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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa objetivou categorizar e analisar as hipóteses restritivas do exercício dos direitos 

políticos, englobando as inelegibilidades bem como estudando de forma aprofundada as causas 

de suspensão e perda dos direitos políticos. Tendo em vista o momento histórico que passa o 

Brasil, com realizações de manifestações populares e o crescente embate entre grupos políticos 

diversos, faz-se imperioso o conhecimento das causas restritivas do exercício dos direitos 

políticos, de forma a impedir excessos prejudiciais a nossa democracia. Assim, observou-se a 

relevância de tal análise perante a atual conjectura política. 

Palavras-chave: direitos políticos, suspensão, perda, inelegibilidade, nacionalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research aim to categorize and analyze the restrictions of the exercise of political rights, 

and study in details the causes for inelegibility, suspension and loss of political rights. Given 

the historical moment that passes Brazil, with the growing confrontations between different 

political groups, it is necessary to study the restrictive causes of the exercise of political rights 

in order to prevent harmful excesses to our democracy. 
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1 INTRODUÇÃO ACERCA DOS DIREITOS POLÍTICOS  

 

1.1 DIREITOS POLÍTICOS: FUNDAMENTOS E IMPORTÂNCIA NOS REGIMES 

DEMOCRÁTICOS 

 

Ao conjunto de normas que regulamentam como as relações sócio-políticas se darão, 

bem como as formas de participação dos indivíduos integrantes de uma sociedade nos atos de 

decisão em um Estado, garantindo dessa forma a soberania popular, dá-se o nome de direitos 

políticos. 

Nas Palavras de José Afonso da Silva, “o direito democrático de participação do povo 

no governo, por seus representantes, acabara exigindo a formação de um conjunto de normas 

legais permanentes, que recebera a denominação de direitos políticos”1. 

Tais regras são de suma importância para a manutenção dos regimes democráticos, 

evitando que determinado desejo político de um grupo seja imposto à todos os demais 

integrantes de um Estado sem que estes tenham a chance de participar, direta ou via 

representação, da atividade do poder estatal. 

Dessa forma, devido à sua tamanha importância, os direitos políticos integram de 

maneira cristalina os chamados direitos humanos, conforme Declaração Universal dos Direitos 

Humanos “Artigo 21° 1.Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios, 

públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente 

escolhidos”. 

Os indivíduos que possuem o vínculo de nacionalidade (vínculo esse que, de maneira 

geral, adquire-se através do nascimento em território pertencente ao Estado, pela ascendência a 

um nacional do Estado, ou através do processo de naturalização) com tal Estado passam a ser 

considerados nacionais, podendo ser cidadãos, possuidores de capacidade eleitoral, podendo 

escolher seus representantes na atividade estatal, bem como serem escolhidos. 

Dessa forma, não se pode confundir o conceito de nacionalidade com cidadania, 

conforme nos ensina José Afonso da Silva, “cidadão, no direito brasileiro, é o indivíduo que 

                                                           
1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. 

P. 344. 
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seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado e suas consequências. Nacionalidade é o 

conceito mais amplo do que cidadania, e é pressuposto desta, uma vez que só o titular da 

nacionalidade brasileira pode ser cidadão”2. 

No Brasil, são cinco as hipóteses para a caracterização de nacionalidade com o Estado 

brasileiro:  

1) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde 

que estes não estejam a serviço de seu país;  

2) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer 

deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;  

3) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 

registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa 

do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 

brasileira;  

4) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários 

de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; 

e 

 5) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do 

Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a 

nacionalidade brasileira. 

Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor 

de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo exceções previstas na 

Constituição. 

Além do pressuposto da nacionalidade, para a obtenção dos direitos políticos, é 

necessário que o indivíduo possa exercer os atos da vida civil, capaz de exprimir e manifestar 

sua vontade política. 

Assim como os direitos civis, os direitos políticos são direitos de primeira geração e 

possui como princípio máximo a liberdade, originários das revoluções liberais, limitando o 

                                                           
2 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. P. 346. 



10 
 

 

poder dos governantes, bem como permitindo a participação dos cidadãos nas decisões 

políticas. 

Em nosso ordenamento jurídico as principais normas de direito político se encontram 

em nossa Carta Magna, no Capítulo IV. Nesse Capítulo está consagrado logo de início o direito 

ao sufrágio, que será exercido através do voto, e de maneira secreta, periódica, igual e 

obrigatória, bem como as hipóteses em que a soberania popular será exercida de maneira direta 

(plebiscito, referendo e iniciativa popular). 

O alistamento eleitoral, que é requisito para o exercício do direito ao sufrágio no Brasil, 

e o voto, que é a forma como o sufrágio se realiza, são obrigatórios pela norma constitucional 

aos maiores de dezoito anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os 

maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.  

 A norma constitucional veda o alistamento eleitoral aos estrangeiros e, durante o 

período do serviço militar obrigatório, aos conscritos. 

Complementando a norma constitucional, o Código Eleitoral determina no art. 6o, inc. 

I, que o alistamento eleitoral é facultativo para os inválidos. Em relação ao voto, o Código 

Eleitoral estabelece ser facultativo para os enfermos, os cidadãos que se encontrem fora do seu 

domicílio e funcionários civis e militares em serviço que os impossibilite de votar. 

Ainda em relação ao deficiente físico, o Tribunal Superior Eleitoral, conforme 

Resolução no 21.920 de 2004, entendeu ser obrigatório o alistamento eleitoral e o voto para 

todas as pessoas portadoras de deficiência, desde que a deficiência em questão não torne 

impossível ou extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais: 

 

 

Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas 

portadoras de deficiência. 

Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência 

que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das 

obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto. 

 

 

Portanto, os requisitos para o exercício do direito ao sufrágio são: 1) nacionalidade 

brasileira; 3) alistamento eleitoral; 4) idade mínima de 16 anos; 5) não ser conscrito durante o 

serviço militar obrigatório. 
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Com relação as condições de elegibilidade, em linhas gerais: 1) nacionalidade 

brasileira; 2) alistamento eleitoral; 3) o pleno exercício dos direitos políticos; 4) domicílio 

eleitoral na circunscrição; 5) filiação partidária conforme lei; 6) idade mínima necessária ao 

cargo; e 7) alfabetização. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO TEMÁTICA: DIREITOS POLÍTICOS NEGATIVOS 

 

Os direitos políticos possuem duas modalidades: os direitos políticos positivos e os 

direitos políticos negativos. 

Os direitos políticos positivos dizem respeito às normas que asseguram a participação 

no processo político eleitoral, a capacidade de voto nas eleições, nos plebiscitos e referendos, 

capacidade de ser eleito bem como propositura de lei de iniciativa popular e de ação popular. 

Ainda, regulam a criação e o funcionamento de partidos políticos. O direito ao sufrágio é o 

núcleo dos direitos políticos positivos. 

São considerados direitos políticos positivos: o direito de sufrágio (englobando a 

capacidade eleitoral ativa de votar como a capacidade eleitoral passiva de ser eleito), a iniciativa 

popular de lei, a ação popular e a organização e participação 

Os direitos políticos negativos por sua vez, tratam das hipóteses em que se restringe a 

capacidade de votar e de eleger, limitando a participação do cidadão no processo eleitoral, ou 

privando, especificamente, o indivíduo da capacidade de ser eleito. Nas palavras de José Afonso 

da Silva, denominam-se como direitos políticos negativos:  

 

 

[...]determinações constitucionais que, de uma forma ou de outra, importem 

em privar o cidadão do direito de participação no processo político e nos 

órgãos governamentais. São negativos precisamente porque consistem no 

conjunto de regras que negam, ao cidadão, o direito de eleger, ou de ser eleito, 

ou de exercer atividade político-partidária ou de exercer função pública.3 

 

 

                                                           
3 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. P. 381. 
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As hipóteses de inelegibilidade, perda e suspensão, que em conjunto englobam os 

direitos políticos negativos, serão o objeto do presente estudo em razão da relevância da 

matéria, uma vez que limitam o alcance, ao configurarem exceções, ao princípio da plenitude 

do gozo dos direitos políticos, princípio esse que transforma o indivíduo em ator político, direito 

basilar da democracia. 

Limita-se, então, o direito fundamental à participação eleitoral. Dessa forma, é de 

importância salutar a análise aprofundada de tais hipóteses, que devem ser interpretadas de 

modo restritivo. Os direitos políticos negativos englobam as chamadas causas de 

inelegibilidade, perda e suspensão direitos políticos. 

Nas hipóteses de perda de direitos políticos, a privação dos direitos políticos terá prazo 

indeterminado, já com relação a suspensão, o prazo será determinado.  

Com relação às causas de inelegibilidades, elas impõem restrições exclusivamente à 

capacidade eleitoral passiva, não atingindo, portanto, o direito ao sufrágio. 

Portanto, não se deve confundir os efeitos da inelegibilidade com os efeitos da 

suspensão e perda de direitos políticos, uma vez que as causas de inelegibilidade atingem 

somente a capacidade de ser eleito (capacidade eleitoral passiva) enquanto a perda ou suspensão 

dos direitos políticos afetam, além da elegibilidade, a capacidade de exercer o sufrágio 

(capacidade eleitoral ativa). 

Assim, para que exista o direito de ser votado, todas as condições de elegibilidade para 

o cargo ao qual se candidata devem ser preenchidas e, ainda, não ocorrer a incidência de 

nenhum dos impedimentos constitucionalmente previstos (ou, no caso de algumas hipóteses de 

inelegibilidades, como se verá no capítulo apropriado, previstas em lei complementar), quais 

sejam, os direitos políticos negativos. 

Em relação a cassação de direitos políticos, a atual Carta Magna veda expressamente 

qualquer possibilidade, conforme caput do art. 15. Quanto às hipóteses de perda e suspensão, 

que serão abordadas individualmente nos próximos capítulos, após a análise das 

inelegibilidades, são elas: 

As hipóteses de perda: 

a) o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; b) a perda da 

nacionalidade brasileira, por aquisição de outra nacionalidade; 
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Já as hipóteses de suspensão: 

a) incapacidade civil absoluta; b) condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos; c) improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4o; d) a recusa de 

cumprimento de obrigação a todos imposta ou de prestação alternativa; e e) Opção pelo 

exercício dos direitos políticos em Portugal feita por brasileiro beneficiado pelo Estatuto 

especial de Igualdade;  

José Afonso da Silva e Pedro Lenza, por outro lado, entendem que a recusa de 

cumprimento de obrigação a todos imposta ou sua prestação alternativa configura hipótese de 

perda dos direitos políticos. Nas palavras de José Afonso da Silva:  

 

 

Incluímos esse caso como de perda dos direitos políticos e não como hipótese 

de suspensão, porque esta se dá quando a situação causal indica 

temporariedade ou é previsível a cessação da privação dos direitos políticos. 

As constituições anteriores também a incluíam como causa de perda e não de 

suspensão dos direitos políticos. Contudo, a Lei 8.239/91 prevê, para a 

hipótese, a suspensão dos direitos políticos do inadimplente, que poderá, a 

qualquer tempo, regularizar sua situação mediante cumprimento das 

obrigações devidas. Talvez, porque o dispositivo preveja a possibilidade de 

recuperação dos direitos políticos é que falou em suspensão. No entanto, essa 

recuperação, a nosso ver, é simplesmente a possibilidade de reaquisição dos 

direitos.4 

 

 

Em virtude da literalidade do art. 4, § 2.o, da Lei n. 8.239, de 1991, que a prestação de 

serviço alternativo ao serviço militar obrigatório, no presente trabalho, a recusa de cumprimento 

de obrigação a todos imposta ou de prestação alternativa será considerada hipótese de 

suspensão. 

Assim, passemos à análise das inelegibilidades. 

 

 

 

 

                                                           
4 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. P. 383. 
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2 INELEGIBILIDADES 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO 

 

As inelegibilidades são hipóteses estabelecidas pela própria Constituição quanto por 

lei complementar em que se obsta, total ou parcialmente, a capacidade eleitoral passiva do 

cidadão, qual seja, a capacidade de ser eleito. 

Objetiva-se com essas circunstâncias limitadoras da elegibilidade, conforme art. 14, 

parágrafo 9o da Constituição Federal, a proteção da probidade administrativa, a moralidade para 

o exercício de mandato considerada a 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. 

Podem ser as inelegibilidades absolutas ou relativas. As hipóteses de inelegibilidades 

absolutas atingem de forma absoluta a capacidade eleitoral passiva, isto é, constituem óbice 

para qualquer cargo eletivo. Dessa forma, o cidadão cuja circunstância de inelegibilidade 

absoluta o aflige não poderá concorrer a nenhum cargo eletivo, até que o impedimento deixe de 

existir.  

 

2.2 INELEGIBILIDADE ABSOLUTA 

 

Conforme visto, o impedimento, em se tratando de hipótese de inelegibilidade 

absoluta, é geral, total, e em virtude de sua força, as hipóteses de inelegibilidades absolutas 

estão taxativamente previstas na Constituição Federal, sendo duas, conforme art. 14, § 4o: O 

inalistável e o analfabeto. 
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2.2.1 Inalistável 

 

Com relação ao inalistável, conforme artigo 14, § 2o, não podem alistar-se como 

eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. 

Ainda, são considerados inalistáveis os menores de 16 anos, conforme artigo 14, § 1o, inc. II, 

alínea c, bem como os privados temporariamente de seus direitos políticos. Por serem 

inalistáveis, também não poderão exercer o direito ao voto, uma vez que este exige o 

alistamento eleitoral. 

Sobre os conscritos, o TSE entende que também os sejam médicos, dentistas 

farmacêuticos e veterinários que prestam serviços militares por força da Lei no 5.292: 

 

 

 

Ementa: 

1. ELEITOR. SERVICO MILITAR OBRIGATORIO. 

2. ENTENDIMENTO DA EXPRESSAO "CONSCRITO" NO ART. 14, 

PARAG. 2 DA CF. 

3. ALUNO DE ORGAO DE FORMACAO DA RESERVA. INTEGRACAO 

NO CONCEITO DE SERVICO MILITAR OBRIGATORIO. PROIBICAO 

DE VOTACAO, AINDA QUE ANTERIORMENTE ALISTADO. 

4. SITUACAO ESPECIAL PREVISTA NA LEI 5.292. MEDICOS, 

DENTISTAS, FARMACEUTICOS E VETERINARIOS. CONDICAO DE 

SERVICO MILITAR OBRIGATORIO. 

5. SERVICO MILITAR EM PRORROGACAO AO TEMPO DE SOLDADO 

ENGAJADO. IMPLICACAO DO ART. 14, PARAGRAFO 2 DA CF. 

Decisão: 

O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, RESPONDEU A CONSULTA, 

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

(Tribunal Superior Eleitoral, CONSULTA nº 10471 - /DF, Resolução nº 

15850, de 03/11/1989, Relator(a) Min. ROBERTO FERREIRA ROSAS, 

Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 21/11/1989, Página 17319, BEL - 

Boletim Eleitoral, Volume 467, Página 790). 

 

 

Se o eleitor devidamente inscrito for incorporado para prestação do serviço militar 

obrigatório, deverá ter sua inscrição mantida, ficando impedido de votar, nos termos do art. 6o, 

inc. II, alínea c, do Código Eleitoral (Tribunal Superior Eleitoral, CONSULTA nº 9881 - /SP, 

Resolução nº 15072, de 28/02/1989, Relator(a) Min. SIDNEY SANCHES, Publicação: DJ - Diário de 

Justiça, Data 25/07/1989, Página 1, BEL - Boletim Eleitoral, Volume 464, Página 441). 
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Além disso, na análise do Processo Administrativo no 18.391/AP, de 15.5.2001, 

ampliou-se o rol do art. 14, § 2o, considerando como não alistáveis os índios isolados ou em 

vias de integração, assim considerados nos termos do Estatuto do índio (Lei no 6.001, de 1973), 

conforme conjugação dos artigos 4o, incisos I e II, e dos artigos 7o,8o e 9o. 

 

2.2.2 Analfabeto 

 

Já com relação ao analfabeto, de acordo com o art. 14, § 1o, inc. II, alínea a, o 

analfabeto poderá votar, todavia, não poderá ser eleito. O exame da condição de alfabetizado é 

realizado pelo juiz eleitoral, que decidirá pela aceitação, ou não, do pedido de registro de 

candidatura.  

Para ser considerado alfabetizado em geral é requisitado a leitura de frases simples, 

bem como que se escreva simples frases no idioma. Toma-se como base a definição de 

alfabetizado definida pela UNESCO em 19585, no qual se considera como alfabetizado a pessoa 

que pode ler e escrever pequenas frases sobre sua vida diária. Conforme Recurso Eleitoral, do 

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco: 

 

 

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATO. CONDIÇÃO DE 

ALFABETIZADO. DECLARAÇÃO DE FREQÜÊNCIA EM CURSO 

ALFABETIZANTE ACOMPANHADA DE DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO 

PUNHO. CAPACIDADE DE LER E ESCREVER DEMONSTRADA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO. 

