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PREFÁCIO

DESEMBARGADOR PEDRO BERNARDES DE OLIVEIRA1

No curso da História, os direitos políticos sempre foram a zona de 
interação entre a liberdade humana e o Estado. Mediante as inúmeras 
experimentações acerca dos sistemas de governo desenvolvidos na cul-
tura, certamente o atual estado da arte se deságua sob a conformação 
democrática do Estado, onde os direitos políticos e a liberdade são a base 
de existência e legitimação da institucionalidade, do Direito e da Política. 

Com suporte nessas reflexões sobre o papel dos cidadãos na 
procedimentalização e no reconhecimento da autenticidade dos 
instrumentos constitucionais democráticos, bem como no atual de-
senho normativo do Direito Eleitoral brasileiro, é que um conjunto 
de abalizados pesquisadores se uniram para oferecer a presente obra. 
O objetivo é não só demonstrar as principais linhas de pesquisa no 
âmbito do Direito Eleitoral e dos direitos políticos na academia 
brasileira, como também fornecer uma dose de frescor doutrinário 
e acadêmico em tempo de grandes desafios para o país. 

As eleições de 2018 batem à porta e o senso de responsabilidade 
da academia jurídica brasileira, em seu compromisso com os ideias 
democráticos, é o ponto propulsor para lançar um olhar crítico so-
bre o cenário eleitoral atual e apontar novas perspectivas e reformas 
necessárias. Foi com esse espírito que pesquisadores de renomadas 

1 Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Graduado em Di-
reito pela Faculdade Milton Campos, cursou pós-graduação em Direito Civil 
na PUCMinas. Ingressou na magistratura em 1988, sendo Desembargador do 
TJMG, desde março de 2005. Na sua trajetória profissional, além de professor, 
também atuou como juiz eleitoral em Belo Horizonte, entre 1999 e 2000.
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instituições confluíram esforços para lançar a presente obra. Esta é 
fruto de pesquisas desenvolvidas, principalmente, por profissionais e 
estudantes ligados direta ou indiretamente aos cursos de Pós-gradu-
ação em Direito da Faculdade Milton Campos, da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), que no intuito de aprofundarem 
seus conhecimentos em uma seara tão cara ao Direito, produziram 
inúmeros trabalhos a questionar, inflexionar, inovar e contribuir para 
a elaboração de novos parâmetros no que se refere ao exercício dos 
direitos fundamentais políticos em nosso país. 

O desafio é, justamente, produzir uma obra que congregue a 
afinidade da teoria com a realidade sobre a qual ela se debruça. A 
imbricação entre essas duas esferas é essencial para que os trabalhos 
que constituem a presente obra transformem-se de potência em 
verdadeiro ato de viabilização e de informação das transformações 
necessárias para o soerguimento de novos rumos em nossa democracia, 
lugar o qual os mecanismos eleitorais de acesso ao poder realizem suas 
finalidades constitucionais a partir de parâmetros normativos produ-
zidos conforme o interesse da sociedade. Nesse sentido, o leitor verá 
nos capítulos seguintes ensaios aprofundados acerca dos problemas e 
dos possíveis caminhos de nosso sistema eleitoral e, como não podia 
deixar de ser, do próprio sistema político. 

É a partir da análise efetiva e aprofundada da realidade a qual 
estamos inseridos que podemos ajustar as arestas de nosso conheci-
mento prévio e trabalhar com mecanismos e ideias que tragam novos 
olhares e efetivas soluções para os relutantes problemas que assombram 
a cena política brasileira. Somente a partir de uma abordagem com-
prometida com seus princípios e com a democracia é que se pode 
cogitar a realização de mudanças estruturais em nosso país. Antes das 
mudanças, é preciso de um norte, de um curso delimitado, que nos 
traga segurança a partir de suas bases de sustentação previamente 
fixadas em diretrizes teóricas sólidas e coerentes. É o que o livro se 
propõe a fazer. 

Com regozijo, os autores trazem à realidade o fruto de seus es-
forços intelectuais produzidos no âmbito de um ambiente altamente 
plural, questionador e, principalmente, comprometido com a reali-
zação do Estado Democrático de Direito em sua máxima eficácia e 
em sua plena efetividade. Idealiza-se mais uma rica contribuição ao 
desenvolvimento doutrinário do Direito Eleitoral no Brasil. 



