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Direito	Constitucional	
Exame	OAB

Direitos	Políticos
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Aspectos	Gerais

ØSão aqueles que garantem a participação do povo na condução da
vida política nacional.

ØSão direitos relacionados ao exercício da cidadania; formam a base
do regime democrático (soberania popular).

Democracia	na	CRFB/88

ØDemocracia semidireta ou participativa: é aquela em que o povo
tanto exerce o poder diretamente quanto por meio de
representantes.
ØSistema híbrido: características da democracia direta e indireta. É
adotada no Brasil. Ex: institutos típicos da democracia semidireta,
como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis.



30/01/2018

3

Direitos	políticos	na	CRFB/88

Positivos
• Relacionados	à	participação	
ativa	dos	indivíduos	na	vida	

política	do	Estado.	
• São	direitos	relacionados	ao	

exercício	do	sufrágio.

Negativos
• São	as	normas	que	limitam	o	

exercício	da	cidadania,	que	
impedem	a	participação	dos	
indivíduos	na	vida	política	

estatal.	
• São	as	inelegibilidades	e	as	
hipóteses	de	perda	e	suspensão	

dos	direitos	políticos.

Direitos	políticos	positivos

Art.	14,	CRFB/88	

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.	
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Sufrágio

ØÉ a capacidade de votar e de ser votado; engloba a capacidade eleitoral
ativa (direito de alistar-se como eleitor - alistabilidade e o direito de votar)
além da capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado e de se eleger
para um cargo público - elegibilidade)

Capacidade	
eleitoral	
ativa

Capacidade	
eleitoral	
passiva

Sufrágio

Exercício	do	voto

ØO voto é o instrumento para o exercício do sufrágio;

ØDeverá ser direto, secreto, universal, periódico (art. 60, § 4º, CF),
obrigatório (art. 14, § 1º, I, CF) e com valor igual para todos (art. 14,
caput).

ØA única característica que não é cláusula pétrea é a obrigatoriedade de
voto; pode ser abolida mediante emenda constitucional.
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Plebiscito	e	Referendo	e	iniciativa	popular

ØPlebiscito: a consulta se dá previamente à edição do ato legislativo ou
administrativo; (“É um cheque em branco, porque seu resultado não vincula o Congresso
Nacional. É improvável que isso aconteça, mas o Congresso não é obrigado, juridicamente, a votar o que o
povo já decidiu em plebiscito” (Ayres Brito)

ØReferendo: a consulta popular ocorre posteriormente à edição do ato
legislativo ou administrativo, cabendo ao povo ratificar (confirmar) ou
rejeitar o ato.
ØIniciativa popular: apresentar projetos ao Congresso Nacional desde que
reúnam assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado nacional, localizado em
pelo menos cinco estados brasileiros. Ex: Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010).

Capacidade	eleitoral	ativa	

ØExercício do direito de voto nas eleições, plebiscitos e referendos;

ØA capacidade eleitoral ativa é adquirida mediante a inscrição junto
à Justiça Eleitoral; depende do alistamento eleitoral (pedido do interessado).
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Capacidade	eleitoral	ativa	
Art.	14,	CRFB/88	

§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.

Capacidade	eleitoral	ativa	

ØBrasileiros (natos ou naturalizados): poderão se alistar;

ØEstrangeiros: são inalistáveis e, portanto, não podem votar e ser
votados. (capacidade eleitoral ativa + passiva).

ØPortugueses equiparados: por receberem tratamento equivalente ao de
brasileiro naturalizado, poderão se alistar como eleitores.
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Capacidade	eleitoral	ativa	

ØO alistamento eleitoral é vedado aos conscritos, durante o serviço militar
obrigatório (serviço militar inicial obrigatório).

ØO TSE considera conscritos os médicos, dentistas, farmacêuticos
e veterinários que prestam serviço militar obrigatório.

Capacidade	
eleitoral	
ativa	

ØVoto dos portadores de deficiência grave cuja
natureza e situação impossibilite ou torne
extremamente oneroso o exercício de suas
obrigações eleitorais:

“não	estará	sujeita	a	sanção	a	pessoa	portadora	
de	deficiência	que	torne	impossível	ou	

demasiadamente	oneroso	o	cumprimento	das	
obrigações	eleitorais,	relativas	ao	alistamento	e	ao	
exercício	do	voto”.	(Resolução	TSE	nº	21.920/2004)
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Capacidade	
eleitoral	
ativa	

ØE como fica a situação dos índios?

”somente	os	índios	integrados	(excluídos	os	
isolados	e	os	em	via	de	integração)	seriam	

obrigados	à	comprovação	de	quitação	do	serviço	
militar	para	poderem	se	alistar	(Resolução	TSE	no

20.806/2001)

ALISTAMENTO 
E VOTO 

OBRIGATÓRIOS
•PARA MAIORES DE 18 ANOS

ALISTAMENTO 
E VOTO 

FACULTATIVOS

•PARA ANALFABETOS;
•MAIORES DE SETENTA ANOS;
•MAIORES DE DEZESSEIS E MENORES

DE DEZOITO ANOS.