1. O fato de não haver concluído curso de alfabetização não significa que o 

candidato seja analfabeto. Demonstrada a capacidade de leitura e escrita, 

mesmo que de forma rudimentar, há de ser deferido pedido de registro de 

candidatura. 

2. Recurso eleitoral a que se nega provimento. Decisão unânime. 

(Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, RECURSO ELEITORAL no 

7480/PE, de 19/08/2008, Relator(a) Min. ALDERITA RAMOS DE 

OLIVEIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/08/2008). 

 

 

                                                           
5  UNESCO. GLOBAL REPORT ON ADULT LEARNING AND EDUCATION Rethinking Literacy. 2013. P. 

20. 
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O exame de comprovação de alfabetização deve ser feito diante de Juiz Eleitoral ou 

servidor do cartório, e não poderá ser entregue digitado. É esse o entendimento firmado no 

Agravo Regimental em Recurso Ordinário no 431.763, de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral: 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO ESTADUAL. 

ALFABETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO 

PROVIMENTO.  

1. Na ausência de comprovante de escolaridade, é facultado ao candidato 

firmar declaração de próprio punho na presença do Juiz Eleitoral ou de 

servidor do Cartório Eleitoral. Precedentes. 

 2. Na espécie, todavia, o agravante apresentou declaração digitada e, 

posteriormente, anexou às razões do recurso ordinário nova declaração 

firmada sem a presença do Juiz Eleitoral ou de serventuário do Cartório 

Eleitoral.  

3. Agravo regimental não provido.  

(Tribunal Superior Eleitoral, AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ORDINÁRIO no 431763-/SP, de 29/09/2010, Relator(a) Min. ALDIR 

GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em 

Sessão, Data 29/09/2010). 

 

 

Apesar do entendimento majoritário ser acerca da comprovação de alfabetização por 

meio de declaração simples, escrita e lida perante juiz eleitoral ou servidor cartorial, pode o juiz 

eleitoral adotar critérios diversos, uma vez que não há nenhum regramento geral fixado em sede 

Constitucional ou infraconstitucional, bem como não há, em que pese o entendimento 

majoritário aqui exposto, regramentos fixados em sede jurisprudencial, o que viola o princípio 

da igualdade (art. 5o, caput, da Constituição Federal). 

 

2.3 INELEGIBILIDADES RELATIVAS 

 

Com relação as causas de inelegibilidades relativas, que impõe impedimento eleitoral 

para determinado cargo eletivo ou mandato em situações específicas, as hipóteses estão 

definidas tanto na Constituição Federal quanto em Leis complementares. Conforme nos ensina 

José de Afonso Silva: 
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O relativamente inelegível é titular de elegibilidade, que, apenas, não 

pode ser exercida em relação a algum cargo ou função eletiva, mas o 

poderia relativamente a outros, exatamente por estar sujeito a um 

vínculo funcional, ou de parentesco ou de domicílio que inviabiliza sua 

candidatura na situação vinculada.6 

 

 

As causas de inelegibilidade relativa devem estar presentes na Constituição Federal ou 

serem estabelecidos por Lei Complementar, em virtude do exposto no art. 14, § 9o, da 

Constituição Federal, enquanto as condições de elegibilidade estão taxativamente previstas na 

Carta Magna. Dessa forma, conforme bem menciona Pedro Lenza, “podemos distinguir, do 

ponto de vista formal, o procedimento para a disciplina dos requisitos de elegibilidade e, em 

outro sentido, as situações de inelegibilidade” 7. 

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento de medida 

cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 1.063/DF, de 1994: 

 

 

PRESSUPOSTOS DE ELEGIBILIDADE: O domicílio eleitoral na 

circunscrição e a filiação partidária, constituindo condições de elegibilidade 

(CF, art. 14, § 3º), revelam-se passíveis de válida disciplinação mediante 

simples lei ordinária. Os requisitos de elegibilidade não se confundem, no 

plano jurídico-conceitual, com as hipóteses de inelegibilidade, cuja definição 

- além das situações já previstas diretamente pelo próprio texto constitucional 

(CF, art. 14, §§ 5º a 8º) - só pode derivar de norma inscrita em lei 

complementar (CF, art. 14, § 9º). 

(Supremo Tribunal Federal, AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE no 1063-/DF, de 18/05/1994, Relator(a) Min. 

JOSÉ CELSO DE MELLO FILHO, Publicação: DJ – Diário de Justiça, Data 

27/04/2001). 

 

 

Assim, ainda conforme Pedro Lenza8, a captação de sufrágio, prevista no art. 41 -A da 

Lei no 9.504, de 1997, não é hipótese de inelegibilidade, em consonância com decisão proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direita de Inconstitucionalidade 3.592-4, do Distrito 

Federal: 

 

 

                                                           
6 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. P. 390. 
7 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 1136. 
8 LENZA, Pedro. Op. cit. ibdem. 
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Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 41-A da Lei no 9.504/97. 

Captação de Sufrágio. 2. As sanções de cassação do registro ou do diploma 

previstas pelo art. 41-A da Lei no 9.504/97 não constituem novas hipóteses de 

inelegibilidade. 3. A captação ilícita de sufrágio é apurada por meio de 

representação processada de acordo com o art. 22, incisos I a XIII, da Lei 

Complementar no 64/90, que não se confunde com a ação de investigação 

judicial eleitoral, nem com a ação de impugnação de mandato eletivo, pois 

não implica a declaração de inelegibilidade, mas apenas a cassação do registro 

ou do diploma. 4. A representação para apurar a conduta prevista no art. 41-A 

da Lei no 9.504/97 tem o objetivo de resguardar um bem jurídico específico: 

a vontade do eleitor. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

improcedente. 

(Supremo Tribunal Federal, AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE no 3.592-/DF, de 26/10/2006, Relator(a) 

Min. GILMAR MENDES, Publicação: DJ – Diário de Justiça, Data 

02/02/2007). 

 

 

Outro exemplo mencionado por Pedro Lenza é a proibição de inauguração de obra três 

meses antes do pleito9 que, conforme julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

3.305/DF: 

 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 

77 DA LEI FEDERAL N. 9.504/97. PROIBIÇÃO IMPOSTA AOS 

CANDIDATOS A CARGOS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE À 

PARTICIPAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NOS 

TRÊS MESES QUE PRECEDEM O PLEITO ELETIVO. SUJEIÇÃO DO 

INFRATOR À CASSAÇÃO DO REGISTRO DA CANDIDATURA. 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE. ARTIGO 5O, CAPUT E INCISO I, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 

14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA.  

1. A proibição veiculada pelo preceito atacado não consubstancia nova 

condição de elegibilidade. Precedentes. 

2. O preceito inscrito no artigo 77 da Lei Federal n. 9.504 visa a coibir os 

abusos, conferindo igualdade de tratamento aos candidatos, sem afronta ao 
disposto no artigo 14, § 9º, da Constituição do Brasil. 

[...] 

(Supremo Tribunal Federal, AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE no 3.305-/DF, de 13/09/2006, Relator(a) 

Min. EROS GRAU, Publicação: DJ – Diario de Justiça, Data 24/11/2006). 

 

 

A possibilidade de se ampliar o rol de inelegibilidades por meio de Lei Complementar 

recebeu críticas de José Afonso da Silva10. De acordo com José Afonso, que cita 

                                                           
9 LENZA, Pedro. Op. cit. ibdem. 
10 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. P. 389. 
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pronunciamento de Argemiro de Figueiredo, proferido durante debate no processo constituinte 

da Constituição de 1946 (no qual foi defendido que, assim como as condições de elegibilidade, 

as causas de inelegibilidades deveriam ser tratadas taxativamente pela Constituição), é ilógico 

permitir que o casuísmo de Lei Complementar possa ampliar o rol de inelegibilidades. Segundo 

José Afonso, o rol de inelegibilidades é mais importante do que o rol de elegibilidades, uma 

vez que trata de restrições ao exercício dos direitos políticos, direitos de cidadania, que são 

fundamentais. 

 

2.3.1 Inelegibilidade relativa limitadora de terceiro mandato subsequente 

 

Como primeira hipótese de inelegibilidade relativa, temos as circunstâncias 

impeditivas de elegibilidade decorrentes do limite constitucional a uma única reeleição 

subsequente e consecutiva. Conforme art. 14, parágrafo 5o, após alteração da Emenda 

Constitucional no 16, de 1997: “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 subsequente”. Dessa forma, a inelegibilidade surge 

limitando um terceiro mandato subsequente e sucessivo. 

Em caso de sucessão ou substituição, passará o sucessor ou substituto a exercer a 

função política de chefe do Poder Executivo como se eleito fosse, possuindo exercício pleno 

do cargo. Dessa forma, contará o período em que estiver no cargo como um mandato. 

Assim, o Vice-Presidente da República, Vice-Governador de Estado ou do Distrito 

Federal, Vice-Prefeito Municipal que tenha substituído definitivamente titular, que foi reeleito, 

foi firmado o entendimento na Resolução no 20.889, de 9 de outubro de 2001, ser possível a 

candidatura à reeleição do Vice, mesmo que tenha chegado ao cargo de Chefe do Executivo por 

meio de sucessão, independentemente do outrora titular já ter sido reeleito ou não. De acordo 

com o Ministro Fernando Neves:  

 

 

Caso a substituição seja em caráter definitivo, ocorrerá sucessão. Nesta 

hipótese, o vice passará à titularidade do cargo pela primeira vez, mesmo que 

seu mandato se restrinja ao restante do período de mandato do sucedido.  



21 
 

 

O sucessor poderá também se valer do instituto da reeleição, uma vez que a 

Constituição Federal não exige ter o titular chegado ao cargo por eleição, 

podendo tê-lo feito por sucessão. O que importa é que seja o seu primeiro 

mandato como titular.  

O fato de estar em seu segundo mandato de vice é irrelevante, pois sua 

reeleição se deu como tal, isto é, ao cargo de vice.  

Desse modo, entendo que o vice, tendo ou não sido reeleito, se suceder o 

titular, que também pode ou não ter sido reeleito, poderá se candidatar à 

reeleição por um período subsequente.  

Caso o sucessor postule eleger-se a cargo diverso, deverá obedecer ao disposto 

no § 6o do art. 14 da Constituição Federal. 

(Tribunal Superior Eleitoral, CONSULTA nº 689 - /DF, Resolução nº 20889 

de 9/10/2001, Relator(a) Min. FERNANDO NEVES, Publicação: DJ - Diário 

de Justiça, Data 14/12/2001). 

 

 

Ainda, Chefe do Executivo reeleito, não poderá se candidatar ao cargo de vice no pleito 

eleitoral seguinte: 

 

 

Titular. Poder Executivo. Reeleição. Mandato subsequente. Candidatura. 

Vice. 

1. O titular de cargo do Poder Executivo que se reelegeu em um segundo 

mandato subsequente não pode se candidatar a vice, mesmo tendo se 

desincompatibilizado, por renúncia, nos seis meses anteriores à eleição a que 

pretende concorrer, porque isso poderia resultar no exercício de um terceiro 

mandato sucessivo, o que é expressamente vedado pela Constituição da 

República. Precedente: Consulta no 689. 

2. Os vices que substituíram os titulares, seja em um primeiro mandato ou já 

reeleitos, poderão se candidatar à titularidade do cargo do Poder Executivo, 

desde que a substituição não tenha ocorrido nos seis meses anteriores ao 

pleito. Havendo o vice – reeleito ou não – sucedido o titular, poderá se 

candidatar à reeleição, como titular, por um único mandato subsequente. 

3. Conforme dispõe a Res./TSE no 20.114, de 10.3.1998, relator Ministro Néri 

da Silveira, “o titular de mandato executivo que renuncia, se eleito para o 

mesmo cargo, vindo, assim, a exercê-lo no período imediatamente 

subsequente, não poderá, entretanto, ao término desse novo mandato, pleitear 

reeleição, porque, do contrário, seria admitir-se, contra a letra do art. 14, § 5o, 

da Constituição Federal, o exercício do cargo em três períodos consecutivos”. 

(Tribunal Superior Eleitoral, CONSULTA nº 710 - /DF, Resolução nº 21026 

de 12/03/2002, Relator(a) Min. FERNANDO NEVES, Publicação: DJ - 

Diário de Justiça, Data 21/06/2002). 

 

 

Também não poderá se candidatar a mandato subsequente em outro ente federativo 

para o mesmo cargo de Chefe do Executivo após ter sido reeleito. Cabe ressaltar que o tema 

ainda é controverso, sem uma definição clara dos tribunais eleitorais. 



22 
 

 

 

 

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2008. REGISTRO CANDIDATURA. 

PREFEITO. CANDIDATO À REELEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE 

DOMICÍLIO PARA OUTRO MUNICÍPIO. FRAUDE CONFIGURADA. 

VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 5º DO ART. 14 DA CB. 

IMPROVIMENTO. 

 1. Fraude consumada mediante o desvirtuamento da faculdade de transferir-

se domicílio eleitoral de um para outro Município, de modo a ilidir-se a 

incidência do preceito legal disposto no § 5º do artigo 14 da CB. 

 2. Evidente desvio da finalidade do direito à fixação do domicílio eleitoral. 

 3. Recurso a que se nega provimento. 

(Recurso Especial Eleitoral nº 32507, Acórdão de 17/12/2008, Relator(a) Min. 

EROS ROBERTO GRAU, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 

17/12/2008).  
 

 

 

Se, durante segundo mandato subsequente (ou seja, após reeleição), ocorrer a cassação 

do mandato, não poderá o Chefe do Executivo se candidatar no pleito seguinte para o mesmo 

cargo no mesmo município (divergindo, nesse ponto do julgado anteriormente apresentado, 

possibilitando a candidatura em município diverso), conforme consulta no 1.446, do Tribunal 

Superior Eleitoral. 

 

 

CONSULTA. ELEIÇÕES 2008. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 

REELEIÇÃO. CASSAÇÃO NO CURSO DO SEGUNDO 

MANDATO.CANDIDATAR-SE AO MESMO CARGO NO MESMO 

MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO MANDATO. 

CONFIGURAÇÃO.  

1. Prefeito reeleito em 2004, que teve seu mandato cassado no curso deste 

segundo mandato, fica impedido de se candidatar para o mesmo cargo e no 

mesmo município, no pleito de 2008, uma vez que tal hipótese configura um 

terceiro mandato consecutivo, vedado pelo § 5º do art. 14 da CF. Precedentes. 

2. Consulta respondida negativamente. 

(Tribunal Superior Eleitoral, CONSULTA nº 1446 - /DF, Resolução nº 22827 

de 03/06/2008, Relator(a) Min. EROS ROBERTO GRAU, Publicação: DJ - 

Diário de Justiça, Data 24/06/2008). 
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2.3.2 Inelegibilidade relativa decorrente da ausência de desincompatibilização 

 

O art. 14, § 6o, da Constituição Federal, prevê que 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. Institui, portanto, o 

instituto da desincompatibilização onde, nas palavras de Pedro Lenza, “o candidato (cidadão) 

se desvencilha de alguma circunstância que o impede de exercer a sua capacidade eleitoral 

passiva, ou seja, de eleger- se para determinado cargo”11. 

Dessa forma, deverá, o candidato em questão, que esteja no exercício de um dos cargos 

eletivos mencionados, renunciar no prazo estabelecido sob pena de ser inelegível. 

Caso concorram ao mesmo cargo, isto é, reeleição, não há incidência da 

desincompatibilização, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 1805-MC/DF (grifos nossos): 

 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 14, § 5º, da Constituição, na 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 16/1997. 3. Reeleição do 

Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e 

dos Prefeitos, bem como dos que os hajam sucedido ou substituído no curso 

dos mandatos, para um único período subseqüente. 4. Alegação de 

inconstitucionalidade a) da interpretação dada ao parágrafo 5º do art. 14 da 

Constituição, na redação da Emenda Constitucional nº 16/1997, ao não exigir 

a renúncia aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito, para o 

titular concorrer à reeleição; b) do § 2º do art. 73 e do art. 76, ambos da Lei nº 

9.504, de 30.7.1997; c) das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral nºs 

19.952, 19.953, 19.954 e 19.955, todas de 2.9.1997, que responderam, 

negativamente, a consultas sobre a necessidade de desincompatibilização dos 

titulares do Poder Executivo para concorrer à reeleição. 5. Não conhecimento 

da ação direta de inconstitucionalidade, no que concerne às Resoluções 
referidas do TSE, em respostas a consultas, porque não possuem a natureza de 

atos normativos, nem caráter vinculativo. 6. Na redação original, o § 5º do art. 