UNIDADE 1

CONCEITOS 
PRELIMINARES: 

DIREITOS POLÍTICOS E 
PARTIDOS POLÍTICOS
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CAPÍTULO 1

A INELEGIBILIDADE 
RELATIVA:

OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 
INTERPRETADOS PELO TRIBUNAL  

SUPERIOR ELEITORAL

ARTHUR MAGNO E SILVA GUERRA1

LAYNE BARBOSA DE FARIA2

 As regras de inelegibilidade relativa compõem um dos maiores 
núcleos de dúvidas carreadas por meio de consultas e processos judi-
ciais ao competente Tribunal Superior Eleitoral. A clareza da norma 
quanto à unicidade da reeleição não afasta diversas questões quanto à 
sua interpretação. Isso se deve, tanto aos plurissignificados concedidos 
ao art. 14 e seus parágrafos 4º a 9º, do texto constitucional; quanto à 
concretude de casos específicos que se reduzem a minúcias, advindos 
das necessidades de pré-candidatos que pleiteiam o mandato eletivo. 
Assim, o que aqui se realiza é, além de elucidar diretrizes basilares, 
inerentes à hermenêutica constitucional evidente; também, demonstrar 
de que maneira o Tribunal Superior Eleitoral vem se posicionando 
frente às consultas dos legitimados.

Ainda em face das frequentes mudanças no Direito Eleitoral, não 
apenas de novas leis, mas da jurisprudência dos tribunais, impõe e jus-
tifica ao operador de direito a dedicação e constante aperfeiçoamento.3

1 Advogado, em Belo Horizonte/MG, militante nas áreas do Direito Público e 
do Direito Eleitoral. Professor Universitário. Especialista em Direito Público 
Municipal pela FES do Ministério Público de Minas Gerais; Mestre em Direito 
Constitucional pela UFMG e Doutor em Direito Público pela PUC - MG. 

2 Acadêmica do 7° período da Escola de Direito do Centro Universitário Newton 
Paiva. Mediadora. Graduada em Nutrição e especialista em Nutrição humana 
e saúde pela UFLA e terapia nutricional pelo GANEP/UNI-BH.

3 Tudo isso considerado, fez-se necessário a revisão e enriquecimento do presente 
artigo, publicado originariamente em 2004.
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Primeiramente, é salutar lembrar as lições de RAMAYANA 
(2016)4 e buscar um conceito-parâmetro do instituto da inelegibi-
lidade. Segundo o doutrinador trata-se da ausência temporária da 
capacidade eleitoral passiva. O cidadão pode votar, mas estará impedido 
de registar a candidatura objetivando mandatos eletivos. Os direitos 
políticos integram o núcleo de direitos fundamentais, assim, é inegá-
vel que as inelegibilidades surgem como exceções constitucionais e 
infraconstitucionais. Nesse contexto, a eficácia normativa das inele-
gibilidades está correlacionada à ordem constitucional democrática 
e à preservação do regime republicano. 

Diz-se que a inelegibilidade é relativa, quando sua causa não 
está diretamente relacionada a uma característica pessoal, inerente 
ao pré-candidato, ou daquele que o anseia ser (o que seria caso de 
inelegibilidade absoluta); mas, sim, constituem impedimentos à can-
didatura de uma pessoa, especificamente, para determinado pleito 
eleitoral e/ou a determinado mandato. Essas hipóteses de inelegibili-
dade estão previstas tanto no artigo 14 da Constituição da República 
e podem ser, didaticamente, relacionadas como inelegibilidade por 
motivos funcionais (§§5º e 6º), familiares (§7º), militares (§8º); quanto 
na legislação complementar (Lei complementar 64/90, e alterações 
posteriores, dentre as quais e destaca a “Lei da Ficha-Limpa”). Assim, 
as inelegibilidades relativas causam impedimentos concernentes ape-
nas a alguns cargos ou a determinadas situações político-eleitorais.5

A) AS POSSIBILIDADES DE REELEIÇÃO (ART. 14, 
§5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

A Emenda Constitucional n.º 16, de 04 de junho de 1997, inau-
gurou no ordenamento brasileiro o instituto da reeleição6. Com efeito, 

4 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 15°ed. Niterói: Impetus, 2016.
5 Destaque-se que, neste ensaio, são abordadas, apenas, as hipóteses dos parágrafos 

5º a 7º, vez que as outras hipóteses já foram cuidadas em outros artigos específicos 
de nossa mesma autoria.

