
 
 

Palavra do Presidente 
Sinto-me honrado em cumprimentar a todos os integrantes da "família" 

PEN51, no Estado do Pará, que estão inscritos em nosso curso de formação política 
e partidária, cujo conteúdo é composto dos seguintes temas: noções de formação 
política, com ênfase à importância e o papel dos Partidos Políticos; regras das 
eleições; marketing eleitoral; e noções de desenvolvimento sustentável. 

 
A participação no curso é facultada aos filiados e obrigatória para os 

membros da Comissão Executiva Regional e das nossas Comissões Executivas 
Municipais, na forma do que dispõem os incisos II e III, do art. 81, do Estatuto do 
Partido Ecológico Nacional, em vigor. 

 
Vale ressaltar que, no caso dos postulantes a cargo eletivo, a realização do 

curso é uma exigência a ser cumprida previamente à respectiva convenção 
partidária para a escolha de candidatos, por força do que determina o inciso I, do 
art. 82, do nosso Estatuto partidário. O Partido considera que os pretendentes a 
cargo eletivo devem conhecer as atribuições e responsabilidades do cargo que 
almejam exercer, além de defender a grande bandeira da nossa agremiação 
partidária que é a sustentabilidade da vida, da família e da sociedade. 

 
Nós defendemos o equilíbrio Ecológico, Social, Econômico e a Diversidade 

Cultural, como os pilares da sustentabilidade capazes de assegurar a qualidade de 
vida do planeta e das pessoas do tempo presente e, também, das gerações futuras. 
 
Abrace esta causa! 

 
 
 

 



TEMA I: Noções de 
Formação Política e 

Partidária 
 

I- PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL, O PARTIDO DA 
SUSTENTABILIADADE 

 
Qual é a grande bandeira defendida pelo Partido Ecológico Nacional? 

 
No caso do Partido Ecológico Nacional, todo o nosso ideário está vinculado à 

grande bandeira que abraçamos: a bandeira da sustentabilidade da vida, da família 
e da sociedade nos seus quatro pilares, ou seja, nós defendemos o equilíbrio 
Ecológico, Social, Econômico e a Diversidade Cultural como os pilares da 
sustentabilidade do bem-estar e da qualidade de vida para as pessoas do tempo 
presente e, também, para as gerações futuras.  

 
Como são conceituados os quatro pilares da sustentabilidade? 

 

 
É a capacidade da utilização dos recursos naturais para a satisfação das 

necessidades presentes, sem comprometer a satisfação das necessidades das 
gerações futuras. Essa sustentabilidade deve ocorrer com a permanente interação 
entre os organismos vivos (meio biótico), como plantas, animais e microrganismos 
vivos, e os locais onde eles vivem (meio abiótico), como solo, água, vento, clima, 
luz solar que são componentes não vivos do ambiente – fatores físicos, químicos e 
geológicos. 

 

   
Sem considerar a questão social não há sustentabilidade. Em primeiro lugar 

é preciso respeitar o ser humano, para que este possa respeitar a natureza. Do 
ponto de vista do ser humano, ele próprio é a parte mais importante do meio 
ambiente. 

 



A Sustentabilidade social é o exercício com ânimo permanente dos direitos 
sociais, a exemplo da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, 
segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e da assistência 
aos desamparados. 

 
Sustentabilidade social é a ideia de que as gerações futuras devem ter o 

mesmo acesso, ou superior, aos recursos sociais que tem hoje a geração atual 
(“equidade entre as gerações – inter-geracional”), enquanto também deve haver 
igualdade de acesso aos recursos sociais dentro da atual geração (“equidade na 
mesma geração – intra-geracional”). 

 

 
É a capacidade de produção, distribuição e utilização equitativa (justa) das 

riquezas produzidas pelo ser humano, com esse ciclo econômico assegurado de 
forma permanente, no tempo, pelo incentivo, ganhos financeiros e governança 
corporativa (modo de administração empresarial), com função social.   

Para o cumprimento do pilar econômico, deve ser observado o quarto 
fundamento da República Federativa do Brasil (Estado brasileiro), estabelecido no 
art. 1º, inciso IV, da Constituição Federal, que são os valores sociais do trabalho e 
livre inciativa. Isso significa que a produção e circulação de riquezas pelos 
detentores do capital (no campo, na indústria, no comércio e na área de serviços) 
deve ser feita de tal forma que haja o equilíbrio social entre o capital (empresas) e 
o trabalho (emprego com as condições dignas de trabalho e a justa remuneração), 
tudo com visão voltada para a geração de hoje e as gerações futuras. 

 

 
É a satisfação da pessoa humana no seu interior - na sua alma: satisfação 

intelectual, emocional, moral e espiritual; tem a ver com os sonhos (aspirações), 
criatividade, inovação, tradições, (danças folclóricas, culinárias, atividades 
indígenas, esportes, artesanatos, lendas), etc. 

No campo do desenvolvimento da comunidade, a cultura é definida 
amplamente como sendo “todo o conjunto material, espiritual, intelectual e 
recursos emocionais que caracterizam uma sociedade ou grupo social. Ela inclui não 
apenas as artes e as letras, mas também os modos de vida, os direitos 
fundamentais do ser humano, sistema de valores, tradições e crenças. (UNESCO, 
1995, p.22) 

 
O que é produto sustentável na visão do PEN 51? 

 
Um produto sustentável deve ser aquele que em todo o seu ciclo de vida, 

conta apenas com procedimentos ambientais corretos e socialmente justos, tanto 



nas atividades de produção como de apoio, na empresa que o produz e em sua 
cadeia de valor, sendo também economicamente viável, com o fim de atender às 
necessidades humanas dentro de sua diversidade cultural. 

 
Urge que seja fomentado o debate e a busca de soluções para as diversas 

mazelas que afligem nossa sociedade, favorecendo a formação de opinião sobre as 
principais questões que envolvem o país e o amadurecimento do eleitor para o 
exercício da cidadania. E esse é o papel constitucional dos partidos políticos, 
disseminar, por meio de seus quadros (filiados), as idéias capazes de produzir 
mudanças éticas, de cidadania, de bem-estar social e democráticas (governo do 
povo e para o povo), todas harmonizadas com o conceito da sustentabilidade que 
nós pregamos no Partido Ecológico Nacional, o que, vale proclamar, é uma 
prioridade mundial.  

 
OS DEZ MANDAMENTOS PARA UM CRESCIMENTO 

ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL 

 
 

II - PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Qual a importância dos partidos políticos? 
 