ALISTAMENTO 
E VOTO 

VEDADOS

•PARA OS ESTRANGEIROS
•DURANTE O SERVIÇO MILITAR

OBRIGATÓRIO, PARA OS CONSCRITOS.
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Capacidade	eleitoral	passiva

ØDireito de ser votado, de ser eleito (elegibilidade).
ØPrecisa cumprir os requisitos constitucionais para a elegibilidade e
não incorrer em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade, que são
impedimentos à capacidade eleitoral passiva.

Capacidade	eleitoral	passiva	

Art.	14,	CRFB/88	
§ 3º	- São	condições	de	elegibilidade,	na	forma	da	lei:

I - a	nacionalidade	brasileira;
II	- o	pleno	exercício	dos	direitos	políticos;

III	- o	alistamento	eleitoral;
IV	- o	domicílio	eleitoral	na	circunscrição;

V	- a	filiação	partidária;
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Capacidade	eleitoral	passiva

ØBrasileiros natos ou naturalizados poderão ser eleitos a mandatos
eletivos;
ØEstrangeiros não poderão ser eleitos;
ØPortugueses equiparados: recebem tratamento equivalente ao de
brasileiro naturalizado;
ØExceção: há certos cargos políticos que são privativos de brasileiros
natos (art. 12, § 3º, CF/88).

Capacidade	eleitoral	passiva

ØPleno exercício dos direitos políticos: é condição de elegibilidade.
Indivíduos que incorrerem em hipótese de perda ou suspensão de
direitos políticos não serão elegíveis. Ex: improbidade administrativa.

ØAlistamento eleitoral: é um requisito de elegibilidade. Inalistáveis
(estrangeiros e os conscritos) não serão elegíveis - não podem ser votados.
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Capacidade	eleitoral	passiva

ØDomicílio eleitoral na circunscrição: aquele que pretenda se
candidatar deve ter seu domicílio eleitoral no local no qual irá
concorrer às eleições.
ØFiliação partidária: não se admite a candidatura avulsa
(desvinculada de partido político);
ØIdade mínima: deve ser considerada na data da posse.

Capacidade	eleitoral	passiva

ØA desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão
na perda do mandato, salvo justa causa (Ex: desvio
de orientação ideológica do partido).

ØEssa regra não se aplica aos candidatos eleitos
pelo sistema majoritário, sob pena de violação da
soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor.
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Capacidade	eleitoral	passiva	
Art.	14,	CRFB/88	

VI	- a	idade	mínima	de:
a)	trinta	e	cinco	anos	para	Presidente	e	Vice-Presidente	da	República	e	

Senador;
b)	trinta	anos	para	Governador	e	Vice-Governador	de	Estado	e	do	

Distrito	Federal;
c)	vinte	e	um	anos	para	Deputado	Federal,	Deputado	Estadual	ou	

Distrital,	Prefeito,	Vice-Prefeito	e	juiz	de	paz;
d)	dezoito	anos	para	Vereador.

CONDIÇÕES DE 
ELEGIBILIDADE

NACIONALI
DADE 

BRASILEIRA

PLENO 
EXERCÍCIO 

DOS 
DIREITOS 
POLÍTICOS

ALISTAMENTO 
ELEITORAL

DOMICÍLIO 
ELEITORAL 

NA 
CIRCUNSCR

IÇÃO

FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA

IDADE 
MÍNIMA
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Inelegibilidade	

ØLimita o exercício do sufrágio, restringindo a participação do
indivíduo na vida política.

Inelegibilidades

Hipóteses	de	perda	e	suspensão	

Inelegibilidade

ØInelegibilidades absolutas: regras que impedem a candidatura e o
exercício de qualquer cargo político. Ex: Art. 14, §4º - ”são inelegíveis os inalistáveis e
os analfabetos”.

ØInelegibilidades relativas: regras que obstam a candidatura a
certos cargos políticos, em virtude de situações específicas previstas
na Constituição ou em lei complementar. Ex: i) por motivos funcionais; ii) por motivo
de casamento, parentesco ou afinidade (inelegibilidade reflexa); iii) inelegibilidade relativa à condição de
militar.
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Inelegibilidades	relativas
ØMotivo funcional:

Art.	15,	§ 5º,	CRFB/88:
O	Presidente	da	República,	os	Governadores	de	Estado	e	do	Distrito	
Federal,	os	Prefeitos	e	quem	os	houver	sucedido,	ou	substituído	no	
curso	dos	mandatos	poderão	ser	reeleitos	para	um	único	período	

subsequente.
PS:	Poder	Legislativo:	Deputado	ou	Senador	pode	ser	eleito	para	mandatos	sucessivos.	

Inelegibilidade
s relativas: 
Por	motivo	
funcional

ØPrefeito itinerante: o cidadão que já exerceu
dois mandatos consecutivos de prefeito fica
inelegível para um terceiro mandato, ainda que
seja em município diferente.

“essa limitação	só	vale	para o	mesmo	cargo.	Se	
ele	mudou	de	natureza	do	cargo.	(prefeito	para	

Governador	ou	legislativo),	pode	sim,	respeitado	a	
desincompatibilização”.	(TSE	no REspE 32.539/AL	

+	Recurso	Especial	nº	32.507/AL)
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Inelegibilidade
s:
Casos	especiais

ØO cidadão que já foi Chefe do Poder Executivo por
dois mandatos consecutivos não poderá, na eleição
seguinte, se candidatar ao cargo de Vice:

ØOs Vices também só poderão se reeleger, para o
mesmo cargo, por um único período subsequente:
Exemplo: Michel Temer foi Vice-Presidente no
mandato 2011-2014, sendo reeleito para o mandato
seguinte (2015-2018). No entanto, ele não poderá se
candidatar a um terceiro mandato consecutivo como
Vice-Presidente.

