.

2. promessas não cumpridas

A) O candidato nunca prometeu nada
B) Prometeu e cumpriu
C) Prometeu e não cumpriu, mas deu uma justificativa aceitável
D) Prometeu, não cumpriu e não deu qualquer satisfação

Se você marcou a alternativa “D”, não vote no candidato.

CHEGOU A SUA VEZ DE ASSUMIR
A SUA RESPONSABILIDADE POLÍTICA 
PARA MUDAR O BRASIL!



3. respeito pelo voto

A) O candidato pediu seu voto, foi eleito e nunca mais apareceu 
B) Pediu seu voto, foi eleito e só apareceu agora às vésperas da nova 
eleição
C) Pediu seu voto, foi eleito e prestou contas do que fez – pelo menos 
uma vez – antes do período eleitoral

Se você marcou as alternativas “A” ou “B”, não vote no candidato.

4. Mau uso (ou abuso) dos recursos públicos

A) O candidato, uma vez eleito, empregou parentes em instituições 
públicas (nepotismo)
B) Nomeou apenas correligionários (gente do seu próprio partido) 
para cargos públicos, independentemente da sua competência para 
desempenhar as funções
C) Utilizou órgãos, programas e ações de governo para benefícios 
privados (pessoais, familiares, de amigos ou partidários)
D) Usou a máquina pública para se autopromover
E) Empregou recursos públicos para fins Partidários

Se você marcou qualquer uma das alternativas acima, não vote no 
candidato.
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dEfEsa da dEMOCraCia

5. falsidade

A) O candidato apresenta como suas as realizações de outras pessoas
B) O candidato atribui culpa a outros por irregularidades em ações que 
são de sua Responsabilidade 
C) O candidato apresenta números falsos para dizer que é o autor de 
uma grande realização
D) O candidato promete coisas que, evidentemente, não poderá 
cumprir

Se você marcou qualquer uma das alternativas acima, não vote no 
candidato.

6. Respeito pelas leis e pelo processo democrático
 
A) O candidato cometeu ou foi conivente com algum crime ou 
irregularidade
B) O candidato nomeou ou demitiu pessoas para o serviço público 
com base em critérios político-ideológicos ou para atender interesses 
partidários
C) Participou de algum esquema ilegal ou ilegítimo para conquistar o 
poder ou nele permanecer
D) Arrecadou ilegalmente recursos para fazer a sua campanha (Caixa 2)
E) Corrompeu ou foi corrompido para manter-se no poder ou para 
assegurar benefícios para si ou para o grupo ao qual pertence

Se você marcou qualquer uma das alternativas acima, não vote no 
candidato. 



7. respeito pelo Estado de direito

A) O candidato violou – ou permitiu que fossem violadas – liberdades 
fundamentais dos cidadãos garantidas pela Constituição Federal
B) Pressionou politicamente seus subordinados ou praticou 
patrulhamento e violação de privacidade
C) Promoveu perseguições políticas a pessoas, grupos e organizações 
considerados como inimigos
D) Apoiou, promoveu, foi omisso ou conivente com movimentos que 
atuam contra as leis do país

Se você marcou qualquer uma das alternativas acima, não vote no 
candidato.

8. Respeito pelas instituições

A) O candidato, depois de eleito, praticou fisiologismo (oferecendo ou 
aceitando cargos ou outros benefícios em troca de apoio ou vantagens 
para si ou seu grupo)
B) Interferiu em outros poderes
C) Aceitou a interferência indevida de outros poderes na instituição 
para a qual foi eleito
D) Tentou interferir indevidamente nas organizações do Estado e da 
sociedade, usando as prerrogativas do cargo

Se você marcou qualquer uma das alternativas
acima, não vote no candidato.
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prOMOçÃO dO dEsEnvOlviMEntO

9. Populismo, assistencialismo e clientelismo 

A) O candidato se diz predestinado a salvar os pobres e fala contra as 
elites, mas se aproveita secretamente do apoio e do patrocínio delas
B) O candidato desvaloriza as instituições, o parlamento e os partidos, 
valorizando a sua ligação direta com as massas, para as quais destina 
ou promete destinar benesses
C) O candidato se identifica, defende e se alia a líderes populistas
D) O candidato tentou ganhar seu voto oferecendo algum favor ou 
benesse
E) O candidato promoveu ou apoiou programas que contribuíram para 
transformar as populações em beneficiárias passivas e permanentes de 
programas assistenciais, transformando-as em sua clientela eleitoral 

Se você marcou qualquer uma das alternativas acima, não vote no 
candidato.