Os partidos políticos têm importância fundamental para a democracia, a tal 

ponto que, segundo o inciso V, do § 3º, do artigo 14, da Constituição Federal, 
ninguém, no Brasil, pode se candidatar a qualquer cargo público nos poderes 
executivo e legislativo, sem estar filiado a algum partido. A Constituição destina aos 
partidos políticos a tarefa de assegurar a autenticidade do sistema representativo, 
no papel de verdadeiros braços pelos quais a representação política do povo se 
realiza.  



 
A filiação partidária é, pois, uma premissa ao exercício da capacidade 

eleitoral passiva (capacidade de ser votado). Sem os partidos, as forças políticas 
jamais chegariam ao entendimento, tornando-se impossível a representação 
popular e, consequentemente, a própria democracia não poderia ser atingida. 

 
Em que artigo a Constituição Federal tratou da liberdade para a criação e 
funcionamento dos partidos políticos? 

 
A Constituição Federal tratou os partidos políticos dentro do Título dos 

Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), no capítulo V (dos partidos políticos), 
no artigo 17 que expressa a sua liberdade de existência nos seguintes termos: 

 
É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos 

políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e 
observados os seguintes preceitos: (EC nº 52/2006). 

 
I – caráter nacional; 
II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou 
governo estrangeiros ou de subordinação a estes; 
III – prestação de contas à Justiça Eleitoral; 
IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 
 

Quais os dois principais papéis dos partidos políticos? 
 
Os dois principais papéis desempenhados pelos partidos políticos tem a ver 

com o cumprimento da sua missão constitucional de serem o único meio legitimo 
para a escolha de representantes do povo que irão representá-lo no exercício do 
poder executivo e legislativo (sistema representativo), ou seja:  

 
• o papel mais importante dos partidos políticos, devidamente 

registrados no TSE, reside, justamente, no lançamento de candidatos 
às eleições, uma vez que para alguém se candidatar deve estar 
filiado a um partido político de acordo com o inciso V, do § 3º, do art. 
14 da Constituição Federal, exigência essa que foi reproduzida no art. 
9º, da lei nº 9.504/97 – (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015), 
sendo vedado o registro de candidaturas avulsas (sem estarem 
filiados a partido político); 
 

•  o segundo papel mais importante de um partido político é a pregação 
do seu ideário (ideias) no seio da comunidade. Antes do partido 
lançar candidaturas a cargo eletivo deve ter, no seu programa, 
bandeiras para defender e conquistar adesões junto à população, 
atraindo, assim, eleitores que se conscientizem a votarem nos seus 
candidatos.  

 
 



 
A quem pertence o mandato político? 

 
O mandato político pertence ao Partido, segundo o entendimento do Tribunal 

Superior Eleitoral confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão se 
baseou na proibição de candidaturas avulsas da legislação eleitoral, revelando que 
os candidatos eleitos deverão observar a fidelidade partidária, sob pena da perda 
do cargo do representante que trocar de partido no curso do mandato, exceto nos 
casos previstos em Lei. 

 
Quais as principais garantias constitucionais de autonomia para o livre 
funcionamento dos partidos e para a propagação das suas ideias?   

 
Tamanha é a importância dos partidos no debate político e nas discussões 

sobre os rumos do país, que a Constituição de 1988 dotou-lhes de autonomia 
administrativa e financeira (§ 1º, do art. 17, da CF), conferindo-lhes recursos do 
Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão (§ 3º, do art. 17 da CF), 
exigindo-se, em contrapartida, a obrigação de prestar contas das receitas 
arrecadadas e despesas realizadas ordinariamente durante o ano e durante as 
campanhas eleitorais, nos termos da Lei. 
  
Qual o requisito necessário para que o partido possa lançar candidaturas 
de seus filiados nos diversos entes da federação? 

 
O partido pode lançar candidaturas em nível nacional, estadual e municipal 

desde que tenha órgãos de direção válidos (Diretório ou Comissão Provisória), 
também, nos diversos estados e municípios do país, podendo, em consequência da 
sua regular constituição em todas as esferas federativas, lançar candidatos, tanto 
para Presidente da República, Vice-Presidente e Senadores, quanto para 
Governador, Vice-Governador, Deputado Estadual, Deputado Federal, Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores Municipais. (Art. 3º, da Resolução 23.455/2015 – TSE). 

 
Qual a principal composição de um partido político? 

 
É importante destacar que um partido político é composto por pessoas 

(quadros) e ideias (ideário).  
 

III - ESTADO 
 
O que é Estado? 

 
É um ente político com poder soberano para governar um povo dentro de 

uma área territorial delimitada. É a própria sociedade politicamente organizada 
dentro de um certo território. 

 
Quais são os elementos formadores ou constitutivos do Estado? 
 



Os elementos constitutivos do Estado são: o povo, o território e a 
soberania. 

 
O que representa cada um desses elementos? 

 
Povo: O povo é o elemento humano na formação do Estado, porque não há 

Estado sem população, sem pessoas. 
 
Território: O segundo elemento essencial à existência do Estado é o 

território, a base física, a porção do globo por ele ocupada, ou seja, o espaço 
territorial que estará sujeito à incidência das mesmas normas jurídicas. A unidade 
do território do Estado é uma unidade jurídica, não geográfica ou natural, porque o 
território do Estado, na verdade, nada mais é que a esfera territorial de validade da 
ordem jurídica chamada Estado. 

 
E, ainda, podemos destacar que o território não compreende unicamente o 

solo, mas também o subsolo e o espaço aéreo, mar, ilhas, e tudo o mais que está 
regulamentado como espaço pertencente ao domínio territorial do Estado. 

 
Assim como o Estado tem apenas um território, ele, também, possui apenas 

um povo. E como a unidade do território é jurídica e não natural, assim o é a 
unidade do povo, dos indivíduos cuja conduta é regulamentada pelo conjunto de 
leis que constituem a chamada ordem jurídica nacional.  

 
Soberania: é o terceiro elemento constitutivo do Estado. Em outras 

palavras, é a capacidade jurídica de autodeterminação, dentro de um território, 
fixando competências na ordem internacional e na ordem interna. 

 
Perante a ordem internacional, o Estado brasileiro tem a garantia de ser 

soberano em relação a comunidade global dos países, não estando sujeito ao poder 
de qualquer outro Estado. Já a soberania interna é exercida sobre toda a população 
existente no território do Estado brasileiro, sejam nacionais ou estrangeiros. 

  
Qual a origem do Estado? 
 

Na história o ser humano sempre procurou se agrupar, com os fins de 
defesa e realização instintiva e afetiva. Aristóteles já dizia que o homem é um ser 
gregário, criado para viver em sociedade. Os agrupamentos humanos começaram 
com a família, tribos, aldeias e cidades-estado (a cidade-estado era a polis, ou seja, 
o Estado se limitava a extensão de uma cidade).  