14 da Constituição era regra de inelegibilidade absoluta. Com a redação 

resultante da Emenda Constitucional nº 16/1997, o § 5º do art. 14 da 

Constituição passou a ter a natureza de norma de elegibilidade. 7. Distinção 

entre condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade. 8. Correlação 

entre inelegibilidade e desincompatibilização, atendendo-se esta pelo 

afastamento do cargo ou função, em caráter definitivo ou por licenciamento, 

conforme o caso, no tempo previsto na Constituição ou na Lei de 

Inelegibilidades. 9. Não se tratando, no § 5º do art. 14 da Constituição, na 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 16/1997, de caso de 

                                                           
11 LENZA, Pedro. Op. Cit. P. 1133. 
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inelegibilidade, mas, sim, de hipótese em que se estipula ser possível a 

elegibilidade dos Chefes dos Poderes Executivos, federal, estadual, 

distrital, municipal e dos que os hajam sucedido ou substituído no curso 

dos mandatos, para o mesmo cargo, para um período subsequente, não 

cabe exigir-lhes desincompatibilização para concorrer ao segundo 

mandato, assim constitucionalmente autorizado. 10. Somente a 

Constituição poderia, de expresso, estabelecer o afastamento do cargo, no 

prazo por ela definido, como condição para concorrer à reeleição prevista 

no § 5º do art. 14, da Lei Magna, na redação atual. 11. Diversa é a 

natureza da regra do § 6º do art. 14 da Constituição, que disciplina caso 

de inelegibilidade, prevendo-se, aí, prazo de desincompatibilização. A 

Emenda Constitucional nº 16/1997 não alterou a norma do § 6º do art. 14 

da Constituição. Na aplicação do § 5º do art. 14 da Lei Maior, na redação 

atual, não cabe, entretanto, estender o disposto no § 6º do mesmo artigo, 

que cuida de hipótese distinta. 12. A exegese conferida ao § 5º do art. 14 da 
Constituição, na redação da Emenda Constitucional nº 16/1997, ao não exigir 

desincompatibilização do titular para concorrer à reeleição, não ofende o art. 

60, § 4º, IV, da Constituição, como pretende a inicial, com expressa referência 

ao art. 5º, § 2º, da Lei Maior. 13. Não são invocáveis, na espécie, os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, da isonomia ou do pluripartidarismo, 

para criar, por via exegética, cláusula restritiva da elegibilidade prevista no § 

5º do art. 14, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional nº 

16/1997, com a exigência de renúncia seis meses antes do pleito, não adotada 

pelo constituinte derivado. 14. As disposições do art. 73, § 2º, e 76, da Lei nº 

4.504/1997, hão de ser visualizadas, conjuntamente com a regra do art. 14, § 

5º, da Constituição, na redação atual. 15. Continuidade administrativa e 

reeleição, na concepção da Emenda Constitucional nº 16/1997. Reeleição e 

não afastamento do cargo. Limites necessários no exercício do poder, durante 

o período eleitoral, sujeito à fiscalização ampla da Justiça Eleitoral, a quem 

incumbe, segundo a legislação, apurar eventuais abusos do poder de 

autoridade ou do poder econômico, com as conseqüências previstas em lei. 

16. Não configuração de relevância jurídica dos fundamentos da inicial, para 

a concessão da liminar pleiteada, visando a suspensão de vigência, até o 

julgamento final da ação, das normas infraconstitucionais questionadas, bem 

assim da interpretação impugnada do § 5º do art. 14 da Constituição, na 

redação da Emenda Constitucional nº 16/1997, que não exige de Chefe de 

Poder Executivo, candidato à reeleição, o afastamento do cargo, seis meses 

antes do pleito. 17. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, tão-só, em 

parte, e indeferida a liminar na parte conhecida. 

(Supremo Tribunal Federal, AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE (liminar), no 1.805-/DF, de 26/03/1998, 

Relator(a) Min. NÉRI DA SILVEIRA, Publicação: DJ – Diario de Justiça, 
Data 14/11/2003). 

 

 

2.3.3 Inelegibilidade relativa decorrente de parentesco 

 

Outra hipótese de inelegibilidade relativa é encontrada no art. 14, § 7o, da Constituição 

Federal, sendo estabelecido: São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e 
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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. O objetivo de tal hipótese de inelegibilidade é evitar o domínio 

da política por determinadas famílias, criando verdadeiras dinastias políticas. José Afonso da 

Silva acertadamente aponta pequeno erro cometido pelo legislador constituinte, que refere à 

jurisdição do titular, ao invés de circunscrição eleitoral. Sobre o tema, o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Eros Grau firmou o seguinte entendimento: 

 

 

Ementa: Agravos Regimentais no Recurso Extraordinário. Inelegibilidade. 

Artigo 14, § 7o, da Constituição do Brasil. 

 1. O artigo 14, § 7o, da Constituição do Brasil, 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.  

Agravos Regimentais a que se nega provimento. 

(Supremo Tribunal Federal, AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO no 543117-/AM, de 24/06/2008, Relator(a) Min. EROS 

GRAU, Publicação: DJe – Diario de Justiça eletrônico, no 157, Data 

22/08/2008). 

 

 

Parentes podem concorrer nas eleições, desde que o titular do cargo tenha o direito à 

reeleição e não participe da disputa, e tenha se afastado seis meses antes do pleito, conforme 

Recurso Extraordinário 344.882 – BA12. Endossou-se assim a nova interpretação data à Sumula 

6 do Tribunal Superior Eleitoral após Emenda Constitucional 16, de 1997, no qual o cônjuge e 

os parentes do chefe do Executivo são elegíveis para o mesmo cargo do titular, quando este for 

reelegível e tiver se afastado definitivamente até 6 meses antes do pleito.  

Evita-se portanto a literalidade do art. 14, § 7o, que impediria a sucessão de parente ou 

cônjuge do chefe do Executivo, ainda que este possa se reeleger. 

Nesse caso, como bem aponta José Afonso da Silva:  

 

 

                                                           
12 Supremo Tribunal Federal, RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 344882-/BA, de 07/04/2003, Relator(a) Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, Publicação: DJe– Diario de Justiça, Data 06/04/2003. 
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O cônjuge e o parente inelegível ficam em posição incômoda, porque não são 

eles que estão na condição de desincompatibilização; nada podem fazer, por 

si, senão pressionar o cônjuge ou parente titular do cargo, para que renuncie a 

este, a fim de desvencilhá-los do embaraço.13 

 

 

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, conforme Súmula Vinculante 

18 do Supremo Tribunal Federal. Nessa hipótese, os condenados com trânsito em julgado, ou 

cuja condenação seja proferida por órgão colegiado, por terem desfeito ou simulado desfazer 

vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, ficarão 

inelegíveis pelo prazo de oito anos após a decisão que reconhecer a fraude (artigo 1o, inciso I, 

alínea n, da Lei Complementar no 64, de 1990). 

Em relação a parente de titular do Executivo de determinada circunscrição, que se 

candidate a mandato eletivo diverso na mesma circunscrição do Chefe do executivo, haverá o 

óbice da inelegibilidade relativa por motivos de parentesco, a menos que o chefe do Executivo 

renuncie até seis meses antes do pleito, conforme interpretação sistemática do art. 14, § 6o e 7o. 

Conforme Tribunal Superior Eleitoral: 

 

 

Agravo de instrumento. Prefeito falecido antes dos seis meses que 

antecederam o pleito. Candidaturas de cunhada e de irmão aos cargos de 

prefeito e de vice-prefeito. Elegibilidade. Interpretação dos §§ 5 e 7º p art. 14, 

da Constituição Federal.  

Subsistindo a possibilidade da reeleição do prefeito, para o período 

subsequente, seus parentes podem concorrer a qualquer cargo eletivo na 

mesma base territorial, desde que ocorra o falecimento ou afastamento 

definitivo do titular até seis meses antes das eleições.  

Hipótese em que o próprio titular poderia concorrer ao mesmo cargo, no pleito 

seguinte, não fosse seu falecimento no segundo ano do mandato, sendo 

legítimas as candidaturas da cunhada e do irmão aos cargos de prefeito e de 

vice-prefeito.  

Agravo e recurso especial providos. 

(Tribunal Superior Eleitoral, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 3043-/BA, 

de 27/11/2001, Relator(a) Min. JACY GARCIA VIEIRA, Publicação: DJ - 

Diário de Justiça, Data 08/03/2002, Página 191, RJTSE - Revista de 

Jurisprudência do TSE, Volume 13, Tomo 2, Página 139). 

 

 

                                                           
13 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. P. 392. 
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Por fim, Recurso Especial Eleitoral no 24.564, do Pará de 2004 do Tribunal Superior 

Eleitoral, ampliou o alcance de cônjuge, englobando também, concubina, companheira, e 

relacionamentos homoafetivos: 

 

 

REGISTRO DE CANDIDATO. CANDIDATA AO CARGO DE PREFEITO. 

RELAÇÃO ESTÁVEL HOMOSSEXUAL COM A PREFEITA REELEITA 

DO MUNICÍPIO. INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 7, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do que ocorre 

com os de relação estável, de concubinato e de casamento, submetem-se à 

regra de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7, da Constituição Federal. 

Recurso a que se dá provimento.  

(Tribunal Superior Eleitoral, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 24564-

/PA, de 01/10/2004, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, Publicação: PSESS 

- Publicado em Sessão, Data 01/10/2004, RJTSE - Revista de jurisprudência 

do TSE, Volume 17, Tomo 1, Página 234). 

 

 

  Com base em todos os entendimento expostos, ficou sacramentado na Resolução no 

21.608, de 2004 do TSE, art. 13, as seguintes hipóteses de inelegibilidade por motivos de 

parentesco: 

 

 

Art. 13. São inelegíveis: 

[...] 

II - 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, de território, ou 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, art. 14, § 7º); 

[...] 

§ 2º O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou 

por adoção, do prefeito são inelegíveis para sua sucessão, salvo se este, não 

tendo sido reeleito, se desincompatibilizar seis meses antes do pleito. 

§ 3º São inelegíveis a cargo diverso no mesmo município o cônjuge e os 

parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do 

prefeito já reeleito, salvo se este renunciar até seis meses antes das eleições. 

§ 4º A dissolução da sociedade conjugal, no curso do mandato, não afasta a 

inelegibilidade de que cuida o § 7º do art. 14 da Constituição da República 

(Resolução TSE n. 21.495, de 9.9.2003). 
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2.3.4 Inelegibilidade em razão do domicílio eleitoral 

 

A última hipótese de inelegibilidade relativa a ser analisada é a decorrente de motivos 

de domicílio. Tal hipótese, em verdade, é condição de elegibilidade, conforme art. 14, § 3o, IV, 

todavia, é explicada em capítulo referente às inelegibilidades por diversos autores. Caso o 

candidato não possua domicílio na circunscrição eleitoral em que se realiza o pleito eleitoral 

por um ano, carecerá de condição de elegibilidade, não podendo, portanto ser eleito. 

Objetiva-se portanto, que haja vinculação entre o possuidor de mandato eletivo com a 

comunidade do local que representa através de seu mandato. 

Em se tratando de transferência de domicílio eleitoral, conforme regramento previsto 

no artigo 55, inciso III, do Código Eleitoral, será necessário residência no novo domicílio por 

pelo menos três meses, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios 

convincentes. 

 

2.4 ARGUIÇÃO DA INELEGIBILIDADE 

 

Com relação ao momento de arguição da inelegibilidade, Thales Tácito Cerqueira e 

Camila A. Cerqueira indicam que sendo a inelegibilidade de origem constitucional, ela poderá 

ser arguida a qualquer tempo. Exemplo: analfabetismo (art. 14, § 4º, da CF/88). Dessa forma, 

conforme preceitua Thales e Camila, a ação de impregnação de registro de candidatura, pode 

ser levantado na Ação de impregnação de mandato eletivo ou no recurso contra a diplomação, 

por exemplo, pois não há preclusão. Já as de origem infraconstitucional deverão ser arguidas 

no momento estipulado, sob pena de preclusão14. 

Situação excepcional, é o caso tratado no Recurso Especial Eleitoral no 15.107, de 

1998, do Tribunal Superior Eleitoral, em que se julgou improcedente ação anulatória de decisão 

da câmara municipal que rejeitou as contas de candidato (art. 1o, inciso I, alínea g, da Lei 

Complementar no 64, de 1990). Nessa situação, o Tribunal Superior Eleitoral admitiu a 

discussão de tal inelegibilidade no recurso contra a diplomação. Confira a Ementa: 

                                                           
14 CERQUEIRA, Thales Tácito; CERQUEIRA, Camila Albuquerque. Direito eleitoral esquematizado. 1. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. P. 108-109. 
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RECURSO ESPECIAL - RECURSO CONTRA EXPEDICAO DE 

DIPLOMA - ART. 262, I, DO CODIGO ELEITORAL - TRANSITO EM 

JULGADO DE DECISAO QUE JULGOU IMPROCEDENTE ACAO 

ANULATORIA DA DECISAO DA CAMARA MUNICIPAL QUE 

REJEITOU AS CONTAS DO RECORRENTE OCORRIDO APOS AS 

ELEICOES E ANTERIORMENTE A DIPLOMACAO.  

SE A INELEGIBILIDADE SURGIR PELA OCORRENCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE AO REGISTRO DO CANDIDATO, MESMO NAO SE 

CUIDANDO DE MATERIA CONSTITUCIONAL, NAO HA FALAR-SE 

EM PRECLUSAO DA REFERIDA INELEGIBILIDADE QUANDO 

INVOCADA NO RECURSO CONTRA A DIPLOMACAO.  

INELEGIBILIDADE OPONIVEL A CANDIDATO ELEITO MEDIANTE 

RECURSO CONTRA A DIPLOMACAO.  

RECURSO NAO CONHECIDO. 

(Tribunal Superior Eleitoral, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 15107-

/MG, de 24/03/1998, Relator(a) Min. JOSÉ EDUARDO RANGEL 

ALCKMIN, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 15/5/1998, Página 98, 

RJTSE - Revista de Jurisprudência do TSE, Volume 10, Tomo 02, Página 

191). 

 

 

2.5 SITUAÇÕES ESPECIAIS DE FILIAÇÃO E ELEGIBILIDADE 

 

Importante ressaltar as situações especiais dos militares, membros do ministério 

público, do judiciário e do tribunal de contas, bem como dos ocupantes de cargos e funções de 

confiança do Chefe do Executivo e ocupantes de cargos efetivos, que possuem condições 

particulares de filiação e elegibilidade. 

 

2.5.1 Militares 

 

Em relação aos militares, se alistável, será elegível, desde que atendidas certas 

circunstâncias. Conforme art. 14, § 8o, caso o militar conte com menos de dez anos de serviço, 

ele deverá afastar-se da atividade. De outro giro, possuindo mais de dez anos de tempo de 

serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da 

diplomação, para a inatividade. 
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Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o afastamento previsto no art. 

14, § 8o, inciso I, para militares com menos de dez anos de serviço, deve ser considerado como 

afastamento definitivo, sendo o militar desligado da organização a qual se vincula15. 

Ainda com relação aos militares, estabelece a Resolução no 21.608, de 2004 do TSE, 

em seu artigo 14, § 1o, que a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso V (filiação 

partidária), da Constituição da República, não é exigível ao militar da ativa que pretenda 

concorrer a cargo eletivo, bastando o pedido de registro de candidatura, após prévia escolha em 

convenção partidária. 

Sendo o militar da reserva remunerada, a filiação deverá ser deferida um ano antes do 

pleito, seguindo o mesmo regramento relativo aos civis. 

Conforme art. 98, parágrafo único, do Código Eleitoral, o Juízo ou Tribunal que deferir 

o registro de militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a decisão à autoridade 

a que o mesmo estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido, quando lançar a 

candidatura. 

Em se tratando de militar comandante deve se desincompatibilizar, conforme os prazos 

estabelecidos na Lei Complementar no 64, de 1990. 

Com relação aos bombeiros, caso seja bombeiro militar, seguirá as regras previstas aos 

militares, e sendo bombeiro civil, seguirá os regramentos civis. 

 

2.5.2 Ocupantes de cargo ou função de confiança ou de funções efetivas 

 

Com relação aos que ocupam cargo ou função de confiança do Chefe do poder 

Executivo, de acordo com José Afonso da Silva16, estes deverão, em regra exonerar-se de seus 

cargos ou funções, de modo a se desincompatibilizar-se para o pleito eleitoral. 

Já os agentes que ocupam funções efetivas, como agente da polícia, servidor do 

Ministério Público, basta o licenciamento, ou qualquer medida que comprove a desvinculação 

do cargo ou função, como férias. 

