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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivo sistematizar e 

estabelecer discussões sobre as hipóteses de aquisição de 

inelegibilidade a que estão sujeitos os maus mandatários de cargos 

eletivos, sobretudo após a introdução ou alteração de condutas 

dispostas na Lei Complementar n° 135/2010, popularmente intitulada Lei 

da Ficha Limpa, que alterou a Lei Complementar nº 64/1990. Objetiva-se 

sistematizar, em um único texto, todas as situações previstas pela nova 

legislação que restrinjam a elegibilidade daqueles que já se encontram 

no exercício de mandato político-eletivo, discutindo quais são as 

principais nuances jurídicas que, ao restringir a elegibilidade, atingem, 

de forma geral, toda a sociedade brasileira. Além da temática específica 

e de grande relevância jurídica sobre hipóteses de aquisição de 

inelegibilidade no exercício de mandato eletivo, este trabalho terá como 

pano de fundo o debate acerca do princípio da boa governança ou good 

governance, como é tratado pela doutrina internacional. Tal princípio, 

postulado na Constituição Federal principalmente no artigo 37, mas 

encontrado também ao longo de todo texto constitucional, dispõe que os 

gestores públicos, sobretudo os agentes com mandato político-eleitoral, 

com especial ênfase naqueles que lidam com recursos públicos, 

possuem, como dever funcional, a devida prestação de contas e a 

transparência em seus atos político-administrativos, caracterizando, 

desta forma, o que se pode chamar de uma prestação positiva do 

Estado. 

 

Palavras-chave: Inelegibilidades.  2. Direito Eleitoral.  3. Ficha Limpa.  
4. Cassação de Mandato.  5. Decoro Parlamentar.  6. Rejeição de 
Contas. 7. Improbidade Administrativa.  8.  Crime Eleitoral. 9.  Corrupção 
Eleitoral.  10. Abuso de Poder.      
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ABSTRACT 

 

This master dissertation aims to systematize and provide discussions on 

the chances of acquiring ineligibility that follow bad representatives, 

especially after the introduction or modification of conducts arranged in 

Complementary Law No. 135/2010, popularly titled “lei da ficha limpa” 

amending the Supplementary Law No. 64/1990. It aims to systematize, in 

a single text, all the situations covered by the new legislation restricting 

the eligibility of those who are already in the exercise of political elective 

office, discussing what are the main legal nuances that, while restricting 

eligibility, concern, in general, the whole Brazilian society. Besides the 

specific subject of great legal significance which concerns the 

hypotheses about the acquisition of ineligibility during the period of 

elective office, this work will hold a debate about the principle of good 

governance and how it has been dealed by the international doctrine. 

This principle postulated in the Federal Constitution in Article 37, but also 

found throughout the constitutional text, argues that public managers, 

especially those agents with electoral and political mandate, with special 

emphasis on those dealing with public funds, have, as a functional duty, 

the obligation of providing proper accountability and transparency in their 

political- administrative acts featuring what can be named positive 

provisions of the State. 

 

Keywords: Ineligibility Clause; Electoral Law; Electoral Crime; 

Administrative Misconduct; Deprecation of Public Accounts; 

Parliamentary Decorum; Waiver; Electoral Corruption, Abuse of Power;  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivo 

sistematizar e estabelecer discussões sobre as hipóteses de aquisição 

de inelegibilidade a que estão sujeitos os maus mandatários de cargos 

eletivos, sobretudo após a introdução ou alteração de condutas 

dispostas na Lei Complementar n° 135/2010, popularmente intitulada Lei 

da Ficha Limpa, que alterou a Lei Complementar nº 64/1990. Trata-se de 

analisar a crescente missão que o Direito Eleitoral tem desempenhado, 

sobretudo no sentido de “solidificar o alicerce onde a cidadania 

reverbera seu apogeu, normatizando todo o processo eleitoral que não 

pode ser resumido apenas às eleições1.” 

Até o presente momento, trabalhos acadêmicos 

relevantes trataram das novas, ou estendidas, restrições à elegibilidade, 

mas sempre de forma esparsa. A partir da leitura da nova redação da Lei 

Complementar nº 64/1990 percebe-se que, especialmente no artigo 1º, 

diversas hipóteses de restrição à elegibilidade foram elencadas, das 

mais diversas naturezas, as quais abrangem desde a prática de crimes 

eleitorais à expulsão de órgão de classe profissional2.   

Sendo assim, a presente dissertação tem por objetivo 

sistematizar, em um único texto, todas as situações previstas pela nova 

legislação que restrinjam a elegibilidade daqueles que já se encontram 

no exercício de mandato político-eletivo, discutindo quais são as 

                                                           
1 AGRA, Walber. A taxionomia das inelegibilidades. In: Estudos eleitorais. Brasília: 

Ed. Escola Judiciária Eleitoral. v. 6. nº 2. maio/ago. 2011. p. 30.  

2 Embora a restrição à elegibilidade tenha ganho grande repercussão após a 

aprovação da Lei Complementar nº 135/2010, esta não é uma discussão recente. 

Pontes de Miranda, em 1970, já defendia que condutas que ofendessem o regime 

democrático, a probidade administrativa, a normalidade das eleições, ou que 

contivessem provas inequívocas de abuso de poder político ou econômico poderiam 

ser tipificadas como causas infraconstitucionais de inelegibilidades. Cf. MIRANDA, 

Pontes de. Comentários à constituição de 1967. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1967, p. 170.   
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principais nuances jurídicas que, ao restringir a elegibilidade, atingem, 

de forma geral, toda a sociedade brasileira.  

