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Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral passiva – requisitos negativos de elegibilidade 
(Inelegibilidades)  

 

-> Súmula Vinculante 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” 



 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral passiva – requisitos negativos de elegibilidade 
(Inelegibilidades)  

 

-> Não se aplica a inelegibilidade reflexa a viúva pois a morte rompe 
o vínculo conjugal. 

 

-> Transferência do título de detentor de cargo eletivo para concorrer 
em Estado do titular de mandato eletivo – incidência da 
inelegibilidade reflexa.  



 
Direitos Políticos 

Capacidade eleitoral passiva – requisitos negativos de elegibilidade 
(Inelegibilidades)  

 

-> Renuncia do titular do mandato eletivo antes de seis meses das 
eleições acaba com a inelegibilidade. 

-> União estável produz inelegibilidade: 

“Art. 226. § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” 

 



 
Direitos Políticos 

Inelegibilidade reflexa e desmembramento de município: 

“MATÉRIA ELEITORAL - CANDIDATO EM MUNICÍPIO DESMEMBRADO - 
IRMAO DO ATUAL PREFEITO DO MUNICÍPIO-MÃE - INELEGIBILIDADE - 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 14, PAR. 7. - LEGITIMIDADE DA SUA 
INTERPRETAÇÃO TELEOLOGICA – (...)E INELEGIVEL PARA O CARGO DE 
PREFEITO DE MUNICÍPIO RESULTANTE DE DESMEMBRAMENTO 
TERRITORIAL O IRMAO DO ATUAL CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO 
MUNICÍPIO-MÃE. (RE 158314, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Primeira Turma, julgado em 15/12/1992, DJ 12-02-1993 PP-01456 
EMENT VOL-01691-02 PP-00481)”  

 



 
Direitos Políticos 

A questão do militar: 

 

“Art. 14. § 8º - 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” 

 



 
Direitos Políticos 

A questão do militar (RE 279469) : 

 

“Pretensão de reintegração no posto de que foi exonerado. 
Inadmissibilidade. Situação diversa daquela ostentada por militar 
com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício. Mandado de 
segurança indeferido. (...) Diversamente do que sucede ao militar 
com mais de dez anos de serviço, deve afastar-se definitivamente da 
atividade, o servidor militar que, contando menos de dez anos de 
serviço, pretenda candidatar-se a cargo eletivo.” 
 



 
Direitos Políticos 

Ampliação das hipóteses de inelegibilidade via lei complementar: 

 

“Art. 14. § 9º  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. (Redação dada pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 4, de 1994)” 
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Direitos Políticos 

Impugnação de mandato eletivo (AIME) 

 

“Art. 14. § 10 - 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.” 



 
Direitos Políticos 

Privação de direitos políticos 

 

 

. Temporária -> suspensão 

 

. Definitiva -> perda 



 
Direitos Políticos 

Privação de direitos políticos 

“Art. 15. 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.” 

 



 
Direitos Políticos 

Privação de direitos políticos 

 

“Art. 5º VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 
para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei;” 

“Art. 37. § 4º - 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.” 

 



 
Direitos Políticos 

Privação de direitos políticos 

 

. Hipóteses de perda dos direitos políticos segundo a doutrina: 

 

-> cancelamento da naturalização por sentença transitada em 
julgado. 

-> recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 
alternativa, nos termos do art. 5º, VIII. 

 

 



 
Direitos Políticos 

Privação de direitos políticos 

  

. Hipóteses de suspensão dos direitos políticos: 

 

-> incapacidade civil absoluta. 

-> condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem 
seus efeitos. 

-> improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

 

 


