
 

DIREITO ELEITORAL 

Prof.  Karina Jaques 

Direitos Políticos Passivos 

Inelegibilidade – Parte 3 



Inelegibilidade 

    Súmula Vinculante 18 – STF 

 

 

“A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no 
curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista 
no § 7º do art. 14 da CF.” 

 



Inelegibilidade 

    Entendimento do STF 

 

“Inelegibilidade. Art. 14, § 7º, da CB. O art. 14, § 7º, da 
CB, deve ser interpretado de maneira a dar eficácia e 
efetividade aos postulados republicanos e democráticos 
da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou alongada 
presença de familiares no poder.” (RE 543.117-AgR, Rel. 
Min. Eros Grau, 2008.) 

 



Inelegibilidade 

    Entendimento do STF 

 

“Art. 14, § 7º, parte final, da CF. Cláusula de 
inelegibilidade. Exceção. Interpretação restritiva que 
alcança, tão somente, os titulares de mandato eletivo e 
não beneficia os suplentes.” (RE 409.459, Rel. Min. 
Gilmar Mendes.) 

 



Inelegibilidade 

    Exemplo 

O pai do Prefeito de determinado Município pretende 
concorre, pela primeira vez, ao cargo de vereador na 
mesma circunscrição onde o filho é Prefeito. Ele é 
elegível?  

 

E se o pai do Prefeito já fosse vereador e candidato a 
reeleição? Seria elegível? 

 

E se ele quisesse concorrer a cargo eletivo em outro 
Município? Seria possível a candidatura? 

 

 



Inelegibilidade 

    Inelegibilidade Relativa 

  
 § 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. 

 



Inelegibilidade 

    Exemplo  
  

Determinado militar da ativa, não conscrito, pretende 
concorrer às eleições. Ocorre que ele conta com 6 anos 
de atividade militar. Deve ocorrer seu afastamento 
temporário ou definitivo? 

 



Inelegibilidade 

    Entendimento do STF  
  

“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.” 
(RE 279.469, Rel. p/ o ac. Min. Cezar Peluso, 2011.) 



Inelegibilidade 

    Entendimento do STF  
  

“Longe fica de contrariar o inciso II do § 8º do art. 14 da 
CF provimento que implique reconhecer ao militar 
candidato o direito a licença remunerada, quando conte 
mais de dez anos de serviço.” (AI 189.907-AgR, Rel. Min. 
Marco Aurélio, 1997.) 



Inelegibilidade 

    Inelegibilidade Relativa  
  

§ 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.  



Inelegibilidade 

  Inelegibilidade Relativa   
  

 
Por permissão constitucional, somente leis 
complementares poderão estabelecer outros casos de 
inelegibilidade relativa, observando os seguintes 
critérios: 



Inelegibilidade 

  Inelegibilidade Relativa   

  

proteção da probidade administrativa; 

 

moralidade para o exercício do mandato; 

 

observância da vida pregressa do candidato;  

 



Inelegibilidade 

  Inelegibilidade Relativa   

  

normalidade e legitimidade das eleições; 

 

proibição de influência econômica; 

 

proibição do abuso do exercício de função, cargo ou 
emprego na administração pública direta ou indireta. 



Inelegibilidade 

  Inelegibilidade Relativa   

  

São exemplos de Leis Complementares que prescrevem 
casos inelegibilidade relativa as seguintes: LC 64/1990, 
LC 81/1994, LC 135/2010. 