Além da temática específica e de grande relevância 

jurídica sobre hipóteses de aquisição de inelegibilidade no exercício de 

mandato eletivo, este trabalho terá como pano de fundo o debate acerca 

do princípio da boa governança ou good governance, como é tratado 

pela doutrina internacional. Tal princípio, postulado na Carta Magna, 

principalmente no artigo 37, mas encontrado também ao longo de todo 

texto constitucional, invoca que o gestor público, principalmente os 

agentes com mandato politico-eleitoral, com especial ênfase naqueles 

que lidam com recursos públicos, possuem como dever funcional a 

devida prestação de contas e transparência em seus atos político-

administrativos, caracterizando, desta forma, o que pode-se chamar de 

uma prestação positiva do Estado. 

Em contrapartida, é direito do cidadão exigir o 

cumprimento de tal prestação. Esse direito, ou seja, o de fiscalizar o 

efetivo cumprimento das regras impostas pelo princípio da boa 

governança, é mais uma das formas de efetivação da cidadania, pedra 

fundamental da nossa Constituição. 

O pleno exercício da cidadania deve ser uma busca 

constante da sociedade, de forma a modelar e aperfeiçoar o Estado, 

garantidor dos direitos individuais dos cidadãos e responsável pela 

promoção do bem-estar social. A promoção dessa dinâmica positiva 

depende, em grande parte, da utilização dos mecanismos adequados de 

participação e fiscalização, cabendo ao Direito fornecer os instrumentos 

para alcançar tal fim.  

A mais recente e importante efetivação do direito à boa 

governança deu-se pela aprovação do projeto de lei de iniciativa popular 

n° 518/2009, promovida pelo Movimento de Combate à Corrupção 
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Eleitoral3 (MCCE) que, após o recolhimento de 1,3 milhões de 

assinaturas por todo o país, em cumprimento ao disposto no artigo 61, § 

2° da Constituição Federal4, culminou na aprovação da Lei 

Complementar n° 135/2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, que será 

largamente abordada neste trabalho acadêmico. 

Não obstante a boa valorização do clamor popular por 

mais correção nos procedimentos eleitorais, a polêmica5 Lei 

Complementar nº 135/2010, aflorou na doutrina pátria diversas críticas 

quanto sua redação, assim como incertezas quanto sua aplicação pelos 

vinte e sete Tribunais Regionais Eleitorais do país e pelo próprio Tribunal 

Superior Eleitoral. Em 2012, primeira oportunidade em que a nova 

legislação foi aplicada em toda sua concretude, fixaram-se novos 

entendimentos que, de agora em diante, nortearão as eleições 

brasileiras.  

A redação aprovada pelo Congresso Nacional ampliou o 

rol de condutas tipificadas ensejadoras de restrição à capacidade 

eleitoral passiva, em atenção à necessidade de que sejam expressas 

                                                           
3 O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) é composto por 44 

entidades da sociedade civil e organizou a chamada “Campanha Ficha Limpa”, que 

clamava por modificações na legislação eleitoral por meio de projeto de iniciativa 

popular que culminou na aprovação, pelo Congresso Nacional, da popularmente 

conhecida Lei “Ficha Limpa”.  

 
4 MARIN, Brunna Helouise. As alterações introduzidas pela LC n° 135/2010 (Lei da 
Ficha Limpa). In: Estudos eleitorais. Brasília: Ed. Escola Judiciária Eleitoral. v.8. n° 2, 
maio/agosto 2013, p.14. 
 
5 Uma importante crítica às restrições a elegibilidades trazidas por clamores sociais: 
CANTERO, Bianca Lorena Dias. O princípio da não culpabilidade e sua aplicabilidade 
em matéria eleitoral.  In: Estudos eleitorais. Brasília: Ed. Escola Judiciária Eleitoral. 
v.7. n° 1, jan./abr. 2012, p.50. “Mas reconhecer que o povo é detentor desse poder 
[social] não é permitir que clamores sociais, baseados em argumentos com forte apelo 
à moralidade – contudo vazios e ofensivos a direitos referentes à dignidade da pessoa 
humana –, definam os rumos da nação, sob pena de se provocarem danos irreparáveis 
a quem tem o direito de não se ver lesado. E especialmente considerando o Projeto 
Ficha Limpa, menos ainda se deve falar em interesse público ou proteção/precaução 
social, já que a sociedade tem em seu poder o principal instrumento para afastar os 
candidatos de conduta “suspeita” dos cargos políticos, que é por meio do voto.”  
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toda vedação ou proibição à elegibilidade6. Quanto às condutas já 

vedadas, ampliou a pena de inelegibilidade para rígidos oito anos após a 

condenação. Sendo assim, é patente o caráter moralizante que se 

pretendeu imprimir à atividade política e aos cidadãos que, no gozo de 

seus direitos políticos, lançam-se candidatos a cargos públicos eletivos. 

A nova legislação exigiu do mandatário redobrar a atenção no trato da 

coisa pública, especialmente se este considerar suas perspectivas 

pessoais de manutenção ou permanência no exercício de mandatos 

populares7.  

Mas ao contrário do que possa parecer, não se trata de 

temerária utilização de Direito como meio de intimidar cidadãos a 

candidatarem-se a cargos públicos eletivos e transitórios, e sim forma de 

prestigiar os bons governantes, alijando da disputa aqueles que não 

fizeram jus à confiança que o eleitor os havia depositado8. Para 

resguardar a sociedade, a conduta do agente político não pode deixar 

dúvidas. É esse o caminho que este trabalho seguirá.  

É fundamental salientar que as normas eleitorais partem 

da obrigatoriedade de estabelecer critérios isonômicos de participação 

no processo político democrático, o que pressupõe o invariável apego às 

regras do jogo como condição sine qua non para evitar casuísmos9.  

Sendo assim, no que tange a discussão sobre os 

elementos eleitorais, é de suma importância abordar os conceitos 

                                                           
6 FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. 2. ed. Rio 

de Janeiro: José Konfino, 1951. 463 p. 371. 

