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1. DIREITOS POLÍTICOS 

 

1.1. Em sentido amplo, direito político é todo direito do cidadão como tal. Em 

sentido estrito, é o direito de participar do governo.1 Nesta última acepção, podemos 

distinguir os seguintes direitos políticos: a) votar; b) ser votado; c) exercer função pública;2 d) 

fiscalizar atos do governo; e) opor-se a atos do governo; f) organizar partido político; g) filiar-se 

a partido político. 

Aos direitos das letras “a” e “e” podemos chamar de primários, e aos dois últimos 

secundários; isso não por menor importância destes, mas por seu caráter instrumental em 

relação aos demais. Sob um outro critério de classificação podemos chamar de materiais os 

direitos das letras “c”, “d”, “e”, e de formais os direitos das letras “a”, “b”, “f”, “g”. 

Os direitos políticos pertencem imediatamente ao povo, como um todo, e a cada 

cidadão individualmente considerado. Pertencem mediatamente, conforme sua natureza, a 

pessoal e órgãos de mediação (ex.: o deputado, o Parlamento), seja, esses órgãos singulares 

(ex.: a Presidência da República) ou coletivos (o partido político, a casa legislativa). 

Há, portanto, direitos políticos individuais ou coletivos, direitos políticos originais 

(imediatos) ou derivados (mediatos). Os direitos políticos individuais servem seja a interesses 

individuais, seja a interesses coletivos. 

1.2. Os direitos políticos decorrem do princípio da soberania popular. 3 Onde se 

reconheça, no povo, o primado do poder, os direitos acima referidos existem implicitamente, 

como desdobramento automático desse princípio. 

                                                           
1
 Pontes de Miranda assim o define: “Direitos políticos são direitos a participar da formação dos poderes 

públicos e a ter funções públicas (jus ad officium) e a exercê-las (jus in officio)”. Com. à Const. De 
1967/69, IV/662. E Marcelo Caetano: “Direitos políticos são aqueles que permitem a participação no 
estabelecimento e no exercício do poder público, nomeadamente os de eleger, de ser eleito, de exercer 
funções públicas e de fazer parte de partidos políticos” (Dir. Const., 11/121, Forense, 1978). 
2
 A expressão “função pública” é aqui utilizada lato sensu. 

3
 Confundem-se, portanto, com a própria existência da democracia. Segundo Pontes de Miranda, “na 

democracia só há uma regra de fundo: o poder estatal pertence ao povo” (Democracia, Liberdade, 
Igualdade, 1945, p. 142, n.º 193). “para o jurista, portanto, quando se escreve sobre direito 
constitucional, democracia é a existência de regras jurídicas que dêem ao povo o direito de atuar na 
formação da ordem estatal” (ib., n.º 217, p. 161). 
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1.3. A Constituição Brasileira de 1967/69 diz que “todo o poder emana do povo e 

em seu nome é exercido” (art. 1.º, § 1.º). O princípio se encontrava expresso também nas 

Constituições de 1946, 1937, e 1934. 

É variável e sintomático o modo pelo qual as Constituições dos diversos Estados 

corporificam o princípio democrático. A Constituição norte-americana não o enuncia 

formalmente, mas implicitamente, em seu preâmbulo: “Nós, o povo dos Estados Unidos... 

decretamos e estabelecemos esta Constituição...” 4  

A mesma Constituição Brasileira de 1967/69 dedica um capítulo com quatro artigos 

(arts. 147 e 150) aos direitos políticos, um capítulo (art. 152) aos partidos políticos, e uma 

secção (arts. 130 e 140) à Justiça Eleitoral, previamente referida como integrante do Poder 

Judiciário (art. 112, V). 

Há, todavia, fora desses tópicos, outras regras que dizem respeito, mediatamente, aos 

direitos políticos. São as que tratam de eleições (arts. 13, § 2.º; 15, 1; 39; 41; 74/75; 77, § 1.º), 

da duração de mandatos eletivos (arts. 13, § 2.º; 39, § 1.º; 41, §§ 1.º e 2.º; 75, § 3.º; 77, § 1.º), 

do exercício e perda de mandato eletivo (arts. 32, 34, 35), da intervenção nos Estados e 

Municípios (arts. 10/12; 15, § 3.º), da criação de municípios (art. 14), da organização do 

Distrito Federal e Territórios (arts. 17; 39, § 3.º), do funcionamento das casas legislativas e sua 

composição numérica (arts. 13, § 6.º; 29; 39, §§ 2.º e 4.º; 41 e seus §§ 1.º e 2.º), da 

nacionalidade (arts. 145/146), do direito de petição (art. 153, § 30), do direito a certidão (art. 