10. Má gestão da máquina pública

A) O candidato, uma vez eleito, promoveu o inchamento do Estado, 
aumentando irresponsavelmente o número de funcionários e de 
cargos de confiança 
B) O candidato, uma vez eleito, abandonou bons programas que 
estavam em funcionamento por serem de administração anterior
C) O candidato, uma vez eleito, direcionou os recursos públicos para 
atender preferencialmente correligionários e aliados

Se você marcou qualquer uma das alternativas acima, não vote no 
candidato.



11. Analisando criticamente a prática e o discurso do seu 
candidato, você diria que ele está comprometido com:

A) a estabilidade econômica
B) a redução da carga tributária
C) a criação de um ambiente econômico e institucional favorável à 
livre iniciativa
D) investimentos em infraestrutura

Caso a resposta seja afirmativa, vote no candidato.

12. Compromisso com uma agenda Estratégica para o 
brasil

O candidato estaria disposto a firmar o compromisso:

A) pela reforma política
B) pela reforma fiscal
C) pela boa governança e pela segurança jurídica
D) pela segurança pública
E) pela reforma administrativa
F) pela melhoria da educação

Avalie o comprometimento do candidato
com estes itens. Então, se você
tiver segurança suficiente, vote nele.
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tEstE dO vOtO rEspOnsávEl

você é um eleitor preparado?

Quanto mais preparado você estiver, melhores serão as suas escolhas. 
Responda as questões a seguir para medir o seu nível de preparação. O 
método é simples. Marque as respostas que você acha que contribuem 
para a decisão do seu voto. Cada uma tem um peso. Ao final do teste 
você pode somar seus pontos e avaliar o resultado.

1 - você votaria num candidato que permanece alheio aos atos de 
seus auxiliares?
A) Sim, pois ele pode ser mesmo inocente
B) Não, pois ele tem a obrigação de saber

2 - você analisa o passado dos seus candidatos antes de se decidir 
pelo voto?
A) Sempre
B) Nunca

3 - Você votaria num candidato que sempre diz o contrário do que 
pratica?
A) Sim
B) Não

4 - Você votaria em candidatos que dizem que vão priorizar a 
educação, mesmo não conhecendo as propostas deles?
A) Sim
B) Não

5 - Se a melhoria da segurança pública for uma bandeira de algum 
candidato, você votaria nele sem conhecer a sua proposta?
A) Sim
B) Não



6 - Se o candidato declarar que é a favor de programas públicos que 
estimulem o empreendedorismo você votaria nele?
A) Sim
B) Não
C) Sim, mas procuraria antes conhecer as suas Propostas

7 - Você votaria em algum candidato que prometa reduzir os gastos 
com custeio da máquina pública e aumentar os investimentos?
A) Sim
B) Não
C) Sim, mas procuraria antes conhecer as suas propostas

8 - você acha que o brasil precisa mudar o modelo de representação 
vigente e votaria em candidatos que manifestem apoio à reforma 
política?
A) Sim
B) Não
C) Depende da proposta de reforma política que defendem esses 
candidatos

9 - você acha importante saber o que um candidato pensa em relação 
à reforma administrativa antes de votar nele?
A) Sim
B) Não

10 - Se o candidato defender outras reformas que o Brasil precisa 
para se modernizar (reforma previdenciária, reforma tributária, 
reforma trabalhista e reforma sindical), você votaria nele?
A) Sim
B) Não
C) Sim, mas depende das suas propostas
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11 - Caso o candidato tenha em sua plataforma a proposta da revisão 
constitucional, você votaria nele?
A) Sim
B) Não
C) Sim, mas ele teria que explicar para que quer uma revisão 
constitucional

12 - você daria seu voto a um candidato que distribui cargos de 
confiança a correligionários e aliados sem levar em conta os critérios 
éticos e de competência técnica?
A) Sim
B) Não

13 - Você sabe que o candidato já foi punido ou responde por 
processo judicial, mas suas propostas lhe atraem. Qual a sua opção 
no momento do voto?
A) Vota no candidato assim mesmo
B) Não vota no candidato

