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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

 
 Este estudo foi motivado pelas diferentes formas que a população do município de 

Paraíba do Sul, cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro, percebeu a primeira cassação 

de um prefeito municipal de sua história. Como objetivo final deste estudo buscamos 

responder a seguinte questão: Qual foi a percepção da sociedade de Paraíba do Sul (RJ) sobre 

a cassação do prefeito municipal? Queríamos saber se os eleitores sul-paraibanos foram 

favoráveis ou não ao processo de cassação do chefe do Poder Executivo local. 

 O estudo está estruturado em oito capítulos. O primeiro explicita sobre o problema da 

pesquisa, dedicando-se a apresentar ao leitor a introdução, a formulação da situação-

problema, o objetivo final, as questões a serem respondidas, a delimitação e relevância do 

estudo realizado. O segundo capítulo apresenta a metodologia aplicada na pesquisa. No 

terceiro capítulo explicamos ao leitor como é feita a eleição para os cargos eletivos brasileiros 

devido às complexidades dos sistemas eleitorais adotados no Brasil. O quarto capítulo discute 

a definição de percepção. O quinto e o sexto capítulo são referentes ao processo de cassação 

do prefeito municipal. O sétimo capítulo apresenta os resultados da pesquisa com algumas 

análises que a complementam. O oitavo capítulo consolida as conclusões do estudo, 

apresentando algumas sugestões para futuras pesquisas sobre o tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O estudo objetivou saber qual foi a percepção da sociedade de Paraíba do Sul (RJ) 

sobre a primeira cassação de um prefeito municipal de sua história. Através de uma pesquisa 

de campo foi possível saber se os eleitores sul-paraibanos foram favoráveis ou não ao 

processo de cassação do prefeito municipal. Com base nos dados e informações coletados na 

pesquisa chegamos à conclusão que os cidadãos sul-paraibanos foram favoráveis à saída do 

prefeito municipal devido aos graves crimes cometidos contra a administração pública. 
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Capítulo 1111 

 

O PROBLEMA 

 
 Este capítulo dedica-se a apresentar ao leitor a introdução, a formulação da situação-

problema, o objetivo final, as questões a serem respondidas ou objetivos intermediários, a 

delimitação e relevância do estudo realizado. 

  
1.1 – Introdução 
 
 
 No início do século XXI percebemos como a situação política nacional vem sendo 

noticiada pelos meios de comunicação. Infelizmente, as notícias não são nem um pouco 

animadoras. Estamos nos acostumando a ver tanta corrupção, negociações às escondidas, 

trambiques e maracutaias, que estes fatos estão se tornando cada vez mais natural em nossa 

vida cotidiana. Temos a percepção de que tudo o que acontece é previsível, dentro de uma 

naturalidade que chega a assustar. 

 

 Inúmeros casos de crimes contra a administração pública são noticiados, mas muitas 

das vezes as percepções da população quanto a estes crimes sequer são comentadas. As 

opiniões da sociedade diversas vezes são ignoradas, prevalecendo os interesses de muitos 

agentes políticos que fazem de tudo para esconder suas falcatruas do crivo popular. 

 

 Sendo assim, pesquisamos a percepção da sociedade de um município onde aconteceu 

a primeira cassação de um prefeito municipal de sua história. Município localizado na região 

Centro-Sul Fluminense1, com uma população de aproximadamente 40.000 habitantes, área 

territorial de 581 km² e com um clima ameno, considerado um dos melhores climas do país: 

                                                 
1 Região Centro-Sul Fluminense: Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, 
Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty de Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras. 
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Paraíba do Sul, cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro, a 135 km de distância da 

capital, teve em 2006 a pior crise política de sua história.  

 

 Nesta pesquisa tratamos de um tema interessante e muito preocupante: a percepção da 

sociedade sobre os acontecimentos políticos que fazem com que todos sejam afetados. Porém, 

não é somente na administração federal que podemos ver noticiados na imprensa fatos sobre a 

política brasileira. Nos estados e municípios de todo o Brasil percebemos que a corrupção 

acontece no mesmo volume e intensidade como na capital federal. 

 

 Após um exaustivo processo de cassação e de uma enorme comoção local, a Câmara 

Municipal de Paraíba do Sul cassou o mandato do então prefeito municipal eleito em 2004 por 

inúmeras denúncias de crimes que ocorreram na administração publica municipal, entre elas: 

corrupção e desvio de verbas públicas. 

 

 Presenciado todo o episódio da cassação do prefeito municipal, ficamos curiosos para 

saber se a população de Paraíba do Sul ficou satisfeita com a saída de seu maior representante 

local. Queríamos saber se os eleitores sul-paraibanos foram favoráveis a cassação do chefe do 

Poder Executivo pela Câmara Municipal. Queríamos saber também, como a sociedade 

percebeu o trabalho dos vereadores no processo de cassação. Procuramos ouvir os eleitores 

sul-paraibanos no pior momento político de sua história.  

 

 Com a pesquisa, a sociedade de Paraíba do Sul foi beneficiada em muitos aspectos, 

tendo em mãos um estudo valioso sobre a política municipal, servindo assim aos alunos, 

professores, pesquisadores e a todo povo, como um instrumento de consulta a respeito do 

cenário político municipal durante um dos piores momentos da história do município.  

 

Enfim, com esta pesquisa procuramos responder a seguinte questão: Qual foi a 

percepção da sociedade de Paraíba do Sul (RJ) sobre a cassação do prefeito municipal? 

Encontramos respostas surpreendentes, que com toda certeza contribuirão para melhor 
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entendermos o sistema representativo municipal e principalmente ampliar a consciência 

política dos eleitores e cidadãos brasileiros. 

 
 

1.2 – Formulação da situação-problema 
 
 

No ano de 2006 a vida política do município de Paraíba do Sul (RJ) ficou marcada 

pela primeira cassação de um prefeito municipal de sua história. Momentos apreensivos e 

dramáticos que ocorreram naquele ano ficarão para sempre na memória dos cidadãos sul-

paraibanos. 

 

Após todo o processo de cassação do chefe do poder executivo municipal, 

percebemos, a princípio, como a sociedade ficou dividida. Como diversas pessoas perceberam 

o fato ocorrido de formas diferentes. Para alguns a cassação do prefeito foi injusta e 

desnecessária, enquanto que para outros foi justa e legal. 

 

Portanto, tendo em vistas pessoas favoráveis à cassação, assim como existiam também 

pessoas desfavoráveis ao fato, decidimos pesquisar sobre a percepção dos eleitores de Paraíba 

do Sul. Queríamos saber qual foi a percepção da sociedade de Paraíba do Sul (RJ) sobre a 

cassação do prefeito municipal. Queríamos saber a opinião da população sobre o mais 

importante episódio político ocorrido na cidade. 

 
1.3 – Objetivo final 

 

Esta pesquisa teve como objetivo final: apresentar a percepção da sociedade de 

Paraíba do Sul (RJ) sobre a primeira cassação de um prefeito municipal de sua história. Este 

fato foi considerado o pior momento político já ocorrido na vida dos eleitores e cidadãos sul-

paraibanos. 
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1.4 – Questões a serem respondidas 
 
 

Com a pesquisa foram respondidas as seguintes questões: 

a) Qual foi o papel da Câmara Municipal de Paraíba do Sul no processo de cassação 

do prefeito municipal? 

b) Qual foi a percepção da sociedade sul-paraibana sobre o trabalho desenvolvido 

pelos vereadores no processo de cassação do prefeito municipal? 

c) Como ficou o cenário político de Paraíba do Sul após a cassação do prefeito 

municipal? 

d) Como ficaram as relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo 

municipal? 

 
1.5 – Delimitação do estudo 
 
 
 O presente estudo abordou o primeiro processo de cassação de um prefeito municipal 

de Paraíba do Sul (RJ), eleito no ano de 2004. O período escolhido para o estudo ficou restrito 

a legislatura de 2005 a 2008, devido ao fato da cassação ter ocorrido no ano de 2006.  

 

 Não foi objeto de estudo desta pesquisa a percepção dos eleitores sul-paraibanos sobre 

a gestão do vice-prefeito que assumiu o cargo de prefeito em 2006, depois da cassação do 

prefeito eleito em 2004. 

 
1.6 – Relevância do estudo 
 
 
 Este estudo é relevante para muitos atores do município de Paraíba do Sul. A pesquisa 

dentre outras contribuições, serve principalmente para os eleitores sul-paraibanos como uma 

espécie de feedback em relação ao voto que é dado aos representantes municipais. 
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 A pesquisa serve de alerta aos agentes políticos de Paraíba do Sul, pois demonstra que 

o povo sul-paraibano não tolerará mais corrupção, uso indevido de verbas públicas e 

comportamentos que desonrem a sistema representativo municipal. 

 

 Há de se destacar também, que a pesquisa será uma ferramenta para fortalecimento da 

democracia municipal e de conscientização política, social e cultural dos cidadãos de Paraíba 

do Sul, aliada às contribuições para o desenvolvimento e crescimento da gestão pública com 

ética, respeito e transparência. 

 

 Neste capítulo apresentamos a introdução deste trabalho de conclusão de curso e 

também a formulação da situação-problema, o objetivo final, as questões a serem respondidas 

ou objetivos intermediários, a delimitação e relevância do estudo realizado. 
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Capítulo 2222 

 

METODOLOGIA 

 
Neste capítulo são apresentados os conceitos sobre o tipo de pesquisa, a definição do 

universo e amostra, a coleta de dados, o tratamento dos dados e as limitações do método 

escolhido, ou seja, apresentaremos a metodologia aplicada na pesquisa. 

 
2.1 – Tipo de pesquisa 
 
 
 Considerando-se o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2007), 

quanto aos fins e quanto aos meios, tem-se: 

 

a) quanto aos fins – trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa. Descritiva, pois 

a pesquisa descreve todo o processo de cassação do prefeito municipal, e também 

descreve uma das piores fases da política sul-paraibana. Explicativa, pois explica o 

porquê da cassação do prefeito municipal ser percebida de formas diferentes entre 

os eleitores sul-paraibanos. 

 

b) quanto aos meios – trata-se de pesquisa, ao mesmo tempo, ex post facto, pois 

pesquisa um fato já ocorrido, pesquisa de campo, porque fomos a campo pesquisar 

sobre a percepção da sociedade sobre a cassação, estudo de caso, trata-se de um 

caso específico que foi estudado com alto grau de detalhamento, e documental e 

bibliográfica, documental porque se valeu de documentos internos à Câmara 

Municipal de Paraíba do Sul, e bibliográfica, visto que para fundamentar a 

pesquisa realizou-se investigação sobre os seguintes assuntos: sistema eleitoral 

brasileiro, representatividade, política nacional, processos de CPIs, percepção 

pública, gestão pública municipal. 
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2.2 – Universo e amostra 

 
 A definição do universo da pesquisa de campo foi o número de eleitores do município 

de Paraíba do Sul, perfazendo o total de 30.554 eleitores no ano de 2004, conforme consta no 

site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 A amostra foi definida pelo critério da acessibilidade e representatividade. O critério 

da acessibilidade foi definido pela facilidade de acesso aos eleitores de Paraíba do Sul, e o 

critério da representatividade foi definido fundamentalmente com o cidadão eleitor residente 

no município de Paraíba do Sul. 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram os eleitores residentes no município de Paraíba do Sul 

que votaram na eleição para prefeito municipal no ano de 2004. 

 

2.3 – Coleta de dados 

 
 Os dados foram coletados por meio de: 

a) Pesquisa de campo, com formulário aplicado aos eleitores do município de Paraíba do 

Sul. 

b) Pesquisa documental nos arquivos do Departamento Jurídico da Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul, setor responsável pelo acompanhamento e arquivamento do processo 

de cassação do prefeito municipal. 

c) Pesquisa bibliográfica em livros, revistas especializadas, jornais, teses, dissertações e 

sites especializados com dados e informações pertinentes ao assunto. 

 

2.4 – Tratamento dos dados 

 
 Usamos tratamento estatístico básico, ou seja, contagem simples, rudimentar, numa 

abordagem qualitativa, visando a obtenção de melhor resultado das análises dos dados. 
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O método aplicado foi a análise de conteúdo, pois como afirma Vergara (2007), “a 

análise de conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar 

o que está sendo dito a respeito de determinado tema.” Logo o método de análise de conteúdo 

melhor atendeu ao tratamento dos dados que foram realizados. Para Bardin (1977, p. 42) a 

análise de conteúdo é definida como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 
 

 A análise de conteúdo foi utilizada da seguinte forma, de acordo com Vergara (2006, 

pág.16), aqui apresentado resumidamente: 

definem-se o tema e o problema de pesquisa; procede-se a uma revisão da 
literatura; definem-se as suposições; definem-se os meios para a coleta de 
dados; coletam-se os dados; define-se o tipo de grade para análise; procede-
se à leitura do material selecionado; definem-se as unidades de análise; 
definem-se as categorias para análise; procede-se à análise de conteúdo; 
resgata-se o problema; confrontam-se os resultados obtidos com a(s) 
teoria(s) que deu(ram) suporte à investigação; formula-se a conclusão; 
elabora-se o relatório de pesquisa. 

 

 

2.5 – Limitações do método 

 
 Dentro das limitações possíveis para o método escolhido, podemos citar as seguintes: 

a) Os sujeitos da pesquisa podem ter fornecido respostas falsas, que não refletiram suas 

opiniões reais, seja por razões conscientes ou inconscientes. 

b) Determinados eleitores das zonas rurais não foram pesquisados, devido à grande 

dificuldade de acesso a certos locais do município. 

c) Outro fator que limita o método utilizado, diz respeito a grande quantidade de 

eleitores, tendo em vista a impossibilidade de apresentar o formulário a todos os 

eleitores sul-paraibanos. 



 16

Neste capítulo foram apresentados os conceitos sobre o tipo de pesquisa, a definição 

do universo e amostra, a coleta de dados, o tratamento dos dados e as limitações do método 

escolhido. Enfim, abordamos a metodologia científica que foi empregada neste trabalho de 

conclusão de curso. 
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Capítulo 3333 

 

SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO 

 
 Devido à complexidade dos sistemas eleitorais adotados no Brasil, procuramos neste 

capítulo explicar ao leitor como é feita a eleição para os cargos eletivos brasileiros. 

Explicaremos qual é, e como funciona o sistema eleitoral adotado para eleger um presidente, 

governador ou prefeito. E também trataremos do sistema eleitoral adotado para eleger um 

vereador ou deputado. Neste capítulo será abordado como foi a eleição para o cargo de 

Prefeito Municipal de Paraíba do Sul e apresentaremos a votação que cada candidato obteve. 

 
3.1 –  Definição 

 
 Conforme destaca Nicolau (2004, p. 10): 

O sistema eleitoral é o conjunto de regras que define como em uma 
determinada eleição o eleitor pode fazer suas escolhas e como os votos são 
contabilizados para serem transformados em mandatos (cadeiras no 
Legislativo ou chefia do Executivo). 
 