 
O Estado, com a concepção atual, surgiu pela primeira vez na obra “O 

Príncipe”, de Maquiavel, em meados de 1500. Maquiavel falava em uma pessoa 
imaginária (um organismo) com poder soberano sobre todas as pessoas. 

 
Qual a opinião de Rousseau sobre o Estado? 

 



Um dos pensadores modernos mais renomados que marcaram a reflexão 
sobre a origem do Estado foi Rousseau (1712-1778). Ele considera que no Estado o 
povo é quem tem a soberania. Daí, conclui que todo o poder emana (tem sua 
origem) do povo e, em seu nome, deve ser exercido. O governante nada mais é do 
que o representante do povo, ou seja, recebe uma delegação para exercer o poder 
em nome do povo. Rousseau defende que o Estado se origina de um pacto formado 
entre os cidadãos livres que renunciam à sua vontade individual para garantir a 
realização da vontade geral, com as decisões tomadas diretamente pelo povo 
(democracia direta), ou mediante a escolha de pessoas para agirem em nome de 
toda a população no processo de gerenciamento das atividades comuns do Estado 
(democracia representativa). 

 
Qual é o fim do Estado? 
 

O fim do Estado é a realização do bem comum.  
 

Como se realiza o fim do Estado segundo as palavras de Tobias Barreto? 
 

O bem comum é conceituado de forma cristalina nas palavras de Tobias 
Barreto que assim se expressou: “o fim do Estado é um fato que a cada momento 
se realiza na sociedade e que a cada momento está para ser realizado. Sempre se 
realizou e nunca acaba de se realizar. É um ato interminavelmente repetindo-se, 
incessantemente renovando-se. Todas as vezes que a lei penal pune aquele que se 
pôs em conflito contra a ordem pública, ofendendo direitos de terceiro, está se 
realizando o fim do Estado. Todas as vezes que o cidadão que trabalha goza 
pacificamente dos proventos do seu trabalho, e o cidadão que estuda goza dos 
frutos de suas vigílias, de suas indagações, à sombra da lei, o fim do Estado está se 
realizando. A honra protegida contra os ataques da injúria, da calúnia, e do império 
carnal; a vida do cidadão inviolável, sua propriedade garantida contra o roubo, o 
furto, o esbulho, etc; o exercício, em suma, de todos os direitos afiançados pelos 
poderes públicos: tal é o fim do Estado”. 

 
 
Qual o instrumento que cria o Estado Democrático de Direito? 

 
Só há um instrumento com legitimidade para criar o Estado democrático: a 

Constituição Federal. 
 
Qual a posição hierárquica da Constituição em relação ao ordenamento 
jurídico? 
 

A Constituição Federal de um país é a Lei Maior em hierarquia, porque, além 
de constituir o Estado Democrático de Direito - e por isso é chamada de 
Constituição -, contém os princípios e normas que deverão ser obedecidos por toda 
a legislação infraconstitucional do país. Segundo afirma a Dra. Ana Cândida da 
Cunha Ferraz, “a Constituição de um Estado Democrático é a cartilha na qual os 
cidadãos apreendem os fundamentos e a proteção dos seus direitos, a disciplina da 
atuação e dos limites do Poder Estatal e a função social da comunidade”. 



 
Mas quem tem o poder legítimo de elaborar a Constituição e de onde se 
origina esse poder? 

 
Quem possui o poder de elaborar uma Constituição Federal é uma 

Assembleia Nacional Constituinte, na qual os seus membros são chamados 
constituintes porque, como se viu, esse colegiado vai cumprir a sua missão de 
constituir um novo Estado, por meio da aprovação de diversas regras que serão 
escritas nesse documento chamado de Constituição, denominada, também, de 
“Carta Magna”. Mas, para que essa Constituinte tenha uma feição democrática ela 
deve ser eleita pelo povo, porque como disse o constitucionalista Luís Roberto 
Barroso, hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, “a noção de um poder 
constituinte é a de um poder soberano, que não deve seu fundamento de 
legitimidade a nenhuma outra força que não a si próprio e à soberania popular que 
o impulsionou”.  

 
Qual a diferença entre Estado, País, Nação e Pátria? 
 

Estado é uma pessoa jurídica criada na Constituição, composto de 
três elementos constitutivos: o povo, o território e a soberania (o poder 
para governar o povo com independência, dentro de determinado 
território). 

 
País é a porção da superfície terrestre controlada por um Estado, ou 

seja, país é a extensão visível, um conjunto formado por paisagens naturais 
e culturais sob o domínio de um Estado: a flora e a fauna, as crenças e as 
lendas, manifestando a unidade geográfica, histórica, cultural, a econômica 
e política. 

 
O vocábulo País, na teoria geral do Estado, é tomado em sentido 

rigoroso para designar o conjunto formado por povo e território, que não se 
constitui em Estado por lhe faltar a soberania, ou governo. 

 
Nação é um conceito ligado à identidade de um grupo grandioso de 

pessoas que possuem o sentimento de pertencimento e de união entre si, 
ligadas por afinidades étnicas, ou seja, de um grupo de pessoas que tem 
características culturais próprias. Etnia é uma palavra que vem do grego 
(Ethnos), que significa povo, definindo um grupo de pessoas que têm 
características culturais próprias, sejam religiosas, linguísticas, costumes e 
tradições. 

 
Pode haver nação sem país e sem Estado: ex. Israel foi uma nação 

sem ser país por muito tempo, porque o povo judeu viveu espalhado por 
vários países, passando, depois, a se agrupar em um país (território) e, 



posteriormente, a ter a soberania reconhecida de um Estado soberano, pela 
ONU, a partir de 1948; por sua vez, os curdos formam uma nação sem país.  

 
Dentro de um país (ou Estado) pode haver mais de uma nação (ex. 

Espanha, onde há várias nações: espanhóis, catalães, bascos, navarros e 
outros). 

  
O Estado é político. 
O País é geográfico. 
A Nação é Cultural e Social. 

 
Pátria (do latim “patriota”, terra paterna) indica a terra natal ou 

adotiva de um ser humano que se sente ligado a ela por vínculos afetivos, 
culturais e históricos. 

 
Patriotismo: deriva de Pátria e significa amor e respeito pela terra 

natal ou que se adotou. 
 

O que é política? 
 

A política é a teoria, arte e prática do governo exercido sobre um povo.  
 

Qual a origem da palavra política? 
 
  É uma palavra que vem do grego (politéia) que era entendida, na antiga 
Grécia, como a arte de governar uma pólis, considerando que esse era o nome 
dado a cada uma das cidades-estados de onde deriva o termo política. Política, 
portanto, em sua origem, era o estudo e a aplicação das melhores formas de gerir 
(governar) uma pólis (cidade-estado), visando alcançar o bem de todos. 