ØSTF: “Os Vices, reeleitos ou não, poderão se
candidatar ao cargo do titular na eleição seguinte,
mesmo que o tenham substituído no curso do
mandato”. (Caso Mario Covas X Geraldo Alckmin).

Regra	da	desincompatibilização

Art.	15,	§ 6º,	CRFB/88:
§ 6º	Para	concorrerem	a	outros	cargos,	o	Presidente	da	República,	os	
Governadores	de	Estado	e	do	Distrito	Federal	e	os	Prefeitos	devem	
renunciar	aos	respectivos	mandatos	até	seis	meses	antes	do	pleito.
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Regra	da	desincompatibilização

ØA desincompatibilização não é necessária quando o Chefe do Poder
Executivo vá concorrer à reeleição. (candidato a um novo cargo). Ex:
Governador deseja se candidatar a Senador nas próximas eleições –

ØE os Vices? Precisam se desincompatibilizar? Poderão concorrer
normalmente a outros cargos, preservando seus mandatos, desde que nos
06 meses anteriores ao pleito não tenham sucedido ou substituído o titular.

Inelegibilidade	reflexa
ØPro grau de parentesco, casamento ou afinidade:

Art.	15,	§ 7º,	CRFB/88:
§ 7º	São	inelegíveis,	no	território	de	jurisdição	do	titular,	o	cônjuge	e	os	
parentes	consanguíneos	ou	afins,	até	o	segundo	grau	ou	por	adoção,	do	

Presidente	da	República,	de	Governador	de	Estado	ou	Território,	do	Distrito	
Federal,	de	Prefeito	ou	de	quem	os	haja	substituído	dentro	dos	seis	meses	
anteriores	ao	pleito,	salvo	se	já	titular	de	mandato	eletivo	e	candidato	à	

reeleição.
PS:	Somente	afeta	titular	de	cargo	do	Poder	Executivo
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Inelegibilidade	por	grau	de	parentesco

O cônjuge, parentes e afins, até o segundo grau, ou por adoção de Prefeito
não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro daquele Município
(Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito).

O cônjuge, parentes e afins, até o segundo grau, ou por adoção de
Governador não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro daquele
Estado. Isso inclui os cargos de Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito (de
qualquer dos Municípios daquele estado), bem como os cargos de
Deputado Federal, Deputado Estadual e Senador, por aquele estado.

O cônjuge, parentes e afins, até o segundo grau, ou por adoção de
Presidente não poderão se candidatar a nenhum cargo eletivo no País.

Inelegibilidade
s:
Por	grau	de	
parentesco	(...)

ØA inelegibilidade reflexa alcança também aqueles
que tenham constituído união estável com o Chefe
do Poder Executivo, inclusive uniões homoafetivas
(STF)

ØSúmula Vinculante nº 18: A dissolução da
sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do
mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no §
7º, do artigo 14 da Constituição Federal;

ØMorte durante mandato: ”Com a morte, cessa-se
a possibilidade de influência para manipulação dos
cargos. O candidato volta a ter elegibilidade. Não
há aplicação da súmula vinculante 18”.
(Repercussão geral 678 STF) (XXIV Exame OAB)
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Inelegibilidade
s:
Por	grau	de	
parentesco	(...) ØSe o Chefe do Executivo renunciar 06 meses

antes da eleição, seu cônjuge, parentes ou afins
até o segundo grau poderão candidatar-se a todos
os cargos eletivos da circunscrição, desde que ele
próprio pudesse concorrer à reeleição (TSE)

Inelegibilidade	relativa
ØPor condição de militar:

Art.	15,	§ 8º,	CRFB/88:
O	militar	alistável	é	elegível,	atendidas	as	seguintes	condições:

I - se	contar	menos	de	dez	anos	de	serviço,	deverá	afastar-se	da	atividade;
II	- se	contar	mais	de	dez	anos	de	serviço	será	agregado	pela	autoridade	
superior	e,	se	eleito,	passará	automaticamente,	no	ato	da	diplomação,	

para	a	inatividade.	
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Inelegibilidade
:
Condição	de	
militar

ØUma das condições de elegibilidade é a filiação
partidária. Mas, o art. 143, §3º, V, CF, veda a filiação
do militar a partido político.