6 Ainda que a doutrina busque identificar nos Governos de Getúlio Vargas uma 
eventual reeleição, rigorosamente, não há acerto nessa afirmativa. Isso, justamente, 
porque no primeiro período (1930 – 1934), foi Chefe de Governo Provisório; no 
segundo (1934 – 1937), foi Presidente da República; enfim, entre os anos de 1398 
e 1945, muito embora tenha sido Presidente ainda, não o foi em razão de nova 
eleição, mas de um golpe de Estado. (cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. 
Curso de Direito Constitucional. 29 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 117).
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anteriormente à atual redação do §5º do art. 14 da Constituição Federal, 
prevalecia a ireelegibilidade dos Chefes do Executivo, ou seja, não era 
possível aos Chefes do executivo pleitearem reeleições consecutivas.

A reelegibilidade assenta-se em um postulado de continuidade 
administrativa. “É dizer – nas palavras do ex-Ministro Carlos Velloso 7– 
a permissão para a reeleição do Chefe do Executivo, nos seus diversos 
graus, assenta-se na presunção de que a continuidade administrativa, 
de regra, é necessária”. Por outro lado, não se olvide que a Consti-
tuição de 1988, mais especificamente a Emenda Constitucional n. 
16/1997, ao trazer o instituto da reeleição, o fez permitindo apenas 
uma única nova eleição para o cargo de Chefe do Poder Executivo 
de mesma natureza. Assim, contemplou-se, não somente, o postulado 
da continuidade administrativa, mas ainda o princípio republicano 
que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder, 
chegando-se à equação cujo denominador comum está hoje disposto 
no art. 14, § 5º, da Constituição: permite-se a reeleição, porém apenas 
por uma única vez subsequente.

Portanto, a norma constitucional prescreve que os Chefes do 
Poder Executivo (Presidente da República, Governadores de Estado 
e do Distrito Federal, e os Prefeitos), bem como quem os houver 
sucedido ou substituído (“vices” e substituintes) no curso do manda-
to, poderão ser eleitos para um único período subsequente (art. 14, 
§ 5º). Assim, se um candidato é eleito pela primeira vez ao cargo de 
prefeito; posteriormente, candidata-se à reeleição (para o mesmo cargo 
de prefeito) e é bem sucedido, não poderá ser eleito por mais uma 
vez (que seria a terceira eleição ou, sob outro giro, segunda reeleição, 
todas subsequentes). Logo, o agente político que exerce dois mandatos 
consecutivos como Prefeito de determinado município, fica inelegível 
para cargo de mesma natureza em qualquer município da federação.

Quando se fala nessa inelegibilidade das autoridades arroladas 
no §5º, do art. 14 da CF, para uma terceira eleição subsequente, em 
nada importa que, em algum dos dois mandatos já exercidos, o po-
lítico se tenha afastado do cargo, voluntária ou involuntariamente. É 
entendimento pacífico da Corte Eleitoral que para que se caracterize 
o exercício do mandato, é irrelevante que esse tenha sido exercido 
por todo o período ou, apenas, parcialmente. Contrário fosse, essa 

7 STF. Pleno. ADI 1805. Relator: Ministro Néri da Silveira. Julg.: 26/03/1998. 
Pub.: 26/03/1998.
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candidatura poderia ser caracterizada como exercício de um terceiro 
mandato subsequente, logo, expressamente defeso no texto constitu-
cional que menciona a possibilidade de reeleição, apenas, “para um 
único período subsequente”.

Nesse sentido, o STF no RE 637.4858 já decidiu, em sede de 
repercussão geral, que a proibição da segunda reeleição é absoluta e 
torna inelegível para determinado cargo de chefe do Poder Executivo 
o cidadão que já tenha exercido dois mandatos consecutivos e sido 
reeleito uma única vez. O princípio republicano condiciona a inter-
pretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, 
de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse 
princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, 
mas em relação a qualquer outro município da federação em cargo 
da mesma natureza, ainda que em ente da Federação diverso. 

Nessa esteira, ainda que o um prefeito que exercia seu segundo 
mandato consecutivo (portanto, “reeleito”) tenha renunciado ao mes-
mo, com fins de exercer outro cargo público eletivo (v.g. de deputado), 
não poderá se candidatar novamente a prefeito nas próximas eleições. 
Isso, porque quando se reelegeu e renunciou, deu início ao segundo 
exercício, em nada importando ao TSE, se esse se completou ou não. 

