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Direitos Políticos 

Plebiscito e referendo 

 

-> Procedimento e instrumento de convocação: 

 

“Art. 3o Nas questões de relevância nacional, de competência do 
Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3o do art. 18 
da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados 
mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, 
dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso 
Nacional, de conformidade com esta Lei.”(Lei nº 9709/98). 



 
Direitos Políticos 

Plebiscito e referendo – Histórico pós 1988: 

 

- Plebiscito sobre a forma republicana ou monárquica de governo e 
sobre o sistema presidencialista ou parlamentarista de governo 
em 1993. 

 

- Referendo sobre a comercialização de armas de fogo e munição no 
Brasil em 2005.  



 
Direitos Políticos 

Plebiscito e referendo  

 

 

PODE SER ALTERADO O RESULTADO DA CONSULTA VIA LEI OU 
MESMO EMENDA CONSTITUCIONAL OU SOMENTE ATRAVÉS DE 
NOVA CONSULTA? 



 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral passiva – requisitos positivos de elegibilidade: 

 

“Art. 14 § 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; Regulamento” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9096.htm


 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral passiva – requisitos positivos de elegibilidade: 

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

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.” 

 



 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral passiva – requisitos negativos de elegibilidade 
(Inelegibilidades):  

 

 

-> Inelegibilidade absoluta 

 

-> Inelegibilidade relativa 

 



 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral passiva – requisitos negativos de elegibilidade 
(Inelegibilidades)  

 

-> inelegibilidade absoluta: 

 

“Art. 14. § 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos” 

 



 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral passiva – requisitos negativos de elegibilidade 
(Inelegibilidades)  

 

-> inelegibilidade relativa por motivos funcionais: 

“Art. 14. § 5º 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 subseqüente. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 16, de 1997)” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc16.htm
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Direitos Políticos 

Vedação à figura do prefeito itinerante: 

“(...)Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo 
município, mas em relação a qualquer outro município da federação. 
Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado 
“prefeito itinerante” ou do “prefeito profissional”, o que claramente é 
incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado 
de temporariedade/alternância do exercício do poder. O cidadão que 
exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado 
município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em 
qualquer outro município da federação.(...) (RE 637485) 



 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral passiva – requisitos negativos de elegibilidade 
(Inelegibilidades)  

 

-> inelegibilidade relativa por motivos funcionais: 

 

“Art. 14. § 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” 

 



 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral passiva – requisitos negativos de elegibilidade 
(Inelegibilidades)  

-> Inelegibilidade relativa por motivo de casamento, parentesco ou 
afinidade(inelegibilidade reflexa): 

“Art. 14. § 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 
cônjuge e os parentes consangüíneos 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.” 

 


