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Inelegibilidade

CF, art. 14

§ 3º
Condições de 
elegibilidade

§§ 4º ao 8º
Alguns casos de 
inelegibilidade

§ 9º
Lei complementar estabelecerá 

outros de inelegibilidade



Lei Complementar 64/90

• 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.

Constituição Federal

• Lei Complementar 64/90 – Lei de Inelegibilidades

• Lei Complementar 135/10 – Lei da Ficha Limpa, que altera a LC 64/90, para criar novos 
casos e inelegibilidades

Leis Complementares



Lei Complementar 64/90

Inelegibilidade

Absoluta (para 
qualquer cargo)

Art. 1º, I (16 alíneas)

Relativa (para algum 
cargo)

Art. 1º, II - Pres. e Vice-Pres. (10 
alíneas)

Art. 1º, III - Gov. e Vice-Gov. (2 alíneas)

Art. 1º, IV – Pref. e Vice-Pref. (3 
alíneas)

Art. 1º, V ao VII – parlamentares (2-0-2 
alíneas)



Lei Complementar 64/90

• a) os inalistáveis e os analfabetos

Art. 1º, I – São inelegíveis para qualquer cargo

• b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da 
Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais [parlamentares], que hajam 
perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e 
II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre 
perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios 
e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período 
remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos 
subseqüentes ao término da legislatura;

Art. 1º, I – São inelegíveis para qualquer cargo



Lei Complementar 64/90

• c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e 
o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo 
da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do 
Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e 
nos 8 (oito) anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido 
eleitos;

Art. 1º, I – São inelegíveis para qualquer cargo

• Alínea incluída pela LC 135/10.

Observações



Lei Complementar 64/90

• d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça 
Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em 
processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual 
concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 
(oito) anos seguintes;

Art. 1º, I – São inelegíveis para qualquer cargo

• Alínea incluída pela LC 135/10.

• Ac.-TSE, de 2014, no REspe 15105: o vocábulo “representação” corresponde à ação de 
investigação judicial eleitoral.

• Ac.-TSE, de 2012, no REspe 18984: esta norma incide ainda que se trate de 
condenação transitada em julgado referente a eleição anterior à vigência da LC nº 
135/2000

Observações



Lei Complementar 64/90

• e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida 
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo 
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: [...]

Art. 1º, I – São inelegíveis para qualquer cargo

• Alínea incluída pela LC 135/10.

• Ac.-TSE, de 2012, no REspe 9664: exige-se a condenação criminal transitada 
em julgado, sendo inadmissível sua incidência por mera presunção.

• Ac.-TSE, de 2013, no AgR-REspe 36440: a conversão da pena privativa de 
liberdade em pena restritiva de direitos não afasta a incidência da causa de 
inelegibilidade prevista nesta alínea.

Observações



Lei Complementar 64/90

• 1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio 
público;

• 2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os 
previstos na lei que regula a falência;

• 3. contra o meio ambiente e a saúde pública;

• 4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

• 5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à 
inabilitação para o exercício de função pública;

• 6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;

• 7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

• 8. de redução à condição análoga à de escravo;

• 9. contra a vida e a dignidade sexual; e

• 10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;

Art. 1º, I, e – crimes:


