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Inelegibilidade 

    Inelegibilidade Absoluta 

 

 

Importante destacar que o analfabeto pode se alistar 
como eleitor e votar facultativamente, mas está impedido 
de exercer a capacidade passiva. 

 

 



Inelegibilidade 

    Inelegibilidade Absoluta 

 

 

Concluímos então que são dois os inalistáveis 
(estrangeiros e conscritos) e três os inelegíveis 
(estrangeiros, conscritos e analfabetos). 

 



Inelegibilidade 

    Inelegibilidade Relativa 

 

Ocorre quando o indivíduo (cidadão) está impedido de se 
eleger para um determinado cargo, ou para cargos de 
uma determinada circunscrição, ou precisa se 
desincompatibilizar para livrar-se da inelegibilidade.  

 



Inelegibilidade 

    Inelegibilidade Relativa 

 

Os casos de inelegibilidade relativa, previstos na CF/88, 
estão listados exemplificativamente. Outros casos de 
inelegibilidade relativa estão previstos em leis 
complementares. 

 



Inelegibilidade 

    Exemplo 

 

Determinado Governador de Estado, cumprindo seu 
segundo mandato eletivo, pretende concorrer a nova 
eleição. Ele pode concorrer a um terceiro mandato 
consecutivo? 

 

E a um terceiro mandato não consecutivo? É possível a 
candidatura? 

 

 



Inelegibilidade 

    Entendimento do STF 

 

"Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-
governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o 
titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria 
substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao 
cargo de governador, porque o exercício da titularidade 
do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. 
Somente quando sucedeu o titular é que passou a 
exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. 
Inteligência do disposto no § 5º do art. 14 da CF." (RE 
366.488, Rel. Min. Carlos Velloso, 2005.) 

 



Inelegibilidade 

    Entendimento do STF 

 

 
“Presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede 
o prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é inelegível 
para o cargo de vereador. CF, art. 14, § 6º. 
Inaplicabilidade das regras dos § 5º e § 7º do art. 14, 
CF.” (RE 345.822, Rel. Min. Carlos Velloso, 2003.) 

 



Inelegibilidade 

    Inelegibilidade Relativa 

 
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. 

 



Inelegibilidade 

    Exemplo 

 

Caso um determinado Governador de Estado queira 
concorrer a um cargo de Senado da República. É possível 
a candidatura? 

 

Qual a exigência constitucional?  

 

Faz diferença se ele está no primeiro ou no segundo 
mandato como Governador de Estado? 

 



Inelegibilidade 

    Inelegibilidade Relativa 

 

Art. 14, § 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. 

 