7 OLIVEIRA, Adílson José Selim de Sales de; LINO, Graziela de Castro. Competência 
dos Tribunais de Contas e efeitos de suas decisões na esfera eleitoral. Revista 
Brasileira de Direito Municipal – RBDM. Belo Horizonte, ano 13, nº 43, jan./mar. 
2012, p. 77. 
 
8 Ibid., p. 78.  

9 AGRA, Walber, op. cit., p. 31. 
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basilares de representatividade e mandato eletivo, o que se pretende 

fazer de forma não exaustiva, porém bastante fundamentada. 

Grandes estudiosos da Teoria Geral do Estado 

formularam conceitos clássicos sobre o papel do representante e da 

importância da participação do representado nessa escolha. 

Segundo FERREIRA FILHO10, o representante, ou 

parlamentar, é aquele que representa toda a comunidade – o povo – não 

apenas os que escolheram ou votaram nele. 

DALMO DALLARI11, em sua obra clássica “Elementos 

de Teoria Geral do Estado”, recorda que, embora o mandato eletivo 

tenha muito em comum com o conceito civilista de mandato, não se 

pode entendê-lo exclusivamente sob a óptica do Direito Privado. 

Segundo o autor, “mandato político é uma das mais importantes 

expressões da conjugação do político e do jurídico, o que também influi 

em suas características mais importantes”. 

Na mesma linha da conceituação clássica de mandato e 

representação, segue o filósofo e jurista italiano NORBERTO BOBBIO12  

as democracias representativas que conhecemos são 
democracias nas quais por representante entende-se uma 
pessoa que tem duas características bem estabelecidas: a) 
na medida em que goza da confiança do corpo eleitoral, uma 
vez eleito não é mais responsável perante os próprios 
eleitores e seu mandato, portanto, não é revogável; b) não é 
responsável diretamente perante seus eleitores exatamente 
porque convocado a tutelar os interesses gerais da sociedade 

                                                           
10 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios Fundamentais do Direito 
Constitucional. Ed. Saraiva. São Paulo. 2009. 
 
11 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. Ed. Saraiva. 
São Paulo. 24ª edição. 2003. p. 158. 
 
12 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1986. 
p.36.  
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civil e não os interesses particulares desta ou daquela 
categoria. 
 

Ao analisar essa perspectiva, BERCOVICI13 reconhece 

que a tradição política brasileira absorveu essa definição como ideia 

fundamental, pilar da democracia nacional.  

No Brasil, a tradição política no tocante à representação gira 
em torno de três ideias fundamentais. A primeira é a do 
mandato livre e independente, isto é, de que os 
representantes, ao serem eleitos, não têm nenhuma 
obrigação, necessariamente, para com as reivindicações e os 
interesses de seus eleitores. O representante deve exercer 
seu papel com base no exercício autônomo de sua atividade, 
na medida em que é ele quem possui capacidade de 
discernimento para deliberar sobre os verdadeiros interesses 
de seus constituintes.  

No entanto, é fácil observar que tais conceitos em pouco 

se adequam à sociedade e ao Estado moderno, no qual, segundo MAX 

WEBER, os representantes atuais caracterizam-se por serem “políticos 

de profissão”, isto é, não vivem apenas para a política, mas vivem da 

política14.  

Seria bastante leviano e imprudente permitir que os 

escolhidos pelo povo pudessem atuar de forma irrestrita e irresponsável, 

podendo, até mesmo, atuar de forma exclusiva para a satisfação de 

seus próprios interesses particulares, ou mesmo, de um determinado 

grupo, sem nenhum tipo de vínculo ou balizamento para a atuação, sem 

qualquer retorno aos eleitores sobre suas ações e suas escolhas como 

parlamentar ou membro do Executivo. Da mesma forma que o 

representante recebe da população o mandato, o que legitima sua 

                                                           
13 BERCOVICI, Gilberto. A origem do sistema proporcional no Brasil. In: COÊLHO, 

Marcos Vinícius Furtado; AGRA, Walber de Moura (Org.). Direito Eleitoral e 

Democracia: Desafios e Perspectivas. Brasília: OAB Editora, Conselho Federal, 

2010, p. 128. 

14 WEBER, Max. A política com vocação. 17ª Ed., São Paulo. Editora Pensamento-
Cultrix, 2011. p. 56. 
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atuação, o povo também teria que analisar se as escolhas políticas do 

representante estão em sincronia com a vontade dos representados15.  

A solução para este conflito começou a ser desenhada 

com o advento da tradição do pensamento socialista e a concepção de 

democracia própria do pensamento político marxista. MARX teria 

afirmado que a Comuna de Paris foi composta por conselheiros 

municipais eleitos por sufrágio universal nas diversas circunscrições da 

cidade, responsáveis e substituíveis a qualquer momento16. 

Tal princípio foi retomado e reafirmado várias vezes por 

LÊNIN17, a começar no Estado e Revolução, e subsistiu como princípio 

normativo nas várias constituições soviéticas. O artigo 105 da 

Constituição soviética, vigente em 1984, afirmava “O deputado tem o 

dever de informar os eleitores sobre sua atividade e sobre a atividade 

dos Soviets. O deputado que não se demostrar digno da confiança dos 

eleitores pode ser privado do mandato a qualquer momento por decisão 

da maioria dos eleitores e segundo as modalidades previstas pela lei”. 

Assim, de forma a adaptar a, até então, conhecida como tradição 

democrática liberal aos conceitos fundamentais da teoria marxista, 

surgiu, ainda que de forma embrionária, o preceito de boa governança e 

transparência, como forma de garantir uma atuação política que, de fato, 

objetivasse atender os anseios dos representados18. 