Anote-se que o exercício do cargo de forma interina, em razão 
de “mandato tampão”, não constitui dois mandatos sucessivos, mas 
sim frações de um mesmo período de mandato.9

Acatar a possibilidade de um prefeito que já cumpriu dois man-
datos eletivos subsequentes nesse mesmo cargo (reeleito), candidatar-se 
a vice-prefeito, também, afronta o dispositivo constitucional sob co-
mento, aos olhos do TSE. Mesmo que esse prefeito tenha renunciado 
ao cargo, dentro do prazo de seis meses anteriores à conclusão de seu 
mandato, não poderá pleitear o cargo de vice-prefeito. O argumento 
para esse entendimento é o mesmo: a configuração de um terceiro 
mandato sucessivo, vez que, na posição de vice, bastaria o impedi-
mento do titular inicial, para que, na prática, voltasse a ser prefeito.

Pelo mesmo sentido, se o vice-prefeito sucede o Prefeito em 
seu primeiro mandato (a qualquer tempo desse), depois, (re)elege-se 

8 STF – Plenário. RE637.485. Relator: Gilmar Mendes. Julg.: 01/08/12 Pub.: 
21/05/13

9 TSE – REspe n° 62796 TO. Relator: Min. Arnaldo Versiani Leite Soares. Julg: 
23/08/2010. Pub.: 23/08/2010.
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prefeito, não poderá, ao término desse novo mandato, pleitear nova 
eleição (re-reeleição), pois o mandamento constitucional não permite 
– repita-se – o exercício de um eventual terceiro mandato.10

É salutar ao Estado Democrático de direito preservar a evitabi-
lidade de burlas aos sistemas da reeleição e das recandidaturas, pois 
a Carta Magna apenas permite uma única continuidade político 
administrativa, e não a perpetuidade dos integrantes da unidade de 
chapa em sucessivos mandatos eletivos.

Nesse sentido, é importante salientar que o cidadão eleito vice 
de qualquer dos titulares enumerados na Constituição, art. 14, §5°, e 
que vier a sucedê-los, somente poderá candidatar-se ao mesmo cargo 
para um único período subsequente.

Diferentemente ocorre, se o vice-prefeito – reeleito ou não – de-
cide se candidatar ao cargo do titular, mas, apenas, “substituiu” àquele 
no curso do mandato. Tendo substituído o Prefeito no curso de seu 
mandato como Vice-Prefeito e sido eleito para o cargo de Prefeito 
no período subsequente, é inelegível para mais um novo período 
consecutivo o candidato que já exerceu dois mandatos anteriores 
de Prefeito.11

Deve-se ponderar que na hipótese dessa substituição ter se dado 
nos seis meses anteriores ao certame eleitoral, por força do afasta-
mento do titular, por qualquer motivo, ainda que provisória. O vice 
que se consegue eleger para o cargo titular, não poderá concorrer à 
reeleição no período subsequente. independentemente do vice em 
comento ter composto chapas distintas, com candidatos a prefeitos 
diferentes. 12 13 Assim, a jurisprudência do TSE já assentou que vice-
-prefeito que substituiu o titular no curso do mandato e elegeu-se 
no pleito subsequente não pode candidatar-se à reeleição, sob pena 
de configurar um terceiro mandato.14

10 TSE - AgR-REspe n° 35880 PI. Relator: Min. Arnaldo Versiani Leite Soares. 
Julg.: 28/04/2011. Pub.: 27/11/2011

11 TSE - REspe nº 13759 ES. Relator: Min. Carmen Lúcia. Julg.: 16/11/2012. 
Pub.: 27/11/2011.

12 TSE - AgR-Respe n° 12907 PI. Relator: Min. Laurita Hilário Vaz. Julg: 
18/12/2012. Pub.: 18/12/2012.

13 TSE – Resolução n° 22.625. Relator: Min. Arnaldo Versini. Julg.: 13/11/2007. 
Pub.: 10/12/2007.

14 TSE - Consulta nº 32289.Relator: Min. Gilmar Ferreira Mendes, Julg.: 
03/05/2016. Pub.: 06/06/2016.
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Daqui, portanto, fica clara uma diferenciação conceitual basilar à 
compreensão acerca do que seja “substituição” e “sucessão” no cargo 
eletivo: enquanto aquela ocorre em caráter provisório, com posterior 
retorno do titular do cargo a esse; a sucessão tem conotação perma-
nente, quando o “vice” assume, permanentemente, o cargo eletivo 
titular (do prefeito, por exemplo).