 Transformar votos em mandato, nada mais é do que transformar votos em poder. O 

candidato eleito passa a deter em suas mãos poderes que em certos momentos do seu mandato 

o faz perder o controle da situação passando a agir de forma irresponsável e catastrófica, 

prejudicando a sociedade. Mas, não podemos culpar o sistema eleitoral por atitudes levianas e 

inadequadas dos representantes que são eleitos pela sociedade. Os sistemas eleitorais, como 

veremos, às vezes dão a vitória a determinado candidato que não representa a maioria dos 

eleitores de uma cidade, e até mesmo de um Estado, logo surgem sérias distorções no 

processo eleitoral. 

 

 Basicamente, os sistemas eleitorais, a partir da fórmula, podem ser divididos em duas 

grandes representações: a representação majoritária e a representação proporcional. 
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O Sistema Eleitoral adotado no Brasil é complexo e a grande maioria dos eleitores não 

o conhece na sua totalidade. Para cargos do Executivo (como presidente, governador e 

prefeito) e senador, a eleição é majoritária, ou seja, ganha o candidato com maior número de 

votos. Nos cargos para o Executivo, pode haver segundo turno, se nenhum dos candidatos 

tenha obtido a maioria absoluta (50% mais um dos votos válidos). No caso de prefeito, 

somente haverá segundo turno nos municípios com mais de 200 mil habitantes. 

 

 Nas eleições para cargos do Legislativo, o sistema adotado é o proporcional – a 

representação política é distribuída proporcionalmente entre os partidos concorrentes. Neste 

caso segue-se a seguinte regra: 

1) Calcula-se o número de votos válidos para o cargo em disputa; 

2) Calcula-se o quociente eleitoral, que é o resultado da divisão dos votos válidos pelo 

número de vagas disponíveis para aquele cargo; 

3) Calcula-se o quociente partidário, que é o resultado da divisão da soma dos votos 

válidos de cada partido político (ou coalizão) pelo quociente eleitoral. O resultado 

indica o número de vagas que o partido (ou coligação) obteve. As vagas são 

preenchidas pelos candidatos que obtiveram o maior número de votos dentro do 

partido ou coligação. Caso o resultado for menor do que um, o partido (ou 

coligação) não elegerá candidato nenhum; 

4) Caso ainda exista vaga não preenchida pela aplicação do quociente partidário, elas 

serão distribuídas da seguinte forma: 

a) Só participam desta distribuição os partidos ou as coligações que obtiveram 

o quociente eleitoral; 

b) Divide-se o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação 

pelo número de vagas já obtidas mais um, cabendo a vaga ao partido ou à 

coligação que obtiver a maior média; 
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c) Repete-se a operação até a total distribuição das vagas; 

d) A vaga será preenchida obedecendo a ordem de votação do partido ou 

coligação dos seus candidatos, entre aqueles que não obtiveram a vaga pelo 

quociente partidário. 

 

 Principalmente em relação às eleições para deputado (federal e estadual), o 

número de votos que o candidato precisa ter para ser eleito é tão grande, já que o colégio 

eleitoral é todo o Estado, que ele fatalmente precisará fazer uma grande e dispendiosa 

campanha, com um forte apoio financeiro e divulgação em grandes veículos de comunicação. 

Dessa forma, o que ocorre na prática é que, ao invés de estar comprometido com os seus 

eleitores, o candidato estará mais atrelado aos interesses dos financiadores de sua campanha. 

 

 Entender os sistemas eleitorais existentes em nosso país nos ajuda a compreender os 

meandros de uma disputa eleitoral, seja municipal, estadual ou federal, e também nos 

possibilita a votar com mais responsabilidade e clareza. 

 

A maioria dos eleitores acha que vota em pessoas e não em partidos, o que não é 

verdadeiro. Um caso muito comentado por ser bem ilustrativo foi o do falecido deputado 

Enéas Carneiro (PR-SP) nas eleições de 2002, quando o seu partido era o Prona. Na época, ele 

foi eleito deputado federal com cerca de 1,8 milhão de votos, o que fez com que o seu partido 

tivesse direito a seis cadeiras na Câmara pelo cálculo do quociente eleitoral. Assim, um 

candidato do Prona com cerca de 300 votos foi eleito, enquanto que candidatos com mais de 

100 mil votos de outros partidos não o foram. Usando esta lógica, muitos partidos de pequena 

expressão procuram filiar artistas somente para aumentar a legenda e dessa forma conseguir 

mais cadeiras no Legislativo. 
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3.2 – Eleição municipal de Paraíba do Sul (2004) 
 
 

A eleição para prefeito municipal de Paraíba do Sul no ano de 2004 apresentou 

aspectos relevantes e curiosos. Depois de oito anos de governo de um mesmo prefeito a 

sociedade sul-paraibana aparentava uma certa insegurança sobre o futuro político do 

município. Toda mudança gera um certo medo, pois não sabemos como será o novo, 

principalmente uma mudança política. Uma mudança de quem iria representar os cidadãos 

nos próximos quatro anos. 

 

 A eleição de 2004 se caracterizou principalmente por grandes e dispendiosas 

campanhas eleitorais. Diversos comícios foram realizados com inúmeros atrativos que 

acabavam se tornando um verdadeiro espetáculo artístico. O povo lotava os locais onde os 

comícios eram realizados para assistir não somente aos candidatos, mas principalmente para 

assistir aos shows musicais que aconteciam. Shows pirotécnicos deixavam a população 

encantada, persuadindo o eleitor na busca de votos. O que menos o povo procurava saber era 

sobre as propostas de governo dos candidatos; o que eles estavam dispostos a fazer em 

benefício dos cidadãos sul-paraibanos. Muitos eleitores chegavam aos comícios no final dos 

discursos dos candidatos somente para assistir aos atrativos artísticos que iriam acontecer. 

 

 Os candidatos a prefeito do município de Paraíba do Sul, como em qualquer outra 

eleição para cargo eletivo, trocaram várias acusações. A ânsia em conseguir a vitória nas 

urnas fazia com que os candidatos esquecessem de debater suas idéias políticas em benefício 

da sociedade sul-paraibana, prevalecendo acusações mesquinhas e denúncias infundadas que 

em nada contribuía para ajudar o povo a escolher o melhor representante. 

 

 Para o cargo de prefeito municipal concorreram dois candidatos, um homem e uma 

mulher. A eleição pelo sistema majoritário não teve segundo turno devido o número de 

habitantes do município de Paraíba do Sul ser menor do que 200 mil habitantes. Na tabela 
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abaixo podemos observar os dados da representação política no ano de 2004 nas eleições para 

prefeito municipal de Paraíba do Sul: 

 

Tabela 01: Representação Política 2004 

Candidatos Partido Nº Votos 

João Vicente de Souza Ferreira PMDB 13.244 

Mariângela Brick Santos PL 11.461 

Total de Votos Válidos e Eleitores  

Total de Votos Válidos 26.299  

Total de eleitores 30.554  

                  Fonte: IBGE 

 

 Podemos observar que o candidato do PMDB foi eleito prefeito municipal para a 

legislatura 2005 a 2008 no município de Paraíba do Sul com uma pequena diferença de votos 

em relação à segunda candidata. 

 

 Neste capítulo foram apresentados os sistemas eleitorais brasileiros majoritário e 

proporcional. Estes sistemas são adotados nas eleições brasileiras e servem para elegermos 

nossos representantes. Também apresentamos como foi a eleição para Prefeito Municipal de 

Paraíba do Sul com a votação que cada candidato obteve. 
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Capítulo 4444 

 

PERCEPÇÃO 

 Este capítulo destina-se a apresentar a definição de percepção, trazendo uma noção do 

que é o mecanismo perceptivo do ser humano. Apresentaremos ao leitor explicações sobre as 

relações do indivíduo e a maneira que este indivíduo vê o mundo à sua volta. 

 
4.1 – Definição  
 

A percepção é o processo de decodificar os estímulos que recebemos. É incrível como 

determinados fatos são percebidos de diferentes formas pelos indivíduos. Algo que para um 

indivíduo é ruim, para outro indivíduo pode ser bom, ou seja, a maneira como estes 

indivíduos percebem as coisas são determinantes na hora de decidir. 

 

 Em linhas gerais, a percepção é a maneira como vemos o mundo à nossa volta, o modo 

segundo o qual o indivíduo constrói em si a representação e o conhecimento que possui das 

coisas, pessoas e situações, ainda que, por vezes, seja induzido em erro. Percepcionar algo ou 

alguém é capta-lo através dos sentidos e também fixar essa imagem. 

 As relações entre o indivíduo e o mundo que o rodeia são assim regidas pelo 

mecanismo perceptivo e todo o conhecimento é necessariamente adquirido através da 

percepção, afirmar Daniel Serrano, consultor de marketing e vendas do site 

portaldomarketing.com.br. Segundo ele, dois indivíduos, da mesma faixa etária, que sejam 

sujeitos ao mesmo estímulo, nas mesmas condições, captam-no, selecionam-no, organizam-no 

e interpretam-no com base num processo perceptivo individual segundo as suas necessidades, 

valores e expectativas. É fundamental, por isso, estudar e tentar perceber este processo, com 
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vista ao conhecimento dos principais fatores que determinam a captação de um estímulo e a 

sua interpretação. 

 Podemos compreender então que, o processo perceptivo inicia-se com a captação, 

através dos órgãos dos sentidos, de um estímulo que, em seguida, é enviado ao cérebro. A 

percepção pode então ser definida como a recepção, por parte do cérebro, da chegada de um 

estímulo, ou como o processo através do qual um indivíduo seleciona, organiza e interpreta 

estímulos. Este processo pode ser decomposto em duas fases distintas: a sensação, mecanismo 

fisiológico através do qual os órgãos sensoriais registram e transmitem os estímulos externos; 

e a interpretação que permite organizar e dar um significado aos estímulos recebidos. 

 A sensação corresponde a uma resposta direta e imediata dos órgãos sensoriais a um 

estímulo básico como a luz, a cor ou o som. A sensibilidade a um estímulo varia de acordo 

com a qualidade sensorial aos quais estamos expostos. Por exemplo, uma pessoa cega tem a 

percepção auditiva mais desenvolvida que a maioria das pessoas e como tal é capaz de ouvir 

sons que normalmente as outras pessoas não conseguem ouvir. 

 As pessoas só reparam naquilo que se distingue do geral, naquilo que é diferente, nos 

desvios, nas irregularidades. À medida que o nível de estímulos diminui, a capacidade de 

detecção das diferenças ou da intensidade dos estímulos aumenta. É por esta razão que a 

atenção aumenta quando um anúncio aparece sozinho num intervalo de um programa, ou 

quando, no meio de vários anúncios a cores, surge um em preto e branco.  

 

 Na política a percepção do eleitor é fundamental para a escolha de um candidato. Os 

acontecimentos políticos que ocorrem no mundo, em nosso país e até mesmo em nossas 

cidades também podem ser percebidos de diferentes formas entre os cidadãos. 

 Em uma campanha política, por exemplo, podemos receber inúmeros estímulos. Nosso 

cérebro recebe estímulo que muitas das vezes temos dificuldades de selecionar, organizar e 

interpretar. Os candidatos para conseguir atenção buscam despertar nossa atenção seletiva. 
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Atenção Seletiva é fazer com percebamos estímulos cujos desvios sejam maiores em relação a 

estímulos normais. Por exemplo, se desejamos comprar um automóvel, provavelmente 

prestaremos atenção nos carros na rua, anúncios e reportagens sobre automóveis. Da mesma 

forma agem os candidatos em uma campanha eleitoral, na tentativa de nos convencer, usam 

de diferentes formas para despertar nossa atenção seletiva. 

  Quanto mais estímulos um candidato emitir, ou seja, quanto mais divulgação ele fizer, 

quanto mais aparição em público acontecer, mais possibilidades este candidato terá de 

sobressair sobre os outros. Só a partir de uma determinada intensidade de estímulo é que o ser 

humano é capaz de percebe-lo, podendo variar de indivíduo para indivíduo, em função de 

intensidade, duração de exposição e sensibilidade. 

 Da mesma forma que os candidatos podem ser percebidos pelos eleitores em uma 

campanha eleitoral em virtude dos estímulos que estes emitem, os acontecimentos políticos 

que acontecem em nosso país ou em nossa cidade podem ser percebidos de diferentes formas, 

dependendo da intensidade, do tempo de exposição e da sensibilidade do ser humano. 

Em diversos casos a sociedade não tem o conhecimento ou não dá a devida 

importância a um determinado fato político, seja este fato positivo ou não para bem da 

sociedade, por não ter sido divulgado, ou melhor, por não ter despertado a atenção seletiva do 

cidadão, fazendo com que diversos acontecimentos políticos passem despercebidos ou  

ignorados pela maioria das pessoas. 

 A atenção é parcialmente determinada pelo que o indivíduo deseja e pela importância 

que lhe dá. Daqui pode-se deduzir a existência de uma pré-percepção, que antecede a 

percepção consciente e que realiza uma prévia seleção do que o indivíduo quer ver, no meio 

de tudo que o rodeia. 

 Conforme afirma o consultor de marketing e vendas Daniel Serrano: 
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A nossa percepção é organizada em função de variáveis tais como: 
similaridade, tendência em perceber estímulos semelhantes como 
pertencendo a um conjunto; proximidade, que nos faz perceber coisas 
próximas como pertencentes a um mesmo grupo; continuidade ou 
fechamento, que seria uma tendência em completar estímulos incompletos; 
de contexto, que seria uma percepção em termos de organização de figura-
fundo, como quando percebemos o objeto de uma campanha publicitária 
sofisticada como sendo de boa qualidade. 

 

 A figura-fundo pode ser entendida como a tendência do indivíduo em organizar todas 

as percepções segundo dois planos: o da figura, elemento central que capta o essencial da 

atenção e o fundo, pouco diferenciado. Este princípio, que se apóia no efeito contraste, é 

corretamente utilizado em publicidade para, por exemplo, realçar o prestígio de um produto 

ou até mesmo realçar o prestígio de um candidato a um cargo eletivo. 

 Neste capítulo procuramos definir o que é percepção, apresentando as relações entre o 

indivíduo e o mundo que o rodeia através do mecanismo perceptivo. Apresentamos como um 

acontecimento político ou até mesmo um candidato pode ser percebido pelo eleitor. 
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Capítulo 5555 

 

 
PROCESSO DE CASSAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Neste capítulo, é apresentado o processo de cassação do prefeito municipal de Paraíba 

do Sul. Também são apresentados o papel da Câmara de Vereadores, a definição de Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) e os trabalhos da Comissão Processante que originou a 

cassação do chefe do Poder Executivo de Paraíba do Sul. 

 
5.1 – Papel da Câmara Municipal de Paraíba do Sul 
 
 
 O Poder Legislativo local é exercido pela Câmara Municipal que tem funções 

legislativas, de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, e de julgamento 

político-administrativo dos próprios vereadores. 

 

A função legislativa se aplica na elaboração de leis, decretos e resoluções sobre 

quaisquer matérias de competência do município. A função de fiscalização consiste no 

exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária 

e ao julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito, integradas estas àquelas da própria 

Câmara Municipal, sempre mediante o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. As funções 

julgadoras ocorrem na hipótese em que é necessário julgar os Vereadores, quando tais agentes 

políticos cometem infrações político-administrativas previstas na legislação. 

 

Conforme preceitua o art. 4º da Resolução 541 de 13 de dezembro de 1990, que 

estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraíba do Sul: 
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As funções de controle externo da Câmara implicam a vigilância dos 
negócios do Executivo em geral, sob os prismas da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e da ética político-administrativa, 
com a tomada das medidas sanatórias que se fizerem necessárias. 
 
 

 No processo de cassação do prefeito municipal a Câmara de Vereadores exerceu sua 

função de fiscalizadora das contas públicas municipais. Com a criação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou fraudes e corrupções na gestão administrativa do 

prefeito eleito em 2004, o Sr. João Vicente de Souza Ferreira, a Câmara de Vereadores de 

Paraíba do Sul demonstrou que sempre que necessário defenderá os interesses do povo sul-

paraibano.  

 

 Com a criação da Comissão Processante que recebeu denúncia de um cidadão sul-

paraibano contra o prefeito municipal, os vereadores após minuciosa investigação e grande 

comoção local cassaram o mandato do chefe do Poder Executivo. 

 

 A seguir segue um estudo sobre a CPI criada pelos vereadores para apurar os casos de 

crimes praticados contra a administração pública municipal, continuando com uma análise 

dos trabalhos da Comissão Processante que levaram a cassação do prefeito municipal.  

 
5.2 – Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
 
 

Criada no fim do século XIV na Inglaterra, durante o reinado de Eduardo II, a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) veio para ser o instrumento de reclamação do povo. É um 

instituto de democracia direta na qual os cidadãos agem por meio de seus representantes 

eleitos. 

 

 No Brasil a CPI só veio fazer parte do texto constitucional em 1934, e abrangia 

somente a Câmara dos Deputados. Com a constituição de Getúlio Vargas, em 1937, foi 

omitido da Constituição qualquer artigo referente a CPI. 
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 A CPI é composta por grupos de parlamentares que se reúnem para investigar suspeitas 

de atos ilegais ocorridos na administração pública. A CPI pode ser compostas por apenas 

deputados, apenas por senadores, ou mistas, que envolvem tanto deputados como senadores. 

 A Comissão Parlamentar de Inquérito não tem o poder de julgar, para isso existe o 

judiciário. As CPIs apuram a denúncia, realizam a investigação e encaminham as conclusões 

ao Ministério Público. O Ministério Público e a Polícia Federal realizam investigações 

paralelas, sendo que o Ministério Público é o responsável pela a ação penal. 

 

 De acordo com José Nabuco2 (2007), os parlamentares investigados durante a CPI são 

processados, mas não podem ser julgados pela justiça comum. As acusações são 

encaminhadas ao Ministério Público que têm o poder de promover uma ação penal e 

encaminhar ao Judiciário. 

 

 
5.3 – A Cassação 
 
 
 Como dizia Rui Barbosa, publicado pelo Senado Federal em Obras Completas (1914, 

v.41. t. 3, p. 86): “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto 

ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem 

chegou a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto.” 

 
5.3.1 –  A Denúncia 
 
 

No dia quatro de maio de 2006 é protocolado sob nº 449/2006 na Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul um requerimento de um cidadão sul-paraibano oferecendo denúncia por crime 

de responsabilidade contra o então prefeito municipal de Paraíba do Sul, o Sr. João Vicente de 

Souza Ferreira. 

                                                 
2 Advogado e professor de Direito Penal. 
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A denúncia tinha como fundamento legal o DECRETO-LEI nº 201 de 27 de fevereiro 

de 1967, que “Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras 

providências”. 

 

Dentre os crimes denunciados pelo cidadão sul-paraibano, foi apresentado ocorrências 

de práticas definidas nos artigos 1º e 4º do referido Decreto-lei, a seguir: 

Do Art. 1º: 
I – apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desvia-las em proveito 
próprio ou alheio; 
 
II – utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, 
rendas ou serviços públicos; 
 

De acordo com a denúncia estes crimes foram configurados pela utilização de notas 

fiscais frias que “em tese” teriam sido para pagamentos a diversas empresas. 

VI – deixar de prestar contas anuais da administração financeira do 
município à Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do 
Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos. 
 

Segundo consta na denúncia o prefeito é obrigado a prestar contas à Câmara 

Municipal, trinta dias após a abertura da sessão legislativa, em conformidade com o que 

dispõe o Art. 67, inciso XII da Lei Orgânica Municipal de Paraíba do Sul. 

Do Art. 4º: 
II – impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos 
que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como, a verificação de 
obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou 
auditoria, regularmente instituída; 
 
III – desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de 
informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular; 

 

Como afirma o cidadão em seu requerimento que ofereceu denúncia contra o então 

prefeito municipal de Paraíba do Sul, constante do processo nº 449/2006, folha 03 arquivado 

na Câmara Municipal de Paraíba do Sul: 

Desde o inicio do ano de 2005 o Exmo. Sr. Prefeito vem sonegando 

informações à Câmara Municipal, o que ficou configurado pelos ofícios 

enviados e não respondidos, tendo o Poder Legislativo sido instado a propor 

ação de busca e apreensão para obtenção de alguns desses documentos, 
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como consta, inclusive do processo judicial nº 2006.040.000461-7, em 

curso na 2º Vara de Paraíba do Sul. 

  
 
5.3.2 – Comissão Processante 
 

A Câmara Municipal de Paraíba do Sul tendo por unanimidade recebido a denúncia do 

cidadão sul-paraibano contra o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, por 

determinação da Mesa Diretora, instaurou a Comissão Processante prevista no Decreto-Lei nº 

201 de 27 de fevereiro de 1967 e nomeou os seus membros e fixou seu objeto. 

 

O primeiro ato da Comissão Processante foi notificar o então prefeito municipal a 

apresentar defesa prévia contra a denúncia oferecida pelo cidadão sul-paraibano, garantindo-

lhe à ampla defesa e ao contraditório, na forma da Constituição Federal. 

  

5.3.3 – Defesa do Prefeito Municipal 
  

O prefeito municipal denunciado apresentou defesa prévia constante do processo nº 

449/2006, folhas 88/206, arquivado na Câmara Municipal de Paraíba do Sul, requerendo 

declaração de nulidade da denúncia, alegando que não ocorreu demonstração e nem alegação 

de participação do denunciado nos fatos, o que o impossibilitou o exercício pleno da defesa. 

Disse ainda que não participou, em qualquer de suas formas, de eventuais irregularidades que 

venham a ser apuradas, em relação às notas fiscais frias, desconhecendo por completo as 

irregularidades. 

 

 Conforme consta na defesa prévia, segundo o prefeito denunciado, a denúncia 

embasada nos artigos 1º , incisos I, II e VI do Decreto-lei 201/67 deveria ser apreciada pelo 

Poder Judiciário e não pela Câmara de Vereadores. 
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 No que tange as infrações previstas no Artigo 4º, incisos II e III do Decreto-Lei nº 

201/67, o prefeito denunciado afirmou que as prestações de contas vinham sendo remetidas 

trimestralmente, conforme ora se comprovava com as cópias dos respectivos ofícios de envio. 

A prestação de contas anual, ainda não teria sido enviada, segundo o prefeito, porque a 

mesma estaria em apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, atendendo 

assim a Deliberação nº 199 de 23 de janeiro de 1996. 

 

 Por fim o prefeito municipal no intuito de demonstrar transparência em sua gestão, 

esclarece que possibilitará, sem qualquer obstáculo, o livre exame de todos os livros, papéis, 

processos e quaisquer outros documentos, por parte de membros designados pela Câmara 

Municipal, levantando o que for necessário para apuração real da verdade, em qualquer época 

da administração atual e das anteriores. 

 

 Em nota oficial no dia 12 de maio de 2006, o prefeito municipal veio a público para 

prestar esclarecimentos à população sul-paraibana, em relação aos fatos divulgados pela 

imprensa e que foram objetos de apreciação pela Câmara Municipal de Paraíba do Sul, através 

da Comissão Parlamentar de Inquérito e da Comissão Processante, os quais teriam ocorrido 

em sua gestão. 

 

5.3.4 – Parecer Final da Comissão Processante 
 

Após a análise da denúncia, da oitiva das testemunhas de defesa e das testemunhas 

arroladas, a Comissão Processante emitiu o relatório final fundada no que prescreve o 

Decreto-Lei nº 201 de 27 de fevereiro de 1967 e na Constituição da República Federativa do 

Brasil, emitindo parecer sobre a infração político-administrativa cometida pelo Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, o Sr. João Vicente de Souza Ferreira.  
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 A Comissão Processante entendeu que o denunciado praticou os ilícitos contidos nos 

incisos II e III do art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967, decidindo pela cassação do mandato do 

prefeito municipal, com a procedência da denúncia. Quanto aos ilícitos constantes do art. 1º 

do citado Decreto-lei, a Comissão Processante deixa de considera-los, devendo toda a prova 

colhida ser encaminhada para análise do Ministério Público. 

 

 Em seguida, a Comissão Processante determina a presidência da Câmara Municipal 

que convoque uma sessão de julgamento para leitura integral do processo, manifestação dos 

vereadores e produção de defesa oral do denunciado, votando-se os quesitos apresentados, 

declarando-se, se assim entender o Poder Legislativo Sul-paraibano, cassado o mandato do 

denunciado. 

 

 A sessão de julgamento do processo de cassação do prefeito municipal foi muito 

conturbada devido a grande comoção local. O plenário da Câmara Municipal ficou lotado de 

cidadãos sul-paraibanos que queriam acompanhar a sessão. Desde as primeiras horas do dia já 

era grande o número de pessoas na porta da Câmara Municipal. A presidência da Câmara 

Municipal solicitou o apoio de policiais militares para manutenção da ordem pública e 

respeito a defesa do denunciado. 

 

 Depois de aberta a sessão cada vereador se manifestou por cerca de quinze minutos 

sobre as questões atinentes ao processo. Logo após, concedeu a palavra à defesa do 

denunciado, que discursou por duas horas. Terminada as manifestações dos vereadores e da 

defesa o presidente da Câmara Municipal deu início a votação de julgamento do processo nº 

449/2006, apresentando aos vereadores os quesitos conforme consta na Ata da Sessão de 

Julgamento do Processo nº 449/2006 de 30 de agosto de 2006: primeira denúncia, 

cometimento de crime previsto no art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº 201/1967; segunda 

denúncia, cometimento de crime previsto no art. 1º, inciso II do Decreto-Lei nº 201/1967; 
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terceira denúncia, cometimento de crime previsto no art. 1º, inciso VI do Decreto-Lei nº 

201/1967; quarta denúncia, cometimento de crime previsto no art. 4º, inciso II do Decreto-Lei 

nº 201/1967; quinta denúncia, cometimento de crime previsto no art. 4º, inciso III do Decreto-

Lei nº 201/1967. 

 

 O relator da Comissão Processante opinou pela descaracterização das três primeiras 

denúncias e acolhimento das duas últimas, sendo assim segue abaixo a tabela com resultado 

da votação que cassou o mandato do prefeito municipal de Paraíba do Sul: 

 

Tabela 02: Votação dos Vereadores no Processo de Cassação do Prefeito Municipal 

Denúncia Acolhimento Não acolhimento Nº vereadores 

1º 09 00 09 

2º 09 00 09 

3º 09 00 09 

4º 07 02 09 

5º 07 02 09 

           Fonte: Câmara Municipal de Paraíba do Sul 
 

 
Feita a apuração dos votos o presidente da Câmara Municipal declarou cassado o 

mandato do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, o Sr. João Vicente de Souza Ferreira com o 

acolhimento das denúncias por mais de 2/3 (dois terços) dos votos dos vereadores de Paraíba 

do Sul. 

 

 Na mesma sessão o presidente da Câmara Municipal deu posse ao Exmo. Sr. Vice-

prefeito, o Sr. Gilberto José da Silva Leal no cargo de Prefeito Municipal, tendo em vista a 

cassação do mandato do Sr. João Vicente de Souza Ferreira. 

 

 Este capítulo foi dedicado a explicar o “episódio” da cassação do prefeito municipal de 

Paraíba do Sul. Apresentamos as funções da Câmara de Vereadores e os trabalhos da 
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Comissão Processante que cassou o Prefeito. Foi criada uma Tabela com a votação dos 

vereadores no processo de cassação do Prefeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Capítulo 6666 

 

 
PÓS-CASSAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL  
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Capítulo 6666 

 

 
PÓS-CASSAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 Apresentaremos neste capitulo uma breve exposição do cenário político de Paraíba do 

Sul após a cassação do prefeito municipal e apresentaremos as relações entre o Poder 

Executivo e Poder Legislativo ao longo da última década. 

 
6.1 - Cenário político após a cassação do prefeito municipal 

 
 Com a saída do prefeito municipal o cenário político de Paraíba do Sul não era nem 

um pouco animador. Devido às irregularidades praticadas pelo o ex-prefeito cassado, a 

administração pública estava em estado de alerta. Não sabíamos quais eram as idéias e planos 

do vice-prefeito que assumiria o poder executivo do município. 

A Câmara Municipal de Paraíba do Sul após intensos conflitos com o prefeito cassado, 

manifestava uma atitude mais harmônica e respeitosa com o vice-prefeito que assumirá o 

cargo de prefeito. 

 A situação dos servidores públicos era caótica, pois deixados de lado pelas últimas 

administrações, até perseguições políticas alguns funcionários sofreram. Num ambiente de 

incertezas e inseguranças a população esperava ansiosa pela normalização do cenário político 

municipal. 

  
6.2 – Relações entre Poder Executivo e Poder Legislativo 

 
 Por aproximadamente dez anos, ou seja, quase três legislaturas municipais, a relação 

entre o Poder Legislativo e Poder Executivo do município de Paraíba do Sul viveram em 

constante conflito. 
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 A crise de relacionamento entre a Câmara Municipal e Prefeitura de Paraíba do Sul 

teve início no ano de 1997 na legislatura do ex-prefeito Rogério Onofre de Oliveira, que 

governou o município de 1997 a 2004. Com medidas autoritárias e populistas em sua gestão e 

total desprezo com os vereadores, a relação entre os poderes legislativo e executivo ficou 

praticamente impossível. 

 Durante o primeiro mandato do ex-prefeito Rogério Onofre, a Câmara Municipal 

chegou a entrar na justiça para conseguir o valor devido de seu orçamento para a manutenção 

das funções legislativa. Inúmeras foram as discussões e conflitos entre o Prefeito Municipal e 

o Presidente da Câmara de Vereadores. 

 Administrando de forma autoritária e não respeitando as demais lideranças políticas da 

cidade, o prefeito municipal fez com que até mesmo os vereadores que o apoiavam passassem 

a ficar contra a sua gestão que estava sendo praticada. 