Pode-se concluir que os elementos fundamentais para o 

estudo teórico dos princípios constitucionais da boa governança e suas 

                                                           
15 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria geral do estado. Trad. Karin Praefke-Aires Coutinho. 

3. Ed. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian, 1997, p. 238. 

16 TEXIER, Jacques. Revolução e democracia em Marx e Engels. Rio de Janeiro: Ed. 
UFRJ, 2005. p. 211.  
 
17 LENIN, Vladimir Ilitch. O Estado e a Revolução. Campinas-SP: FE/Unicamp. 2011. 
passim. 
 
18 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Op. cit., p. 36. 
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consequências fáticas, tal como a aplicação direta da Lei Complementar 

nº 135/2010 e seus fundamentos para a inelegibilidade, residem nos 

elementos do mandato eletivo e no direito ao voto popular. 

Ao tratar sobre a natureza jurídica do voto, CLÁUDIO 

LEMBO19 entende que “se a nação é titular da soberania – soberania 

nacional, portanto –, o exercício do voto configura um dever público. Se, 

porém, os cidadãos são titulares da soberania – soberania popular, por 

consequência –, o voto transmuda-se em direito”.   

Nossa Carta Republicana é bem clara ao declarar que o 

Brasil é uma República Federativa fundada na soberania popular, tal 

qual pronuncia o artigo primeiro, parágrafo único, in verbis 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. 
 

Como já afirmado, embora o Brasil hoje já possa ser 

considerado um Estado democrático maduro, com instituições de poder 

estruturadas após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

percebe-se, especialmente nas Casas Legislativas e nas manifestações 

de rua, patente crise de representatividade, em que os alicerces da 

democracia são questionados quanto sua capacidade de contemplar os 

anseios populares e, ao mesmo tempo, representar a pluralidade de 

eleitores.  

                                                           
19 LEMBO, Cláudio. Participação política e assistência simples no direito eleitoral. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. p. 42. 
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Consagrados juristas dividem-se quanto à suposta 

necessidade de se reformular completamente o Sistema Político-

Eleitoral Brasileiro, ainda que não sejam nem mesmo claras as 

mudanças pretendidas. LUÍS ROBERTO BARROSO, atual ministro do 

Supremo Tribunal Federal, em 2011 afirmou, em importante e polêmico 

artigo que “[...] a opção por um sistema distrital misto não traz certeza de 

resultados, o sistema proporcional que tem vigorado no Brasil traz. E 

eles são comprovadamente ruins. Um bom motivo para arriscar outras 

alternativas”20. ANDRÉ RAMOS TAVARES, naquele mesmo ano, referiu-

se ao citado artigo com a seguinte opinião21  

Chamo, aqui, a atenção para a presença, nesse importante 
artigo, da (i) pressuposição de que o sistema eleitoral 
brasileiro, em especial o proporcional, não traz resultados e; 
(ii) para a suposta necessidade de arriscar alternativas [...] 
Obviamente que uma sociedade complexa e que caminha, 
especialmente a partir de 1988, a passos largos para certa 
maturidade – como é o caso da brasileira – não pode se 
sujeitar a um experimentalismo inconsequente ou a uma 
solução supostamente mágica. 
 

Esse trabalho não pretende discorrer sobre questões 

ensejadoras de manifestações sociais como as ocorridas em 2013, cuja 

explicação jurisfilosófica certamente despertará trabalhos acadêmicos 

densos. Entretanto, não se pode permanecer atônito ao contexto social 

da propositura, por meio da iniciativa popular, do projeto de lei que 

culminou nas restrições à elegibilidade aqui discorridas. 

O objetivo principal da Lei Complementar nº 135/2010 foi 

estabelecer restrições à capacidade eleitoral passiva de cidadãos, que 

desejam o deferimento do seu registro de candidatura. Por esse motivo, 

é chamada popularmente de Lei da Ficha Limpa. 

                                                           
20 BARROSO, Luís Roberto. A reforma política: uma proposta de sistema de governo, 
eleitoral e partidário para o Brasil. Instituto Ideias, p. 62. Disponível 
em:[http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/102747/mod_resource/content/1/reforma
%20politica_projeto_ideias.pdf]. Acesso em 7 de outubro de 2013.  

21 TAVARES, André Ramos. Processo eleitoral e democracia: a delicada e necessária 
contextualização da reforma política no Brasil. In: Estudos eleitorais. Brasília: Ed. 
Escola Judiciária Eleitoral. v. 6. nº 1, jan./abr. 2011, p. 13. 
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Estabelecido qual o enfoque principal dessa dissertação, 

passar-se-á, a partir de agora, a analisar com mais empenho os 

elementos da também chamada Lei das Inelegibilidades (Lei 

Complementar nº 64/90), inicializando o estudo pela conceituação de 

“Elegibilidade”. 

A elegibilidade pode ser entendida como um direito 

subjetivo que garante a qualquer cidadão a faculdade de submeter seu 

nome à escolha pelos demais membros do povo, com o objetivo de obter 

um mandato político representativo para atuação nas Casas Legislativas 

ou no Poder Executivo, por meio da escolha pelo sufrágio universal, 

desde que cumpridas exigências constitucionais como, por exemplo, 

comprovar regular filiação partidária, submeter-se à convenção e 

requerer seu registro de candidatura em momento definido pela 

legislação eleitoral, mediante apresentação de documentos e certidões.  

Esse é o posicionamento adotado, principalmente, por 

DJALMA PINTO22, visto que sustenta que a elegibilidade não se 

confunde com o direito de ser votado, representando, tão somente, o 

primeiro estágio para que seja viável tal direito. Para o autor, além da 

elegibilidade, para ser considerado candidato apto a receber votos de 

seus pares, é imprescindível que sejam cumpridas outras formalidades 

complementares, conforme já mencionado. 

