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Direitos Políticos – Capacidade Eleitoral Passiva 

Direitos Políticos 

Ativos O direito de votar 

Passivos 
A possibilidade de 

ser votado 



Capacidade Eleitoral Passiva 

Elegibilidade 

É a capacidade eleitoral passiva (cidadania passiva), a aptidão de ser 
eleito, ou seja, a capacidade de se candidatar a cargos políticos-
eletivos. 



Capacidade Eleitoral Passiva 

Elegibilidade 

“A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico–
constitucional e legal complementar – do processo eleitoral” (STF 
ADI 4.578 e ADCs 29 e 30). 



Capacidade Eleitoral Passiva 

Elegibilidade 

As condições de elegibilidade estão na CF, art. 14, § 3º. 



Condições de Elegibilidade – CF, art. 14, § 3º 

Nacionalidade brasileira 

Pleno exercício dos direitos políticos 

Alistamento eleitoral 

Domicílio eleitoral na circunscrição 

Filiação partidária 



Condições de Elegibilidade – CF, art. 14, § 3º 

Idade mínima de: 

35 anos para Pres. Vice Pres. e Senador 

30 anos para Gov. e Vice Gov. 

21 anos para DF, DE, DD, Pref., Vice Pref. e JP 

18 anos para Vereador 



Condições de elegibilidade: idade mínima 

Verificação da idade 

Lei 9.504/97, art. 11, § 2º 

18 anos 
Data-limite para o pedido 

de registro 

Demais idades Data da posse 



Condições de Elegibilidade 

Atenção 

TSE, de 15.9.2010, no REspe nº 190323: 

as condições de elegibilidade não estão previstas somente neste 
parágrafo (CF, art. 14, § 3º), mas também na Lei 9.504/1997, a 
qual, no art. 11, § 1º, estabelece entre outras condições, que o 
candidato tenha quitação eleitoral (inciso VI). 



Condições de Elegibilidade 

Atenção 

TSE, de 15.9.2010, no REspe nº 190323: 

as condições de elegibilidade não estão previstas somente neste 
parágrafo (CF, art. 14, § 3º), mas também na Lei 9.504/1997, a 
qual, no art. 11, § 1º, estabelece entre outras condições, que o 
candidato tenha quitação eleitoral (inciso VI). 

 

Portanto, as exigências da lei para o registro de candidaturas 
também são condições de elegibilidade. 



Condições de elegibilidade: nacionalidade 

Nacionalidade 

Nata (originária) CF, art. 12, I 

Naturalização 
(derivada) 

CF, art. 12, II 



Condições de Elegibilidade: nacionalidade 

Cargos privativos de brasileiros natos (CF, art. 12 § 3º) 

I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 

II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - de Presidente do Senado Federal; 

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

V - da carreira diplomática; 

VI - de oficial das Forças Armadas. 

VII - de Ministro de Estado da Defesa 



Condições de Elegibilidade: nacionalidade 

Cargos privativos de brasileiros natos (CF, art. 12 § 3º) 

... 

II - de Presidente da Câmara dos Deputados (cuidado); 

III - de Presidente do Senado Federal (cuidado); 

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal (cuidado); 

... 



Condições de Elegibilidade: direitos políticos 

Os direitos políticos são adquiridos com o alistamento eleitoral. 

A perda e a suspensão de direitos políticos são regulados no art. 15 
da Constituição Federal. 

 

Atenção: não há cassação de direitos políticos. 



Perda e Suspensão de Direitos Políticos – CF, art. 15 

Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado 

Incapacidade civil absoluta 

Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos 

Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa 

Improbidade administrativa 



Condições de Elegibilidade: alistamento eleitoral 

O alistamento eleitoral é condição essencial para a aquisição de 
direitos políticos. 

 

O título eleitoral é o documento que prova o alistamento. 



Condições de Elegibilidade: domicílio eleitoral 

Código Civil 

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece 
a sua residência com ânimo definitivo. 

Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, 
onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu 
qualquer delas. 



Condições de Elegibilidade: domicílio eleitoral 

Lei 9.504/97 

Art. 9º  Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir 
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis 
meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo 
prazo. 



Condições de Elegibilidade: domicílio eleitoral 

Lei 
9.504/97 

Domicílio 

1 ano 

Filiação 

1 ano 

Lei 
13.165/15 

Domicílio 

1 ano 

Filiação 

6 meses 

Lei 
13.488/17 

Domicílio 

6 meses 

Filiação 

6 meses 



Condições de Elegibilidade: filiação partidária 

Partidos Políticos 

Entidades essenciais na democracia. 

No Brasil, não é permitida a “candidatura avulsa”. 



Condições de Elegibilidade: filiação partidária 

Atenção 

Tramita no STF um pedido de reconhecimento de candidaturas 
avulsas. Trata-se de um recurso extraordinário (ARE 1054490) contra 
decisão do TSE, sendo que  a repercussão geral da matéria foi 
reconhecida, mas o julgamento está pendente. 



Condições de Elegibilidade: filiação partidária 

Partidos Políticos 

Para participar de eleições, o partido político deve se registrar no 
TSE até seis meses antes do pleito (Lei 9.504/97, art. 4º). 

O candidato deve estar filiado no partido até 6 meses antes do 
pleito (Lei 9.504/97, art. 9º). 



Condições de Elegibilidade: filiação partidária 

Res-TSE, 21.787/04 

A filiação partidária não é exigível do militar da ativa que pretenda 
concorrer a cargo eletivo, bastando a apresentação pela respectiva 
agremiação de pedido de registro de candidatura após prévia escolha 
em convenção partidária. 



Condições de elegibilidade 

Militar da ativa 

É elegível – CF, art. 
14, § 8º 

Se com menos de 
10 anos de serviço 

Afasta-se 

Se com mais de 10 
anos de serviço 

É agregado 

Mas não pode ter 
filiação partidária 

CF, art. 142, § 3º, V 