153, § 35), do direito de propor ação popular (art. 153, § 32), da suspensão de direitos políticos 

individuais mais amplos, como os direitos à livre manifestação de pensamento, de associação e 

reunião (art. 153, §§ 8.º, 27 e 28). 

Essa enumeração parece demasiadamente ampla. É como se o exercício dos direitos 

políticos abrangesse todo o exercício do poder político (o que não deixa de ser verdadeiro, e é 

realmente um truísmo); o que faz uma Constituição é basicamente – além de garantir os 

direitos individuais – organizar o poder político; exercendo-se o poder mediante órgãos de 

representação popular, a autenticidade dessa representação, de sua constituição e exercício, 

diz respeito aos próprios direitos políticos. 

Deixemos, porém, de lado tudo que diga respeito à criação de unidades políticas ou 

administrativas, à definição de competências e atribuições, e ao exercício das atribuições de 

órgãos do poder. Abandonemos, para fins deste estudo, o que diz respeito mediatamente aos 

direitos políticos, e fixemo-nos nos direitos políticos strictissimo sensu. 

Podemos dizer, portanto, que na constituição Brasileira de 1967/69 compõem o corpo 

dos direitos políticos as regras dos arts. 147 a 150 (“direitos políticos”), 152 (partidos políticos), 

130 a 140 (Justiça Eleitoral), 13 § 2.º; 15, 1; 39; 41; 74; 75; 77,  1.º (eleições); 145 e 146 

(nacionalidade), 153, §§ 8.º, 27, 28, 30, 32, 35 (manifestação de pensamento, associação, 

reunião, direito de petição, direito a certidão, ação popular) e art. 154 (suspensão dos direitos 

políticos). Acrescentemos a esse rol as normas relativas à duração dos mandatos eletivos (arts. 

13, § 2.º; 39, § 1.º; 41, §§ 1.º e 2.º; 75, 3.º; 77, § 1.º) e composição numérica das casas 

                                                           
4
 Fórmula semelhante se acha no preâmbulo das Constituições da República Democrática Alemã, da 

República Federal da Alemanha, e da União Soviética. 
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legislativas (arts. 13, § 6.º; 29; 39, §§ 2.º e 4.º; 41 e §§ 1.º e 2.º); de fato, essas normas estão 

intimamente associadas ao exercício e valor do voto. 

A maioria dessas regras se agrupa como pertinente a dois ramos do Direito que já 

estão, hoje em dia, razoavelmente diferenciados: o Direito Eleitoral e o Direito dos Partidos 

Políticos. Assim, podemos distribuir da seguinte forma, sistematicamente, a matéria 

concernente aos direitos políticos, strictissimo sensu: a) aquisição, suspensão e perda dos 

direitos políticos, direito de petição, direito a certidão, direito a ação popular; b) Direito 

Eleitoral; c) Direito dos Partidos Políticos (aqui se inclui a matéria quanto a direito de reunião e 

associação para fins políticos, e direito de manifestação de pensamento político). 

1.4. A maioria das Constituições é omissa sobre essa matéria, ou lhe dedica poucas 

disposições.5 

Quanto aos partidos políticos, anote-se a regra constitucional da República Federal 

Alemã (1949), que permite, mediante decisão do Tribunal Constitucional Federal, seja extinto 

o partido político com programa ou atividade atentatória à Constituição.6 No Reino Unido, há 

regras jurídicas escritas sobre a participação dos partidos políticos nas eleições, mas não sobre 

sua organização e atividade interna, sob cujo ponto de vista assemelham-se a associações de 

Direito Civil. 7 

A falta – ou o pequeno número – de regras constitucionais expressas sobre a 

organização e atividade dos partidos políticos, não significa que escapem a um controle legal 

estrito. Sabemos que o sistema eleitoral condiciona a vida e atuação dos partidos políticos, 

como já foi suficientemente demonstrado por inúmeros autores. 