Vale destacar a forma mais restrita e sintética que o 

eleitoralista JOSÉ JAIRO GOMES consubstancia o conceito de elegível 

como “cidadão apto a receber votos em um certame, que pode ser 

escolhido para ocupar cargos político-eletivos”. Segundo o autor, 

“exercer a capacidade eleitoral passiva significa candidatar-se a tais 

cargos. Para isso, devem ser atendidas algumas condições previstas na 

Constituição Federal, denominadas condições de elegibilidade. Em 

                                                           
22 PINTO, Djalma. Elegibilidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2008. p. 5.  
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suma, é o direito público subjetivo atribuído ao cidadão de disputar 

cargos público-eletivos23”.  

Em recente julgamento conjunto das ADCs n° 29/DF e 

30/DF, a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal pacificou o seu 

entendimento sobre elegibilidade como sendo “a adequação do indivíduo 

ao regime jurídico – constitucional e legal complementar – do processo 

eleitoral”, assim como expõe a ementa do julgamento 

AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE E 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM 
JULGAMENTO CONJUNTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 
135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 9º, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORALIDADE PARA O 
EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS. INEXISTÊNCIA DE 
AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS: 
AGRAVAMENTO DO REGIME JURÍDICO ELEITORAL. 
ILEGITIMIDADE DA EXPECTATIVA DO INDIVÍDUO 
ENQUADRADO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE 
INELEGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, 
LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL): EXEGESE ANÁLOGA 
À REDUÇÃO TELEOLÓGICA, PARA LIMITAR SUA 
APLICABILIDADE AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO 
PENAL. ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO: 
FIDELIDADE POLÍTICA AOS CIDADÃOS. VIDA 
PREGRESSA: CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. 
PRESTÍGIO DA SOLUÇÃO LEGISLATIVA NO 
PREENCHIMENTO DO CONCEITO. 
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. AFASTAMENTO DE SUA 
INCIDÊNCIA PARA AS ELEIÇÕES JÁ OCORRIDAS EM 
2010 E AS ANTERIORES, BEM COMO E PARA OS 
MANDATOS EM CURSO. 1. A elegibilidade é a adequação 
do indivíduo ao regime jurídico - constitucional e legal 
complementar - do processo eleitoral, razão pela qual a 
aplicação da Lei Complementar nº 135/10 com a 
consideração de fatos anteriores não pode ser capitulada na 
retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, 
mercê de incabível a invocação de direito adquirido ou de 
autoridade da coisa julgada (que opera sob o pálio da 
cláusula rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito em 
oposição ao diploma legal retromencionado; subjaz a mera 
adequação ao sistema normativo pretérito (expectativa de 
direito) 

 

                                                           
23 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Ed. Atlas S.A. São Paulo. 7ª edição. 2011, p. 

135. 
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Sendo assim, à luz da jurisprudência, elegibilidade 

consiste na adequação do cidadão ao regime-jurídico eleitoral, tornando-

se um status cambiável diante de circunstâncias fáticas e jurídicas. De 

forma mais sintética, caracteriza-se pelo regular preenchimento, pelo 

interessado, no momento do registro da candidatura, de todas as 

condições jurídicas previstas para o cargo em disputa, sejam 

constitucionais ou não. Será esse o entendimento que esse trabalho 

adota como mais acertado, para a finalidade de se estudar as restrições 

a qual estão submetidos os mandatários de cargos político-eletivos.  

Em contrapartida, por inelegibilidade ou ilegibilidade 

podemos entender, nas palavras do próprio JAIRO GOMES, como 

sendo  

o impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira 
que o cidadão fica impossibilitado de ser escolhido para 
ocupar cargo político-eletivo. Em outros termos, trata-se de 
fator negativo cuja presença obstrui ou subtrai a capacidade 
eleitoral passiva do nacional, tornando-o inapto para receber 
votos e, pois, exercer mandato representativo 24 

 

Para FERREIRA FILHO25, a inelegibilidade vai muito 

além de um conceito técnico-jurídico. Trata-se de uma verdadeira forma 

de proteção à democracia representativa 

inelegibilidade é uma medida destinada a defender a 
democracia contra possíveis e prováveis abusos. Em sua 
origem, na Constituição de 1934, aparecia ela como medida 
preventiva, ideada para impedir que principalmente os 
titulares de cargos públicos executivos, eletivos ou não, se 
servissem de seus poderes para serem reconduzidos ao 
cargo, ou para conduzirem-se a outro, assim como para 
eleger seus parentes. Para tanto, impedia suas candidaturas, 
assim como a de cônjuges ou parentes, por um certo lapso de 

                                                           
24 GOMES, José Jairo, op. cit., p. 147. 
 
25 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 31.ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 116. 
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tempo (art. 112). Visava-se, assim, impedir o uso abusivo de 
cargos políticos 
 

Enquanto estado jurídico negativo, de ausência ou perda 

da elegibilidade ADRIANO JOSÉ DA COSTA26 entende que a 

inelegibilidade impõe ao mau gestor a penalidade de ser considerado 

indigno de exercer cargos ou funções públicas.  

Em tese, essa “pecha de indigno” deve-se restringir 

somente ao aspecto jurídico-eleitoral, e nada, além disso, ou seja, a 

condição de inelegível em nenhuma hipótese deve macular a honra 

pessoal e cível do condenado. 

No entanto, não é o que se tem observado com a prática 

cotidiana, principalmente após a aprovação da Lei Complementar nº 

135/2010. Na maioria dos casos, principalmente naqueles em que a 

inelegibilidade é imputada a um “cacique partidário”, o que se identifica é 

verdadeiro linchamento político, sem direito à defesa, orquestrado 

equivocadamente pelos meios de comunicação de massa. Este trabalho, 

quando tratar da inelegibilidade por quebra de decoro parlamentar ou 

por renúncia para evitar processo de cassação, tratará desse debate 

com maior dedicação. 