B) A ELEIÇÃO PARA CARGO DISTINTO DO 
ANTERIOR NO MESMO MUNICÍPIO (ART. 14, 
§6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

A Constituição prevê outra hipótese de inelegibilidade, dessa vez 
atreladas às hipóteses em que os pré-candidatos (Chefes do Executivo, 
nas três esferas federais) anseiam concorrer para cargo diverso daque-
le que já ocupa. Para tanto, faz-lhes de mister proceder, em regra, à 
desincompatibilização, (ou seja, renunciar aos respectivos mandatos 
eletivos que exercem) nos seis meses anteriores ao próximo pleito.

Sendo assim, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, não há 
impedimentos para a candidatura daquele prefeito que pretende se 
candidatar ao cargo de vereador no mesmo Município em que exerceu 
os mandatos anteriores15. Todavia, em conformidade com o §6º da CF, 
deverá se afastar regularmente de seu cargo de Chefe do Executivo, 
até seis meses antes das eleições, ou seja, proceder e obedecer à regra 
de desincompatibilização, durante o prazo previsto.

O TSE já decidiu ser possível ao Chefe do Executivo em exercí-
cio num Município desmembrado há mais de dez anos candidatar-se 
ao mesmo cargo no município originário, desde que observada a 
regra de desincompatibilização do §6º do art. 14 da CF. 

Inclusive já é o entendimento pacificado na Corte eleitoral que 
o cônjuge e os parentes de prefeito em segundo mandato são elegíveis 
em outra circunscrição eleitoral, ainda que em município vizinho, 
desde que este não resulte de desmembramento, incorporação ou 
fusão realizada na legislatura imediatamente anterior ao pleito, a fim 
de se evitar a formação de grupos hegemônicos nas instâncias políticas 
locais. Todavia, uma reeleição, seja neste, seja no Município que já 
exerceu o mandato torna-se inviável por direta afronta ao dispositivo 

15 TSE - REsp Eleitoral nº 15409. Relator: Min. Admar Gonzaga. Julg.: 01/08/2017. 
Pub.: 05/09/2017.
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constitucional que impede um terceiro governo sobre uma mesma 
população local.16 17

Apesar do dispositivo constitucional em apreço não impor ex-
pressamente para os ocupantes de cargo de “Vice”, a necessidade de 
desincompatibilização nesses seis meses para concorrem à reeleição 
ou para outro cargo, é pacífico o entendimento de que esse não 
poderá assumir a titularidade (em substituição ou sucessão) nos seis 
meses anteriores ao pleito, a fim de não incidir em inelegibilidade.18

A chapa vitoriosa nas eleições é sempre formada por um titular 
e um vice. A eleição e a reeleição subsequente de uma chapa tornam 
seus integrantes inelegíveis para um terceiro mandato para os mesmos 
cargos. Destarte, nem o titular, nem o vice poderão concorrer aos 
mesmos cargos pela terceira vez consecutiva. Em que pese o fato de 
titular e vice serem cargos diferentes, quem ocupa o primeiro fica 
impedido de candidatar-se ao segundo, já que poderia tornar-se titular 
pela terceira vez consecutiva nas hipóteses de substituição e sucessão. 19

A constatação de inelegibilidade ocorre, ainda, se o mesmo 
prefeito reeleito pretende se candidatar a vice-prefeito no mesmo 
Município, ainda que renuncie ao cargo nos seis meses anteriores ao 
pleito. Tanto que em consulta formulada ao TSE este consignou que 
o Chefe do Executivo que se reelegeu para um segundo mandato 
consecutivo não pode se candidatar para o mesmo cargo de vice, na 
mesma circunscrição, independentemente de ter renunciado até seis 
meses antes da reeleição.20 

Contudo, o inverso pode suceder. Assim, um vice de uma chapa 
vitoriosa por duas vezes pode disputar, em uma terceira eleição a titu-
laridade, já que não concorre ao cargo de vice, mas, sim ao de titular. 
Lembrando sempre que, para isso, não poderá substituir o titular nos 

16 TSE - AgR em REspe n° 83291. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julg.: 
11/12/2012. Pub.: 06/08/2013.

17 TSE - REspe nº 5433805. Relator: Min. Arnaldo Versiani Leite Soares. Julg.: 
24/04/2012. Pub.: 27/06/2012.

18 Lei n° 64/1990, art. 1º, § 2º: “O vice-presidente, o vice-governador e o vice-
-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos 
respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham 
sucedido ou substituído o titular”.

