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Direitos Políticos 

Soberania Popular 
 
A soberania popular é o princípio básico da democracia [...] O termo 
“soberania” corresponde ao poder da Monarquia de direito divino; 
Rosseau adotou o mesmo conceito em contraposição dialética 
quando o qualificou de popular (Silva). 



Direitos Políticos 

Poder Político 
 
O poder político se caracteriza pelo uso da força, da coerção, com 
exclusividade em relação aos outros grupos que atuam num 
determinado contexto social (Bobbio). 



Direitos Políticos 

Direitos Políticos 
 
São prerrogativas que permitem ao cidadão participar na 
formação e comando do governo (Ferreira). 



Direitos Políticos 

Direitos Políticos 

Ativos O direito de votar 

Passivos 
A possibilidade de 

ser votado 



Capacidade Eleitoral Ativa 

Capacidade 
Ativa 

Sufrágio Voto Escrutínio 



Capacidade Eleitoral Ativa 

Distinção 

Sufrágio É o direito 

Voto É o exercício 

Escrutínio 
É o modo de 

exercício 



Sufrágio 

Sufrágio 
 
É o poder que se reconhece a certo número de pessoas (o corpo 
de cidadãos) de participar direta ou indiretamente na soberania, 
isto é, na gerência da vida pública (Bonavides). 



Sufrágio 

Sufrágio 
 
É um direito público subjetivo, de natureza política, que tem o 
cidadão de eleger, ser eleito e de participar da organização e da 
atividade estatal (Carlos Fayt). 



Sufrágio 

Sufrágio 

Quanto à extensão 

Universal 

Restrito 

Capacitário 

Censitário 

Quanto à 
igualdade 

Igual 

Desigual 



Sufrágio 

Sufrágio Universal 

 

A universalidade do direito de sufrágio é um princípio basilar da 
democracia política, que se apoia na identidade entre 
governantes e governados (Silva). 



Sufrágio 

Sufrágio Universal 

 

Considera-se universal o sufrágio quando se outorga o direito 
de votar a todos nacionais de um país, sem restrições derivadas 
de condições de nascimento, de fortuna ou de capacidade 
especial (Silva). 



Sufrágio 

Sufrágio - Constituição de 1824 

 

Art. 92. São excluidos de votar nas Assembléas Parochiaes. 

... 

III. Os criados de servir,[...] e primeiros caixeiros das casas de 
commercio, os Criados da Casa Imperial, que não forem de 
galão branco [...] 

... 

V. Os que não tiverem de renda liquida annual cem mil réis por 
bens de raiz, industria, commercio, ou Empregos. 
 



Sufrágio 

Sufrágio - Constituição de 1891 

 

Art. 70 § 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições 
federais ou para as dos Estados: 

1º) os mendigos; 

2º) os analfabetos;  



Voto 

Voto 

 

É essencialmente um direito público subjetivo, é uma função da 
soberania popular na democracia representativa e na democracia 
mista como um instrumento deste, e tal função social justifica e 
legitima a sua imposição como um dever (Ferreira). 



Voto 

Voto 

 

O voto é distinto do sufrágio. Este é o direito político 
fundamental nas democracias políticas. Aquele emana desse 
direito. É sua manifestação no plano prático (Silva). 

O voto é um ato político e jurídico (Silva). 



Voto 

Voto 

 

O voto é um direito público subjetivo e também uma função 
da soberania popular. É uma função social que justifica sua 
imposição como um dever. 



Alistamento e Voto 

Obrigatório 

CF, art. 14, § 1º, I 

• Maiores de 18 anos 

• Res-TSE 21.920/04: 
dispõe sobre o voto 
dos portadores de 
deficiência. 

Facultativo 

CF, art. 14, § 1º, II 

• Analfabetos 

• Maiores de 70 anos 

• Maiores de 16 e 
menores de 18 anos. 



Alistamento e Voto 

Inalistáveis 

Estrangeiros 

Conscritos 
Serviço militar 

obrigatório 



Características do Voto 

Personalíssimo: exercido pessoalmente. 

Obrigatório: entre 18 e 70 anos. 

Livre: liberdade de escolha de partidos e candidatos. 

Secreto: o voto é sigiloso. 

Direto: a escolha é feita sem intermediários 

Periódico e igual 



Voto 

Voto 

 

São cláusulas pétreas, dentre outras: o voto direto, secreto, 
universal, periódico. 

O voto obrigatório não é cláusula pétrea. 



Voto 

Voto 

 

Exceção ao voto direto: CF, art. 81. 



Voto 

Voto 

 

Quais as sanções para quem não votou, não justificou e não 
pagou a multa? 

A resposta está no CE, art. 7º § 1º. 



Voto 

Voto 

 

CE, art. 7º § 1º. 

I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função 
pública, investir-se ou empossar-se neles; 

 



Voto 

Voto 

 

CE, art. 7º § 1º. 

II - receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos 
de função ou emprego público, autárquico ou para estatal, 
bem como fundações governamentais, empresas, institutos e 
sociedades de qualquer natureza, mantidas ou 
subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público 
delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao 
da eleição; 



Voto 

Voto 

 

CE, art. 7º § 1º. 

III - participar de concorrência pública ou administrativa da 
União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, ou das respectivas autarquias; 



Voto 

Voto 

 

CE, art. 7º § 1º. 

IV - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia 
mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e 
caixas de previdência social, bem como em qualquer 
estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja 
administração este participe, e com essas entidades celebrar 
contratos; 



Voto 

Voto 

 

CE, art. 7º § 1º. 

V - obter passaporte ou carteira de identidade;  

VI - renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou 
fiscalizado pelo governo;  

VII - praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do 
serviço militar ou imposto de renda. 



Escrutínio 

Escrutínio 

Escrutínio designa a maneira como o processo de votação se 
perfaz, isto é, o modo como o voto se concretiza. Escrutínio 
também identifica o processo de apuração (Gomes). 



Escrutínio 



Escrutínio e voto 

Eleitor recebe uma 
senha 

Admitido no 
recinto, verifica-se 

a identidade 

Assinatura na lista 
de eleitores 

Dirige-se a cabina 
de votação 

Assinala ou escreve 
na cédula; ou, 

digita o número 

Deposita a cédula 
na urna 



Escrutínio 



Escrutínio 

Escrutínio 

 

Lei 7.444/85: informatiza os procedimentos de alistamento 
eleitoral e revisão do eleitorado, criando-se uma rede de 
transmissão de dados interligando os órgãos da Justiça Eleitoral. 



Escrutínio 

Voto eletrônico 

 

1996 – eleições municipais: implantação do voto eletrônico, 
utilizando-se a urna eletrônica para 1/3 do eleitorado. 

2000 (municipais) e 2002 (gerais): totalmente informatizada. 



Escrutínio 

Lei 9.504/97 

 

Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por 
sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral 
autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas 
nos arts. 83 a 89. 



Escrutínio 

Lei 9.504/97 

 

Art. 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-
lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, 
coligações e candidatos ampla fiscalização. 



Escrutínio 

Lei 9.504/97 

 

Art. 59-A.  No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá 
o registro de cada voto, que será depositado, de forma 
automática e sem contato manual do eleitor, em local 
previamente lacrado. 



Escrutínio 

Lei 9.504/97 

 

Art. 59-A.  No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá 
o registro de cada voto, que será depositado, de forma 
automática e sem contato manual do eleitor, em local 
previamente lacrado. 

 

Lei 13.165/15 

Art. 12.  Até a primeira eleição geral subsequente à aprovação 
desta Lei, será implantado o processo de votação eletrônica com 
impressão do registro do voto a que se refere. 



Escrutínio 

ADI 5889 

Requerente: PGR 

06/06/2018 

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, deferiu a medida cautelar, com 
efeitos ex tunc, para suspender a eficácia do art. 59-A da Lei 
9.504/1997, incluído pelo art. 2º da Lei 13.165/2015. 