ØTSE: “caso o militar venha a candidatar-se, a
ausência de prévia filiação partidária (uma das
condições de elegibilidade) será suprida pelo registro
da candidatura apresentada pelo partido político e
autorizada pelo candidato

Outros	casos	de	inelegibilidade

Art.	15,	§ 9º,	CRFB/88:
Lei	complementar	estabelecerá	outros	casos	de	inelegibilidade	e	os	

prazos	de	sua	cessação,	a	fim	de	proteger	a	probidade	administrativa,	
a	moralidade	para	exercício	de	mandato	considerada	vida	pregressa	
do	candidato,	e	a	normalidade	e	legitimidade	das	eleições	contra	a	
influência	do	poder	econômico	ou	o	abuso	do	exercício	de	função,	

cargo	ou	emprego	na	administração	direta	ou	indireta.	
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INELEGIBILIDADES

ABSOLUTAS

INALISTÁVE
IS

ANALFABET
OS

RELATIVAS

REELEIÇÃO 
P/CARGO 
DO PODER 
EXECUTIVO 

APENAS 
PARA UM 

ÚNICO 
PERÍODO

INELEGIBIL
IDADE 

REFLEXA
CONDIÇÃO 
DE MILITAR

OUTRAS 
INELEGIB. 

EM LEI 
COMPLEME
NTAR (EX: 

LEI DE 
FICHA 
LIMPA)

Ação	de	impugnação	de	mandato	eletivo

Art.	15,	§ 10º,	CRFB/88:

O	mandato	eletivo	poderá	ser	impugnado	ante	a	Justiça	Eleitoral	no	
prazo	de	quinze	dias contados	da	diplomação,	instruída	a	ação	com	

provas	de	abuso	do	poder	econômico,	corrupção	ou	fraude.

§ 11	- A	ação	de	impugnação	de	mandato	tramitará	em	segredo	de	
justiça,	respondendo	o	autor,	na	forma	da lei,	se	temerária	ou	de	

manifesta	má-fé.
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Perda	e	suspensão	dos	direitos	políticos	

Art.	15,	CRFB/88
É	vedada	a	cassação	de	direitos	políticos,	cuja	perda	ou	suspensão	só	se	

dará	nos	casos	de:
I - cancelamento	da	naturalização	por	sentença	transitada	em	julgado;

II	- incapacidade	civil	absoluta;
III	- condenação	criminal	transitada	em	julgado,	enquanto	durarem	seus	

efeitos;
IV	- recusa	de	cumprir	obrigação	a	todos	imposta	ou	prestação	

alternativa,	nos	termos	do	art.	5º,	VIII;
V	- improbidade	administrativa,	nos	termos	do	art.	37,	§ 4º.

Perda	e	suspensão	dos	direitos	políticos	

ØA perda se dá por prazo indeterminado, enquanto a suspensão
pode se dar tanto por prazo determinado quanto por
indeterminado;

ØA perda, a reaquisição dos direitos políticos não é automática após
a cessação da causa; na suspensão, a reaquisição é automática.
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PERDA DOS 
DIREITOS 
POLÍTICOS

CANCELAMENTO DA NATURALIZAÇÃO POR 
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO

RECUSA DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO A TODOS 
IMPOSTA OU PRESTAÇÃO ALTERNATIVA, 

NOS TERMOS DO ART. 5º, VIII.

SUSPENSÃO 
DOS 

DIREITOS 
POLÍTICOS

INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA

CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM 
JULGADO, ENQUANTO DURAREM SEUS 

EFEITOS (PERDA DO MANDATO ELETIVO)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NOS 
TERMOS DO ART. 37, § 4º

Perda	e	suspensão	dos	direitos	políticos	

O	art.	37,	§ 4º,	CF/88

Os	atos	de	improbidade	administrativa	importarão	a	suspensão	dos	
direitos	políticos,	a	perda	da	função	pública,	a	indisponibilidade	dos	
bens	e	o	ressarcimento	ao	erário,	na	forma	e	gradação	previstas	em	

lei,	sem	prejuízo	da	ação	penal	cabível.
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Princípio	da	anterioridade	eleitoral	

Art.	16	CRFB/88	
A	lei	que	alterar	o	processo	eleitoral	entrará	em	vigor	na	data	de	sua	
publicação,	não	se	aplicando	à	eleição	que	ocorra	até	um	ano	da	

data	de	sua	vigência.	
PS:	Cláusula	pétrea

Dos	Partidos	Políticos
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Partidos	Políticos

Art.	17	CRFB/88	
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:
I - caráter	nacional;

II	- proibição	de	recebimento	de	recursos	financeiros	de	entidade	ou	
governo	estrangeiros	ou	de	subordinação	a	estes;

Partidos	Políticos

ØNão pode haver um partido político envolvendo só um E, M ou DF.
Precisa ter repercussão em todo o país;

ØNão pode haver partido político que receba recursos financeiros de
entidade ou governo estrangeiro, nem subordinação a estes.
(soberania nacional)
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Partidos	Políticos
Art.	17	CRFB/88		

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:

(...)

III	- prestação	de	contas	à	Justiça	Eleitoral;
IV	- funcionamento	parlamentar	de	acordo	com	a	lei.	