                                                           
15 Recurso Extraordinário no 279469-/RS, relator Min. Maurício Côrrea. Publicado no Diário de Justiça 

Eletrônico no 117 em 20/06/2011. 
16 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. P. 392-393. 
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2.5.3 Membros do Ministério Público 

 

Com relação aos membros do Ministério Público, o entendimento atual é o de não ser 

possível mais concorrer a cargo eletivo, por força do art. 128, § 5o, inciso II, alínea e, com 

redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. Todavia, de acordo Thales Tácito 

Cerqueira e Camila A. Cerqueira, todos que ingressaram no Ministério Público anteriormente 

à tal Emenda possuem direito adquirido (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal), em 

virtude da redação anterior, que apesar de proibir o exercício de atividade político-partidária, 

com as mesmas palavras usadas na redação atual, possuía expressão “salvo exceções previstas 

na lei”, suprimida pela Emenda Constitucional17. 

Thales Tácito Cerqueira e Camila A. Cerqueira apontam ainda que antes da 

Constituição Federal de 1988, prevalecia o disposto no art. 29, § 3o, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, no qual admitia, ao membro do Ministério Público que ingressasse 

da promulgação da Constituição a possibilidade de optar pelo regime anterior, no que respeita 

às garantias e vantagens. 

Aos membros do Ministério Público da União, a Lei orgânica do Ministério Público 

da União (Lei complementar no 75, de 1993), no artigo 281, parágrafo único, prevê que o direito 

de opção pôde ser feito dentro de dois anos, contados a partir da promulgação da Lei 

Complementar. 

Sobre o tema, importante colacionar julgado do Supremo Tribunal Federal, no qual 

decidiu-se que o Membro do Ministério Público que ingressou anteriormente à Emenda 

Constitucional no 45, de 2004, não possui direito adquirido ao regime jurídico anterior, mas tão 

somente direito à recandidatura, caso já exercesse mandato eletivo, previsto no artigo 14, § 5o, 

da Constituição Federal. Conforme voto do Ministro Eros Grau na matéria (Recurso 

Extraordinário no 597.994, de 04/06/2009, publicado no Diário de Justiça eletrônico, no 162, 

em 28/08/2009):  

 

 

Naquele momento, da reeleição, independentemente da fundamentação em 

direito adquirido, a qual também é bastante razoável, ela havia direito à 

reeleição nos termos do § 5o do artigo 14 da Constituição. [...].  

                                                           
17 CERQUEIRA, Thales Tácito; CERQUEIRA, Camila Albuquerque. Op. Cit. P. 104. 
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Ocorre que estamos diante de uma situação especial, porque não há regra de 

transição. Essa é a questão. E eu não posso ler a Constituição admitindo que 

exista uma contradição entre os preceitos. A Constituição não contém 

contradições; ela tem de ser interpretada na sua totalidade – e por isso eu 

insisto, talvez até de modo exagerado, nisso -, eu tenho de interpretá-la no seu 

todo. [...].  

Nesse voto que eu dei lá no TSE, mencionei um mandado de segurança em 

que se examinava exatamente a ausência de regras de transição. [...].  

 

 

 

Após, o Ministro Eros Grau menciona em voto que proferiu no referido no Tribunal 

Superior Eleitoral o seguinte trecho: 

 

 

A recorrida não há, efetivamente, direito adquirido a, enquanto membro do 

Ministério Público, candidatar-se ao exercício de novo mandato político. O 

que lhe socorre é o direito, atual – não adquirido no passado, mas atual --, a 

concorrer a nova reeleição e ser reeleita, afirmado pelo artigo 14, § 5o da 

Constituição do Brasil. 

  

 

 

Em relação à filiação partidária, caso o membro do Ministério Público pretenda 

concorrer a mandato ou cargo eletivo em pleito eleitoral futuro, deverá se afastar de suas 

funções até seis meses antes do pleito, a depender do cargo a que concorre, conforme art. 1o, 

inciso II, alínea j, e inciso IV, alínea b, da Lei Complementar no 64, de 1990. Foi esse o 

entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução no 22.095, de 2005: 

 

 

CONSULTA. MATÉRIA ELEITORAL. DISCIPLINA. CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FILIAÇÃO 

PARTIDÁRIA. CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. 

ADVENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004. VEDAÇÃO. 

I- Compete ao TSE responder às consultas que lhe forem feitas em tese, por 

autoridade federal ou entidade representativa de âmbito nacional, acerca de 

tema eleitoral “(...) do próprio Código, de legislação esparsa ou da 

Constituição Federal” (Precedente: Cta no 1.153/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 

DJ de 26.8.2005). 

II- Os membros do Ministério Público da União se submetem à vedação 

constitucional de filiação partidária, dispensados, porém, de cumprir o prazo 

de filiação fixado em lei ordinária, a exemplo dos magistrados, devendo 

satisfazer tal condição de elegibilidade até seis meses antes das eleições, de 
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acordo com o art. 1o, inciso II, alínea j, da LC no 64/90, sendo certo que o 

prazo de desincompatibilização dependerá do cargo para o qual o candidato 

concorrer. 

III- Não se conhece de questionamentos formulados em termos amplos. 

IV- A aplicação da EC no 45/2004 é imediata e sem ressalvas, abrangendo 

tanto aqueles que adentraram nos quadros do Ministério Público antes, como 

depois da referida emenda à Constituição. 

(Tribunal Superior Eleitoral, CONSULTA nº 1154 - /DF, Resolução nº 22095, 

de 04/10/2005, Relator(a) Min. CESAR ASFOR ROCHA, Publicação: DJ - 

Diário de Justiça, folha 89, Data 24/10/2005). 

 

 

2.5.4 Magistrados e membros de Tribunais de Contas 

 

 Com relação aos magistrados e membros de Tribunais de Contas, possuem 

vedação constitucional ao exercício de atividades político-partidárias, e dessa forma, enquanto 

vinculados ao cargo, não poderão se filiar, e portanto, não poderão ser eleitos, conforme artigo 

95, parágrafo único, inciso III, e artigo 73, § 3o, e 75, todos da Constituição Federal. 
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3 SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS 

 

3.1 CONCEITUAÇÃO 

 

As hipóteses de suspensão de direitos políticos são previsões temporárias realizadas 

pelo constituintes em que, por ocasião de causa superveniente, o outrora cidadão portador de 

direitos políticos se verá, durante a manutenção da causa que deu ensejo à suspensão, privado 

de seus direitos políticos.  

Conforme exposto no capítulo 1 desse trabalho, as causas suspensivas de direitos 

políticos, para o presente trabalho, são as seguintes: a) incapacidade civil absoluta (art. 15, 

inciso II, da Constituição Federal); b) condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos (art. 15, inciso III, da Constituição Federal); c) improbidade 

administrativa, nos termos do art. 37, § 4o, da Constituição Federal (art. 15, inciso V, da 

Constituição Federal); d) a recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta ou de prestação 

alternativa (art. 15, inciso IV, da Constituição Federal); e e) Opção pelo exercício dos direitos 

políticos em Portugal feita por brasileiro beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e 

Consulta (no Brasil Decreto no 3927, de 2001) (em Portugal, Decreto-Lei no 154, de 2003). 

 

3.2 INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA (ARTIGO 15, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL) 

 

Como primeira hipótese de suspensão dos direitos políticos a ser analisada, a 

incapacidade civil absoluta, presente no art. 15, inciso II de nossa Carta Magna, consiste em 

limitadora para o exercício dos atos da vida política, uma vez que a capacidade civil é requisito 

para a manutenção da capacidade política. Até final do ano de 2015, eram considerados 

absolutamente incapazes, além dos menores de dezesseis anos:  

a) os que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática dos atos, e 

b) os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
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Em relação à incapacidade civil absoluta decorrente de enfermidade ou deficiência 

mental, lecionava Carlos Roberto Gonçalves sobre o tema: 

 

 

A fórmula genérica empregada pelo legislador abrange todos os casos de 

insanidade mental, provocada por doença ou enfermidade mental congênita 

ou adquirida, como a oligofrenía e a esquizofrenia, por exemplo, bem como 

por deficiência mental decorrente de distúrbios psíquicos, desde que em grau 

suficiente para acarretar a privação do necessário discernimento para a prática 

dos atos da vida civil18.   

 

 

Para que ocorresse o reconhecimento jurídico da incapacidade absoluta, era necessário 

a realização do procedimento de interdição, e a partir da interdição os atos praticados pelo 

interdito sem o consentimento do curador eram considerados nulos. Dessa forma, os intervalos 

de lucidez eram desconsiderados. 

Já em se tratando de causa transitória, estas eram as causas que, mesmo não sendo 

permanentes, impossibilitavam a manifestação do arbítrio do indivíduo. Exemplificando uma 

causa transitória, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald ilustram: “Um bom exemplo 

de incapacidade absoluta por este motivo é a pessoa que, mesmo temporariamente, está 

internada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, não tendo condições de manifestar vontade” 

(página 344). 

Todavia, com o advento da Lei no 13.146, de julho de 2015, que entrou em vigor no 

dia 2 de Janeiro de 2016, e instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a teoria da 

incapacidades sofreu importante alterações.  

Em relação à incapacidade civil absoluta, foram revogados todos os incisos do artigo 

3o do Código Civil, bem como a redação do caput foi alterada passando a ter a seguinte 

formulação: “Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil 

os menores de 16 (dezesseis) anos”. Dessa forma, deixaram de existir as hipóteses de 

                                                           
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 1: parte geral. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

P. 113. 
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incapacidade civil absoluta decorrentes de causas transitórias, enfermidades ou deficiências 

mentais. Nas palavras de Flávio Tartuce: 

 

 

Em suma, não existe mais, no sistema privado brasileiro, pessoa 

absolutamente incapaz que seja maior de idade. Como consequência, não há 

que se falar mais em ação de interdição absoluta no nosso sistema civil, pois 

os menores não são interditados. Todas as pessoas com deficiência, das quais 

tratava o comando anterior, passam a ser, em regra, plenamente capazes para 
o Direito Civil, o que visa a sua plena inclusão social, em prol de sua 

dignidade.19 

 

 

Além disso, com relação ao exercício dos direitos políticos, estabelece o artigo 76 do 

mencionado Estatuto:  

 

 

Art. 76.  O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os 

direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições 

com as demais pessoas. 

§ 1o À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser 

votada, inclusive por meio das seguintes ações: 

I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os 

equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e 

de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seções eleitorais 

exclusivas para a pessoa com deficiência; 

II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar 

quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio 

do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado; 

III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral 

obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, 

pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei; 

IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que 

necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja 

auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. 

 

 

Importante ressaltar a exceção ao sigilo do voto estabelecido no inciso IV, 

transformando em lei entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição 

de 2014, conforme Resolução no 23.399, de dezembro de 2013, na qual estabelecia no artigo 

                                                           
19 http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI224217,21048-

Alteracoes+do+Codigo+Civil+pela+lei+131462015+Estatuto+da+Pessoa+com 
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90: “O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser auxiliado por pessoa 

de sua confiança, ainda que não o tenha requerido antecipadamente ao Juiz Eleitoral”. 

Voltando ao tema, conforme a nova lógica, na qual, em respeito ao princípio da 

igualdade se reconhece que deficiências, intelectuais, mentais, físicas ou sensoriais não afetam 

a capacidade de fato, a incapacidade civil absoluta presente no artigo 15, inciso II, perde, pelo 

menos em uma análise superficial, o sentido de existência como causa de suspensão de direitos 

políticos, uma vez que, a única hipótese de incapacidade civil absoluta atualmente prevista é 

em caso de menores de dezesseis anos, que ainda, por conta da idade, não adquiriram direitos 

políticos, portanto, não há que se falar em suspensão do que nunca se teve. 

Ocorre que, em que pese a nobre intenção do legislador em criar uma sociedade mais 

justa em acolhedora ao portadores de deficiência, não é razoável que o portador de deficiência 

que não consiga exprimir sua vontade possa continuar votando e, até, disputando eleições.  

A própria lógica constitucional procura excluir do processo político-eleitoral todos 

aqueles que ainda não possuem a capacidade para a prática dos atos da vida política, e portanto, 

não é ideal a participação em pleitos eleitorais de portadores de deficiência incapazes de praticar 

os atos da vida política. 

Uma solução possível é a interpretação conjunta dos artigos 15, inciso II, da 

Constituição Federal, com os artigos 4o, inciso III, e 1767, inciso I, ambos do Código Civil. 

Essa é uma problemática nova que se impõe aos estudiosos dos direitos políticos, cuja 

solução ainda não está clara. De qualquer modo, tal inovação legislativa será interpretada à luz 

de princípios da Constituição Federal, e portanto, por mais que a alteração legislativa deixe por 

ora prejudicado o artigo 15, inciso II, da Constituição Federal, a manutenção de uma hipótese 

que exclua da participação política os incapazes é, infelizmente, necessária, não bastando mera 

mudança legislativa para solucionar problema fático. 

Em se tratando de deficiência que não impeça a manifestação da vontade, mas que a 

torne impossível ou extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, tais 

obrigações terão caráter facultativo, conforme a já mencionada Resolução no 21.920 de 2004 

do Tribunal Superior Eleitoral. 
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3.3 CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO, ENQUANTO 

DURAREM SEUS EFEITOS (ART. 15, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 

A condenação criminal transitada em julgado já era considerada, à época da 

Constituição de 1946, como causa de suspensão de direitos políticos, conforme artigo 135, §1o, 

inciso II. Entende-se por condenação criminal transitada em julgado aquela condenação que já 

não é passível de alteração por via recursal. 

A partir do momento em que ocorrer o transito em julgado da sentença condenatória, 

os direitos políticos serão suspensos. Dessa forma, o artigo 15, III da Constituição Federal é 

autoaplicável, sendo esse o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 179.502-6/SP. 

Conforme aponta pelo atual Ministro Zavascki em artigo sobre direitos políticos, “A suspensão 

dos direitos políticos não é pena acessória, e sim consequência da condenação criminal: opera-

se automaticamente, independentemente de qualquer referência na sentença.”20 

Por força do artigo 18 da Resolução no 113, de 20 de abril de 2010, do Conselho 

Nacional de Justiça, que disciplinam a comunicação da causa de suspensão dos direitos políticos 

pelos juízes e tribunais à Justiça Eleitoral, deverá o juiz do processo de conhecimento expedir 

ofícios ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado 

para aplicação do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. 

Em se tratando de suspensão condicional da pena, sursis, no mencionado Recurso 

Extraordinário, foi firmado o entendimento a favor da manutenção da suspensão dos direitos 

políticos mesmo nos casos de suspensão da execução da sanção penal, entendendo que o 

fundamento da suspensão dos direitos políticos não está no aprisionamento do condenado, mas 

sim em um fundamento ético de reprovação da conduta, que dura até a extinção da pena (e em 

alguns casos, poderá após a extinção da pena, existir causa de inelegibilidade, conforme Lei 

Complementar 64, de 1990). Os efeitos da condenação persistem no prazo do sursis. Conforme 

voto do Relator Ministro Moreira Alves:  

 

 

Observo, por outro lado, que se a condenação criminal a que se refere o artigo 

15, inciso III, da Constituição tivesse sua ratio, na circunstância de que o 

                                                           
20 ZAVASCKI, Teori Albino. Direitos políticos: perda, suspensão e controle jurisdicional. Revista de 

Informação Legislativa no 123. Julho/setembro 1994. P. 180. 
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recolhimento do preso inviabilizaria o exercício dos direitos políticos, não 

exigiria esse dispositivo constitucional – e o fez expressamente, ao contrário 

do que ocorria nas demais Constituições Republicanas que tivemos – o  

trânsito em julgado dessa condenação, pois a mesma ratio se aplicaria às 

prisões que se admitem antes da ocorrência do trânsito em julgado da 

condenação criminal. Por ser ética essa ratio é que PONTES DE MIRANDA, 

na passagem que anteriormente citei, salientava, diante do silêncio, a 

propósito, da Constituição de 1967, que a condenação criminal a que ela se 

referia para a suspensão dos direitos políticos deveria transitar em julgado: “o 

fundamento é ético; em consequência, é preciso o trânsito em julgado. 

(Supremo Tribunal Federal, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, no 179502-

/SP, de 31/05/1995, Relator(a) Min. MOREIRA ALVES, Publicação: DJ – 

Diário de Justiça, Data 08/09/1995). 

 

 

Mais recentemente, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 

577.012/MG, manteve-se o fundamento ético da suspensão: 

 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO 

EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM 

JULGADO. ART. 15, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

CONSEQUÊNCIA QUE INDEPENDE DA NATUREZA DA SANÇÃO. 

RECURSO IMPROVIDO. 

I - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não 

impede a suspensão dos direitos políticos.  

II - No julgamento do RE 179.502/SP, rel. min. Moreira Alves, firmou-se o 

entendimento no sentido de que não é o recolhimento do condenado à prisão 

que justifica a suspensão de seus direitos políticos, mas o juízo de 

reprovabilidade expresso na condenação. 

