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RESUMO

O voto é a arma mais poderosa no processo político democrático. Entretanto, no município de Frutal/MG, ocorre em meio a embrenhados políticos à compra de votos, por meio

de dinheiro, troca de favores e/ou promessas. Na vida cotidiana, estamos pesquisando o fato da compra e/ou trocas de favores para se angariar votos, que são geralmente bens

materiais, favores administrativos, e promessa de cargos. Ora que ,consideramos a política muito intensa, como a forma ainda conhecida por “coronelismo”, logicamente não no

formato antigo; contudo bastante imperativo. A compra de votos é corrupção pura. Destarte nos transparece; que  a razão pela qual não há serviços básicos disponíveis para a

população, pela inexistência de hospitais, escolas, moradias e infraestrutura. Infelizmente hoje se agrega tudo a tida “crise” econômica e política em que vivemos, digamos, pelas

bibliografias já analisadas, que seja uma “crise” de valores humanos ou a falta deles, instituído nos políticos. Como resultados já obtidos; em pesquisa bibliográfica (em

andamento), encontramos o conceito e entendimentos , sobre : a) história; b)direito eleitoral; c)democracia; d) política; e) cidadania; f) voto; g) eleitor. Previsto na legislação atual

brasileira, a captação ilícita de sufrágio é ilícito eleitoral punido com a cassação do registro ou do diploma do candidato e multa, de acordo com o artigo 41-A da Lei das Eleições

(Lei nº 9.504/1997), e inelegibilidade por oito anos, segundo a alínea ‘j’ de dispositivo do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90 (Lei de Inelegibilidades), com as mudanças feitas

pela Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/2010).Além da Lei das Eleições, o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) tipifica como crime a compra de votos (artigo 299). Prevê pena de

prisão de até quatro anos para aqueles que oferecem ou prometem alguma quantia ou bens em troca de votos, mas também para o eleitor que receber ou solicitar dinheiro ou

qualquer outra vantagem, para si ou para outra pessoa (artigo 299).  
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