EC nº 97/2017: “cláusula de barreira”

ØCrise de representatividade do sistema político brasileiro;

ØFalta de programa partidário de aproximação do eleitor;

ØOs famosos “partidos de aluguel”
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EC nº 97/2017: “cláusula de barreira”

ØA “cláusula de barreira” ou “cláusula de desempenho”;

ØA finalidade é que partidos de baixa representatividade deixem de
ter direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao
rádio e à televisão nos próximos anos

Partidos	Políticos
Art.	17,	§ 1º,	CRFB/88	

É	assegurada	aos	partidos	políticos	autonomia	para	definir	sua	
estrutura	interna e	estabelecer	regras	sobre	escolha,	formação	e	
duração	de	seus	órgãos	permanentes	e	provisórios	e	sobre	sua	

organização	e	funcionamento	e	para	adotar	os	critérios	de	escolha	e	
o	regime	de	suas	coligações	nas	eleições	majoritárias,	vedada	a	sua	
celebração	nas	eleições	proporcionais,	sem	obrigatoriedade	de	
vinculação	entre	as	candidaturas	em	âmbito	nacional,	estadual,	

distrital	ou	municipal,	devendo	seus	estatutos	estabelecer	normas	de	
disciplina	e	fidelidade	partidária.
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Partidos Políticos

ØAutonomia partidária: visa impedir qualquer controle do Estado sobre
os partidos políticos. “área de reserva estatutária absolutamente indevassável pela ação
normativa do Poder Público, vedando, nesse domínio jurídico, qualquer ensaio de ingerência legislativa do
Poder Estatal” (STF, ADI 1.407-MC, DJ de 17.04.2001).

ØProibição as coligações nas eleições proporcionais: Ex: eleições para
Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador não são admitidas
coligações. Essa regra será aplicável a partir das eleições de 2020;

Partidos Políticos

ØNão há mais obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas
nas 03 esferas (simetria das coligações): não se aplica o princípio da
verticalização na formação de coligações.
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Partidos	Políticos

Art.	17,	§ 2º,	CRFB/88	
Os	partidos	políticos,	após	adquirirem	personalidade	jurídica,	na	
forma	da	lei	civil,	registrarão	seus	estatutos	no	Tribunal	Superior	

Eleitoral.

Partidos Políticos

ØAquisição de personalidade jurídica: normas do Código Civil (arts. 45 e
985) e da Lei de Registros Públicos (art. 120). A aquisição se dá com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro público.

ØApós o Cartório de Registros de Títulos e Documentos aferir se os
requisitos legais foram respeitados, resta lavrar o registro dos estatutos do
partido político no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com o registro do
estatuto no TSE, o partido irá adquirir capacidade política.
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Partidos	Políticos
§ 3º	Somente	terão	direito	a	recursos	do	fundo	partidário	e	acesso	

gratuito	ao	rádio	e	à	televisão,	na	forma	da	lei,	os	partidos	políticos	que	
alternativamente:(Emenda	Constitucional	nº	97,	de	2017)

I - obtiverem,	nas	eleições	para	a	Câmara	dos	Deputados,	no	mínimo,	3%	
(três	por	cento)	dos	votos	válidos,	distribuídos	em	pelo	menos	um	terço	
das	unidades	da	Federação,	com	um	mínimo	de	2%	(dois	por	cento)	dos	

votos	válidos	em	cada	uma	delas;	ou (Emenda	Constitucional	nº	97,	de	2017)

II	- tiverem	elegido	pelo	menos	quinze	Deputados	Federais	distribuídos	em	
pelo	menos	um	terço	das	unidades	da	Federação

§ 4º	- É	vedada a	utilização	pelos	partidos	políticos	de	organização	
paramilitar

Número	mínimo	de	
votos	válidos

• Eleições	para	a	Câmara	dos	
Deputados:	mínimo,	3%	dos	votos	

válidos,	distribuídos	em	pelo	
menos	1/3	(um	terço)	das	

unidades	da	federação,	com	um	
mínimo	de	2%	(dois	por	cento)	dos	
votos	válidos	em	cada	uma	delas

Número	mínimo	de	
Deputados	Federais	

eleitos
• Eleger	pelo	menos	15	(quinze)	
Deputados Federais	distribuídos	
em	pelo	menos	1/3 (um	terço)	das	

unidades	da	federação.	
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Partidos Políticos

ØPode um Congressista ser eleito concorrendo por um partido
político que não cumpre a cláusula de barreira?

ØE se após eleito houver mudança?

Dos	Partidos	
Políticos ØO STF entende que desfiliação e a infidelidade

partidárias resultarão na perda do mandato dos
parlamentares eleitos pelo sistema proporcional,
salvo na condição de justa causa (Ex: desvio de
orientação ideológica do partido).

ØEssa nova filiação não implica na perda do
mandato.
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Partidos	Políticos

Art.	17	(...)	§ 5º,	CRFB/88	
Ao	eleito	por	partido	que	não	preencher os	requisitos	previstos	no	§
3o	deste	artigo	é	assegurado	o	mandato	e	facultada	a	filiação,	sem	
perda	do	mandato,	a	outro	partido	que	os	tenha	atingido,	não	sendo	
essa	filiação	considerada	para	fins	de	distribuição	dos	recursos	do	
fundo	partidário	e	de	acesso	gratuito	ao	tempo	de	rádio	e	de	

televisão.	

Questões
Exame	de	
Ordem/OAB
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(FGV / III Exame de Ordem Unificado – 2011) De acordo com a Constituição da
República, são inalistáveis e inelegíveis:

a) somente os analfabetos e os conscritos.

b) os estrangeiros, os analfabetos e os conscritos.

c) somente os estrangeiros e os analfabetos.

d) somente os estrangeiros e os conscritos.

Régua	de	
Correção

São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. Por
consequência, serão inelegíveis. Para os analfabetos, o
alistamento eleitoral é facultativo.