III – Agravo regimental improvido. 

(Supremo Tribunal Federal, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO no 577012-/MG, de 09/11/2010, Relator(a) Min. 

RICARDO LEVANDOWSKI, Publicação: DJe – Diário de Justiça eletrônico, 

no 56, Data 25/03/2011). 

 

 

Além disso, leciona José de Afonso Silva acerca do tema:  

 

 

[...] a suspensão de direitos políticos constitui uma das penas restritivas de 

direitos, às quais não se estende a suspensão condicional da pena (CP, arts. 
43, II, 47,1, e 80). Se é assim, o benefício da suspensão condicional da pena 

não interfere com a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação 
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criminal. Vale pelo tempo que o juiz determinou, independentemente da 

observância ou não daquela.21 

 

 

Seguindo esse raciocínio, também ocorrerá a suspensão dos direitos políticos em caso 

de condenação por pena de multa, permanecendo os direitos políticos suspensos até o 

pagamento da sanção penal. 

Com relação à suspensão condicional do processo, bem como aos demais institutos 

despenalizadores previstos na Lei no 9099, de 1995, lecionam Thales Tácito Cerqueira e Camila 

A. Cerqueira: 

 

 

Suspensão condicional do Processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95, que é uma 

exceção ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública), deverá ser 

considerado elegível, pois trata-se de um instituto despenalizador, em que não 

há pena, mas, sim, “alternativa à pena”; logo, não há que se falar em 

condenação criminal e suspensão dos direitos políticos. Isso também ocorre 

no tocante aos demais institutos da Lei dos Juizados Especiais Criminais (art. 

74 — composição civil dos danos; art. 76 — transação penal, que é a única 

exceção ao princípio da legalidade ou obrigatoriedade da ação penal pública; 

e art. 88 — representação nos crimes de lesão corporal dolosa leve e culposa, 

salvo na Justiça Militar). 22 

 

 

A suspensão condicional do processo, em verdade, não realiza análise de 

culpabilidade. Não há, portanto julgamento de mérito. O que ocorre, ao final da suspensão 

condicional do processo, com o cumprimento de todas as condições estipuladas, é a extinção 

da punibilidade.  

Em relação a transação penal, Marco Ramayana aduz:  

 

 

[...] a aplicação e aceitação da transação penal não importam na suspensão dos 

direitos políticos, porque a natureza da sentença não é condenatória própria 

nem imprópria. No dizer sempre expressivo da doutrinadora Ada Pellegrini 

Grinover, a sentença é simplesmente "homologatória" da transação. 

Outrossim, a decisão é inquestionavelmente uma sentença, que faz coisa 

                                                           
21 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. P. 385. 
22 CERQUEIRA, Thales Tácito; CERQUEIRA, Camila Albuquerque. Op. Cit. P. 127. 
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julgada material, acarretando um título executivo penal. Trata-se de sentença 

sem natureza jurídica condenatória.23 

 

 

Em se tratando de condenação decorrente de prática de contravenção penal, por não 

ter sido feito qualquer exceção pelo constituinte ocorrerá, também nessa hipótese, a suspensão 

dos direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da sentença. 

Além disso como decorrência lógica de todo o exposto, não há a necessidade, 

conforme se extrai da súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral, para se readquirir os direitos 

políticos outrora suspensos, de reabilitação criminal, procedimento declaratório regulado pelos 

artigos 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal, na qual se exige o 

decurso de dois anos contados a partir da data do cumprimento ou extinção da pena. 

Acerca desse tema, pontua Zavascki: “exigir-se a reabilitação significaria prolongar a 

suspensão por mais dois anos além do prazo previsto pelo constituinte.”24 

Com relação à suspensão dos direitos políticos de Deputados Federais e Senadores em 

decorrência de condenação criminal transitada em julgado, e eventual perda de mandato, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos revela um tema bastante controverso, 

ocasionando constantes mudanças de entendimento, em virtude da regulação existente no artigo 

55, inciso VI da Constituição, considerada já na análise da auto aplicabilidade do art. 15, inciso 

III, no Recurso Extraordinário 179.502-6/SP, como uma exceção à auto aplicabilidade da regra 

geral prevista no artigo 15. Na época, o Ministro Moreira Alves apontou o seguinte 

entendimento: 

 

 

É certo  – como observou o Ministro Sepúlveda Pertence – que, na 

Constituição atual, há um complicador, a ser levado em conta para a 

interpretação desse artigo 15, III: a separação feita, no artigo 55, que trata das 

causas de perda de mandato parlamentar, entre a perda ou suspensão dos 

direitos políticos (inciso IV) e a condenação criminal em sentença transitada 

em julgado (inciso VI), daí decorrendo, ainda, que, quanto à primeira, a perda 

do mandato será simplesmente declarada pela Mesa da Câmara dos Deputados 

ou Senado, ao passo que, com referência à segunda, será ela decidida por voto 

secreto e maioria absoluta.  

[...] No caso, o complicador introduzido pelo artigo 55 da atual Constituição 

gerou, apenas, um conflito de normas entre esse dispositivo e o artigo 15, III, 

                                                           
23 RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral. 10 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. P. 67 
24 ZAVASCKI, Teori Albino. Op. Cit. P. 181 



42 
 

 

pela inconciabilidade que há entre a generalidade do preceito desse artigo 15, 

III, e a especialidade das normas contidas no citado artigo 55. O que há é uma 

antinomia do tipo que BOBBIO (Teoria dell’Ordinamento Giuridico, p. 101, 

G. Giappichelli-Editore, Torino, 1960) denominou “antinomia total-parcial”, 

e que se resolve com o critério da especialidade, pelo qual a lex specialis 

restringe, nos limites de seu âmbito, a lex generalis. 

De feito, é indubitável que o preceito contido no inciso III do artigo 15 é 

princípio geral que sempre se entendeu auto-aplicável nas Constituições 

anteriores à atual que, à semelhança desta, não exigiam a sua regulamentação 

por lei infraconstitucional, como também é indubitável que as normas do 

artigo 55, inclusive as que entram em choque com a generalidade do referido 

inciso III do artigo 15, são especiais, pois só aplicáveis a parlamentares. 

(Supremo Tribunal Federal, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, no 179502-

/SP, de 31/05/1995, Relator(a) Min. MOREIRA ALVES, Publicação: DJ – 

Diário de Justiça, Data 08/09/1995). 

 

 

Portanto, como indicado pelo voto do Ministro Moreira Alves, o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal era de que, em se tratando de condenação criminal transitada em 

julgado de Deputado ou Senador, não importando a conduta criminosa exercida pelo 

parlamentar, por força do artigo 55, inciso VI, bem como do parágrafo 2o do mesmo artigo, a 

perda do mandato seria decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por 

maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado 

no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. 

Todavia, com o advento da Ação Penal 470 (chamada pelos meios de comunicação 

como “Mensalão”), de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, julgamento em 17/12/2012, no 

qual se analisou denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República que tratava de 

esquema ilegal de compra de apoio político de parlamentares, o entendimento foi alterado. De 

acordo com o entendimento firmado nessa ocasião, em caso de condenação criminal com 

trânsito em julgado cuja pena seja privativa de liberdade e superior à quatro anos, decorrente 

de crime cometido por abuso de poder ou violação de dever funcional, a perda do mandato 

eletivo será automática, conforme interpretação conjunta do artigo 15, inciso III, artigo 55, 

inciso IV, ambos da Constituição e artigo 92, inciso I, do Código Penal, que estabelece os 

requisitos para que ocorra, como efeito da condenação, a perda de cargo, função pública ou 

mandato eletivo. Dessa forma, a perda do mandato é efeito da própria condenação, não sendo 

analisada pelos órgãos legislativos sob pena de violação da separação dos poderes. Caso não 

preenchidos tais requisitos, aplicar-se-ia a exceção prevista no artigo 55, inciso VI, da 

Constituição, qual seja, a análise da perda do mandato pela Câmara dos Deputados ou Senado 

Federal (grifos nossos): 
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PERDA DO MANDATO ELETIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DE PODERES E FUNÇÕES. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 

JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS DETENTORES DE 

MANDATO ELETIVO PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENA APLICADA NOS TERMOS 

ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO PENAL PERTINENTE.  

1. O Supremo Tribunal Federal recebeu do Poder Constituinte originário a 

competência para processar e julgar os parlamentares federais acusados da 

prática de infrações penais comuns. Como consequência, é ao Supremo 

Tribunal Federal que compete a aplicação das penas cominadas em lei, em 

caso de condenação. A perda do mandato eletivo é uma pena acessória da 

pena principal (privativa de liberdade ou restritiva de direitos), e deve ser 

decretada pelo órgão que exerce a função jurisdicional, como um dos 

efeitos da condenação, quando presentes os requisitos legais para tanto. 

 2. Diferentemente da Carta outorgada de 1969, nos termos da qual as 

hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos deveriam ser 

disciplinadas por Lei Complementar (art. 149, §3º), o que atribuía 

eficácia contida ao mencionado dispositivo constitucional, a atual 

Constituição estabeleceu os casos de perda ou suspensão dos direitos 

políticos em norma de eficácia plena (art. 15, III). Em consequência, o 

condenado criminalmente, por decisão transitada em julgado, tem seus 

direitos políticos suspensos pelo tempo que durarem os efeitos da 

condenação.  

3. A previsão contida no artigo 92, I e II, do Código Penal, é reflexo direto 

do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal. Assim, uma vez 

condenado criminalmente um réu detentor de mandato eletivo, caberá ao 

Poder Judiciário decidir, em definitivo, sobre a perda do mandato. Não 

cabe ao Poder Legislativo deliberar sobre aspectos de decisão 

condenatória criminal, emanada do Poder Judiciário, proferida em 

detrimento de membro do Congresso Nacional. A Constituição não 

submete a decisão do Poder Judiciário à complementação por ato de 

qualquer outro órgão ou Poder da República. Não há sentença 

jurisdicional cuja legitimidade ou eficácia esteja condicionada à 

aprovação pelos órgãos do Poder Político. A sentença condenatória não é 

a revelação do parecer de umas das projeções do poder estatal, mas a 

manifestação integral e completa da instância constitucionalmente 

competente para sancionar, em caráter definitivo, as ações típicas, 

antijurídicas e culpáveis. Entendimento que se extrai do artigo 15, III, 

combinado com o artigo 55, IV, §3º, ambos da Constituição da República. 

Afastada a incidência do §2º do art. 55 da Lei Maior, quando a perda do 

mandato parlamentar for decretada pelo Poder Judiciário, como um dos 

efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Ao Poder 

Legislativo cabe, apenas, dar fiel execução à decisão da Justiça e declarar 

a perda do mandato, na forma preconizada na decisão jurisdicional.  

4. Repugna à nossa Constituição o exercício do mandato parlamentar 

quando recaia, sobre o seu titular, a reprovação penal definitiva do 

Estado, suspendendo-lhe o exercício de direitos políticos e decretando-lhe 

a perda do mandato eletivo. A perda dos direitos políticos é 

“consequência da existência da coisa julgada”. Consequentemente, não 

cabe ao Poder Legislativo “outra conduta senão a declaração da extinção 
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do mandato” (RE 225.019, Rel. Min. Nelson Jobim). Conclusão de ordem 

ética consolidada a partir de precedentes do Supremo Tribunal Federal e 

extraída da Constituição Federal e das leis que regem o exercício do poder 

político-representativo, a conferir encadeamento lógico e substância material 

à decisão no sentido da decretação da perda do mandato eletivo. Conclusão 

que também se constrói a partir da lógica sistemática da Constituição, que 

enuncia a cidadania, a capacidade para o exercício de direitos políticos e o 

preenchimento pleno das condições de elegibilidade como pressupostos 

sucessivos para a participação completa na formação da vontade e na 

condução da vida política do Estado.  

5. No caso, os réus parlamentares foram condenados pela prática, entre outros, 

de crimes contra a Administração Pública. Conduta juridicamente 

incompatível com os deveres inerentes ao cargo. Circunstâncias que impõem 

a perda do mandato como medida adequada, necessária e proporcional. 6. 

Decretada a suspensão dos direitos políticos de todos os réus, nos termos do 

art. 15, III, da Constituição Federal. Unânime. 7. Decretada, por maioria, a 

perda dos mandatos dos réus titulares de mandato eletivo. 

(Supremo Tribunal Federal, AÇÃO PENAL, no 470-/MG, de 17/12/2012, 

Relator(a) Min. JOAQUIM BARBOSA, Publicação: DJe – Diário de Justiça 

eletrônico, Data 22/04/2013). 

 

 

Em momento posterior, durante o julgamento de Questão de Ordem na Ação Penal 

396, em que um dos réus, Natan Donadon, era Deputado Federal, foi reafirmado o entendimento 

produzido na Ação Penal 470. Natan foi denunciado junto com outros sete corréus em razão do 

desvio de R$ 8,4 milhões, por meio de simulação de contrato de publicidade, da Assembleia 

Legislativa de Rondônia, onde exercia o cargo de diretor financeiro, entre 1995 e 1998. 

Vejamos o julgado em questão: 

 

 

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. 

CONSTITUCIONAL. PERDA DE MANDATO PARLAMENTAR. 

SUSPENSÃO E PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS. 

 1. A perda do mandato parlamentar, no caso em pauta, deriva do preceito 

constitucional que impõe a suspensão ou a cassação dos direitos políticos.  

2. Questão de ordem resolvida no sentido de que, determinada a suspensão 

dos direitos políticos, a suspensão ou a perda do cargo são medidas 

decorrentes do julgado e imediatamente exequíveis após o trânsito em julgado 

da condenação criminal, sendo desimportante para a conclusão o exercício ou 

não de cargo eletivo no momento do julgamento. 

(Supremo Tribunal Federal, QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL, no 

396-/RO, de 26/06/2013, Relator(a) Min. CARMÉN LÚCIA, Publicação: DJe 

– Diário de Justiça eletrônico, no 196, Data 04/10/2013). 
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No entanto, novamente o entendimento foi modificado no julgamento da Ação Penal 

56525, ocorrido em 8 de agosto de 2013, no qual o Supremo Tribunal Federal assumiu um 

posicionamento similar ao adotado anteriormente ao mensalão, no qual, a regra prevista no 

artigo 55, IV e parágrafo 2o prevalece em face da regra presente no art. 15, inciso III, não sendo 

a perda do mandato automática, necessitando de decisão da respectiva Casa Legislativa. 

 Ainda, em se tratando de suspensão de direitos políticos de servidor público estável, 

para o Ministro Zavascki, a perda do cargo não será automática, dependendo da incidência do 

artigo 92, inciso I, do Código Penal, conforme se extrai do seu voto: 

 

 

Tenho convicção formada de que a condenação criminal transitada em julgado 

tem como efeito secundário, natural e necessário, a suspensão dos direitos 

políticos, mas que a suspensão dos direitos políticos não gera, necessária e 

naturalmente, a perda do cargo público. Se fosse assim, qualquer pessoa, 

qualquer servidor público de qualquer natureza - seja agente político, seja juiz, 

seja agente judiciário, seja servidor profissional - perderia o seu cargo 

automaticamente pela suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos 

direitos políticos é condição de assunção de cargo público, é condição legal 

de elegibilidade, mas não é uma condição necessária para manutenção de 

cargo, especialmente de cargos públicos estáveis. De modo que não se pode 

dizer que um juiz perde o cargo, porque tem suspensos os direitos políticos, o 

funcionário público perde o cargo, porque tem suspensos os direitos políticos 

em função de uma condenação criminal. No caso específico dos 

parlamentares, essa relação natural entre suspensão dos direitos políticos e 

perda do cargo público também não se estabelece como consequência natural.  

E a Constituição, no art. 55, parágrafo 2º, diz claramente que, nesses casos, a 

perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado 

Federal por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da 

respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, 

assegurada ampla defesa. Essa decisão deve ser considerada como decisão de 

natureza constitutiva. 

(Supremo Tribunal Federal, AÇÃO PENAL, no 565-/RO, de 08/08/2013, 

Relator(a) Min. CARMEN LÚCIA, Publicação: DJe – Diário de Justiça 

eletrônico, no 98, Data 23/05/2014). 

 

 

Com relação aos Chefes do Poder Executivo, expõe Marcos Ramayana26 que, em 

decorrência da autoaplicabilidade do art. 15, inc. III, da CRFB, a perda do cargo será 

automática, quando atendido o exposto no artigo 92, inciso I, do Código Penal, com exceção 

                                                           
25 Interessante debate ocorreu na ocasião entre os Ministros Joaquim Barbosa e Luis Roberto Barroso. Ver 

Anexo. 
26 RAMAYANA, Marcos. Op. Cit. P. 79. 
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dos Prefeitos, cuja perda do cargo e decretada pela Câmara Municipal, conforme procedimento 

estabelecido na Lei Orgânica do Município. 

