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§ 3º
Condições de 
elegibilidade

§§ 4º ao 8º
Alguns casos de 
inelegibilidade

§ 9º
Lei complementar estabelecerá 

outros de inelegibilidade



Inelegibilidade

• Art. 14, § 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Constituição Federal

• Ac.-TSE, de 2012, no AgR-REspe 424839: a inelegibilidade dos 
analfabetos é de legalidade estrita, vedada a interpretação 
extensiva, devendo ser exigido apenas que o candidato saiba ler e 
escrever minimente, de modo que se possa evidenciar eventual 
incapacidade absoluta de compreensão e de expressão da língua.

Observações



Inelegibilidade

• 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.

Constituição Federal

• Ac.-TSE, de 2012, no REspe 13759: o vice-prefeito que substituir o titular nos seis 
meses anteriores ao pleito e for eleito prefeito no período subsequente é inelegível 
para novo período consecutivo.

• Ac.-TSE, de 2012, no AgR-REspe 12907: vice-prefeito que assumir por força de 
afastamento do titular do cargo, somente poderá candidatar-se ao cargo de prefeito 
para um único período subsequente.

Observações



Inelegibilidade

• O prefeito itinerante ou prefeito profissional é aquele que pretende concorrer a um terceiro 
mandato consecutivo, mas, em outro município.

• O STF decidiu que “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 637.485/RJ – Dje 21/05/2013).

O “Prefeito Itinerante”

• Quem foi titular da chapa por dois mandatos consecutivos, não pode concorrer uma terceira 
vez consecutiva, ainda que como vice.

• Que foi vice da chapa por dois mandatos consecutivo, pode concorrer a eleição subsequente 
como titular, desde que não tenha substituído o titular nos seis meses anteriores ao pleito.

Titular e Vice



Inelegibilidade

• 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.

Constituição Federal

• É a faculdade dada ao cidadão para que se desvincule do cargo de que é titular, no 
prazo previsto em lei, tornando assim possível a sua candidatura (Ferreira).

• Além desse, há casos de desincompatibilização na Lei Complementar 64/90 – Lei 
das Inelegibilidades.

Desincompatibilização



Resumo da inelegibilidade de titular e vice

Titular e Vice

Uma reeleição para o 
mesmo cargo

Titular

Cumpriu segundo mandato

Não pode se candidatar a 
titular e vice

Desincompatibilização para 
outro cargo

Vice

Se substituiu nos 6 meses 
anteriores ou sucedeu, pode 

concorrer

No caso acima, veda-se 
reeleição para 3º mandato

Se não houve aquela hipótese, 
pode concorrer como titular



Inelegibilidade

• 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.

Constituição Federal

• Ac.-TSE, de 2011, no REspe 5410103: o vínculo de relações socioafetivas, em razão 
de sua influência na realidade social, gere direitos e deveres inerentes ao 
parentesco, inclusive para fins de inelegibilidade prevista neste parágrafo

Observações



Inelegibilidade

• Art. 14, § 7º. [....]

Constituição Federal

• Ac.-TSE, de 2004, no REspe 24564: os sujeitos de uma relação estável homossexual 
submetem-se à regra de inelegibilidade prevista neste parágrafo.

• Res.-TSE 22775/2008 e Ac.-STF, de 2004, no RE 409.459: a ressalva não se estende aos 
respectivos suplentes.

• Ac.-TSE, de 2012, no REspe 935627566: são elegíveis o cônjuge e parentes do Chefe do 
Executivo para o mesmo cargo do titular, quando este for reelegível e tiver se afastado 
definitivamente do cargo ou a ele renunciado ou falecido até seis meses antes da 
eleição.

Observações



Inelegibilidade

• Art. 14, § 7º. [....]

Constituição Federal

• Súv.-STF 18/2009. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no 
curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 
da Constituição Federal.

• Ac.-TSE, de 2012, no AgR-REspe 83291: cônjuges e parentes de prefeito 
reeleito não são inelegíveis para o mesmo cargo em município vizinho, 
salvo se este resultar de desmembramento, de incorporação ou de fusão.

Observações