14 - O candidato tenta ganhar seu voto prometendo benesses ou 
favores caso seja eleito. Isto lhe parece:
A) Correto
B) Incorreto

15 - Um candidato é conivente com movimentos ilegais que atentam 
contra as leis do país, mas diz que a causa é nobre. Você:
A) Apoia esse candidato
B) Não apoia esse candidato

16 - O candidato no qual você votou na eleição passada não cumpriu 
o que prometeu, mas deu uma boa justificativa para tal e agora pede 
seu voto novamente. O que você faz?
A) Vota novamente nele
B) Escolhe outro candidato



17 - você votaria em um candidato que se recusa a debater ideias e 
programas de governo?
A) Ignora esse candidato
B) Ouve as suas propostas antes de se decidir
C) Vota nele de novo

18 - você votaria em um candidato que não leva em conta os critérios 
programáticos para fazer alianças?
A) Sim
B) Não

19 - O candidato defende teses populistas e promete implantar 
programas assistencialistas para salvar os pobres. na sua opinião 
este candidato é:
A) Bem intencionado
B) Oportunista
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Na tabela abaixo, confira e anote os pontos que você obteve em cada 
questão. Em seguida, some todos os pontos e compare o resultado 
com a pontuação ao lado.

PONTOS POR ALTERNATIVA - referente ao VOTO RESPONSÁVEL

           A            B          C

01       0            3           -
02       3            0           -
03       0            3           -
04       1            2           -
05       1            2           -
06       2            1           3
07       2            1           -
08       2            1           3
09       3            1           -
10       2            1           3
11       2            1           3
12       0            1           -
13       0            3           -
14       0            3           -
15       0            3           -
16       1            2           -
17       0            1           3
18       0            3           -
19       0            3           -



NOTA FINAL - referente ao VOTO RESPONSÁVEL
Se a soma total dos pontos for:

abaixo de 16:
Você está totalmente despreparado = Insatisfatório

Entre 17 e 26:
Ainda falta muito para você se preparar = Insuficiente

Entre 27 e 36:
Você pode se preparar um pouco melhor = Regular

Entre 37 e 49:
Você está razoavelmente preparado = Bom

acima de 50:
Você está bem preparado = Excelente
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aGOstO

6 de agosto
» Partidos, coligações e candidatos são obrigados a divulgar pela 
internet a primeira parcial da prestação de contas sobre doações 
recebidas para financiamento da campanha eleitoral e os gastos.

8 de agosto
» Último dia para a direção dos partidos preencherem as vagas 
remanescentes para as eleições proporcionais e pedirem o registro 
das candidaturas.

» Data limite para o eleitor que mora fora de seu domicílio eleitoral 
requerer a segunda via do título eleitoral; 

12 de agosto 
» Último dia para a Justiça Eleitoral realizar sorteio para a escolha da 
ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no 
primeiro dia do horário eleitoral gratuito. 

21 de agosto 
» Primeiro dia da veiculação do Horário Gratuito de Propaganda 
eleitoral (HGPE) no rádio e na TV.

23 de agosto
» Último dia para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) 
disponibilizarem ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informações sobre 
os candidatos às eleições majoritárias e proporcionais registrados. 
Deve constar referência ao sexo e ao cargo a que concorrem.

» Data limite para o julgamento de recursos sobre pedido de registro 
de candidatos pela Justiça Eleitoral e publicação das decisões.

CALENDÁRIO ELEITORAL



sEtEMbrO

6 de setembro
» Partidos, coligações e candidatos são obrigados a divulgar pela 
internet mais uma parcial da prestação de contas sobre doações 
recebidas para financiamento da campanha eleitoral e os gastos.

27 de setembro
» Data limite para o cidadão requerer a segunda via do título dentro do 
seu domicílio eleitoral.

OUtUbrO

4 de outubro
» Último dia para as seguintes atividades: divulgação da propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e na TV; reuniões públicas ou promoção de 
comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa entre 8 e 
24h; realização de debate no rádio e na TV.

» Data limite para que partidos e coligações indiquem à Justiça Eleitoral 
os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e 
delegados que estarão habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação 
durante o pleito eleitoral.