A resposta é a letra D.
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(FGV / XIX Exame de Ordem – 2016) André, jovem de 25 anos, é Vereador pelo
Município M, do Estado E. Portanto, com domicílio eleitoral nesse Estado. Suas
perspectivas políticas se alteram quando, ao liderar um grande movimento de
combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em âmbito nacional. A
partir de então, passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos
cargos eletivos, advindas, inclusive, de outros Estados da Federação, a
exemplo do Estado X. Nessas condições, seduzido pelas propostas, analisa
algumas possibilidades. De acordo com a Constituição Federal, assinale a
opção que indica o cargo eletivo ao qual André pode concorrer.
a)	Deputado	Estadual	pelo	Estado	X.
b)	Deputado	Federal	pelo	Estado	E.
c)	Senador	da	República	pelo	Estado	E.
d)	Governador	pelo	Estado	E.

Régua	de	
Correção

Letra A: errada. Uma das condições de elegibilidade é o
domicílio eleitoral na circunscrição. Tendo em vista que André
tem domicílio eleitoral no Estado E, ele não poderá concorrer
ao cargo de Deputado Estadual por outro Estado.

Letra B: correta. É possível, sim, que André concorra ao cargo
de Deputado Federal pelo Estado E. Cabe destacar que a idade
mínima para que alguém possa se candidatar a Deputado
Federal é 21 anos, requisito preenchido por André.

Letra C: errada. A idade mínima para o cargo de Senador é de
35 anos.

Letra D: errada. A idade mínima para o cargo de Governador é
de 30 anos.
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(FGV / XX Exame de Ordem Unificado – 2016 – Reaplicação de Prova –
Salvador/BA) Wilson, nascido nos Estados Unidos da América, com 29 anos de
idade, é filho de pais brasileiros. Fluente na língua portuguesa,
participa com brilho da política partidária regional de um Estado da federação
brasileira, dominado há várias gerações por sua família. Esta natural
inclinação leva seus familiares a incentivá-lo no sentido de concorrer ao
cargo de Governador do Estado nas eleições que serão realizadas dali a dois
anos.

Sobre a possibilidade jurídica de Wilson concorrer ao pleito, mais
precisamente no que se refere às questões de nacionalidade e idade,
assinale a afirmativa correta.

A) Wilson já terá completado, na data da eleição, a idade exigível para o
exercício do cargo pleiteado, mas somente poderá concorrer caso adquira a
nacionalidade brasileira.

B) Wilson poderá concorrer, pois não apenas contemplará o requisito da
idade, como, pelo simples fato de ser filho de brasileiros, possui
automaticamente a nacionalidade de brasileiro nato.

C) Wilson não estará apto a concorrer nesta próxima eleição para o cargo
apontado, pois, mesmo que adquira a nacionalidade brasileira, não
possuirá a idade mínima exigida para o cargo.

D) Wilson não poderá concorrer, pois, embora a idade não seja um
problema, poderá, no máximo, adquirir o status de brasileiro naturalizado,
enquanto o cargo em questão exige o status de brasileiro nato.
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Régua	de	
Correção

A idade mínima como critério de elegibilidade para o cargo de
Governador é de 30 anos, nos moldes do §3°, do art. 14, da
CF/88, que deve ser avaliada apenas na data da posse (Lei nº
9.504/97, art.11, §2º). Contudo, somente poderá concorrer
caso adquira a nacionalidade brasileira, tendo em vista que o
enunciado diz apenas que os pais são brasileiros e que ele
nasceu nos Estados Unidos, ficando claro que ainda não
possui a nacionalidade brasileira, que é requisito essencial
para ter capacidade eleitoral passiva (§3°, I, do art. 14, da
CF/88 e alínea “c”, I, do art. 12, da CF/88).

Gabarito letra A.

(FGV/ XII Exame de Ordem – 2013) João, 29 anos de idade, brasileiro naturalizado
desde 1992, decidiu se candidatar, nas eleições de 2010, ao cargo de Deputado
Federal, em determinado ente federativo. Eleito, e após ter tomado posse, foi
escolhido para Presidir a Câmara dos Deputados. Com base na hipótese acima,
assinale a afirmativa correta.
a) João não poderia ter-se candidatado ao cargo de Deputado Federal, uma vez que
esse é um cargo privativo de brasileiro nato.
b) João não poderia ser Deputado Federal, mas poderia ingressar na carreira
diplomática em que não é exigido o requisito de ser brasileiro nato.
c) João poderia ter-se candidatado ao cargo de Deputado Federal, bem como ser eleito,
entretanto, não poderia ter sido escolhido Presidente da Câmara dos Deputados, eis
que esse cargo deve ser exercido por brasileiro nato.
d) João não poderia ter-se candidatado ao cargo de Deputado Federal, mas poderia ter
se candidatado ao cargo de Senador da República, mesmo sendo brasileiro
naturalizado.
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Régua	de	
Correção