Quanto ao sistema eleitoral, as Constituições são menos parcimoniosas. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, a seu turno, consagra à matéria seu 

art. XXI: 

1. Todo homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país, 

diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 

2. Todo home tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 

3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; essa vontade será 

expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou 

processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 

 

                                                           
5
 v. Constituições da República Democrática Alemã (arts. 24, 44, 81, 83, 103); da República Federal da 

Alemanha (arts. 20, 21, 28); da Argélia (art. 94); da República Popular da China (arts. 1.º a 3.167, 55); da 
Guiné-Bissau (art. 4.º); da Iugoslávia (arts. 88, 89, 155, 157): de Portugal (arts. 24, 47, 49, 112, 116 a 
118). 
6
 O art. 4.º da Constituição Francesa, por sua vez, diz que “Os partidos e os grupos políticos concorrem 

para a expressão do sufrágio. Formam-se e exercem sua atividade livremente. Devem respeitar os 
princípios da soberania nacional e da democracia”. 
7
 “It is remarkable how the organization of political parties in the United Kingdom has remained so 

unaffected by the provisions of the law. Statutes do affect some of their activities – especially their 
participation in elections – but their internal working is essentially uncontrolled by legal regulations. This 
is mainly because they operate as private organizations and so long as they do not infringe the rules of 
law applying to people generally there us no immediate reason  why the law should seek to lay down 
rules for their conduct” (Hartley & Griffith, Government and Law, Londres). 
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2. FRAUDE AOS DIREITOS POLÍTICOS 

 

2.1 Não obstante uma Constituição afirme ostensivamente o princípio da 

soberania popular, nem por isso se têm como garantidos os direitos políticos. 

Nem sempre os preceitos legais correspondem à realidade das relações jurídicas: às 

vezes são meros nomina, volições genuínas que não se efetivaram (por debilidade ou atecnia) 

ou volições falsas. 

Ambos os casos são freqüentes. Há Constituições que proclamam os direitos políticos 

com flama proporcional à sua inefetividade (são preceitos declaratórios, idéias que ficam nos 

textos, mas não fecundam os fatos). Outras adotam máscara, artifício para sustentação de 

controle ideológico, sujeição aparente a princípios de moral e de direito das gentes. Não 

podendo negar racionalmente o princípio democrático, assumem postura cínica. 

2.2 Frauda-se o princípio democrático: deixando de realizar eleições (supressão de 

mandatos), viciando eleições (restrições à capacidade eleitoral, ativa e passiva; restrições à 

ação partidária; desigualdade partidária), cerceando a autenticidade da representação (criação 

ou supressão de unidades políticas, de distritos eleitorais; falseamento da proporcionalidade 

na atribuição de cadeiras parlamentares; supressão ou proibição de partido ou agremiação 

política, limitação ao exercício do mandato, alteração do conteúdo do mandato), limitando o 

controle da constitucionalidade, e da atividade do governo. 

A relação acima é exemplificativa. 

Não se trata, aí, de agressões materiais ao princípio democrático, como a praticada por 

mesário que falseia apuração, por policial que persegue candidato. São fraudes que se 

insinuam por via legislativa, muitas delas sob fundamento de salvaguarda do princípio 

democrático, e da estabilidade das instituições. 

Como distinguir, em tais casos, a regra legítima da regra ilegítima? 

Eleger um Presidente com mandato de trinta anos é o mesmo que não eleger 

Presidente algum; eleger deputado sem garantia de inviolabilidade de seu mandato é o 

mesmo que não eleger deputado algum; eleger Assembléia que não se reúna, ou só se reúna 

quando convocada estranhamente é o mesmo que não eleger assembléia alguma. A criação ou 

extinção de unidades políticas, a intervenção em unidade político inferior, a prorrogação de 

mandatos, a mudança de data de eleições, podem conter cerceamento ao direito de participar 

do governo, de votar e ser votado; a distribuição de distritos eleitorais, o sistema de escolha de 

candidatos, de atribuição de cadeiras parlamentares, podem incluir sutil distorção da vontade 

popular; o sistema eleitoral pode condicional o número e perfil dos partidos políticos, pode 

direcionar a vontade popular; regras fixando capacidade eleitoral, ativa ou passiva, podem 

esvaziar a autenticidade da representação. 

Entretanto, o problema não é só de moral, nem de política: é problema de técnica 

jurídica e constitucional. 

Como proteger eficazmente os direitos políticos? 

 

3. PROTEÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS 
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3.1 Direitos são idéias que se corporificam. Hão de estar presentes nas 

consciências, nas instituições, nos fatos, mesmo que não figurem nos códigos. A primeira e 

mais eficaz proteção ao direito político é a que advém da vida de um povo. 8 

Mas é conveniente, também, que as regras jurídicas sejam proclamadas, o que lhes 

confere outro tipo de visibilidade. 

Quando a Constituição proclama o princípio da soberania popular, sua preeminência 

impõe a rejeição de normas que o contrariem. É não só conveniente, mas necessário, que não 

se deixe, nem ao Poder Legislativo – mediante legislação ordinária – nem ao Poder Judiciário, a 

possibilidade de frustrar aquele princípio. 

3.2 Se a Constituição proclamar o princípio da soberania popular, pode: a) silenciar 

sobre seus desdobramentos (os direitos políticos), deixando que sobre eles falem ou não as 

leis; b) dispor sobre algum(s) e deixar que a lei ordinária fale sobre esse(s) e sobre outros. 

No primeiro caso temos concurso do princípio constitucional com regras 

constitucionais e no segundo, temos b’) concurso do princípio constitucional com regras 

constitucionais e b’’) concurso do princípio constitucional com as leis ordinárias; no terceiro 

temos c’) concurso do princípio constitucional com as regras constitucionais; c’’) concurso do 

princípio constitucionais com as leis ordinárias; e c’’’) concurso das regras constitucionais com 

as leis ordinárias. 

O mecanismo da fraude opera mediante regra constitucional que vulnera o princípio 

constitucional, ou lei ordinária que agride o princípio ou a regra constitucional 

Os conflitos entre esses preceitos resolvem-se segundo a pirâmide hierárquica: o 

princípio constitucional acima da regra constitucional, e esta acima da lei ordinária. Existindo o 

conflito, deve-se optar pela norma superior. 

Contudo, embora divergentes as normas desses vários níveis, pode inexistir conflito, 

senão compatibilidade sistemática, entre uma norma principiológica ou genérica, e outra 

norma inferior, que lhe consagre exceção legítima. 

A exceção é legítima (isto é, existe compatibilidade, e não conflito), quando admitida 

pela norma superior. 

O problema técnico, assim, é o problema das limitações que o princípio ou a norma 

constitucional possam sofrer. 

Pontes de Miranda, a propósito das liberdades, estuda a técnica de limitação 

constitucional: “As regras a respeito das liberdades são regras de cinco classes: 1. Regras que 

asseguram as liberdades; 2. Regras que permitem as limitações legais; 3. Regras que limitam o 

poder de limitação legal; 4. Regras que garantem as liberdades; 9 5. Regras que permitem a 

suspensão da prometida asseguração ou da garantia”. 

                                                           
8
 “Em cada povo há um cerne de liberdade e de outros direitos fundamentais historicamente 

conseguidos. O que lhes dá existência e defesa é o próprio sentimento das populações, e mais ele do 
que a inserção em textos. Podem existir sem se acharem em textos (podem estar em textos e 
efetivamente não existirem)” (Pontes de Miranda, Fundamentos atuais do direito constitucional, 1932, 
p. 387). 
9
 “Os direitos constitucionais dizem-se assegurados, quando há a inserção na Constituição e alguma 

sanção; garantidos quando se lhes dão meios técnicos que protejam o seu exercício” (Democracia, 
Liberdade, Igualdade, os três caminhos; 1945, p. 317). 
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É mediante o jogo das cinco classes de regras que se obtém a liberdade a que 

ascenderam alguns povos do mundo. 

Damos exemplos, respectivamente: 

1. “Todos têm o direito de ir, ficar, e vir...” 

2. “... salvo nos casos que a lei estabelecer”. 

3. “As leis têm de ser iguais para todos”. 