Por preservação dos caros valores democráticos, 

pressupõe-se a elegibilidade como regra, conforme ensina ANDRÉ 

RAMOS TAVARES: “[...] o princípio que vigora nesta seara é o da 

interpretação mais benevolente. Ou seja, por tratar-se de restrição aos 

direitos políticos, a compreensão da norma não deve conduzir a uma 

intolerável e não escrita restrição”27.  

                                                           
26  COSTA, Adriano Soares da. Teoria da inelegibilidade e o direito processual 
eleitoral. Belo Horizonte, MG: Del Rey, 1998. 555 p..145 

27 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva. 
2012, p. 821 
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Esse é o mesmo entendimento defendido por JOSÉ 

AFONSO DA SILVA28.  

O princípio que prevalece é o da plenitude do gozo dos direitos 
políticos positivos, de votar e ser votado. A pertinência desses 
direitos ao indivíduo, como vimos, é que o erige em cidadão. Sua 
privação ou a restrição de seu exercício configuram exceções 
àquele princípio. Por conseguinte, a interpretação das normas 
constitucionais ou complementares relativas aos direitos políticos 
deve tender à maior compreensão do princípio, deve dirigir-se ao 
favorecimento do direito de votar e de ser votado, enquanto as 
regras de privação e restrição hão de entender-se nos limites mais 
estreitos de sua expressão verbal, segundo as boas regras de 
hermenêutica.  
 

Equivocadamente, os inelegíveis tendem a serem 

considerados os “vilões da democracia”, sendo tratados como 

verdadeiros inimigos do Estado nacional. Trata-se da materialização da 

confusão dos conceitos trazidos por CARL SCHMITT, em sua obra “O 

conceito do político”.  

Em poucas palavras, SCHMITT traça o perfil do político 

como sendo algo complexo, não passível de uma simples dicotomia 

como bem e mal ou moral e imoral. Também político - ou política, latu 

sensu - não se restringe apenas aos assuntos que envolvem apenas o 

Estado, mas sim o Estado e seus reflexos na sociedade. 

Para SCHMITT, o conceito de político deriva da relação 

autônoma e distinta a partir de duas relações existenciais extremas, em 

que o inimigo deve ser combatido.  

[...] porque a relação política é autônoma e distinta a partir de 
suas diferenciações existenciais extremas, uma vez que 
“qualquer antagonismo religioso, moral, econômico, étnico ou 
qualquer outro se transforma em um antagonismo político 
quando for suficientemente forte para agrupar efetivamente 
os homens em amigos e inimigos.” 29 

                                                           
28 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. rev. e 
atual. nos termos da reforma cons. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 381. 

29 SCHMITT, Carl. O conceito do político. Rio de Janeiro: Vozes, 2002, p. 37. 
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Entretanto, a presente dissertação pretende demonstrar, 

sob o prima da boa governança e dos direitos humanos, que a redação 

da Lei Complementar nº 135/2010 em nada se assemelha com a 

suposta pretensão de alijar da política personalidades tidas, por razões 

eminentemente ideológicas ou políticas, por indesejadas, fato que 

interferiria diretamente na condução dos rumos nacionais.  

Adotou-se o objetivo de analisar e sistematizar as 

inelegibilidades decorrentes do mau exercício do mandato eletivo, sob a 

perspectiva legalista e, ao mesmo tempo, ao longo dos diversos temas 

abordados, de forma crítica, sinalizando contradições e principais 

debates. Pelas razões descritas, sempre sob o crivo do exercício do 

mandato e do direito à boa governança, a temática do presente trabalho 

se fez pertinente e relevante.  
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I. CONCEITUAÇÃO CRÍTICA E METODOLÓGICA PRELIMINAR  

A. Agente Público e Agente Político 

Dois conceitos básicos – e bastante distintos – que são 

basilares para este estudo são os conceitos de Agente Público e Agente 

Político. Uma primeira distinção diz respeito à generalidade do conceito, 

pois o conceito de agente público é mais amplo, podendo ser entendido 

como gênero, sendo o agente político mais específico, como uma 

espécie.  

 

Em uma esfera, por agente público pode-se entender 

aquele que, de alguma forma ou em algum momento, está vinculado a 

alguma atividade estatal, prestando qualquer tipo de serviço ou função 

pública, mesmo que esta seja realizada de forma transitória ou não 

remunerada. 

 

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8429/92), em 

seu artigo segundo, define agente público como “todo aquele que 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades mencionadas no artigo anterior”.  

 

Nas palavras de MARIA SYLVIA ZANELLA DI 

PIETRO30, agente público é “toda pessoa física que presta serviços ao 

Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta” 

 

Perante a Constituição Federal de 1998, com as alterações 
introduzidas pela Emenda Constitucional n°18/98, pode-se 
dizer que são quatro as categorias de agentes públicos: 
1. agentes políticos; 
2. servidores públicos; 
3. militares; e  

                                                           
30 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Atlas, 

2009, p. 483. 
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4. particulares em colaboração com o Poder Público. 