 Relembrando as idéias de Maquiavel, principalmente no capítulo XVIII de sua obra O 

Príncipe (1513-1516), podemos compreender a maneira que determinados agentes políticos 

agem quando possuem o poder: 

 
Na conduta dos homens, especialmente dos príncipes, contra a qual não há 

recurso, os fins justificam os meios. Portanto, se um príncipe pretende 

conquistar e manter o poder, os meios que empregue serão sempre tidos 

como honrosos, e elogiados por todos, pois o vulgo atenta sempre para as 

aparências e os resultados; o mundo se compõe só de pessoas do vulgo e de 

umas poucas que, não sendo vulgares, ficam sem oportunidades quando a 

multidão se reúne em torno do soberano . 

 

 O ex-prefeito Rogério Onofre nas eleições municipais no ano de 2000 consegue ser 

reeleito e começa a dar sinais de um bom relacionamento com a Câmara Municipal. Depois 

de uma primeira legislatura de conflitos e prejuízos para a população sul-paraibana e 
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principalmente para a sua gestão, e após ser muito criticado pela imprensa local e por diversos 

cidadãos, o prefeito reeleito demonstra ser mais apraz com os edis sul-paraibanos. 

 No seu segundo mandato como prefeito municipal o ex-prefeito consegue fazer com 

que a Câmara de Vereadores o apóie em sua administração, fazendo com que o número de 

vereadores de oposição fosse menor do que os da situação. A relação com Câmara Municipal 

melhora sensivelmente contribuindo para um ambiente político mais estável. 

  Com o fim da gestão do ex-prefeito Rogério Onofre de Oliveira começa a pairar 

sobre os cidadãos sul-paraibanos quem poderia ser o novo prefeito municipal. O então 

prefeito municipal Rogério Onofre lançou para o cargo de prefeito o seu secretário de 

administração, o Sr. João Vicente, que viria a ser cassado pelos vereadores por diversos 

crimes praticados em curto período como prefeito. A oposição lançou a candidatura de uma 

mulher, mas com uma votação apertada conforme demonstramos na Tabela 01 no capítulo 3, 

o ex-prefeito municipal Rogério Onofre conseguiu fazer com que o seu secretário se tornasse 

Prefeito da cidade de Paraíba do Sul. 

 Com a posse do ex-secretário e agora prefeito municipal, Sr. João Vicente de Souza 

Ferreira, dava início ao pior momento político da história do município de Paraíba do sul, que 

teve seu momento crítico no ano de 2006, com a cassação do prefeito municipal como foi 

apresentado acima no Capítulo 5. 

 A escolha de um sucessor, ou melhor, a indicação de um candidato a um cargo eletivo 

pode demonstrar a capacidade que um governante tem de visualizar o que é melhor para a 

sociedade ou o que é melhor para os seus interesses particulares. Como bem define 

Maquiavel, no capítulo XXII de sua obra O Príncipe (1513-1516):  

 
“A escolha dos ministros por parte de um príncipe não é coisa de pouca 
importância: os ministros serão bons ou maus, de acordo com a prudência 
que o príncipe demonstrar. A primeira impressão que se tem de um 
governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam.” 
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 Infelizmente os homens que cercavam o ex-prefeito municipal não eram tão bons 

assim, e a sociedade sul-paraibana pagou um alto preço por ter elegido um candidato que nada 

fez para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. 

 Com a cassação do prefeito, assume a prefeitura de Paraíba do Sul o vice-prefeito, o 

Sr. Gil Leal, empossado na Câmara de Vereadores minutos após a saída do prefeito cassado. 

Num discurso no plenário da Câmara Municipal o vice-prefeito, agora no cargo de prefeito 

declara administrar de forma harmônica com os vereadores, acabando assim com todo 

conflito e intriga que perdurou por aproximadamente uma década nas relações entre o Poder 

Executivo e Poder Legislativo. 

   Este capítulo apresentou o cenário político de Paraíba do Sul após a cassação do 

prefeito municipal e as relações entre o Poder Executivo e Poder Legislativo ao longo da 

última década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7777 

 

 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 
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Capítulo 7777 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 
Entre os dias 02 de maio e 04 de junho do corrente ano, realizamos a pesquisa de 

campo no município de Paraíba do Sul com 488 (quatrocentos e oitenta e oito) eleitores, onde 

aplicamos um formulário com o objetivo final de sabermos qual foi  a percepção dos cidadãos 

sul-paraibanos sobre a primeira cassação de um prefeito municipal na história do município.  

 A pesquisa de campo abrangeu praticamente todos os bairros do município, ficando de 

fora apenas algumas áreas rurais de difícil acesso, conforme já explicado na letra b, do item 

2.5 do Capítulo 2, que dispõe sobre as Limitações do Método: determinados eleitores das 

zonas rurais não foram pesquisados, devido à grande dificuldade de acesso a certos locais do 

município. 

 Os eleitores que foram pesquisados informaram a idade, o sexo e a escolaridade, sendo 

possível realizarmos análises entre as opiniões sobre o processo de cassação de homens e 

mulheres, jovens e adultos e também dos eleitores com diferentes graus de escolaridade. 

 O estudo do formulário foi iniciado levando-se em conta o percentual de respostas em 

cada questão para apurar a incidência de cada uma delas e em seguida apresentamos os 

resultados referentes às análises feitas sobre a idade, sexo e escolaridade dos pesquisados. A 

seguir temos os resultados. 

 
Questão 01: Você votou na eleição para prefeito municipal no ano de 2004? 

 Todas as pessoas que foram pesquisas afirmaram que votaram na eleição municipal no 

ano de 2004, ou seja, 100% dos pesquisados. 
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Questão 02: Sobre a cassação do prefeito municipal você foi favorável? Desfavorável? Ou 

indiferente? 

Tabela 03: Percentual de Eleitores Favoráveis e Desfavoráveis à Cassação 

Opção Percentual 

Favorável 86% 

Desfavorável 12% 

Indiferente 2% 

Total  100% 

 

 Essa questão apresentou um alto índice de eleitores que foram favoráveis a cassação, 

ou seja, a maioria absoluta dos pesquisados. Isto significa que aproximadamente 419 eleitores 

pesquisados, representantes da população sul-paraibana, concordaram com a saída do prefeito 

municipal. O pequeno índice de eleitores que afirmaram indiferentes ao processo de cassação 

reflete o grande interesse da população local pelos assuntos políticos do município. 

 
 Questão 03: Como você avalia o trabalho desenvolvido pelos vereadores no “episódio” da 

cassação do prefeito municipal? 

Tabela 04: Avaliação dos Trabalhos dos Vereadores 

Opção Percentual 

Ótimo 27% 

Bom 61% 

Regular 4% 

Ruim 3% 

Não sabe dizer 5% 

  

Para a maioria dos pesquisados, ou seja, para 88% dos que responderam a pesquisa, o 

trabalho dos edis sul-paraibanos foi considerado bom ou ótimo. Apenas 7% dos pesquisados 

afirmaram que o trabalho dos vereadores de Paraíba do Sul foi regular ou ruim. O percentual 
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de 5% dos eleitores que não souberam dizer sobre o trabalho dos vereadores, pode ser 

considerado elevado, visto que a Câmara Municipal precisa ficar mais próxima e integrada da 

população e os eleitores precisam conhecer quais são as funções do legislativo.  

 

Questão 04: Você teve conhecimento das razões que levaram à cassação do prefeito municipal? 