 
Qual o nome da ciência ligada às ciências humanas ou sociais que estuda a 
política (teoria, arte e prática de governar) e todas as atividade que a 
envolvem. 

 
  Ciência Política.  

 
Em geral a quem se refere a política, como ciência, na visão atual dos 
doutrinadores? 
 
  Todos os doutrinadores hoje estão de acordo que a política se refere ao 
Estado. Como ciência, política é o conhecimento sistemático, ordenado e reflexivo 
do Estado.  Mas política é uma ciência que tem a sua arte e a sua prática. 

 
Qual a forma de organização política que dá o maior poder ao povo e é a 
mais usual hoje no mundo 
 



  A democracia. 
 

IV - ESTADO BRASILEIRO  
(PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS) 

Artigos 1º ao 17 da CF 
 

O que são princípios constitucionais? 
 
Princípios constitucionais são o ponto mais importante de um sistema 

normativo, constituindo-se nos alicerces sobre os quais se edifica o ordenamento 
jurídico (todas as leis) de um Estado (o Estado composto de povo, território e 
soberania), não devendo existir lei alguma que contrarie os princípios 
constitucionais. 

 
O princípio, diferentemente da regra, carrega a idéia de Direito ou Justiça 

porque é norma que constitui a razão da regra jurídica. A regra é fria, impõe ou 
proíbe, enquanto o princípio é norma para a solução dos problemas. Havendo 
conflito entre leis (regras), uma é excluída imediatamente do sistema (a lei nova, 
por exemplo, revoga a lei antiga). Já os princípios não se excluem nunca, mas 
sempre se completam podendo prevalecer um mais do que o outro, de acordo com 
a situação que se coloca. 

 
Em que Título da Constituição estão descritos os princípios fundamentais 
do Estado brasileiro?  

 
A Constituição Federal traz no seu Título I (arts. 1º ao 17 que compõem 

cinco capítulos), os princípios fundamentais do Estado brasileiro que consagram 
valores que são fundamentos da ordem jurídica – liberdade, democracia, dignidade 
etc. No caput do art. 1º, por exemplo, estão apontadas, como princípios 
estruturantes, três bases sólidas do Estado brasileiro, segundo o art. 60, § 4º, 
incisos I a IV, não podem ser excluídas do texto constitucional: a forma federativa 
de Estado (união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios), a 
democracia pelo exercício do voto e o Estado de Direito. 

 
IV.1 DENTIDADE DO ESTADO BRASILEIRO 

 
Qual é a identidade do Estado Brasileiro? 

 
A identidade do Estado brasileiro é o nome República Federativa do 

Brasil e se encontra claramente mencionada no caput do art. 1º da Constituição 
Federal, em que:  

• “República” se refere à forma de governo adotada, ou seja, o governo 
eleito pelo povo e para o povo (outra forma conhecida é a 
Monarquia);  



• já a expressão “Federativa” diz respeito à forma de Estado 
consagrada na Constituição e que não pode ser mudada, conforme 
determina o art. 60, § 4º, I, do texto Constitucional;  

• e a expressão "do Brasil" refere-se ao nome histórico do nosso país 
(a superfície terrestre controlada pelo estado, menos a soberania, ou 
seja, a extensão visível composta pelo povo e o território com suas 
paisagens naturais e culturais). 

 
IV.1.1 REPÚBLICA 
 
Qual a etimologia da palavra República? 
 

O vocábulo “república” advêm do latim res publica que significa "coisa 
pública". 

  
Quais as duas formas de governo mais conhecidas no mundo e suas 
características? 

 
Há hoje duas formas de governo mais conhecidas no mundo: República e 

Monarquia. Dentre as características da República temos: tripartição dos Poderes, 
periodicidade dos mandatos políticos, eletividade (voto) e alternância no poder, 
prestação de contas do governante ao povo diretamente ou a órgão legítimo. Já 
Monarquia é a forma de governo que se caracteriza pelo poder vitalício, com 
hereditariedade, em que a coroa é herdada dentro da linha sucessória 
consanguínea do monarca, e sem a necessidade deste prestar contas ao povo. 

 
Quais são as formas de governo anormais ou não democráticas? 

 
A história registra outras formas de governo anormais ou não democráticas 

que são aquelas impostas pela força: são os regimes de força que de acordo com o 
uso de cada época levam o nome de tirania, despotismo, totalitarismo ou ditadura. 
 
IV.1.2 FEDERAÇÃO 

 
Como é composta a nossa federação? 

 
Segundo o caput, do art.1º, da CF, a nossa Federação é composta pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Disso resulta que 
nenhum desses entes pode se retirar da Federação, estando, portanto, proibida a 
secessão relativamente ao território nacional. 

 
Qual o dispositivo da Constituição Federal que inclui a União como 
integrante das entidades que formam a Federação Brasileira? 
 

É o art. 18 da nossa Carta Magna que assim expressa: "A organização 
político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios...".  

 



Existe conflito entre o art. 1º e o art. 18 da Constituição Federal quanto ao 
papel da União na Federação? 

 
Não. O art. 18 possui o mesmo conteúdo do art. 1º do texto constitucional, 

visto que a união indissolúvel do art. 1º (embora com inicial minúscula) é a mesma 
União (com inicial maiúscula) do art. 18. 

 
Quem tem a soberania e a autonomia no pacto federativo brasileiro? 
 
A Constituição Federal garante, na ordem interna, a indissolubilidade do vínculo 
federativo sob a soberania da República Federativa do Brasil (art. 1º, caput). Mas 
garante a autonomia da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
sem que haja qualquer hierarquia entre esses entes federativos, nos termos das 
competências individuais (materiais e legislativas) traçadas pela própria 
Constituição (art. 18, da CF). A autonomia, portanto, não se confunde com 
soberania, considerando que a autonomia é de todos os entes, mas a soberania é 
da formação que resulta da união indissolúvel entre eles e que tem a identidade de 
República Federativa do Brasil. 
 
Qual a garantia que protege a Federação como forma de Estado no Brasil, 
contra qualquer proposta de emenda constitucional para modificá-la? 

 
No Brasil a forma federativa de Estado é protegida com cláusula pétrea 

(permanente), no artigo 60, § 4º, I, da Constituição Federal, cujo dispositivo proíbe 
a deliberação de qualquer proposta de emenda constitucional tendente a abolir a 
Federação. 

 
Como surgiu a Federação como forma de Estado? 

 
A forma federativa de Estado tem sua origem num tratado internacional, em 

1787, que formou a Confederação dos Estados Americanos composta por treze 
ex-colônias britânicas da América que haviam proclamado a independência em 
relação à Inglaterra, em 1776, quando cada uma passou a se intitular um novo 
Estado, soberano, com plena liberdade e independência.  

 
O tratado internacional, intitulado Artigos de Confederação, foi um pacto 

de colaboração a fim deque os treze novos Estados, reunidos em uma 
Confederação, se protegessem das constantes ameaças da antiga metrópole 
inglesa, sendo que o pacto confederativo permitia o direito de qualquer dos 
Estados se retirar da Confederação, a qualquer tempo, pela secessão do acordo. 

 
Mas, a permissão do direito de secessão deixava os Estados frágeis diante 

das constantes ameaças de ataques britânicos, tornando-os vulneráveis a voltarem 
à antiga condição de colônias inglesas. Diante disso, os Estados Confederados 
reuniram-se na cidade de Filadélfia onde lançaram as bases para a Federação 
norte-americana, como uma nova forma de Estado na qual cada um dos Estados 
integrantes cedia parcela de sua soberania para um órgão central, formando os 



Estados Unidos da América que, dentro do pacto federativo, passaram a ser 
autônomos entre si, mas sem o direito de secessão ou retirada. 

 
IV.1.3 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 
O que é? 

 
O caput do art. 1º expressa, ainda, que a República Federativa do Brasil é 

um Estado Democrático de Direito:  
• Estado Democrático porque o povo é o detentor de todo o poder 

político e, soberano que é, pode exercê-lo diretamente, nos casos 
previstos na Constituição, como pode fazê-lo por meio de 
representantes (art. 1º, parágrafo único, e art. 14, da CF). Estado 
Democrático é o governo do povo; 

• Estado de Direito significa que nada prevalece no Estado sem que 
decorra da  ordem jurídica, pois é ela que cria o Estado no texto da 
Constituição, a qual, sendo a Lei maior, não o constitui como uma 
mera ficção, mas confere ao Estado a personalidade jurídica: a 
Constituição Federal estrutura os Poderes do Estado estabelecendo a 
sua separação em Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder 
Judiciário; organiza as relações entre eles e a sociedade, impondo 
limites à atuação estatal diante da sociedade; e se impõe à toda a 
legislação existente e que venha a ser elaborada no país. Estado de 
Direito é o governo das leis, em subordinação à Lei Maior que é a 
Constituição Federal; 

• Em suma, a República Federativa do Brasil, como Estado, existe em 
razão da conjugação dessas duas realidades fundamentais: o povo 
(Estado Democrático) e as leis ou ordem jurídica (Estado de Direito).  
  

 
IV.2 FUNDAMENTOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO 
 
Quais são? 

 
O art.1º, da Constituição Federal, traz, em seus incisos, os cinco 

fundamentos da República Federativa do Brasil que são: soberania, cidadania, 
dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e 
pluralismo político. 

 
A soberania é do Estado Federal e não da União, que é apenas um ente 

federativo, e todos os componentes da federação não tem soberania, mas são 
autônomos. A soberania é do todo, do “país”. No caso do Brasil isso fica bem claro 
porque aparece como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, 
I, CF/88). 

 
Vale reproduzir aqui as lições de Antonio Fernando Pires, que assim se 

manifestou a respeito dos fundamentos da nossa República Federativa, 
estabelecidos nos incisos do art. 1º da Constituição: 



 
A soberania indica que nenhum outro Estado 
internacional pode interferir em nossos assuntos 
internos. Somos soberanos para decidir sobre 
nossos próprios rumos, para ditar nossas próprias 
regras. 
O vocábulo cidadania, que outrora indicava o 
direito do indivíduo de participar, através do voto, 
na vida estatal, escolhendo seus representantes 
para fazer leis ou fazendo leis diretamente 
(iniciativa popular), hoje indica o direito de ter 
direitos, que é muito mais do que simplesmente o 
direito de votar e ser votado. 
A dignidade da pessoa humana, estudada mais 
detalhadamente a seguir, indica que todos têm 
direito a experimentar um conforto mínimo. 
Traduz valores morais e espirituais que a pessoa 
cultiva e que devem ser protegidos. revela a 
autodeterminação da própria vida e o respeito à 
vida alheia. 
Os valores sociais do trabalho e livre 
iniciativa designam trabalho voltado para o 
desenvolvimento coletivo e que tenha impacto e 
relevância sociais. Quando a Constituição refere-
se ao vocábulo "livre iniciativa", ela quer dizer 
"capitalismo". Nosso modelo de economia é 
capitalista, ou seja, não se admite, salvo exceções 
constitucionais, a intervenção do estado na 
economia. Nós adotamos, como fundamento, a 
economia do mercado livre, o lucro, mas com 
mão de obra, isto é trabalho assalariado e com 
função social. 
Quanto ao pluralismo político, ficou vetado, no 
Brasil, termos um só ou apenas dois partidos 
políticos. Nosso Constituinte Originário adotou a 
pluralidade de pensamentos políticos, 
consubstanciada em uma multiplicidade de 
partidos políticos. A liberdade de convicção, no 
Brasil, é ampla. São essas as bases de nosso 
Estado. 
Analisemos mais detidamente a dignidade da 
pessoa humana, talvez o mais próximo princípio 
ou fundamento do princípio do direito à vida, que 
é a base de toda a existência humana, e que está 
no art. 5º, caput, CF. Talvez a dignidade da 
pessoa humana seja o mais importante princípio 
deste art. 1º, CF, deste Título I - Dos Princípios 
Fundamentais (arts. 1º ao 4º, CF...) 



 
IV.3 SOBERANIA POPULAR 

 
Como a soberania popular é referida no texto constitucional? 

 
No Brasil, a soberania popular não se verificou apenas na outorga que o 

povo fez do Poder Constituinte a um colegiado de representantes para elaborar a 
Constituição de 1988. Já no Parágrafo Único, do art. 1º, da Constituição Federal, o 
constituinte expressou essa soberania ao proclamar que “Todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos 
desta Constituição”. O poder emanando do povo é o fundamento da democracia. 
Democracia tem origem no grego e vem de dēmokratía, com base em duas 
palavras gregas: demos, que significa povo e Kratos significa poder, o que nos traz 
o significado de poder do povo ou governo do povo.   

    
O professor José Francisco Cunha Ferraz Filho acentuou que esse 

dispositivo constitucional: 
“Trata-se do reconhecimento da soberania 
popular, ou seja, na ordem política brasileira, o 
povo é o titular do poder. A pergunta que pode 
ser feita é: quem é o povo? 
A literatura política contemporânea diverge muito 
nesse ponto. No Brasil, sob a égide da Carta, 
povo é o conjunto de cidadãos que participam 
direta ou indiretamente do processo político, seja 
por meio de eleições livres, seja por uso de 
mecanismos diretos de exercício do poder, 
expostos no art. 14 (plebiscito, referendo e 
iniciativa popular). Assim, ao povo devem ser 
dadas satisfações por seus mandatários, que 
necessariamente deverão exercer o mandato em 
nome e para o bem dele, como um todo e não 
apenas à parcela que os elegeu”. 