 

 

De outra esfera, a conceituação de agente político nos 

permite fazer, no mínimo, duas interpretações, uma de caráter mais 

amplo, no tocante aos sujeitos, e outra mais restritiva. Assim, sob a luz 

dos ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES31, o conceito de agente 

político ganha amplitude, pois, para ele, seriam todos aqueles que 

compõem o primeiro escalão do governo, possuindo cargos de chefia 

dos Poderes e seus respectivos auxiliares, bem como membros do 

Poder Legislativo e Judiciário. Assim, agentes políticos são: 

 

os componentes do Governo nos seus primeiros escalões, 
investidos por cargos, funções, mandatos ou comissões, por 
nomeação, eleição, designação ou delegação para o 
exercício de atribuições constitucionais, incluindo-se nessa 
categoria tanto os chefes do Poder Executivo federal, 
estadual e municipal, seus auxiliares diretos, os membros do 
Ministério Público, Tribunais de Contas, representantes 
diplomáticos e demais autoridades que atuem com 
independência funcional no desempenho das atribuições 
governamentais, judiciais ou quase judiciais, estranhas ao 
quadro do funcionalismo estatutário  

 
 

Já a interpretação de caráter mais restrito, dada por CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO32, define como agentes políticos os  

 

titulares de cargos estruturais à organização política do país, 
ou seja, são os ocupantes dos cargos que compõem o 
arcabouço constitucional do Estado, e, portanto, o esquema 
fundamental do poder. Sua função é a de formadores da 
vontade superior do Estado  

 
Segundo esse autor, são agentes políticos apenas o 

Presidente da República, os Governadores, os Prefeitos e respectivos 

auxiliares imediatos (Ministros e Secretários), os Senadores, os 

Deputados e os Vereadores. 

 

                                                           
31 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 39. ed. atual. São 
Paulo: Malheiros, 2013, p.72/73. 
 
32 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed., rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 135. 
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Esta também é a opção doutrinária de DI PIETRO33, que 

diz “que a ideia de agente político liga-se, indissociavelmente, à de 

governo e a de função política, a primeira dando ideia de órgão 

(aspecto subjetivo) e, a segunda, de atividade (aspecto objetivo)” (grifos 

no original). 

 

Para ADRIANO SOARES DA COSTA34, os agentes 

públicos são pessoas que possuam vínculo com órgão ou entidade da 

administração pública; ou com entidades subvencionadas pelo erário; ou 

com entidades concessionárias, permissionárias, delegatórias, 

outorgatórias ou contratadas por órgão público. 

 

A distinção exata destes dois conceitos exigiria um 

trabalho muito mais elaborado, devido à dificuldade da definição e as 

múltiplas facetas contempladas pela doutrina e pela jurisprudência. Por 

não ser o enfoque central dessa dissertação, permanecerá apenas esta 

conceituação inicial, com a qual, pode-se concluir que agente público é 

aquele que, de forma direta ou indireta, encontra-se ligado as funções 

estatais e agente político é aquele que não apenas exerce alguma 

função estatal, mas também, em alguma medida, representa o próprio 

Estado, por meio do exercício do mandato eletivo. 

 

Uma vez que o objetivo desse trabalho é discorrer sobre 

as inelegibilidades adquiridas no exercício do mandato eletivo, convém 

que se restrinja à análise das inelegibilidades adquiridas por 

representantes diretamente eleitos pelo povo, os quais gozam do status 

de representantes da sociedade e habilitado para tomar decisões em 

nome desta. 

 

 

                                                           
33 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Op. cit., p. 483. 

34 COSTA, Adriano Soares. Op. cit., p. 162. 
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B. Teoria da representação e mandato político-eleitoral 

Data da segunda metade do século XVIII, após a queda 

do Antigo Regime, o grande debate a cerca da forma de governo que 

predominaria a partir de então35. 

 

Naquele contexto, surgiram duas grandes correntes: a 

da teoria representativa, liderada por Montesquieu e a teoria 

democrática, que tem em Rousseau seu maior expoente. 

 

De uma maneira breve, abordar-se-á cada uma dessas 

teorias, pois o conceito de mandato político-eleitoral está 

intrinsecamente ligado à teoria da representação e ao conceito de 

democracia representativa, pois exerce o mandato político-eleitoral 

aquele que, por meio do processo de escolha adequado, é escolhido 

para representar o povo. 

 

O debate sobre o conflito entre democracia direta e 

democracia representativa encontrou na doutrina do abade francês 

SIEYÈS36 uma definição, que pode ser sintetizada na seguinte 

afirmação: há duas maneiras do povo exercer o seu direito a formação 

da lei – ou outorgam a sua confiança a outros cidadãos, delegando o 

exercício desse direito (governo representativo) ou exercem de modo 

imediato (a verdadeira democracia). 

 

                                                           
35 “A definição de sistema eleitoral se configura muito complexa, em decorrência de sua 

extensão conceitual, pois institui as maneiras como a cidadania intervém no poder 

político, delineando os mecanismos que conduzirão as diretrizes da soberania popular. 

Ele se configura como sistema pelo qual a manifestação de vontade dos eleitores se 

expressará e com os mandatários populares serão escolhidos.” AGRA, Walber de 

Moura. A panaceia dos sistemas políticos. In: Estudos eleitorais. Brasília: Ed. Escola 

Judiciária Eleitoral. v. 6. nº 1. Jan./abr. 2011, p. 52 

36 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A constituinte burguesa: que é o terceiro 
estado?. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, passim. 
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A mais natural e antiga forma de democracia, a 

democracia direta exercida por gregos e romanos na Antiguidade 

Clássica, em muitos aspectos, não se sustentaria na sociedade 

contemporânea. Pode-se citar, atualmente, o grande problema que seria 

reunir milhões de pessoas em um único ponto de reunião e organizá-las 

de forma que cada uma pudesse expressar sua opinião, conforme na 

Ágora grega ou no Fórum Romano. 

 

Sobre a democracia antiga, KARL LOEWENSTEIN37 diz 

que “la técnica de la representación política fue completamente 

desconocida en la Antigüedad y en la Edad Media. Si hubiese existido 

antes, los agudos juristas romanos, a los cuales les era completamente 

familiar la relación del mandato (privado), la habrían tratado e 

incorporado en su sistema”. 

