
           Entenda a 

  Legislação 
 

Constituição Federal/88  
Art. 14, § 9º - Lei complementar estabelecerá outros casos 
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de 
proteger a probidade administrativa, a moralidade para 
exercício de mandato, considerada 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. 
 

Lei Orgânica do Distrito Federal  
Art. 19. A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes do Distrito Federal, 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação e 
interesse público, e também ao seguinte:  
(...)  
§ 8º É proibida a designação para função de confiança ou a 
nomeação para emprego ou cargo em comissão, incluídos 
os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato 
tipificado como causa de inelegibilidade prevista na 
legislação eleitoral. 



 

 
Lei Orgânica do Distrito Federal  
Art. 10. O Distrito Federal organiza-se em Regiões 
Administrativas, com vistas à descentralização 
administrativa, à utilização racional de recursos para o 
desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da 
qualidade de vida.  
(...)  
§ 3º A proibição de que trata o § 8º, do art.19, aplica-se à 
nomeação de administrador regional. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda à Lei Orgânica nº 60, de 2011 )  
Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre 
brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos 
direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no § 8º, do 
art.19. (Caput com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 
60, de 2011)  
Art. 110. (...)  
Parágrafo único. A proibição de que trata o § 8º, do art.19, 
aplica-se à nomeação do Procurador-Geral do Distrito 
Federal. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 
60, de 2011 ) 
 
 
 
 
 



 
 
 
Decreto nº 33.564, de 09/03/12  
Regulamenta as hipóteses de impedimento para a posse e 
exercício na administração pública direta e indireta do 
Poder Executivo do Distrito Federal em função de prática de 
ato tipificado como causa de inelegibilidade. 
 
 

Lei Complementar n º 840, de 23/12/11  
Art. 5º Os cargos em comissão, destinados exclusivamente 
às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de 
livre nomeação e exoneração pela autoridade competente.  
(...)  
§ 3º É proibida a designação para função de confiança ou a 
nomeação para cargo em comissão, incluídos os de 
natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato 
tipificado com causa de inelegibilidade prevista na 
legislação eleitoral, observado o mesmo prazo de 
incompatibilidade dessa legislação. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Decreto nº 33.709, de 14/06/12  
Designa os integrantes do Comitê previsto pelo Decreto nº 
33.564, de 09 de março de 2012, que regulamenta as 
hipóteses de impedimento para a posse e exercício na 
administração pública direta e indireta do Poder Executivo 
do Distrito Federal em função de prática de ato tipificado 
como causa de inelegibilidade. 
 
 

Portaria nº 165, de 14/08/2012  
Dispõe sobre o funcionamento e as atividades do Comitê de 

que trata o Decreto nº 33.564, de 9 de março de 2012. 