19 GOMES. José Jairo. Direito Eleitoral. 13° ed. São Paulo: Altas, 2017.
20 TSE – Res. n° 21.483. Relator: Min.Francisco Peçanha Martins. Julg.: 02/09/2003. 

Pub. 15/10/2003.
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seis meses anteriores à eleição. Essa substituição, não seria mesmo 
possível, diante da necessidade de desincompatibilização pelo mesmo 
período. Dessa forma, o vice que é reeleito poderá candidatar-se na 
eleição subsequente, desde que não tenha substituído o titular dentro 
dos seis meses anteriores ao pleito. 21 22

C) INELEGIBILIDADE RELATIVA POR  
MOTIVOS FAMILIARES (ART. 14, § 7 º  
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Determinados cidadãos são inelegíveis para pleitos específicos, 
justamente, por condições inerentes a seu parentesco sanguíneo 
ou sócio-afetivo, ou, ainda, por sua condição matrimonial/marital. 
Essas hipóteses derivam do temor de que, em razão desses vínculos, 
os candidatos se beneficiem pela atuação do ocupante anterior do 
cargo com o qual tem parentesco, o que prejudicaria o pleito. Há 
persistência da inelegibilidade em caso do cônjuge ou parentes do 
substituto ou sucessor, impedindo assim, o candidato a concorrer a 
um terceiro mandato a ser exercido pelo mesmo grupo familiar.23

Logo, ainda que um prefeito reeleito renuncie dentro dos seis 
meses anteriores às eleições, o cônjuge e seus parentes consanguíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, permanecem inelegíveis 
para o mesmo cargo no território de jurisdição do titular24. Isso porque 
configuraria um terceiro mandato consecutivo. 25 26

No que tange aos descendentes, é preciso esclarecer, ab initio, 
que o filho de um Prefeito que exerce seu segundo mandato eleti-

21 TSE – Res. n° 22.815. Relator: Min. Ari Pargendler. Julg.:03/05/2008. Pub. 
24/06/2008.

22 TSE – Res. n° 21. 791. Relator: Min. Humberto Gomes de Barros. Julg.:. Pub. 
05/07/2004.

23 TSE – REspe N° 11.130 RJ. Relator: Henrique Neves da Silva. Julg.: 06/12/2016. 
Pub.: 06/12/2016.

24 TSE – Respe n° 29730 SP. Relator: Min. Felix Fisher. Julg.: 14/10/2008. Pub.; 
20/10/2008. “O vocábulo jurisdição deve ser interpretado no sentido de cir-
cunscrição, nos termos do art. 86 do CE/1965, de forma a corresponder à área 
de atuação do titular do Poder Executivo.”

25 TSE - REspe: 935627566 GO, Relator: Min. Fátima Nancy Andrighi, Data de 
Julgamento: 22/03/2012

26 TSE - RESOLUÇÃO N° 21.790. Relator: Ministro Carlos Velloso. Data de 
julg.: 01/06/2004
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vo consecutivo – reeleito – não se pode candidatar nem a Chefe do 
Executivo local nem a vice-prefeito, mesmo que o atual ocupante 
do cargo se tenha desincompatibilizado nos seis meses anteriores às 
eleições. Isso, porque, na prática, estar-se-ia concedendo à mesma 
família e, portanto, à arcaica figura do “chefe de família”, um ter-
ceiro mandato consecutivo que possui vedação expressa no §5º da 
Constituição federal.27 

Norteada por parâmetros axiológicos consagrados pela própria 
Constituição, visa a impedir que se formem grupos hegemônicos 
nas instâncias políticas locais. O primado da ideia republicana - cujo 
fundamento ético-político repousa no exercício do regime democrá-
tico e no postulado da igualdade - rejeita qualquer prática que possa 
monopolizar o acesso aos mandatos eletivos e “patrimonializar” o 
poder governamental, comprometendo, desse modo, a legitimidade 
do processo eleitoral. 

Assim, os termos do art. 14, § 50 e 70, da Constituição Federal 
e da jurisprudência firmada sobre a matéria, o cônjuge e os parentes 
do chefe do Executivo são elegíveis para o mesmo cargo do titular, 
apenas quando este for reelegível.28 29

Convém mencionar que a inelegibilidade ocorre apenas quan-
to ao cônjuge e os parentes de Chefes do Poder Executivo, a saber: 
Presidente da República, Governador da República ou de Distrito 
Federal e Prefeito, não alcançando os do vice. Dessa forma, não ha-
verá inelegibilidade do cônjuge e parentes do vice, exceto se ele tiver 
sucedido o titular ou o tiver substituído nos últimos seis meses antes 
da data marcada para eleição.