5 de outubro
» Último dia para a propaganda paga na imprensa escrita e reprodução 
desta na internet.

6 de outubro 
» Data limite para as seguintes atividades: propaganda eleitoral 
mediante alto-falantes ou amplificadores de som; distribuição de 
material gráfico; promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro 
de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de 
candidatos. Todas essas ações podem ocorrer até as 22 horas.
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7 de outubro – Dia da eleição (1º turno).

8 de outubro 
» Após 24 horas do encerramento da votação (17 horas de segunda-
feira no horário local), os candidatos poderão iniciar a campanha para o 
2º turno. Já será possível promover comícios, carreata, distribuição de 
material de propaganda política, utilizar aparelhagem de sonorização 
fixa (das 8 às 24 horas) e fazer propaganda eleitoral com o uso alto-
falantes ou amplificadores de som (das 8 às 22 horas).

10 de outubro 
» O mesário que abandonou os trabalhos durante a votação tem até 
essa data para apresentar a justificativa para a Justiça Eleitoral.

12 de outubro 
» Último dia para conclusão dos trabalhos de apuração pelas Juntas 
Eleitorais.

» Em cidades com mais de 200 mil eleitores, essa é a data limite para 
que a Justiça Eleitoral divulgue o resultado provisório da eleição para 
prefeito e vice-prefeito se a maioria dos votos tiver sido alcançada por 
algum dos candidatos. Caso contrário, a divulgação será dos nomes 
dos dois candidatos mais votados e que avançaram para o segundo 
turno.

13 de outubro 
» Primeiro dia da veiculação do Horário Gratuito de Propaganda 
eleitoral (HGPE) no rádio e na TV relativo ao segundo turno.

25 de outubro
» Data limite para promover comícios e reuniões públicas.

26 de outubro 
» Último dia para as seguintes atividades: divulgação da propaganda 
eleitoral no rádio e na TV; realização de debate no rádio e na TV; 
propaganda paga na imprensa escrita e reprodução desta na internet.



27 de outubro
» Data limite para as seguintes atividades: propaganda eleitoral 
mediante alto-falantes ou amplificadores de som; distribuição de 
material gráfico; promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro 
de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de 
candidatos. Todas essas ações podem ocorrer até as 22 horas.

28 de outubro – Dia da eleição (2º turno).

31 de outubro 
» O mesário que abandonou os trabalhos durante a votação tem até 
essa data para apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral.

nOvEMbrO

2 de novembro 
» Último dia para conclusão dos trabalhos de apuração do segundo 
turno pelas Juntas Eleitorais.

» Data limite para que a Justiça Eleitoral divulgue o resultado provisório 
do segundo turno da eleição para prefeito e vice-prefeito.

6 de novembro
» Mesário que faltou à votação de 07 de outubro tem até essa data 
para apresentar justificativa à Justiça Eleitoral.

» Último dia para os candidatos, inclusive a vice e a suplentes, comitês 
financeiros e partidos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações 
de contas referentes ao primeiro turno. Essa data não é válida no caso 
dos candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições.

16 de novembro
» Data limite para a proclamação dos candidatos eleitos.

» Data a partir da qual os cartórios e as secretarias dos TREs não mais 
permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados.

3130

27 de novembro
» Em cidades onde houve segundo turno, último dia para que os 
candidatos, os partidos e as coligações removerem as propagandas 
relativas às eleições e, se necessário, promoverem a restauração do 
bem.

» Último dia para os candidatos, inclusive a vice e a suplentes, comitês 
financeiros e partidos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações 
de contas dos candidatos que concorreram ao segundo turno das 
eleições.

» Mesário que faltou à votação de 28 de outubro tem até essa data 
para apresentar justificativa à Justiça Eleitoral.

dEZEMbrO

6 de dezembro 
» Eleitor que faltou à votação de 07 de outubro (1º turno) tem até essa 
para apresentar justificativa à Justiça Eleitoral.

11 de dezembro
» Último dia para a publicação da decisão Justiça Eleitoral sobre o 
julgamento das contas dos candidatos eleitos 

19 de dezembro
» Data limite para a diplomação dos eleitos.

27 de dezembro
» Eleitor que faltou à votação de 28 de outubro (2º turno) tem até essa 
para apresentar justificativa à Justiça Eleitoral.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)