A letra A está incorreta. O cargo de Deputado Federal não é
privativo de brasileiro nato. Essa restrição aplica-se apenas ao
cargo de Presidente da Câmara (art. 12, § 3º, II, CF).
A letra B está incorreta. Como vimos, o cargo de Deputado
Federal não é privativo de brasileiro nato, o que já bastaria
para a alternativa estar errada. Há, entretanto, mais um erro
na questão: o ingresso na carreira diplomática requer a
condição de brasileiro nato (art. 12, § 3º, V, CF).
A letra C está correta. É o que prevê a Constituição Federal
(art. 12, § 3º, II, CF). O cargo de Presidente da Câmara dos
Deputados é privativo de brasileiro nato, motivo pelo qual
João não poderá exercê-lo. Quanto ao cargo de Deputado
Federal, exige-se idade mínima de 21 anos.
A letra D está incorreta. João poderia candidatar-se a
Deputado Federal, mas não poderia se candidatar ao cargo de
Senador. O cargo de Senador tem como requisito a idade
mínima de 35 anos, o que não é cumprido por João.

(FGV / IX Exame de Ordem Unificado – 2012) José da Silva, prefeito do Município “X”,
integrante do Estado “Y”, possui familiares que pretendem concorrer a cargos elegíveis
nas próximas eleições. Sobre essa situação, assinale a afirmativa correta.
a) José da Silva Junior, filho de José da Silva, que terá 18 anos completos na época da
eleição, poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual de “Y”, desde que José da
Silva tenha se desincompatibilizado seis meses antes do pleito.
(b) Maria da Silva, esposa de José da Silva, vereadora do município “X”, só poderá
concorrer novamente ao cargo de vereadora, se José da Silva se desincompatibilizar seis
meses antes do pleito.
c) José da Silva poderá concorrer ao cargo de governador do estado “Z”, não sendo
necessário que renuncie ao mandato até seis meses antes do pleito.
d) Pedro Costa, sobrinho de José da Silva, poderá concorrer ao cargo de Vereador do
Município “X” mesmo que José não tenha se desincompatibilizado 06m antes do pleito.
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Régua	de	
Correção

Letra A: errada. Não há qualquer óbice a que o filho do Prefeito do Município X se
candidate a Deputado Estadual, uma vez que a inelegibilidade reflexa alcança
apenas os cargos que estão no território de jurisdição do titular. Assim, o filho do
Prefeito do Município X não poderia se candidatar a vereador por esse mesmo
Município. Até aqui tudo bem! O problema é que José da Silva Junior tem apenas
18 anos, e a idade mínima para elegibilidade ao cargo de deputado estadual é de
21 anos (art. 14, § 3º, VI, “c”, CF).
Letra B: errada. Como Maria é candidata a reeleição, não é necessária a
desincompatilização de José da Silva. De acordo com o § 7º do art. 14 da
Constituição Federal, “são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o
cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção,
do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.
Letra C: errada. É necessário que José da Silva renuncie ao mandato até seis meses
antes do pleito, por determinação do art. 14, § 6º, da Constituição Federal. É que,
para concorrerem a outros cargos, os Chefes do Poder Executivo devem renunciar
aos seus mandatos até 6 meses antes do pleito.
Letra D: correta. Pegadinha, meus amigos. O sobrinho é parente de 3º grau e,
portanto, não é atingido pela inelegibilidade reflexa, que alcança até o 2º grau.
Logo, Pedro Costa poderá, sim, candidtar-se a Vereador do Município X.

(FGV / XXIII Exame de Ordem – 2017) João, rico comerciante, é eleito vereador
do Município “X” pelo partido Alfa. Contudo, passados dez dias após sua
diplomação, o partido político Pi, adversário de Alfa, ajuíza ação de
impugnação de mandato eletivo, perante a Justiça Eleitoral, requerendo a
anulação da diplomação de João. Alegou o referido partido político ter havido
abuso do poder econômico por parte de João na eleição em que logrou ser
eleito, anexando, inclusive, provas que considerou irrefutáveis.

João, sentindo-se injustiçado, já que, em momento algum no decorrer da
campanha ou mesmo após a divulgação do resultado, teve conhecimento
desses fatos, busca aconselhamento com um advogado acerca da juridicidade
do ajuizamento de tal ação. Com base no caso narrado, assinale a opção que
apresenta a orientação dada pelo advogado.
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a) O Partido Pi não poderia ter ingressado com a ação, pois abuso de poder
econômico não configura fundamento que tenha o condão de viabilizar a
impugnação de mandato eletivo conquistado pelo voto.

b) O Partido Pi respeitou os requisitos impostos pela CRFB/88, tanto no que se
refere ao fundamento (abuso do poder econômico) para o ajuizamento da ação
como também em relação à sua tempestividade.

c) O Partido Pi, nos termos do que dispõe a CRFB/88, não poderia ter ingressado
com a ação, pois, ocorrida a diplomação, precluso encontrava-se o direito de
impugnar o mandato eletivo de João.

d) O Partido Pi só poderia impugnar o mandato eletivo que João conquistou pelo
voto popular em momento anterior à diplomação, sob pena de afronta ao regime
democrático.

