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MÓDULO 10 

(este módulo enfoca o parágrafo único do art. 1º) 

Art. 1º.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo(1), que o exerce por meio de 
representantes eleitos(2) ou diretamente(3), nos termos desta Constituição. 
 
1. Povo considerado aqui como o conjunto de pessoas com vinculação a determinada ordem 
jurídica estatal. 
 
2. Adoção do modelo de democracia representativa. 
 
3. Admissão de hipóteses de democracia direta, o que define o modelo brasileiro 
como de democracia semi-direta. 
 
Exercício direto e indireto do poder 
O parágrafo único desse artigo assegura o princípio básico das democracias ocidentais. O 
povo é o titular primeiro e único do poder do Estado. Esse poder pode ser exercido por meio de 
representantes (deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores e Presidente da 
República) que esse mesmo povo, agora cidadão, elege, ou também pode o povo exercer o 
poder de que é titular diretamente, sem intermediários. Esse exercício direto de poder pelo 
povo caracteriza a democracia direta, e a Constituição brasileira vigente é abundante em 
exemplos, como o poder de sufrágio e voto (art. 14, caput), o plebiscito (art. 14, I), o referendo 
(art. 14, II), a iniciativa popular de leis (art. 14, III; art. 61, § 2º; art. 27, § 4º, art. 29, XIII), o 
direito de informação em órgãos públicos (art. 5º, XXXIII), o direito de petição administrativa 
(art. 5º, XXXIV), a ação popular (art. 5º, LXXIII), o mandado de injunção (art. 5º, LXXI), a 
denúncia direta ao TCU (art. 74, § 2º), a fiscalização popular de contas públicas (art. 31, § 3º), 
entre outros. 
 
Exercício direto e indireto de poder 

Exercício direto de poder pelo povo Ocorre em eventos como o voto, a 
participação em referendo e plebiscito, a 
iniciativa popular de leis federais, estaduais, 
distritais e municipais, o uso da ação popular 
e a fiscalização direta de contas. 

Exercício indireto de poder pelo povo Ocorre através dos representantes eleitos nos 
Poderes Legislativos e Executivos da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 



 
Democracia direta e representativa 

Democracia direta Atuação decisória direta do 
cidadão 

Plebiscito 
Referendo 
Iniciativa popular de projeto 
de lei 
Ação popular 
Fiscalização popular de 
contas 
Denúncia direta ao TCU 
(veja nota Importante, abaixo) 

Democracia representativa Atuação indireta do cidadão, 
através de representantes 
eleitos no Legislativo e no 
Executivo 

Poder Legislativo 
Poder Executivo 

 
Conceitos 

População É o conjunto de todas as pessoas presentes no território de 
determinado Estado num determinado momento, configurando 
conceito meramente quantitativos.  

Povo É conceito que exprime o conjunto das pessoas vinculadas de forma 
institucional e estável a determinado ordenamento jurídico. 

Nação É o conjunto dos indivíduos que se sentem unidos pela origem comum, 
pelos interesses, ideais, aspirações, língua e cultura.  

Cidadãos É o conjunto dos indivíduos vinculados a certo ordenamento estatal 
soberano e que sejam detentores de capacidade eleitoral ativa 
(condição de eleitor).  

 
Status civitatis 
É conceito que define a capacidade pública do individuo, relativamente à soma dos seus 
direitos e deveres políticos perante o Estado.  
 
Doutrinas sobre as relações entre povo e governante 

Doutrina da duplicidade Concepção teórica do Século XVIII (Inglaterra e França) 
segundo a qual os representantes do povo se investiram de 
depositários da soberania e da competência para exprimir 
livremente idéias e convicções e de tomar decisões estatais sem 
a preocupação de atrelar tais idéias e decisões às aspirações da 
população, configurando uma absoluta independência política 
do representante em relação ao representado.  

Doutrina da identidade Impõe a existência de identidade e harmonia entre a vontade 
dos governantes e a vontade dos governados. Posiciona-se pela 
eliminação do contraste entre os detentores e exercentes do 
poder, de um lado, e dos submetidos a esse poder, de outro.  

 
Conceitos: Estado e País 

Estado  É conceito de expressão política e jurídica. 
É entidade política formada por povo, território e governo soberano. 

País É conceito de expressão meramente física ou territorial, referindo-se aos 
aspectos paisagísticos e territoriais, à fauna e fora e às culturas e crenças do 
povo que nele habita.  

 
Democracia direta 
Ocorre quando o cidadão atua, diretamente, na formação da vontade política do poder estatal. 
Tem raízes nas democracias gregas. Só é viável em pequenos territórios e com pequena 
população. 
 
Democracia representativa  
Ocorre quando o povo não decide diretamente, mas através de representantes eleitos, fazendo 
tais representantes portadores da vontade popular.  



 
Democracia semi-direta  
Mantém em essência o modelo representativo, mas admite a participação direta do cidadão em 
assuntos do Estado, definindo-se como um sistema misto. 
 

 

 