Ocorre que em consulta formulada ao TSE, este definiu que não 
há impedimento para que um filho lance sua candidatura a prefeito 
municipal tendo como candidato a vice-prefeito seu pai em primei-
ro mandato. Em face disso, não há necessidade de afastamento do 
vice-prefeito, caso queira candidatar-se a prefeito, não sendo assim 

27 Barros Monteiro observou que uma eventual eleição do filho do prefeito re-
presentaria na prática um terceiro mandato, o que é proibido pelo artigo 14, 
parágrafo 5º, da Constituição. 

28 TSE – REspe n° 10979 RN. Relator: Min. Henrique Neves da Silva. Julg.: 
18/12/2013. Pub.: 05/03/2013. 

29 TSE - Resolução N° 22.668. Relator: Min. Ari Pargendler. Julg.: 13/12/2007. 
Pub.: 10/03/2008.



24

necessário se desincompatibilizar. 30 Logo se não há inelegibilidade em 
relação aos parentes do vice, nada obsta que integrem a mesma chapa. 

Note-se, todavia, que o que se pretende com essa interpretação 
constitucional é, prima facie, impedir que o poder local seja alocado 
às mãos de um mesmo centro, ou para assegurar o domínio do poder 
por um grupo que já o detém. 

Quanto aos parentes, até segundo grau, consanguíneos ou 
afins, de um prefeito que vem a falecer, se o falecimento do titular 
ocorrer durante o seu primeiro mandato, o cônjuge supérstite e/ou 
seus parentes podem disputar as eleições subsequentes e sucedê-lo 
no cargo. Contudo, caso o falecimento do agente político venha 
a ocorrer durante o segundo, não poderão os seus familiares plei-
tearem a disputa eleitoral, em decorrência da vedação do terceiro 
mandato subsequente. 31

Vedada é a alternância no Poder Executivo entre cônjuges e 
parentes. Por exemplo: Governador em primeiro mandato, lança seu 
irmão para sua sucessão, o qual vence a eleição. Logo, nenhum parente 
(inclusive o governador) ou o cônjuge desse último (irmão) poderá 
candidatar-se para sucedê-lo, pois isso significaria um terceiro mandato. 

Entende-se que, cumprindo o Chefe do Executivo o primeiro 
mandato e não se candidatando à reeleição, poderá ser sucedido pelo 
seu cônjuge ou parente, desde que se desincompatibilize seis meses 
antes do pleito. Se eleito, o cônjuge ou parente ficará inelegível para 
uma eventual reeleição.32 33

Insta, por fim, salientar que a causa de inelegibilidade prevista 
no artigo 14, §7°da Constituição alcança os parentes de Governador 
quando visem concorrer a cargo eletivo de município situado no 
mesmo Estado.

30 TSE - Resolução n° 22.791. Consulta n° 1.530/DF. Relator: Ministro Ari 
Pargendler. Julg.: 13/05/2008. Pub.:16/06/2008. 

31 TSE – REspe n° 20680 PR, Relator: Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio. 
Julg.: 27/11/2012. Pub.: 27/11/2012.

32 GOMES. José Jairo. Direito Eleitoral. 13° ed. São Paulo: Altas, 2017.
33 A esse respeito dispôs com clareza o §2° do artigo 14 da Resolução do TSE 

n°22.156/2006: “§ 2º O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de 
estado, de território, ou do Distrito Federal são inelegíveis para sua sucessão, 
salvo se este, não tendo sido reeleito, se desincompatibilizar seis meses antes 
do pleito.” 
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D) MATRIMÔNIO E UNIÃO ESTÁVEL  
(ART. 14, §7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Convém destacar que apesar do referido dispositivo aludir a “côn-
juge”, a inelegibilidade também se aplica a companheiros na hipótese 
de união estável. Pois a família origina-se tanto do casamento, quanto da 
união estável. Nessa situação, enquadram-se o cônjuge e o companheiro. 
Quanto a este, vale lembrar que já é pacífico na doutrina e jurispru-
dência que a união estável entre o homem e a mulher, caracteriza-se 
como entidade familiar. Além disso, no que concerne ao casamento, 
não importa seja ele civil ou religioso, pois em ambos comparece a 
inelegibilidade em foco. Nesse sentido, também é inelegível o (a) irmão 
(a) do pré-candidatos que mantém união estável com o agente político. 