Ao término do cumprimento da pena ou extinção da punibilidade, deverão ser 

registrados no rol dos culpados e comunicados ao Tribunal Regional Eleitoral para as 

providências do art. 15, III, da Constituição Federal. Após, os autos do Processo de Execução 

da Pena serão arquivados, com baixa na distribuição e anotações quanto à situação da parte, de 

acordo com o artigo 19 da Resolução no 113, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça. 

Agora, uma situação peculiar. Em se tratando de hipótese de aplicação de medida de 

segurança em casos em que o autor não pode ser responsabilizado em razão da incidência de 

hipótese de imputabilidade penal estabelecida no art. 26 do Código Penal, surge problemática 

interessante com relação à suspensão de direitos políticos. A primeira vista, não poderá ocorrer 

a suspensão dos direitos políticos, uma vez que a sentença penal no caso é de natureza 

absolutória imprópria, não se falando em condenação criminal transitada em julgado, requisito 

constitucional para a incidência dessa hipótese de suspensão de direitos políticos. 

Pode-se também questionar acerca da possibilidade de se aplicar a hipótese de 

suspensão de direitos políticos decorrente de incapacidade civil absoluta (artigo 15, inciso II, 

da Constituição Federal). Em uma análise inicial, levando em consideração que regras que 

limitam o exercício dos direitos políticos devem ser interpretadas de maneira restritiva, pode-

se concluir que tal hipótese de suspensão não abarca, pela própria literalidade do artigo, 

hipóteses de incapacidade de natureza penal. 

Conforme brilhante voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, em sede de processo 

administrativo n° 19.297 do Tribunal Superior Eleitoral, no qual se analisava aplicação de 

suspensão de direitos políticos em caso de aplicação de medida de segurança, entendeu-se ser 

possível, em decorrência do ethos constitucional presente no artigo 15, inciso II e III da 

Constituição Federal, aplicando a suspensão de direitos políticos caso ocorra a aplicação de 

medida de segurança. 

 

 

De fato, o art. 15 da Constituição não positivou de forma expressa a situação 

dos direitos políticos daqueles que, por falta de higidez mental, são 
submetidos a medidas de segurança. A Constituição, ao prescrever a regra 

geral da vedação da cassação de direitos políticos, estabelece também os casos 

de perda e suspensão desses direitos. E a expressão "só se dará nos casos de" 

indica que o elenco de incisos do art. 15 constitui um rol taxativo de hipóteses 
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excepcionais de perda ou suspensão de direitos políticos, insuscetível, à 

primeira vista, de ampliação.  

Leve-se em conta, ainda, que a regra constitucional e suas exceções, ao se 

conformarem como garantias de direitos fundamentais de caráter político, 

compõem o núcleo das chamadas cláusulas de imutabilidade ou garantias de 

eternidade e, dessa forma, exigem interpretação restritiva, impedindo a 

construção de qualquer sentido normativo do texto que vise a limitar ou anular 

o pleno exercício da cidadania política. Nesse sentido, essa aparente lacuna 

constitucional torna-se obstáculo, em princípio, a qualquer tentativa de se 

incluir na Constituição mais uma hipótese de perda ou suspensão de direitos 

políticos. [...].  

Nesse sentido, deve-se indagar sobre o ethos constitucional que fundamenta 

as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos. O texto constitucional 

prevê, no art 15, inciso II, que a incapacidade civil absoluta é causa de 

suspensão de direitos políticos.  

O inciso III, por seu turno, estabelece a hipótese de suspensão no caso da 

condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. 

Apesar da similitude dos temas, em nenhum dos casos existe, como se vê, 

menção expressa à perda ou suspensão de direitos políticos daqueles cidadãos 

que, processados e julgados pelo cometimento de infrações penais, são 

submetidos a medidas de segurança, por padecerem de deficiente estado 

psicológico.  

Todavia, cabe questionar se o fato de o texto constitucional não ter 

contemplado expressamente esta hipótese representa obstáculo intransponível 

para que o Tribunal, diante do problema, identifique, na linha do pensamento 

do possível, o substrato axiológico das hipóteses de perda ou suspensão de 

direitos políticos e, num exercício de mediação entre realidade e necessidade, 

encontre as alternativas prospectivamente indicadas pela Constituição para a 

solução dos casos deixados em aberto no momento de sua germinação.  

Assim, a questão também poderia ser vista de uma outra perspectiva: a da 

lacuna da Constituição. Portanto, desde essa perspectiva de análise, a 

interpretação evolutiva do art. 15 da Constituição, no sentido de um 

pensamento jurídico de possibilidades, pode fornecer soluções adequadas ao 

problema em exame. 

 E a resposta pode estar na identificação do ethos constitucional que traduzem 

os incisos II e III desse art. 15. O inciso II prevê a hipótese de suspensão dos 

direitos políticos em virtude de incapacidade civil absoluta. Não trata o texto 

constitucional das hipóteses de incapacidade civil absoluta em decorrência da 

idade, no caso dos menores de 16 anos (inciso I do art. 3 do Código Civil), 

que não são cidadãos politicamente ativos. A suspensão apenas se aplica, 

logicamente, aos que já gozam de direitos políticos.  

Portanto, o inciso II abarca os cidadãos que, segundo o art. 3^ do Código Civil, 

por enfermidade ou deficiência mental, não tenham o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil e os que, mesmo por causa 

transitória, não puderem exprimir sua vontade.  

Com efeito, a Constituição exclui do processo eleitoral aqueles indivíduos 

que, em razão da falta de idade (menores de 16 anos) ou de doença mental, 

não possuem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida 

política. Na disciplina constitucional, capacidade civil e capacidade política 

parecem estar estreitamente relacionadas. Nesse sentido, entendo que a 

identificação da teleologia constitucional está a permitir a inclusão, dentre os 

casos excepcionados, daqueles cidadãos submetidos a medidas de segurança.  

(Tribunal Superior Eleitoral, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 19297 - 

/PR, Resolução nº 22193, de 11/04/2006, Relator(a) Min. FRANCISCO 
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PEÇANHA MARTINS, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 09/06/2006, 

Página 133, RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 17, Tomo 3, 

Página 400). 

 

 

Em suma, a inimputabilidade penal prevista do artigo 26 do Código Penal muito se 

aproxima da lógica constitucional, ao se estabelecer como causas suspensivas dos direitos 

políticos a incapacidade civil absoluta e a condenação criminal com trânsito em julgado. 

 Conforme dito por Gilmar Mendes, para que ocorra a aplicação da medida de segurança, 

três requisitos devem ser atendidos: a ofensa de um bem jurídico relevante para o direito penal, 

a periculosidade do sujeito ativo e a sua inimputabilidade. 

A inimputabilidade decorrente de doença mental ou desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, impede o agente de compreender sua conduta. Essa incapacidade de 

compreender suas ações é justamente a razão da previsão constitucional de suspensão de 

direitos políticos pela incapacidade civil absoluta. 

Conforme expõe Gilmar Mendes, tanto a Lei de Execução Penal (artigo 183), quanto 

o Código Penal (artigo 41), permitem que o indivíduo que cumpra pena privativa de liberdade 

venha a ser submetido a medida de segurança em razão da superveniência de doença mental e, 

nessa hipótese, continuará com os direitos políticos suspensos. Dessa forma, ilógico seria a 

manutenção dos direitos políticos somente para aqueles indivíduos aos quais a medida de 

segurança é aplicada no momento da prolação da sentença absolutória imprópria. 

Também sobre o tema, Marcos Ramayana expõe: 

 

 

Trata-se de verdadeira condenação, inclusive dando causa à execução forçada 

(título penal executório). Ora, não é pelo rótulo que se identifica a ratío 
essendi de instituto jurídico, mas pela análise sistemática. Se a medida de 

segurança é imposta (art. 96 do Código Penal) aos inimputáveis e semi-

imputáveis, sendo suas espécies (detentiva e restritiva), sujeitando o paciente 

à internação hospitalar e ao acompanhamento por médico psiquiatra ou a 

tratamento ambulatorial, é inegável que é uma forma de sanção penal. 

De certo que, entre os pressupostos das medidas de segurança, reside a análise 

de o agente ter praticado fato previsto como crime e a avaliação da 

periculosidade.27 

 

                                                           
27 RAMAYANA, Marcos. Op. Cit. P. 71. 
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3.4 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 4o (ART. 15, 

INC. V, DA CRFB) 

 

A improbidade administrativa, hipótese nova de suspensão de direitos políticos trazida 

pela Constituição Federal de 1988, impõe além da suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

Segundo José Afonso da Silva, não devemos confundir improbidade administrativa 

com imoralidade administrativa uma vez que: 

 

 

 Esta teria um sentido mais amplo, de sorte que nem toda imoralidade 

administrativa conduziria, necessariamente, à suspensão dos direitos políticos, 

salvo como pena acessória em condenação criminal. A improbidade diz 

respeito à prática de ato que gere prejuízo ao erário público em proveito do 

agente. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada pelo dano ao 

erário e correspondente vantagem ao ímprobo. O ímprobo administrativo é o 

devasso da Administração Pública.28 

 

 

Dessa forma, a probidade administrativa pode ser considerada espécie do gênero 

moralidade administrativa.  

A declaração de improbidade administrativa deverá, para acarretar a suspensão dos 

direitos dos direitos políticos, ocorrer em processo judicial, não bastando portanto, que seja 

constatada prática improba em processo administrativo disciplinar ou qualquer outro 

procedimento de natureza administrativa. 

Ainda, o processo judicial que declarar a improbidade administrativa será de índole 

civil, ou como dito por Teori Albino Zavascki, político-civil29. 

Da mesma forma como ocorre em relação à suspensão dos direitos políticos em razão 

de condenação criminal com trânsito em julgado, por força do já mencionado artigo 18 da 

Resolução no 113, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, o juiz do processo de improbidade 

                                                           
28 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. P. 385. 
29 ZAVASCKI, Teori Albino. Op. Cit. P. 181. 
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administrativa deverá expedir ofícios ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o 

domicílio eleitoral dando ciência da condenação em razão de improbidade. 

A suspensão de direitos políticos em decorrência de improbidade administrativa é 

regulada na Lei no 8.429, de 1992, na qual se estabelecem as condutas de improbidade 

administrativa. Na referida lei, admite-se a aplicação da suspensão de direitos políticos por três 

anos, podendo chegar até dez anos, a depender do ato de improbidade administrativa, da 

extensão dos danos causados, bem como do enriquecimento patrimonial ilícito auferido pelo 

agente, conforme artigo 12, incisos I, II e III, e parágrafo único da referida Lei. 

De acordo com as lições de Zavascki30, os atos ímprobos foram divididos em três 

grupos. No primeiro grupo se estabelecem os atos de improbidade que ocasionam o 

enriquecimento ilícito (artigo 9). No segundo grupo reúnem-se as hipóteses de prejuízo ao 

erário (artigo 10), e no terceiro, os que atentam contra os princípios da administração pública 

(artigo 11). 

Nas hipóteses previstas nos artigos 9 e 11, deverá restar de forma comprovada o dolo 

do agente público, bem como o enriquecimento ilícito ou a violação aos princípios da 

administração pública. Em relação ao artigo 10, necessário se faz a comprovação do dolo ou 

culpa, bem como comprovação do prejuízo ao erário público. Conforme Recurso Especial no 

480.387/SP: 

AÇAO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ 

DO ADMINISTRADOR PÚBLICO.  

1. A Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o 

cânone do art. 37, 4º da Constituição Federal, teve como escopo impor sanções 

aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) 

importem em enriquecimento ilícito ( art. 9º ); b) que causem prejuízo ao 

erário público ( art. 10 ); c) que atentem contra os princípios da Administração 

Pública ( art. 11 ), aqui também compreendida a lesão à moralidade 

administrativa. 

2. Destarte, para que ocorra o ato de improbidade disciplinado pela referida 

norma, é mister o alcance de um dos bens jurídicos acima referidos e tutelados 

pela norma especial. 

3. No caso específico do art. 11, é necessária cautela na exegese das regras 

nele insertas, porquanto sua amplitude constitui risco para o intérprete 

induzindo-o a acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, 

suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador 

público e preservada a moralidade administrativa. 

4. In casu, evidencia-se que os atos praticados pelos agentes públicos, 

consubstanciados na alienação de remédios ao Município vizinho em estado 

de calamidade, sem prévia autorização legal, descaracterizam a improbidade 

strictu senso, uma vez que ausentes o enriquecimento ilícito dos agentes 

                                                           
30 ZAVASCKI, Teori Albino. Op. Cit. ibdem. 
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municipais e a lesividade ao erário. A conduta fática não configura a 

improbidade.  

5. É que comprovou-se nos autos que os recorrentes, agentes políticos da 

Prefeitura de Diadema, agiram de boa-fé na tentativa de ajudar o município 

vizinho de Avanhandava a solucionar um problema iminente de saúde pública 

gerado por contaminação na merenda escolar, que culminou no surto 

epidêmico de diarréia na população carente e que o estado de calamidade 

pública dispensa a prática de formalidades licitatórias que venha a colocar em 

risco a vida, a integridade das pessoas, bens e serviços, ante o retardamento 

da prestação necessária. 

6. É cediço que a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. Consectariamente, 

a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica 

fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela 

má-fé do administrador. A improbidade administrativa, mais que um ato 

ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, o que 

não restou comprovado nos autos pelas informações disponíveis no acórdão 

recorrido, calcadas, inclusive, nas conclusões da Comissão de Inquérito.  

7. É de sabença que a alienação da res publica reclama, em regra, licitação, à 

luz do sistema de imposições legais que condicionam e delimitam a atuação 

daqueles que lidam com o patrimônio e com o interesse públicos. Todavia, o 

art. 17, I, "b", da lei 8.666/93 dispensa a licitação para a alienação de bens da 

Administração Pública, quando exsurge o interesse público e desde que haja 

valoração da oportunidade e conveniência, conceitos estes inerentes ao mérito 

administrativo, insindicável, portanto, pelo Judiciário.  

8.  In casu, raciocínio diverso esbarraria no art. 196 da Constituição Federal, 

que assim dispõe:  "A saúde é considerada dever do Estado, o qual deverá 

garanti-la através do desenvolvimento de políticas sociais e econômicas ou 

pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação.", dispositivo que recebeu como influxo os princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da promoção do 

bem comum e erradicação de desigualdades e do direito à vida (art. 5º, caput), 

cânones que remontam às mais antigas Declarações Universais dos Direitos 

do Homem. 

9. A atuação do Ministério Público, pro populo, nas ações difusas, justificam, 

ao ângulo da lógica jurídica, sua dispensa em suportar os ônus sucumbenciais, 

acaso inacolhida a ação civil pública. 

 10. Consectariamente, o Ministério Público não deve ser condenado ao 

pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, salvo se 

comprovada má-fé. 

11. Recursos especiais providos. 

(Superior Tribunal de Justiça, RECURSO ESPECIAL, no 480387-/SP, de 

16/03/2004, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJ – Diário de Justiça, 

página 163, Data 24/05/2004). 

 

 

Com relação à aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, devemos ressaltar que 

a ação, muito embora envolva suspensão de direitos políticos e perda de cargo eletivo, nos 

ensina Zavascki, não é de natureza eleitoral, uma vez que “a perda ou suspensão de direitos 
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políticos traz aos cidadãos atingidos consequências muito mais abrangentes que as relacionadas 

com eventual e episódica participação em pleito eleitoral.”31 

Cabe apontar que os agentes políticos submetidos aos crimes de responsabilidade não 

estão submetidos ao regime da improbidade administrativa, conforme decisão do Supremo 

Tribunal Federal na Reclamação no 2.138/DF: 

 

 

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME 

DE RESPONSABILIDADE. AGENTES POLÍTICOS. 

I. PRELIMINARES. QUESTÕES DE ORDEM.  

I.1. Questão de ordem quanto à manutenção da competência da Corte que 

justificou, no primeiro momento do julgamento, o conhecimento da 

reclamação, diante do fato novo da cessação do exercício da função pública 

pelo interessado. Ministro de Estado que posteriormente assumiu cargo de 

Chefe de Missão Diplomática Permanente do Brasil perante a Organização 

das Nações Unidas. Manutenção da prerrogativa de foro perante o STF, 

conforme o art. 102, I, c, da Constituição. Questão de ordem rejeitada. 

I.2. Questão de ordem quanto ao sobrestamento do julgamento até que seja 

possível realizá-lo em conjunto com outros processos sobre o mesmo tema, 

com participação de todos os Ministros que integram o Tribunal, tendo em 

vista a possibilidade de que o pronunciamento da Corte não reflita o 

entendimento de seus atuais membros, dentre os quais quatro não têm direito 

a voto, pois seus antecessores já se pronunciaram. Julgamento que já se 

estende por cinco anos. Celeridade processual. Existência de outro processo 

com matéria idêntica na seqüência da pauta de julgamentos do dia. Inutilidade 

do sobrestamento. Questão de ordem rejeitada.  