 
 
IV.4 PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NO ESTADO BRASILELIRO 

  
O que é o princípio da separação dos poderes? 

 
O princípio da separação dos poderes, estabelecido nas constituições 

democráticas, desde a Revolução Francesa, prevê a divisão do poder político em 
corrente tripartite: legislativo, executivo e judiciário. No entanto, para que eles 
sejam instituídos, é preciso a existência de um poder maior que os crie. Esse poder 
soberano é o poder constituinte que pertence ao povo, e é delegado a alguns 
representantes escolhidos pelo voto popular. 

 
Quem foi o grande formulador do princípio da separação dos poderes? 

 



Vale ressaltar que o princípio da separação dos poderes foi formulado ainda 
pelo grande escritor do movimento filosófico conhecido como iluminismo, 
Montesquieu, em 1748, na sua obra “O Espírito das Leis”, fazendo parte da sua 
luta contra a forma absolutista de governo, na França, que concentrava todo o 
poder nas mãos do rei. Essa tripartição de poderes tornou-se, como doutrina, 
dogma universal a partir da Revolução Francesa, com a sua inclusão no art. 16 da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.  

 
Desde quando a separação dos poderes foi adotada no Brasil? 

 
No Brasil, a separação dos poderes foi adotada pelo constituinte como 

princípio fundamental e estruturante do povo brasileiro desde a primeira 
Constituição Republicana, em 1891, seguindo-se nas demais constituições: 1934, 
1937, 1946, 1967, emenda constitucional nº 1, de 1969, e Constituição de 1988. 

 
O que cabe a cada um dos poderes? 

 
O art. 2º, da CF, estabeleceu que o Brasil tem como um de seus 

fundamentos a tripartição dos Poderes Políticos, em que cabe ao Legislativo discutir 
e votar as leis; ao Executivo, executar as leis; e ao Judiciário, o julgamento dos 
casos concretos segundo as leis. 

 
Como a Constituição Federal protege a separação dos poderes no Estado 
brasileiro? 

 
A separação dos poderes foi a opção do constituinte. Mas, além de 

fundamento do Estado brasileiro, a separação de Poderes é uma cláusula pétrea, 
como previsto no art. 60, § 4º, III, da CF, não podendo ser alvo de discussão, 
muito menos de mudança. É, pois, inatingível. 

 
IV.5 OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? 

 
O art. 3º da Constituição relaciona os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, que devem ser, portanto, seguidos por todas as diferentes 
ideologias que travam batalhas eleitorais, porquanto significam o consenso da 
sociedade brasileira: 

 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
 



V  - DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO 
ESTADO BRASILEIRO 

 
Onde estão previstos os Direitos e Garantias Fundamentais, na 

Constituição Federal? 
 
Os Direitos e garantias Fundamentais estão estabelecidos no segundo título 

da Constituição Federal do Brasil trata dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 
5º a 17, CF), dividido em cinco capítulos, a saber: Cap. I - Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos; Cap. II - Direitos Sociais; Cap. III - Nacionalidade; Cap. IV 
- Direitos Políticos; e Cap. V - Partidos Políticos. 

 
Qual a diferença entre Direitos e Garantias Fundamentais? 

 
Respondendo a essa pergunta, o professor Antônio Fernando Pires afirma 

o seguinte:  
 

“Os Direitos e Garantias Fundamentais possuem 
uma diferença: "Direitos" são faculdades de que 
os indivíduos dispõem, são prerrogativas, são 
direitos subjetivos; "Garantias" são os 
instrumentos assecuratórios desses Direitos, ou 
seja, o material utilitário, como um habeas 
corpus, um instrumento do qual o indivíduo pode, 
na prática e processualmente, utilizar para fazer 
valer seus direitos subjetivos. 
Os Direitos e Garantias Fundamentais são 
verdadeiras limitações ao Poder estatal. Normas 
de competência negativa para os Poderes 
Públicos. Normas positivas para os cidadãos. 
Protegem, pois, a dignidade da pessoa humana. 
Os Direitos Fundamentais, realmente, têm 
vinculação com as qualidades inerentes do ser 
humano. Não importam as riquezas do homem, 
mas seus atributos enquanto ser (ontologia). 
Seus direitos são respeitados apenas e tão 
somente porque é homem. Homem sexuado ou 
assexuado. Homem pardo ou não. Homem ou 
mulher. 
O local e reduto dos Direitos Humanos, portanto, 
realmente é a Constituição. A lei das leis é o local 
adequado de proteção e posicionamento, e não as 
leis infraconstitucionais. Em boa hora o mundo 
resolveu positivar os Direitos Humanos nas 
Constituições dos países (nem todos os países 
possuem Direitos Fundamentais positivados, 
todavia)”. 



 
 
V.1 DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

 
Quais são os cinco valores fundamentais no rol de direitos e garantias 
fundamentais na Federação brasileira? 

 
O Caput do art. 5º da Constituição Federal traz cinco valores fundamentais 

presentes no rol de setenta e oito incisos que arrolam os direitos e deveres 
individuais e coletivos. Havendo, no entanto, além desses, outros direitos e 
garantias decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (art. 5°, 
§ 2º, CF). Eis a transcrição do caput do art. 1º, da CF: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. 

 
O ilustre professor Antônio Fernando Pires, em seus comentários sobre o 

art. 5º, caput, da Constituição Federal, assim se expressou: 
 

“O direito à vida, sem dissenso entre os juristas, é 
o mais importante entre todos os direitos, pois 
sem ele não há mais nada. Sem vida, não há 
direito, não há nada. O direito à vida está no topo 
da pirâmide da hierarquia dos direitos. Pode-se 
discutir se abaixo dele está, imediatamente, o 
direito de liberdade ou o direito à dignidade da 
pessoa humana, mas não se pode discutir sua 
primazia. O direito à vida é o sopro e garantia 
inicial de aventura humana. 
O direito à vida pressupõe o direito de 
permanecer vivo e de ter uma vida digna, 
lembrando inclusive que nossa CF veda a pena de 
morte (art.5º, XLVII, exceção feita à pena de 
morte em caso de guerra declarada). A vida não 
deve ser somente considerada em seu aspecto 
biológico, o que suscita controvérsias quanto ao 
momento de seu surgimento (vide a seguir), mas 
deve ser vista, isto sim, quanto ao seu aspecto 
biográfico (biografia = história de vida de um ser 
humano). Por tudo isso, a vida é inalienável e 
intransferível. 
O homem é indivíduo no sentido "indivisível". Ora, 
então é mais do que isso: é pessoa. Pessoa é um 
conjunto de atributos, um conjunto lógico e 
espiritual, dotado de características próprias. 



todos somos indivíduos (indivisíveis), mas todos 
somos diferentes: somos pessoas. Pessoa é 
aquele (a) dotado (a) de identidade própria. 
A vida que o art. 5º, caput, CF, protege, pois é a 
vida da pessoa, isto é, a vida psíquica, física, 
espiritual, metafísica, corpórea, material, 
psicológica, enfim, a vida total de uma pessoa”. 