No caso de separação, divórcio e morte do chefe do Executivo, se 
esses fatos ocorrerem durante o exercício do mandato, permanecerá o 
impedimento do cônjuge separado, divorciado ou viúvo – inclusive o dos 
parentes por afinidade –, porque, de qualquer forma, em algum momento 
do mandato terão existido os vínculos conjugal e parental. Essa interpretação 
foi cristalizada na Súmula Vinculante nº 18, do Supremo Tribunal Federal, 
que impõe: “A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, 
não afasta a inelegibilidade prevista no § 7o do artigo 14 da Constituição Federal.” 
Nesse sentido, não é reelegível Chefe do Poder Executivo que mantenha 
união estável com o antecessor no mesmo município.34

Os afins35 também são afetados, sendo abrangidas as linhas reta 
e colateral. Nessa situação, enquadram-se: sogro, sogra, sogro-avô, 
sogra-avó, genro, nora, genro-neto, nora-neta, cunhado e cunhada.

Nesse sentido, um ex-genro ou cunhado ou até mesmo se for 
cunhado de uma união estável incidirá a inelegibilidade de parentesco 
por afinidade. Dessa forma, podem se candidatar desde que o Chefe 
do Executivo se desincompatibilize seis meses antes do pleito, a fim 
de evitar a formação de oligarquias políticas familiares.36 37 38

34 TSE - REspe n°8439 MG. Relator: Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha. Julg.: 
12/11/2012. Pub.: 12/11/2012

35 Aqui entendidos como os parentes advindos em função de sociedade ou 
vinculo conjugais.

36 TSE – REspe n° 22602 PE. Relator: Ministro Carlos Velloso. Julg.: 22/09/2004. 
Pub.: 20/09/2004.

37 TSE – REspe n° 23487 TO. Relator: Carlos Eduardo Caputo Bastos. Julg.: 
21/10/2004. Pub.: 21/10/2004

38 TSE – AREspe n° 21.878 PR. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Julg.: 
20/10/2004. Pub.: 11/11/2004.
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Há precedentes do TSE no sentido de que o art. 14, §7º não 
alcança o cônjuge de prefeito que pretende se candidatar ao cargo de 
vice-governador39. Claro, pois, nesse caso, o pretenso candidato está fira 
da circunscrição eleitoral do chefe do Executivo que é parente seu.

A ideia contemporânea de família na sociedade hodierna é 
diferente de outrora. Se antes essa instituição social era revestida de 
sacralidade e tinha por fim precípuo a reprodução ou perpetuação 
da espécie; hoje, ela se funda na afetividade, solidariedade, dignidade 
da pessoa humana, bem como no respeito às diferenças.

O Supremo Tribunal Federal posicionou-se a respeito do tema, 
ao julgar em 2011 a ADI no 4.277/DF em conjunto com a ADPF 
no 132/RJ, a Corte acolheu por unanimidade os pedidos formulados 
em tais demandas, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, para 
afirmar a possibilidade jurídica de haver união estável entre pessoas 
do mesmo sexo.

Entrementes, destaca-se que na seara eleitoral, há muito pro-
clamou o TSE a inelegibilidade reflexa de pessoa que mantém com 
titular do Poder Executivo união estável homoafetiva, não fazendo 
assim, qualquer distinção ou discriminação.40 

E) CONCLUSÕES

Dessa maneira, como adiantado alhures, as hipóteses de consulta 
ao Tribunal Superior Eleitoral chegam às minúcias que tornam di-
ficultoso o labor dos magistrados e operadores do Direito Eleitoral, 
na adequada compreensão dos dispositivos constitucionais. Isso se 
deve, não apenas às peculiaridades da Justiça Eleitoral, em que a Ju-
risprudência varia em diapasão próximo da alteração da composição 
dos seus pretórios; bem como em virtude de casuísmos, colacionados 
por partidos políticos e candidatos que se sentem inseguros para as 
verdadeiras “batalhas judiciais” que enfrentarão nos pleitos eleitorais 
em que se lançarão. 

39 TSE. Res. n° 21.131. Relator: Min. José Paulo Sepúlveda Pertence. Julg.: 
20/06/2002. Pub.: 13/08/2002. 

40 TSE - REspe: 24564 PA. Relator: Min. Gilmar Ferreira Mendes. Julg.: 
01/10/2004. Pub.: 01/10/2004
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