II. MÉRITO.  

II.1.Improbidade administrativa. Crimes de responsabilidade. Os atos de 

improbidade administrativa são tipificados como crime de responsabilidade 

na Lei nº 1.079/1950, delito de caráter político-administrativo.  

II.2.Distinção entre os regimes de responsabilização político-administrativa. 

O sistema constitucional brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos 

agentes políticos dos demais agentes públicos. A Constituição não admite a 

concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa 
para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei nº 

8.429/1992) e o regime fixado no art. 102, I, c, (disciplinado pela Lei nº 

1.079/1950). Se a competência para processar e julgar a ação de improbidade 

(CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados pelos agentes 

políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma 

interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, c, da Constituição.  

II.3.Regime especial. Ministros de Estado. Os Ministros de Estado, por 

estarem regidos por normas especiais de responsabilidade (CF, art. 102, I, c; 

Lei nº 1.079/1950), não se submetem ao modelo de competência previsto no 

regime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).  

                                                           
31 ZAVASCKI, Teori Albino. Op. Cit. P. 181-182. 
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II.4.Crimes de responsabilidade. Competência do Supremo Tribunal Federal. 

Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar os 

delitos político-administrativos, na hipótese do art. 102, I, c, da Constituição. 

Somente o STF pode processar e julgar Ministro de Estado no caso de crime 

de responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do cargo ou 

a suspensão de direitos políticos. 

(Supremo Tribunal Federal, RECLAMAÇÃO, no 2138-/DF, de 13/06/2007, 

Relator(a) Min. NELSON JOBIM, Publicação: DJ – Diário de Justiça 

eletrônico, no 70, Data 18/04/2008). 

 

 

Todavia, nesse julgado, surgiu controvérsia quanto ao foro competente para julgar 

ações civis de improbidade administrativa. Conforme o item II.5 do julgado: 

 

 

II.5.Ação de improbidade administrativa. Ministro de Estado que teve 

decretada a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos e a perda 

da função pública por sentença do Juízo da 14ª Vara da Justiça Federal - Seção 

Judiciária do Distrito Federal. Incompetência dos juízos de primeira instância 

para processar e julgar ação civil de improbidade administrativa ajuizada 

contra agente político que possui prerrogativa de foro perante o Supremo 

Tribunal Federal, por crime de responsabilidade, conforme o art. 102, I, c, da 

Constituição. III. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

 

 

Em verdade, o julgado não menciona a aplicação do foro por prerrogativa de função à 

ação de improbidade administrativa. No caso em questão tratava-se de Ministro de Estado, que 

se submete ao regime de crimes de responsabilidade, e não ao regime de improbidade 

administrativa. Dessa forma, em se tratando de aplicação de pena decorrente de crime de 

responsabilidade, no caso em questão, aplicou-se o artigo 102, inciso I, alínea c, da Constituição 

Federal, que em sua literalidade, estipula a competência do Supremo Tribunal Federal para 

julgar crimes de responsabilidade de Ministro de Estado.  

Portanto, o foro por prerrogativa de função não é aplicável em casos de agentes 

políticos submetidos ao regime de improbidade administrativa, situação em que se encontram 

Senadores e Deputados Federais. Confirmando esse entendimento temos a Reclamação no 

6254/MG. 
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O reclamante se insurge contra os atos praticados pelos juízes da 1ª instância, 

por entender que, em razão da função pública parlamentar que exerce, 

compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações civis públicas 

de improbidade movidas contra ele, nos termos do artigo 102, I, b, da 

Constituição. Aduz que, por força do comando constitucional, os agentes 

políticos (dentre eles os Deputados Federais), por estarem regidos por normas 

especiais de responsabilidade, não se submetem ao modelo de competência 

previsto no regime comum da Lei de Improbidade Administrativa. Sustenta 

que este foi o entendimento consignado na RCL nº 2.138 e RCL nº 2.186. 

Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação de todos os processos 

mencionados. Decido. 

Quanto à alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal 

Federal, entendo, à primeira vista, que não estão presentes os requisitos para 

a concessão da medida liminar. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que 

este Supremo Tribunal Federal, no julgamento definitivo da RCL nº 2.138/Df, 

Rel. Min. Nelson Jobim, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, em 13 de 

junho de 2007, deixou assentado o entendimento segundo o qual os Ministros 

de Estado, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade (CF, 

art. 102, I, c; Lei nº 1.079/1950), não se submetem ao modelo de competência 

previsto no regime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/1992). 

Consignou-se, ainda, que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal 

Federal processar e julgar os delitos político-administrativos, na hipótese do 

art. 102, I, c, da Constituição. Assim, somente o STF pode processar e julgar 

Ministro de Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, 

eventualmente, determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos 

políticos. Esses entendimentos não são aplicáveis ao caso em questão, no qual 

se têm ações civis públicas por improbidade administrativa contra Deputado 

Federal, que não se submete ao regime especial de responsabilidade político-

administrativa previsto na Lei nº 1.079/1950.  

No julgamento da RCL nº 2.208/SP, o Ministro Marco Aurélio consignou o 

entendimento segundo o qual escapa da competência originária desta Corte 

processar e julgar Deputados Federais e Senadores por crimes de 

responsabilidade: De fato, na forma da letra b do inciso I do artigo 102 da 

Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar 

os Deputados Federais restringe-se às hipóteses de infrações penais comuns. 

(...) Nesses termos, escapa da competência originária desta Corte processar e 

julgar Deputados Federais e Senadores por crimes de responsabilidade. 

(Supremo Tribunal Federal, RECLAMAÇÃO, no 6254-/MG, de 15/07/2008, 

Relator(a) Min. CELSO DE MELLO, Publicação: DJ – Diário de Justiça 

eletrônico, no 144, Data 05/08/2008). 

 

 

A questão, contudo, não está pacificada, uma vez que Reclamações não têm efeitos 

das ações constitucionais de controle concentrado de constitucionalidade, e assim, não 

produzem efeitos erga omnes. Dessa forma, muitos agentes políticos, como é o caso dos 

prefeitos, que de acordo com o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal se 

submetem somente ao regime dos crimes de responsabilidade, são muitas vezes condenados 

por atos de improbidade administrativa. A questão deverá ser resolvida com a análise do 
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Recurso Extraordinário com Agravo no 683235, que trata justamente de condenação de ex-

prefeito nas sanções dos artigos 9º, incisos X e XI; 10 e 11, inciso I, da Lei da Improbidade 

Administrativa. 

Não se deve confundir como hipótese de suspensão de direitos políticos por 

improbidade administrativa o previsto no artigo 1o, inciso I, alínea l, da Lei Complementar no 

64, de 1990, que trata de hipótese de inelegibilidade por até oito anos desde a condenação ou 

trânsito em julgado aos que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão 

transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 

administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Nesse caso, 

além da suspensão de direitos políticos, haverá circunstância de inelegibilidade, que poderá 

perdurar após o fim da suspensão de direitos políticos. 

Por fim, conforme Marcos Rayama32, os que forem demitidos do serviço público em 

decorrência de processo administrativo ou judicial em razão da prática de atos de improbidade 

(artigo 132, inciso IV, da Lei no 8.112, de 1990), poderão, pelo prazo de oito anos, contados a 

partir da decisão, ser inelegíveis, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder 

Judiciário (artigo 1o, inciso I, alínea o, da Lei Complementar no 64, de 1990). 

 

3.5 A RECUSA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO A TODOS IMPOSTA OU DE 

PRESTAÇÃO ALTERNATIVA (ART. 15, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 

De início, cabe ressaltar que a mera recusa de cumprimento de obrigação a todos 

imposta não acarreta a suspensão dos direitos políticos. Além da recusa de cumprimento de tal 

obrigação, necessário também a recusa de prestação alternativa. Essa é a leitura correta que se 

extrai do art. 5º, inciso VIII, da CRFB, pelo qual ninguém será privado de direitos por motivo 

de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. 

Com relação à motivação do constituinte em estipular como sanção ao não 

cumprimento de obrigação alternativa à obrigação a todos exigida a suspensão dos direitos 

                                                           
32 RAMAYANA, Marcos. A inelegibilidade que decorre da improbidade administrativa sancionada como causa 

de suspensão dos direitos políticos. Paraná eleitoral: revista brasileira de direito eleitoral e ciência política no 3. 

Páginas 296. 
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políticos, parte-se de um pressuposto da própria cidadania. Ser cidadão, além dos direitos 

políticos, traz em seu bojo deveres e obrigações a serem cumpridas. Dessa forma, o não 

cumprimento dos deveres inerentes à cidadania acarreta a suspensão dos direitos políticos. 

Entender de forma diversa violaria o princípio da isonomia (artigo 5o, caput, da Constituição 

Federal), no qual se criaria distinções entre cidadãos, de forma que alguns estariam obrigados 

a realizar deveres que não são obrigatórios a todos os demais cidadãos.  

A primeira hipótese de suspensão de direitos políticos por recusa de cumprimento de 

obrigação e de sua prestação alternativa, se dará em caso de recusa de prestação de serviço 

alternativo ao serviço militar obrigatório, na qual ocorrerá a suspensão dos direitos políticos do 

inadimplente, que poderá, a qualquer tempo, regularizar sua situação mediante cumprimento de 

prestação alternativa (artigo 4o, parágrafo 2o, da Lei no 8239, de 1991).  

De acordo com a Portaria no 2.681, de 28 de julho de 1992, da comissão do serviço 

militar, a prestação é permitida, em tempo de paz, aos brasileiros a partir do ano em que 

completarem dezessete anos até o ano em que completarem quarenta e cinco anos. O serviço 

alternativo tem duração de dezoito meses podendo ser reduzido em até dois meses, mediante 

ato específico dos Ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e, em caso de interesse 

nacional, poderá ser dilatado, mediante autorização do Presidente da República. 

Conforme o artigo 15o da Portaria, a vinculação ao serviço alternativo terá início com a 

entrega da declaração de imperativo de consciência, anexa ao requerimento para a atribuição 

de vaga para a prestação do serviço. Essa documentação deverá ser entregue na própria junta 

de serviço militar, após o alistamento. 

O requerimento deverá ser direcionado ao presidente da comissão de apreciação dos 

requerimentos de vaga para a prestação de serviço alternativo do distrito naval, da região militar 

ou do comando aéreo regional a que pertencer o Município onde o convocado foi alistado e de 

acordo com a sua tributação (artigo 15, § 1o). 

A comissão de apreciação será nomeada anualmente pelo respectivo comandante do 

distrito naval, da região militar e do comando aéreo regional, composta por um oficial superior 

presidente e tantas turmas de três oficiais quantas forem julgadas necessárias pelo comando, 

em função do volume e urgência dos trabalhos (art. 15, § 2o). 

O deferimento, ou não, do requerimento, do alistado será transmitido ao interessado 

através de documento que lhe será entregue pela Junta que o alistou, no prazo máximo de 20 
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(vinte) dias úteis após protocolado no respectivo distrito naval, região militar ou comando aéreo 

regional, o qual servirá para a confirmação da situação do alistado junto à comissão de seleção. 

Tal documento deverá indicar, no mínimo, duas profissões definidas, ou áreas de atividade em 

que o convocado poderá vir a prestar, se for o caso, o serviço alternativo (art. 15, § 5o). 

Aqueles que se recusarem ao cumprimento de obrigação alternativa, deverão apresentar 

uma declaração de próprio punho, expressando tal recusa. Posteriormente receberão o 

certificado de recusa de prestação do serviço alternativo devendo, na oportunidade, fazer 

entrega de seus títulos eleitorais, os quais serão remetidos ao respectivo Tribunal Regional 

Eleitoral, juntamente com a cópia do Diário Oficial que publicar a suspensão dos direitos 

políticos de cada um (art. 15, § 8o). 

O certificado de recusa de prestação do serviço alternativo é competência dos 

comandantes do distrito naval, do comando aéreo ou da região militar, neste último caso, poderá 

existir delegação aos chefes de circunscrição de serviço militar (art. 44, item 4).  

Caso haja interesse em quitar suas obrigações militares, deverá manifestar por escrito 

sua opção, seja pelo serviço militar inicial, seja pelo serviço alternativo, junto ao órgão alistador 

mais próximo, receberá novo certificado de alistamento militar e passará a concorrer à primeira 

seleção geral que vier a ocorrer (art. 15, § 9o). 

Após o cumprimento de suas obrigações, terão sua opção encaminhada ao órgão de 

direção geral do serviço militar, ao qual caberá notificar o Ministério da Justiça, para a devida 

anulação da eximição e consequente reaquisição dos direitos políticos (art. 15, § 10o). 

O certificado de prestação alternativa ao serviço militar obrigatório é de competência 

dos os comandantes, chefes ou diretores de organização militar da ativa ou centro de preparação 

de oficiais da reserva (art. 44, item 2). 

Outra hipótese de suspensão de direitos políticos é a prevista no art. 438 do Código de 

Processo Penal, que estabelece: recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão 

dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 

Entende Marcos Ramayana, em virtude da ausência de lei regulamentadora, tal hipótese 

não pode ser aplicada. Em suas palavras: 
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Na ausência de norma que discipline uma prestação alternativa para os casos 

de jurados que se recusam a cumprir o dever cívico de julgamento, não 

compete ao juiz presidente do Tribunal do Júri, ou quiçá aos juizes dos 

Tribunais Regionais Eleitorais, nem tampouco aos seus respectivos 

presidentes ou corregedor impor a sanção constitucional eleitoral de perda ou 

suspensão dos direitos políticos com base no art. 15, IV, da Constituição 

Federal. 

[...]O dispositivo não é inconstitucional, mas a sua plena implementação 

depende de norma especial nos moldes da Lei ne 8.239/91.33 

 

 

Nesse sentido, conforme ensinamentos de Thales Tácito Cerqueira e Camila A. 

Cerqueira34, por ausência de Lei regulamentando o art. 438 do Código de Processo Penal no 

tocante à forma de prestação alternativa, esse caso de suspensão não pode ser aplicado, salvo o 

advento de lei. Não se faz analogia com a Lei no 8.239, pois, em matéria de direitos políticos, a 

interpretação deve ser restritiva. Todavia, a recusa do serviço do Júri sem invocação de motivos 

é crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). 

 

3.6 OPÇÃO PELO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS EM PORTUGAL FEITA POR 

BRASILEIRO BENEFICIADO PELO TRATADO DE AMIZADE, COOPERAÇÃO E 

CONSULTA (ART. 17, DO DECRETO No 3.927, DE 2001) (EM PORTUGAL, ART. 20, DO 

DECRETO No 154, DE 2003).  

 

Caso cidadão brasileiro tenha interesse em exercer seus direitos políticos em Portugal 

deverá comprovar ser civilmente capaz perante a legislação brasileira, assim como comprovar 

residência habitual em território português há pelo menos três anos, cuja comprovação se dará 

pela autorização de residência.  

Além disso, a igualdade quanto aos direitos políticos não pode ser reconhecida aos 

requerentes que se encontrem privados de idênticos direitos no Brasil. 

Os pedidos de concessão pelo estatuto pela igualdade de direitos e deveres e de 

reconhecimento do gozo de direitos políticos devem ser formulados em requerimento que 

contenha a indicação do nome completo, data do nascimento, estado civil, filiação, naturalidade 

                                                           
33 RAMAYANA, Marcos. Op. Cit. P. 90 
34 CERQUEIRA, Thales Tácito; CERQUEIRA, Camila Albuquerque. Op. Cit. P. 128. 
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e residência do requerente, e devem ser instruídos com os documentos necessários para 

comprovar, além da identidade do requerente, os requisitos anteriormente mencionados. 

Conforme art. 7o do Decreto-Lei português, a prova da nacionalidade e do gozo de 

direitos políticos no Brasil pode fazer-se através de documentos que, de harmonia com a lei 

brasileira, sejam para tal suficientes ou por declaração emitida por consulado do Brasil em 

Portugal. Com relação a prova da identidade, da capacidade civil, da residência habitual em 

território português, devidamente autorizada, e da sua duração, faz-se nos termos gerais. 

Os pedidos de concessão do estatuto pela igualdade de direitos e deveres e do 

reconhecimento de direitos políticos deverão ser apresentados nos serviços centrais do Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras ou nas suas direções regionais. 