 
V.2 DIREITOS SOCIAIS 

 
Que são Direitos sociais previstos na Constituição? Art´s. 6º ao 11 da CF 

 
São direitos que pertencem à chamada segunda dimensão de direitos 

fundamentais (a primeira dimensão está no art. 5º da CF), cujo fim é a realização 
de políticas públicas destinados a garantir amparo e proteção a todos. 

 
O caput do art. 6º da CF trata dos direitos sociais genéricos, a saber: 

educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, 
previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos 
desamparados. 

 
Os direitos sociais consagram a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, 

em que o Estado como pessoa política volta-se para proteger a população buscando 
a igualdade de atendimento e cumprindo, assim, os seus objetivos que estão 
estipulados no Art. 3º da CF.  

 
V.3 NACIONALIDADE – Art. 12 da CF 
 
 O que é a nacionalidade? 

 
A nacionalidade é o vínculo que se cria entre o Estado e o indivíduo. Esse 

vínculo é jurídico (decorre da lei) pessoal prendendo o indivíduo a um Estado. 
 

Qual o diploma legal que regula a nacionalidade: sua aquisição e perda? 
 

O diploma legal é a Constituição, considerando que os nacionais são pessoas 
humanas integrantes do Estado, que é uma pessoa jurídica internacional, sendo 
natural que a Carta Magna, como a Lei Maior que cria o próprio Estado, declare, 
logo nos seus primeiros artigos, quem são os membros do seu corpo social 
(pessoas). 

 
Como se divide a nacionalidade? 

 
Divide-se em nacionalidade originária ou natural, que decorre do nascimento 

(indivíduos natos - art. 12, I, da CF), e nacionalidade por adoção ou secundária, 
adquirida pela naturalização (art.12, II, da CF). 

 
Como se concretiza a nacionalidade em relação a liberdade de escolha? 



 
  A nacionalidade natural ou originária depende da exclusiva vontade estatal 

proclamada na Constituição, em razão do nascimento, e dela não participa o 
indivíduo. Já a nacionalidade secundária depende exclusivamente da vontade do 
indivíduo de se naturalizar. A nacionalidade é, portanto, um vínculo-jurídico. 

  
Pode uma lei estabelecer distinções entre brasileiros natos e 
naturalizados? 

 
Nos termos do § 2º, do art. 12, da Constituição, nenhuma Lei pode 

estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, a não ser a própria 
Carta Magna. 

 
V.4 DIREITOS POLÍTICOS 

 
O que são Direitos Políticos na Constituição Federal? 

 
São os direitos de votar (elegibilidade ativa) e ser votado (elegibilidade 

passiva) em eleições a cargo eletivo, ou, nos casos de democracia direta, exercer o 
voto mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular (art. 14 da CF). 
 

1. O que é sufrágio? 
 

Embora muitos dicionários de língua portuguesa apresentem a palavra 
sufrágio como sinônimo de voto, isso é um equívoco, e a própria Constituição 
Federal distingue os dois institutos quando, no seu artigo 14, prescreve que “a 
soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos”.  

 
Sufrágio vem do latim sufragiume significa apoio, intercessão, aprovação. 

Seria a aprovação que pode se dar por meio do voto. Em suma, o direito público 
subjetivo de natureza política que tem o cidadão de votar e ser votado é o sufrágio. 

 
2. Qual a diferença entre sufrágio e voto? 

 
Sufrágio é o direito subjetivo ao exercício do voto, é o direito de comparecer 

à cabine para votar; e voto é o instrumento desse direito, ou seja, quando o 
cidadão compareceu à urna, digitou os números dos seus candidatos e apertou a 
tecla que confirmou a sua votação, ele votou. O direito de sufrágio (de votar), 
portanto, é exercido praticando-se o voto. Sufrágio é subjetivo e existe sempre 
(direito de votar); enquanto o voto é objetivo, só existe quando praticado.  
 

3. Quando é que o sufrágio é universal? 
 
O sufrágio é universal quando todos os cidadãos do país têm o direito de 

votar, não sendo admitidas restrições fundadas em condições de nascimento, de 
capacidade intelectual, econômicas ou por motivos étnicos, mas, apenas, 
impedimentos menores para efeito de cumprimento das próprias normas 



constitucionais, como é o caso de estrangeiros e de incapazes. Sufrágio restrito é o 
que ocorria sob a égide da Constituição Imperial que vedava o direito de voto a 
religiosos, e àqueles cuja renda anual fosse inferior a cem mil réis e, naturalmente, 
aos escravos.   

 
 

4. Como é exercida a soberania popular, conforme estabelece a 
Constituição Federal? 
 
A Constituição Federal prescreve, no artigo 14, que a “soberania popular 

será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor 
para todos, e nos termos da Lei, mediante: 

I- plebiscito; 
II- referendo; 
III- iniciativa popular”. 
 
Esse artigo, portanto, encerra regra áurea do Estado democrático, que se 

assenta na autoridade suprema do povo para designar aqueles que, no Executivo e 
no Legislativo, tomarão decisões em seu nome.  

Vale ressaltar que já no parágrafo único do art. 1º da Constituição essa 
soberania popular está proclamada nos seguintes termos: “Todo o poder emana 
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição”. 

 
5. Quais são os eleitores obrigatórios e facultativos, segundo a 

Constituição Federal? 
 
Segundo o § 1º, do art. 14, da Constituição Federal, são eleitores 

obrigatórios, os maiores de 18 anos e facultativos os analfabetos, as pessoas acima 
de 70 e de 16 até completarem os 18 anos. 

 
6. O que é voto secreto, direto, igual e obrigatório? 

 
A propósito da determinação do art. 14, da Constituição Federal, vale 

ressaltar que o voto é secreto, porque seu conteúdo não pode ser revelado pela 
Justiça Eleitoral, que deve garantir ao eleitor que seu voto seja resguardado e 
mantido em sigilo. É direto porque o eleitor brasileiro escolhe seus governantes 
sem intermediários. É igual porque cada pessoa tem direito a único voto de igual 
valor, independente da classe social. 

 
Por fim, o voto é obrigatório, porque, além de um direito, é também um 

dever jurídico, social e político, sendo o alistamento eleitoral e o voto obrigatórios 
para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 
anos e os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. 

