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“os direitos políticos positivos consistem no conjunto de normas que 
asseguram o direito subjetivo de participação no processo político e 
nos órgãos governamentais.”  (José Afonso da Silva) 

 



 
Direitos Políticos 

Classificação dos regimes democráticos  

 

-> Democracia direta 

 

-> Democracia representativa 

 

-> Democracia semidireta ou participativa(característica híbrida) 

 

 



 
Direitos Políticos 

Instrumentos de exercício da soberania popular: 

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos 
da lei, mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular.” 

 

-> Ação popular 



 
Direitos Políticos 

Instrumentos não previstos no ordenamento brasileiro: 

 

-> Recall: revogação popular do mandato 

 

->  Veto popular: o povo veta projetos de lei arquivando-os ainda em 
tramitação. 

 

 

 



 
Direitos Políticos 

Voto direto, secreto, universal e periódico como cláusula pétrea: 

 

 

“Art. 60. § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico” 

 



 
Direitos Políticos 

ADI 4543, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno: 

 

“1. A exigência legal do voto impresso no processo de votação, 
contendo número de identificação associado à assinatura digital do 
eleitor, vulnera o segredo do voto, garantia constitucional expressa. 
2. A garantia da inviolabilidade do voto impõe a necessidade de se 
assegurar ser impessoal o voto para garantia da liberdade de 
manifestação, evitando-se coação sobre o eleitor.(...) Ação julgada 
procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 
n.12.034/2009.” 
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-> Direito ao sufrágio. 

. Materializado na capacidade de votar e ser votado. 

-> Capacidade eleitoral ativa - direito de votar. 

-> Capacidade eleitoral passiva - direito de ser votado. 

-> Sufrágio universal e sufrágio restrito (condicionamento econômico 
ou cultural – voto censitário ou capacitário) 

 



 
Direitos Políticos 

Definições conceituais afetas a temática dos direitos políticos: 

 

VOTO 

(MEIO COMO É EXERCIDO O SUFRÁGIO) 

X 

ESCRUTÍNIO  

(MODO COMO É EXERCIDO O VOTO) 

 



 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral ativa: 

“Art. 14. § 1º - O alistamento eleitoral e o voto são: 

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

II - facultativos para: 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, 
durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.” 

 



 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral ativa- características do voto para Alexandre de 
Morais: 

. Direito político subjetivo 

. Personalidade 

. Obrigatoriedade formal de comparecimento 

. Liberdade de escolha 

. Sigilo 

. Direto 

. Periodicidade 

. Igualdade 

 



 
Direitos Políticos 

Plebiscito e referendo 

 

-> Diferenças 

 

-> Competência para convocação: 

 

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;” 

 