Tabela 05: Conhecimento pelo Eleitor das Razões da Cassação 

Opção Percentual 

Sim 63% 

Não 37% 

Total 100% 

  

 Esta questão apresenta o percentual de eleitores que estavam cientes dos motivos da 

cassação do prefeito municipal. Apesar de 63% dos eleitores afirmarem ter tido o 

conhecimento das razões da cassação, um alto índice de eleitores não tinham conhecimento 

do porquê o prefeito estava sendo cassado. 

 Com as respostas dos eleitores foi possível realizarmos algumas análises que 

complementam a pesquisa e nos ajudam a melhor entendermos os resultados. 

 Numa relação entre a idade dos pesquisados e as opiniões dos que foram favoráveis à 

cassação, sem distinção entre homens e mulheres, encontramos os seguintes resultados: 

Tabela 06: Idade e Percepção dos Eleitores Favoráveis a Cassação 

Idade Percentual 

16 a 21 9% 

22 a 31 11% 

32 a 41  23% 

42 a 51 36% 

42 a 60 4% 

Mais de 60 3% 

Total de Favoráveis 86% 
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 Sendo 86% dos eleitores pesquisados favoráveis à cassação do prefeito municipal 

conforme consta na Tabela 03, entre homens e mulheres, podemos identificar a distribuição 

por faixa de idade dos que se dizem favoráveis a saída do chefe do poder executivo municipal. 

De acordo com a Tabela 06 ocorreu uma maior participação dos eleitores com idade entre 32 

a 51 anos, totalizando 59% dos que afirmaram ser favoráveis ao processo de cassação. 

 Com relação entre o sexo dos pesquisados, podemos concluir no que tange ao 

percentual de eleitores que responderam ao formulário sobre a cassação do prefeito municipal, 

o seguinte resultado abaixo: 

Tabela 07: Participação de Homens e Mulheres 

Idade Percentual 

Homens 48% 

Mulheres 52% 

Total  100% 

 

 Tendo o total de 488 pesquisados, aproximadamente 234 pessoas, ou seja, 48% dos 

pesquisados foram homens, enquanto que 52%, aproximadamente 253 pessoas, foram 

mulheres que responderam ao formulário. 

 Com relação ao grau de escolaridade dos pesquisados que responderam ao formulário, 

sem distinção de homens e mulheres, jovens ou adultos, podemos identificar a seguinte 

participação: 

Tabela 08: Nível de Escolaridade 

Ensino Percentual 

Fundamental 13% 

Médio 56% 

Superior  31% 

Total 100% 
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 Do total de pesquisados, aproximadamente 273 pessoas, ou seja, 56% dos que 

responderam ao formulário possuem ensino médio completo, enquanto que 31% dos 

pesquisados, aproximadamente 151 pessoas, disseram ter ensino superior completo. Apenas 

13%, ou seja, aproximadamente 63 pessoas, afirmaram ter concluído o ensino fundamental.  

 Neste capítulo apresentamos os resultados da pesquisa de campo que realizamos no 

município de Paraíba do Sul no período de 02 de maio a 04 de junho do corrente ano, com a 

exposição de tabelas constando os dados coletados referentes a cada questão. Apresentamos 

também algumas análises que complementaram a pesquisa. 
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Capítulo 8888 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 Tendo como objetivo final desta pesquisa responder a seguinte questão: Qual foi a 

percepção da sociedade de Paraíba do Sul sobre a primeira cassação de um prefeito municipal 

de sua história? Procuramos apresentar ao leitor nos capítulos acima, como ocorreu o 

processo de cassação do Chefe do Poder Executivo Municipal. No capítulo 3 explicamos 

como são realizadas as eleições para os cargos eletivos em nosso país, apresentando como foi 

a eleição para prefeito municipal de Paraíba do Sul. Seguindo, no capítulo 4, discutimos sobre 

a percepção dos eleitores, ou seja, a maneira que o indivíduo vê o mundo a sua volta. 

Trazemos ao leitor, no capítulo 5, o processo de cassação do prefeito municipal, discutindo o 

papel da Câmara Municipal e examinando todo o trabalho desenvolvido pelos vereadores sul-

paraibanos. E por fim, antes dos resultados da pesquisa, apresentamos no capítulo 6, o cenário 

político após a saída do prefeito municipal e como ficaram as relações entre o Poder 

Executivo e Poder Legislativo no município. 

 Com a pesquisa ficou claro e evidente que a sociedade sul-paraibana foi favorável ao 

processo de cassação do prefeito municipal, pois 86% dos pesquisados concordaram com a 

saída do prefeito. Um índice tão alto como este de pessoas favoráveis demonstra que a 

população do município sul-paraibano não aceitará que gestores públicos façam mau uso do 

dinheiro público, não atendendo as necessidades dos cidadãos do município. 

 Apesar de 37% dos pesquisados afirmarem não conhecer os motivos que levaram à 

cassação do prefeito municipal, 63% dos eleitores que responderam a pesquisa sabiam das 

razões que o prefeito estava sendo afastado pela Câmara de Vereadores. Podemos concluir 

que a grande maioria da população local esta informada sobre os assuntos políticos do 
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município, não deixando de participar fortemente das decisões relevantes em prol de toda a 

comunidade. 

 Por fim, concluímos também, que as pessoas mais velhas, com idades entre 32 a 51 

anos, apresentam maiores interesses sobre os assuntos da política municipal, demonstrando 

uma maior participação e poder de decisão sobre os edis do que os mais jovens. Suas palavras 

e ações ressoam mais fortes sobre os vereadores do que as manifestações dos jovens eleitores. 

Isto ocorre, principalmente, devido à pequena participação de jovens na vida política do 

município. 

 A realização dessa pesquisa provocou a curiosidade sobre novos assuntos da política 

municipal de Paraíba do Sul. Interessante seria, a realização de um estudo sobre a 

administração municipal do então vice-prefeito que assumiu o cargo de prefeito municipal. 

Serve de sugestão a novos estudos, saber como a população esta percebendo a gestão do atual 

prefeito. Identificarmos se as necessidades dos cidadãos estão sendo atendidas pela atual 

gestão.  

 Nesse contexto, sugerimos também um estudo sobre a representatividade dos 

vereadores. Conhecer a fundo suas atribuições e identificar se os vereadores que foram eleitos 

pelo povo estão representando a sociedade de maneira justa e correta, ou se estão legislando 

apenas em causa própria. 

 Diversos temas sobre gestão pública podem ser explorados, estendendo por toda a 

Região Centro-Sul Fluminense, ou por todo o Estado, até mesmo por todo o país, não 

focalizando apenas em um município. Afinal, fazemos parte de uma República Federativa, 

onde o poder é exercido pelo povo e não por agentes políticos.    
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ANEXO 
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV) 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ) 

 
 

PESQUISA ACADÊMICA 
 
 
 

01) Você votou na eleição para prefeito municipal no ano de 2004? 
 

 (     ) Sim             (     ) Não      

 
 
02) Sobre a cassação do prefeito municipal João Vicente você foi: 
 

 (    ) Favorável  (    ) Desfavorável   (    ) Indiferente 
 
 
03) Você teve conhecimento dos motivos que levaram à cassação do prefeito municipal? 
 
 (     ) Sim             (     ) Não      

 
04) Como você avalia o trabalho desenvolvido pelos vereadores no “episódio” da cassação do 
prefeito municipal? 
 

 (     ) Ótimo                  (    ) Bom  (    ) Regular   (    ) Ruim  
 (     ) Não sabe dizer 
  

 
 

 
 
 
 

Favor informar os seguintes dados: 
 
 
 

IDADE: ______ SEXO: ______ ESCOLAR.: ______________________ BAIRRO: ____________________ 
 
 

Obrigado por colaborar para esta pesquisa!!! 
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