 
Os direitos políticos estão diretamente relacionados à democracia, uma vez 

que permitem a participação do povo no governo.  



 
O voto direto, secreto, universal e periódico é um direito político do cidadão 

(art. 14, da CF) que não pode ser mudado por meio de emenda à Constituição, 
estando a sua inviolabilidade protegida no art. 60, § 4º, II, como consequência da 
soberania popular (paragrafo único do art. 1º) que é o fundamento da democracia. 

 
Atualmente, são raros os governos ou países que não se proclamem 

democráticos e, em todos eles, como consequência da democracia, estão o direito 
de sufrágio universal e igual e o voto direto e secreto. 

 
7. O que é capacidade eleitoral passiva e onde está prevista na 

Constituição Federal?  
 
A capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado, estando 

prevista e delineada no Art. 14 §§3º ao 11, e art. 15 da CF. 
 

V.5 PARTIDOS POLÍTICOS 
Art. 14 § 3º, V e art. 17 da CF (vide páginas 06 a 07 desta apostila). 
 
 

VI -  ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 
 

Como ocorre hoje a organização e estrutura do Estado? 
 
Ocorre sob três aspectos: forma de governo, sistema de governo e forma de 

estado. 
• Forma de Governo: República ou Monarquia; 
• Sistema de Governo: Presidencialismo ou Parlamentarismo; 
• Forma de Estado: Estado unitário ou Federação. O sustentáculo do 

Federalismo é a repartição de competências entre os componentes da 
Federação (União, Estados, Municípios e Distrito Federal, no caso do 
Brasil). 

O Brasil adotou a forma republicana de governo, o sistema presidencialista 
de governo e a forma federativa de Estado. 

 
O Presidencialismo é o sistema de governo em que é escolhido um Chefe de 

Estado (aquele que representa o país internacionalmente) e um Chefe de Governo 
(aquele que gerencia o país internamente) numa só pessoa, o Presidente da 
República. O parlamentarismo se caracteriza por delegar a Chefia de Governo ao 
Primeiro Ministro, ficando o Presidente apenas com a Chefia de Estado, ou seja, a 
missão de representar o país no cenário internacional. 

 
Como é organizado o Estado brasileiro? 

 
O Estado brasileiro tem a sua organização descrita no Título III, da 

Constituição Federal, em 7 capítulos (arts. 18 a 43), nos quais, dentre outras 



normas, estão as competências administrativas e legislativas de cada um dos entes 
federativos, ou seja, da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
 
Quais são as competências do município? 

 
Os assuntos relacionados aos municípios estão inseridos nos artigos 20 a 31 

do texto Constitucional. O art. 29 estabelece que cada município será regido por 
sua Lei Orgânica que, como a Carta Magna Municipal, será votada e promulgada 
pelos membros da Câmara Municipal. 

 
O município, também, tem autonomia para legislar, com exclusividade, 

sobre assuntos de interesse local, sem qualquer interferência da União ou dos 
Estados federados, conforme dispõe o art. 30, I, da CF. Por sua vez, o art. 31 da CF 
estabelece que “a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo...”. 

 
Vale destacar aqui as importantes colocações do doutor Pedro Lenza a 

respeito dos municípios, em sua obra Direito Constitucional Esquematizado:  
 
“O Município pode ser definido como pessoa 
jurídica de direito público interno e autônoma 
nos termos e de acordo com as regras 
estabelecidas na CF/88. 
Muito se questionou a respeito de serem os 
Municípios parte integrante ou não de nossa 
Federação, bem como sobre a sua autonomia. A 
análise dos arts. 1º e 18, bem como de todo o 
capítulo reservado aos Municípios (apesar de 
vozes em contrário), leva-nos ao único 
entendimento de que eles são entes  federativos, 
dotados de autonomia própria, materializada por 
sua capacidade de auto-organização, 
autogoverno, autoadministração e 
autolegislação. Ainda mais diante do art.34, VII, 
"c", que estabelece a intervenção federal na 
hipótese e o Estado não respeitar a autonomia 
municipal. 
Como já alertamos, trata-se de autonomia, e 
não de soberania, uma vez que a soberania,  
uma vez que a soberania é um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil. 
Internamente, os entes federativos são 
autônomos, na medida de sua competência, 
constitucionalmente dividida, delimitada e 
assegurada. Vejamos: 
• auto-organização: art.29, caput - os 
Municípios organizam-se por meio de Lei 
Orgânica, votada em dois turnos, com o 



interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 
dois terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal, na 
Constituição do respectivo Estado e os preceitos 
estabelecidos nos incisos I a XIV do art. 29 da 
CF/88; 
• autogoverno: elege, diretamente, o Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores (confira incisos do 
art.29); 
• autoadministração e autolegislação: art. 30 
- regras de competência... 
Competências não legislativas dos 
Municípios  
• comum (cumulativa ou paralela): trata-se de 
competência não legislativa comum aos quatro 
entes federativos, quais sejam, a União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, prevista no art. 23 
da CF/88; 
• privativa (enumerada): art. 30, III a IX - 
assim definidas: "Art.30. Compete aos Municípios: 
...III - instruir e arrecadar os tributos de sua 
competência, bem como aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e 
publicar balancetes nos prazos fixados em lei; IV - 
criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual; V - organizar e prestar 
diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão , os serviços públicos de interesse local 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial; VI - manter, com a cooperação técnica 
e financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental 
(redação dada pela EC n. 53/2006); VII - prestar, 
com a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população; VIII - promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano; IX - promover a 
proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual. 
 
Competências Legislativas 
• expressa: art.29, caput - qual seja, como 
vimos, a capacidade de alto organização dos 
Municípios, através de lei orgânica; 



• interesse local: art.30, I - o interesse local diz 
respeito às peculiaridades e necessidades ínsitas à 
localidade. Michel Temer observa que a expressão 
"interesse local", doutrinariamente, assume o 
mesmo significado da expressão "peculiar 
interesse", expressa na Constituição de 1967. E 
completa: "Peculiar interesse significa interesse 
predominante" 
• suplementar: art.30, II - estabelece competir 
aos Municípios suplementar a legislação federal e 
a estadual no que couber. "No que couber" 
norteia a atuação municipal, balizando-a dentro 
do interesse local. Observar ainda que tal 
competência se aplica, também, às matérias do 
art. 24, suplementando as normas gerais e 
específicas, juntamente com outros que digam 
respeito ao peculiar interesse daquela localidade;  
• plano diretor: art. 182, § 1º - o plano diretor 
deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, 
sendo obrigatório para cidades com. Serve como 
instrumento básico da política de desenvolvimento 
e de expansão urbana; 
• competência tributária expressa: art.156 
(estudar especialmente em direito tributário)". 
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