Régua	de	
Correção

Olha só pessoal!! Questão bem fresca do XXIII Exame de
Ordem!!! A ação de impugnação de mandato eletivo tem
como fundamentos o abuso do poder econômico, a corrupção
e a fraude. Deverá ser proposta perante a Justiça Eleitoral,
dentro de 15 dias após a diplomação (art. 14, § 10, CF/88).
Gabarito Letra B.
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(FGV / VI Exame de Ordem Unificado – 2012) A respeito dos direitos políticos,
assinale a alternativa correta.

a) O cancelamento de naturalização por decisão do Ministério da Justiça é caso de
perda de direitos políticos.

b) A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é
caso de cassação de direitos políticos.

c) A improbidade administrativa é caso de suspensão de direitos políticos.

d) A incapacidade civil relativa é caso de perda de direitos políticos.

Régua	de	
Correção

Letra A: errada. O cancelamento de naturalização por decisão
(judicial) transitada em julgado é hipótese de perda dos
direitos políticos.

Letra B: errada. No Brasil, é vedada a cassação de direitos
políticos.

Letra C: correta. De fato, a improbidade administrativa
importa na suspensão dos direitos políticos.

Letra D: errada. A incapacidade civil absoluta é hipótese de
suspensão dos direitos políticos.
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(FGV / IV Exame de Ordem Unificado – 2011) Os direitos políticos não podem
ser cassados. Podem, no entanto, sofrer perda ou suspensão à luz das normas
constitucionais pelo seguinte fundamento:

a) condenação cível sem trânsito em julgado.

b) incapacidade civil relativa, declarada judicialmente.

c) cancelamento de naturalização por decisão administrativa.

d) improbidade administrativa.

Régua	de	
Correção

Letra A: errada. A condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos, importa na suspensão dos
direitos políticos.

Letra B: errada. A incapacidade civil absoluta implica na
suspensão dos direitos políticos.

Letra C: errada. O cancelamento de naturalização por decisão
judicial transitada em julgado leva à perda dos direitos
políticos.

Letra D: correta. A improbidade administrativa implica na
suspensão dos direitos políticos.
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(FGV / X Exame de Ordem Unificado – 2013 / ADAPTADA em 2018) Apesar da
existência de vários partidos políticos por força de questões regionais, conjunturais e
do vínculo da fidelidade partidária, é comum a cada ano o surgimento de novas
agremiações no cenário nacional. Quanto ao funcionamento dos partidos políticos, à
luz das normas constitucionais, assinale a afirmativa correta.

a) Podem receber recursos financeiros de governo estrangeiro.

b) Devem prestar as contas partidárias perante Conselho Especial.

c) Podem ter caráter regional, representando pelo menos duas regiões.
d) terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na
forma da lei, os partidos políticos que obtiverem nas eleições para a Câmara dos
Deputados, por exemplo, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos
em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por
cento) dos votos válidos em cada uma delas.

Régua	de	
Correção

Letra A: errada. Os partidos políticos não podem receber
recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro.
Letra B: errada. A prestação de contas deve ser feita à Justiça
Eleitoral.
Letra C: errada. Os partidos políticos devem ter caráter
nacional.
Letra D: correta. Segundo o art. 17, § 3º, CF/88, já com a
redação da nova EC nº. 97/2017 “Somente terão direito a
recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão,
na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: I -
obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo,
3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos
um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois
por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou II - tiverem
elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação”.
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(FGV / XXIV Exame de Ordem Unificado – 2017) Numerosos partidos políticos de
oposição ao governo federal iniciaram tratativas a fim de se fundirem, criando
um novo partido, o Partido Delta. Almejam, com isso, criar uma força política de
maior relevância no contexto nacional. Preocupados com a repercussão da
iniciativa no âmbito das políticas regionais e percebendo que as tratativas
políticas estão avançadas, alguns deputados federais buscam argumentos
jurídico-constitucionais que impeçam a criação desse novo partido. Em reunião,
concluem que, embora o quadro jurídico-constitucional brasileiro não vede a
fusão de partidos políticos, estes, como pessoas jurídicas de direito público,
somente poderão ser criados mediante lei aprovada no Congresso Nacional.

Ao submeterem essas conclusões a um competente advogado, este, alicerçado
na Constituição da República, afirma que os deputados federais:

A) estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos, mas
equivocados quanto à necessidade de criação de partido por via de lei, já que, no
Brasil, os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado.

B) estão equivocados quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos no
Brasil, embora estejam corretos quanto à necessidade de que a criação de partidos
políticos se dê pela via legal, por serem pessoas jurídicas de direito público.

C) estão equivocados, pois a Constituição da República não só proibiu a fusão entre
partidos políticos como também deixou a critério do novo partido político escolher
a personalidade jurídica de direito que irá assumir, pública ou privada.

D) estão corretos, pois a Constituição da República, ao exigir que a criação ou a
fusão de partidos políticos se dê pela via legislativa, concedeu ao Congresso
Nacional amplos poderes de fiscalização para sua criação ou fusão.
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Régua	de	
Correção

Gabarito Letra A. De fato, nossa CRFB/88 em seu art. 17
estabelece a livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos.

Agora, o detalhe é que a constituição dos partidos políticos
acontece na forma da lei civil (Lei. 9.096/95) perante o serviço
de registro civil de pessoas jurídicas competente. Uma vez
realizado o registro, há a aquisição de personalidade jurídica,
e em seguida formaliza-se o registro de seu estatuto perante o
TSE.

Fim....
@profdiegocerqueira

@professordiegocerqueira