Por fim, o reconhecimento do gozo de direitos políticos extinguem-se em caso de 

caducidade ou cancelamento da autorização de residência em território nacional, em caso de 

perda da nacionalidade brasileira, bem como em caso de privação dos mesmos direitos no 

Brasil. 
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4 PERDA DE DIREITOS POLÍTICOS 

 

4.1 CONCEITUAÇÃO 

 

As causas de perda de direitos políticos, conforme lições de José Afonso da Silva35, 

causam ao indivíduo a perda de sua condição de eleitor e todos os direitos da cidadania nela 

fundados. 

Sãos hipóteses de perda de direitos políticos: a) o cancelamento da naturalização por 

sentença transitada em julgado; b) a perda da nacionalidade brasileira, por aquisição de outra 

nacionalidade; 

 

4.2 CANCELAMENTO DA NATURALIZAÇÃO POR SENTENÇA TRANSITADA EM 

JULGADO (ART. 15, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 

Nessa hipótese, ocorrerá a perda dos direitos políticos de maneira automática em caso 

de sentença transitada em julgado. Conforme explicado no capítulo introdutório desse trabalho, 

a nacionalidade é requisito indispensável para obtenção dos direitos políticos, de tal forma que 

o cancelamento da naturalização acarreta de modo direto a perda de direitos políticos. 

Conforme preceitua Teori Zavascki36, exige-se que o cancelamento da naturalização 

seja decorrente de sentença do Poder Judiciário. Portanto, não está recepcionado pela Ordem 

Constitucional de 1988 o exposto no art. 112, § 3o, da Lei no 6.815, de 1980, que prevê hipótese 

de declaração de nulidade do ato de naturalização decorrente de processo administrativo no 

Ministério da Justiça. 

Ainda, conforme art. 109, inciso X, da Constituição Federal, são de competência dos 

juízes federais as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à 

naturalização. 

                                                           
35 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. P 383. 
36 ZAVASCKI, Teori Albino. Op. Cit. P. 179. 
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 Com o cancelamento da naturalização, volta-se à condição de estrangeiro, tornando-

se inalistável (art. 14, § 2.º, da Constituição Federal) bem como perdendo a capacidade de se 

eleger por ausência nacionalidade brasileira, bem como pelo não alistamento eleitoral (art. 14, 

§ 3.º, I e III, da Constituição Federal). 

 

4.3 PERDA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA EM VIRTUDE DE AQUISIÇÃO DE 

OUTRA NACIONALIDADE (ART. 12, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

 

Embora não integrante do rol previsto no art. 15 da Constituição Federal, a perda da 

nacionalidade, por se tratar de requisito para obtenção dos direitos políticos, acarretará na perda 

de tais direitos. 

Em verdade, o constituinte olvidou-se de elencar essa hipótese no art. 15, como fez 

como vez com a hipótese de perda de direitos políticos pelo cancelamento da naturalização por 

sentença transitada em julgado. 

Dessa forma, perdendo a nacionalidade, passará o indivíduo a ter tratamento igual ao 

estrangeiro, perdendo portanto a capacidade eleitoral ativa e passiva (art. 14, § 2o, § 3o, I e III, 

da Constituição Federal). 

As hipóteses de perda da nacionalidade brasileira estão reguladas no art. 12, § 4o, 

incisos I e II, sendo elas:  

 

 

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 

 I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de 

atividade nociva ao interesse nacional;  

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:  

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;  

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro 

residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu 

território ou para o exercício de direitos civis. 
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Assim reconhecimento de uma outra nacionalidade, pela norma estrangeira, não 

acarretará a perda da nacionalidade brasileira. É esse o entendimento jurisprudencial, conforme 

Recurso Eleitoral no 951, de 2008, do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso: 

 

 

E M E N T A - RECURSO ELEITORAL EM REGISTRO DE 

CANDIDATURA. ELEITORA QUE RESIDE NO PARAGUAI. 

VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. INSCRIÇÃO NO 

MUNICÍPIO. DOMICÍLIO ELEITORAL. NACIONALIDADE 

BRASILEIRA. GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ELEGIBILIDADE. 

SENTENÇA REFORMADA. REGISTRO DEFERIDO. PROVIMENTO. 

O fato de a pessoa residir no Paraguai, onde se pode ter naturalização 

voluntária em concomitância com a brasileira (inclusive com permissão ao 

estrangeiro com visto permanente inscrever-se eleitor e votar em suas eleições 

municipais), não leva à perda da nacionalidade pátria, documentalmente 

comprovada nos autos, ou mesmo à perda ou suspensão dos direitos políticos 

com o consequente cancelamento da inscrição eleitoral por duplicidade de 

nacionalidade, mormente quando inexiste, na espécie, qualquer das hipóteses 

elencadas nos arts. 12 e 15 da Constituição Federal e 71 do Código Eleitoral. 

Sendo inscrita validamente eleitora no município em que pretende concorrer 

a cargo eletivo, e contundentemente demonstrado que a eleitora possui 

vínculos afetivos, sociais e comunitários, há de se ter como atendido à 

condição do domicílio eleitoral, o qual não é alterado pelo simples fato de se 

contrair casamento com estrangeiro e lá fixar seu domicílio civil, a teor do art. 

64 da Resolução TSE n.º 20.132/98 (A comprovação de domicílio pode ser 

feita mediante um ou mais documentos dos quais se infira ser o eleitor 

residente, ter vínculo profissional, patrimonial ou comunitário no município, 

a abonar a residência exigida). Vislumbrada a nacionalidade brasileira, o pleno 

gozo dos direitos políticos e o domicílio eleitoral na circunscrição de Bela 

Vista, à recorrente deve ser declarada a aptidão para prosseguir no processo 

eleitoral, ainda que seja instaurado procedimento próprio para averiguar a 

regularidade da nacionalidade brasileira em concomitância com aquela 

paraguaia. 

(Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, RECURSO ELEITORAL, no 

951-/MS, de 11/09/2008, Relator(a) Min. JOSÉ PAULO CINOTI, 

Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 1813, Data 16/09/2008, Página 233, 

PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/09/2008). 
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5 REAQUISIÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS PERDIDOS OU SUSPENSOS 

 

Os direitos políticos suspensos podem ser readquiridos quando ocorre a cessação da 

causa suspensiva dos mencionados direitos. 

Em se tratando de incapacidade civil absoluta deverá portando o indivíduo ser 

novamente capaz civilmente. 

No caso de condenação criminal a suspensão dos direitos políticos se encerra com o 

cumprimento da pena. Todavia, devemos ressaltar que a Lei Complementar no 64, de 1990, 

prevê, no artigo 1o, inciso I, alínea e, hipótese em que, a depender do crime cometido, ocorrerá 

a inelegibilidade pelo de desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o 

cumprimento da pena. Dessa forma, mesmo após o cumprimento da pena, nos casos previstos 

no mencionado artigo, não serão restaurados, em sua plenitude, os direitos políticos. 

Deve-se ressaltar também que, para a recuperação dos direitos políticos suspensos em 

decorrência de condenação criminal, não se faz necessária a reabilitação. Nesse sentido, verbete 

no 9 do Tribunal Superior Eleitoral: “A suspensão de direitos políticos decorrente de 

condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, 

independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos”. 

Com relação à suspensão dos direitos políticos em decorrência de improbidade 

administrativa, o prazo da suspensão dos direitos políticos deverá ser graduada conforme o 

artigo 12, incisos I, II e III da Lei no 8.429, de 1992. 

Na hipótese de recusa de cumprimento de obrigação alternativa, o fim da causa 

suspensiva se dará com o cumprimento das obrigações devidas a qualquer tempo, conforme 

redação do art. 4o, § 2o, da Lei no 8239, de 1991. 

No caso de exercício dos direitos políticos em Portugal feita por brasileiro beneficiado 

pelo Estatuto especial de Amizade, Cooperação e Consulta, estando interessado o brasileiro a 

voltar a exercer seus direitos políticos no Brasil, deverá encaminhar ao Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras de Portugal ou nas suas direções regionais pedido de cancelamento de concessão 

do estatuto de igualdade. 
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Em se tratando de reaquisição de direitos políticos após a sua perda, essa só será 

possível através da reaquisição da nacionalidade. Deverá, conforme leciona José Afonso da 

Silva, realizar novo alistamento eleitoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

6 CONCLUSÃO 

 

No decorrer do presente trabalho procurou-se analisar todas as hipóteses limitadoras 

do exercício dos direitos políticos. 

No capítulo I, deixamos claro de início a importância dos direitos políticos, 

sacramentados no artigo 21 da Declaração dos Direitos Humanos. 

Após, expusemos as condições primordiais para a concessão de direitos políticos pelo 

Estado, quais sejam: nacionalidade e capacidade para a prática dos atos da vida civil. 

Expusemos também a regulação dada pela Constituição Federal para o exercício dos 

direitos políticos, apontando os requisitos para o exercício do sufrágio, bem como as condições 

de elegibilidade explícitas na Carta Magna. 

No ponto 1.2 buscamos delimitar o objeto do presente trabalho, categorizando os 

direitos políticos em direitos políticos positivos e negativos, e apontamos a importância de 

estudo destes últimos, por limitarem o exercício de direitos fundamentais. 

No capítulo 2, analisamos as inelegibilidades, bem como as situações especiais de 

elegibilidade e filiação partidária. Nesse ponto diferenciamos as inelegibilidades absolutas e 

relativas, e analisamos detalhadamente cada hipótese de inelegibilidade prevista na 

Constituição. 

Quanto à possibilidade das inelegibilidades relativas, concordamos com a opinião de 

José Afonso da Silva que expusemos à página 19 do presente trabalho, na qual se criticou a 

possibilidade de ampliação do rol das inelegibilidades relativas por meio de lei complementar. 

As inelegibilidades relativas estabelecem restrições ao direito fundamental de 

participação política, nessa ótica, deveriam também ser, como as condições de elegibilidade, 

exaustivamente elencadas em nossa Constituição Federal. Permitir que o legislador, por meio 

de quórum meramente absoluto, imponha novas restrições à capacidade de ser eleito é permitir 

que o casuísmo legislativo movido por paixões momentâneas possa restringir a participação 

política. 

No ponto 2.4.3, analisamos as situações especiais de filiação e elegibilidade, e 

indicamos que, após a Emenda Constitucional no 45, de 2004, conforme entendimento exposto 



66 
 

 

no Recurso Extraordinário no 597.994, os membros do Ministério Público não podem exercer 

atividade político-partidária, conforme art. 128, inc. I, alínea e, da Constituição Federal.  

Após, no capítulo 3, analisamos as circunstâncias que ensejam a suspensão dos direitos 

políticos. 

A primeira hipótese analisada foi a suspensão de direitos políticos decorrente da 

incapacidade civil absoluta. Mencionamos na ocasião que as incapacidades civis absolutas se 

encontram no artigo 3o, do Código Civil. Todavia, em janeiro de 2016, esse artigo teve sua 

redação alterada, restando prejudicado o exposto no art. 15o, inciso II, da CRFB, uma vez que, 

atualmente, a única hipótese de incapacidade civil absoluta é com relação aos menores de 

dezesseis anos. 

Como menores de dezesseis anos não possuem direitos políticos, logo não há o que se 

falar em suspensão destes direitos. 

Assim, conforme evidenciado ao tratarmos do tema, pelo próprio espírito da 

constituição, que buscou impedir a participação dos incapazes de praticar os atos da vida civil 

na vida política, entendemos que o correto é a interpretação conjunta dos artigos 15, inciso II, 

da Constituição Federal, com os artigos 4o, inciso III, e 1767, inciso I, ambos do Código Civil, 

de modo a solucionar a nova problemática que nos presentou o legislador. 

No ponto 3.3, analisamos a suspensão dos direitos políticos em consequência de 

condenação transitada em julgado. Indicamos que o art. 15, inc. III, da CRFB é autoaplicável. 

Com relação à perda de mandato parlamentar em decorrência de suspensão de direitos 

políticos por condenação criminal como trânsito em julgado, indicamos que, durante o 

julgamento da Ação Penal 565 de Rondônia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a perda 

do mandato não será automática, em função do regramento exposto no art. 55, inc. VI, da 

CRFB. Dessa forma, afastou-se o entendimento firmado na Ação Penal 470, na qual se 

estabelecia que, ocorrendo aplicação do art. 92, inciso I do Código Penal, a perda do mandato 

parlamentar seria automática, por se tratar de efeito da condenação. 

Posteriormente, na seção 3.4, apontamos que a suspensão dos direitos políticos por 

improbidade administrativa deverá ocorrer em processo judicial, não bastando portanto, que 

seja constatada prática improba procedimento de natureza administrativa. 

Indicamos também que os agentes políticos submetidos ao regime de crimes de 

responsabilidade não estão submetidos ao regime da improbidade administrativa, conforme 
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decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 2.138/DF, mas que a questão ainda é 

controvertida, uma vez que o Supremo Tribunal Federal por enquanto não tratou da temática 

em ações constitucionais, que possuem por sua natureza efeitos erga omnes. A questão deverá 

ser resolvida com a análise do Recurso Extraordinário com Agravo no 683235. 

Quanto à seção 3.5, indicamos que, em se tratando de suspensão dos direitos políticos 

por não cumprimento de obrigação a todos os impostas bem como o não cumprimento de 

obrigação alternativa, tal obrigação alternativa, para ser exigível, deverá ser regulamentada por 

lei. Dessa forma, a hipótese de suspensão prevista no art. 438 do Código de Processo Penal não 

é aplicável na prática. 

Encerrando o capítulo 3, concluímos que o exercício de direitos políticos em Portugal 

por brasileiro beneficiado pelo estatuto especial da igualdade acarretará na suspensão dos 

direitos políticos no Brasil, por força do art. 12, do Decreto no 70.436, de 1972. 

Já no capítulo 4, definimos perda de direitos políticos como a perda de sua condição 

de eleitor e todos os direitos da cidadania nela fundados. Nas hipóteses de perda de direitos 

políticos, ocorrerá a perda da nacionalidade, requisito essencial para que se tenha direitos 

políticos. Ressaltamos também que o reconhecimento de uma outra nacionalidade, pela norma 

estrangeira, não acarreta a perda da nacionalidade brasileira. 

Quanto a recuperação dos direitos políticos, ela ocorrerá quando a causa da suspensão 

dos direitos políticos não mais existir. Já nas hipóteses de perda, deverá ocorrer a recuperação 

da nacionalidade. 
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ANEXO 

 

Na ocasião do julgamento da Ação penal 565, houve interessante debate entre os 

Ministros do Supremo Joaquim Barbosa e Luís Roberto Barroso. Enquanto o Ex. Ministro Luís 

Roberto Barroso votava pela especialidade da regra prevista no artigo 55, o Ministro Joaquim 

Barbosa tentava convencê-lo a votar a favor da perda automática do mandato em caso de 

condenação criminal transitada em julgado. Segue a integra do debate: 

 O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, eu não votei, 

perdão, nessa questão da perda do mandato. Então, gostaria de fazê-lo, para dizer que o meu 

posicionamento doutrinário é o de que deveria decorrer logicamente do sistema que a 

condenação implicasse a perda do mandato. Portanto, acho que essa seria a solução natural. 

Nada obstante isso, encontro obstáculo intransponível na literalidade do art. 55, VI e seu 

parágrafo 2º. De modo que, embora, ache que seja incongruente, a incongruência foi cometida 

pelo Constituinte. E, portanto, como posso interpretar a Constituição, mas, às vezes, 

infelizmente, não possa emendá-la...  

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - Mas estamos aqui 

para interpretar a Constituição e não para acrescer incongruências àquelas já criadas pelo 

Constituinte. 

 O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas há uma... O texto é 

literal, Presidente.  

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - Nós temos de ter 

muito claras, Ministro Barroso, as consequências das nossas decisões, porque condenar um 

parlamentar a cinco anos ou quatro anos e meio - cinco anos e meio, quatro anos e meio - e 

deixar, à discricionariedade do Congresso, a perda ou não do mandato, Vossa Excelência sabe 

no que resultará.  

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não acho isso bom, porém 

está na Constituição... 

 O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - Mas Vossa 

Excelência estará aqui para presenciar a consequência disso.  
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O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É porque está na Constituição, 

e eu infelizmente não sou constituinte, não tive nenhum votinho sequer, de modo que eu 

lamento que tenha essa disposição. Mas ela está aqui.  

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - A Constituição diz 

que a perda dos direitos políticos é decorrente da sentença criminal transitada em julgado. 

Estamos aqui proferindo uma sentença criminal. No momento em que essa sentença transitar 

em julgado, é dever dessa Corte decretar a perda. Ela não pode abrir mão, abdicar desse seu 

dever.  

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu comungo da perplexidade 

de Vossa Excelência, mas a Constituição é clara.  

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - Sob pena de, até 

mesmo, o cumprimento da nossa decisão, daqui a pouco, ser colocada em xeque. E é a isso que 

nós conduziremos  

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - A Constituição não é o que 

eu quero. A Constituição é o que eu posso fazer dela. 
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