4. “Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer coação na sua 

liberdade física...” 

5. “Durante o estado de guerra, pode ser suspensa a garantia de habeas corpus 

quando a prisão ou detenção tenha sido ordenada por autoridade civil ou militar, nos casos 

previstos em lei”.10 

Complementa o ensinamento, acrescentando que “a limitação só se justifica se 

proteger a liberdade mesma, a igualdade, a forma do Estado, nem viole outro princípio” (p. 

345); daí as limitações à atividade legislativa do Parlamento, isto é, regras sobre limites às 

limitações (p. 325). 

3.3 Já estamos em condições, após esses prolegômenos, de elencar medidas 

legislativas de proteção aos direitos políticos, que, em resumo, objetivem assegurá-los e 

garanti-los: a) constitucionalização dos direitos políticos; b) subjetivação dos direitos políticos. 

3.4 A constitucionalização dos direitos políticos envolve: 

a) desdobrar, em regra constitucional, o princípio da soberania popular, fazendo-

se visíveis seus corolários: universalidade e liberdade do sufrágio; correspondência entre o 

resultado material da eleição e a vontade popular; respeito ao conteúdo dos mandatos 

eletivos (inalterabilidade do prazo do mandato; inalterabilidade do conteúdo do mandato); 

mandato legislativo não é mandato constituinte; mandato executivo não é mandato 

legislativo; em suma: a regra do exercício do mandato é a vigente no momento de sua 

outorga; 

b) assegurar, em regra constitucional, os direitos políticos individuais e os direitos 

políticos coletivos; dotá-los de ação; 

c) limitar os poderes que tenha, o Parlamento, de limitar os direitos políticos 

constitucionais; 

d) estabelecer meios efetivos de controle da constitucionalidade, ainda que 

indiretos, por parte do povo. 

3.5 O termo “subjetivação” dos direitos políticos é adotado, à falta de melhor, 

para indicar a necessidade de dotá-los de ação. 

No sistema hoje vigente, no Brasil, o direito político individual de alistar-se é 

subjetivado, porque dotado de pretensão exeqüível. Já o direito de votar é subjetivado apenas 

quando houver eleição marcada, que se realiza. Mas se o poder público deixa de realizar 

eleições, como pode o eleitor, exercer seu direito de voto? 

O direito que se tem em comum com alguns, muitos, ou todos, não deixa de ser 

direito. Seja o cidadão, sejam as organizações partidárias, devem ser dotados de ação para a 

efetiva satisfação de seus direitos políticos.  

                                                           
10

 Id., p. 336. 
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4. O DIREITO DE OPOSIÇÃO 

 

Não cabe, nos limites deste trabalho, o exame dos direitos políticos, um por um. 

Deve-se sublinhar, porém, a relevância do direito político de oposição. 

Em tese apresentada ao 2.º Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, 11 sustentei 

que o primeiro requisito mínimo de legitimidade é a liberdade de opinião, e referi, como uma 

das manifestações dessa liberdade, o direito de oposição. 

Tanto emocional, quanto intelectualmente, é difícil admitir, a princípio, o papel da 

oposição. Sua institucionalização parece abrigar uma contradição no seio do poder. Note-se, 

porém, que o princípio dialético já estava presente na fórmula clássica da tripartição dos 

poderes. 

Geraldo Ataliba tem frase feliz sobre o direito de oposição: “Na Inglaterra, com seus 

oito séculos de evolução constitucional e política, a oposição é o requinte máximo da perfeição 

política, a ponto de se reconhecer que a oposição é tão institucional quanto o governo. É para 

isso que temos que caminhar na América Latina. O opositor não é um inimigo, ele é portador 

de uma proposta divergente de governo”.12 

Santos, 15 de setembro de 1983. 
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Proteção dos Direitos Políticos. – Revista de Direito Const. e Ciência Política n.º 2 – jan/84 – e, 
Revista de Direito Público n.º 69 – pág. 101 – jan/mar/84 

 

                                                           
11

 Poder Constituinte. Fundamento de legitimidade. São Paulo, setembro de 1981. 
12

 Revista do Advogado (Pub. trim. da Associação dos Adv. De São Paulo) n.º 9 (abril e junho de 1982), p. 
78. 