 

Um defensor ferrenho da democracia direta foi JEAN-

JACQUES ROUSSEAU. Para o autor de “O contrato social”, o povo 

somente era verdadeiramente livre no exato instante em que exercia sua 

cidadania ao votar. Após esse fugaz momento, o povo voltaria a ser 

escravo da conduta daqueles que, dali em diante, seriam tidos como 

seus representantes. Continuando, ROUSSEAU entende que a 

“soberania não pode ser representada, pela mesma razão que não pode 

ser alienada; ela consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade 

de modo algum se representa; ou é a mesma ou é a outra; não há meio 

termo”. Para ele, a grande perda da liberdade se dá ao nomear 

representantes:  

 

Os deputados do povo não são nem podem ser os seus 
representantes; são simples comissários, e nada podem 
concluir definitivamente. Toda lei que o povo não tenha 
ratificado diretamente é nula, não é uma lei. O povo inglês 
pensa ser livre, mas está redondamente enganado, pois só o 
é durante a eleição dos membros do Parlamento; assim que 
estes são eleitos, ele é escravo, não é nada. Nos breves 

                                                           
37 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la constituición. 2.ed. Barcelona: Ediciones Ariel, 
1970, p. 95.  
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momentos de sua liberdade, pelo uso que dela faz bem 
merece perdê-la.38 

 

Pode-se concluir que a tese da teoria democrática 

fundamenta-se na soberania popular, aproximando-se do conceito de 

autogoverno, em que o povo é, ao mesmo tempo, governante e 

governado.  

 

A tese representativa tem, por sua vez, o conceito de 

soberania nacional, na qual o povo escolhe seus representantes para, 

em seu nome, governar. Por meio de um mandato político, pois, na 

Modernidade, é impossível fazê-lo de maneira direta. 

 

Segundo MONICA HERMAN CAGGIANO39, as 

modernas democracias nasceram sob o signo da representação. Isso se 

deve, entre outros motivos, à constatação de que é impraticável na 

sociedade contemporânea a democracia direta, tendo em vista que a 

complexidade da vida moderna e o considerável contingente 

populacional. Reconhecidas tais limitações, a democracia direta torna-se 

obra de museu e à representação foi materializada e outorgada a 

prerrogativa do exercício da cidadania40.  

 

 Assim sendo, o advento da democracia representativa 

como alternativa e solução para o problema da representatividade foi a 

evolução tida como natural e esperada. 

 

                                                           
38 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

(Livro III; cap. XV) 

 
39 CAGGIANO, Monica Hermann Salem. Sistemas Eleitorais x Representação. 

Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1987. p. 18. 

40 Comunga do mesmo entendimento o Professor Titutar da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo Elival da Silva Ramos. Cf. RAMOS, Elival da Silva 
. Representação e Democracia. Cadernos de Direito Constitucional e Eleitoral, São 
Paulo, ano 3, v. 9, 1990. p. 7-10,  
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O primeiro grande teórico clássico a sugerir a aplicação 

de uma democracia representativa foi MONTESQUIEU, em seu 

conhecido Capítulo XI, do Livro VI, de sua obra mais famosa “O espírito 

das Leis”. Esta doutrina política, conhecida principalmente por criar a 

teoria do equilíbrio entre “o poder legislativo, o poder executivo das 

coisas que dependem do direito das gentes (executivo), e o executivo 

das que dependem do direito civil (judiciário)” 41 e a subsequente inação 

em caso de conflito; e sugerir como mecanismo de solução e de controle 

o “check and balances”, ou “sistemas de freios e contrapesos”, assim 

sintetizados pelo autor: 

 

Eis, assim, a constituição fundamental do governo de que 
falamos. O corpo legislativo sendo composto de duas partes, 
uma paralisará a outra por sua mútua faculdade de impedir. 
Todas as duas serão paralisadas pelo poder executivo, que o 
será, por sua vez, pelo poder legislativo. 
Estes três poderes deveriam formar uma pausa ou inação. 
Mas como, pelo movimento necessário das coisas, eles são 
obrigados a caminhar, serão forçados a caminhar de acordo.  

 
 

Ao continuar discorrendo sobre a Constituição da Inglaterra, 

ao abordar a formulação do parlamento, constituído em Câmara Alta 

(nobres) e Câmara Baixa (burguesia), MONTESQUIEU também deixou 

claro que “a grande vantagem dos representantes é que são capazes de 

discutir os negócios públicos. O povo não é, de modo algum, capaz 

disso, fato que constitui um dos graves inconvenientes da democracia” 42 

 

Mais adiante no percurso histórico, HANS KELSEN sintetiza a 

relação existente entre a teoria da representação e o cumprimento do 

mandato político-eleitoral. 

 

Para estabelecer uma verdadeira relação de representação, 
não basta que o representante seja nomeado ou eleito pelo 
representado. É necessário que o representante esteja 
juridicamente obrigado a executar a vontade do representado 

                                                           
41 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O espírito das leis. Brasília: UnB, 1982, p. 
189. 

42 Ibdi.,p. 189-190. 
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e que o cumprimento dessa obrigação seja garantido 
juridicamente 43 

 

 

Observadas as considerações de KELSEN à luz do 

direito brasileiro, pode-se concluir que os membros dos Poderes 

Executivo e Legislativo não se encontram vinculados às intenções 

daqueles que os elegeram, nem possuem a obrigação direta de prestar 

contas. Tampouco podem ser destituídos por mera liberalidade de seus 

eleitores, sendo tal hipótese prevista somente em caso de grave 

atentado ao decoro ou ao cometimento de um crime. Na lição de 

GOFFREDO TELLES JUNIOR, não são, pois, portadores de um 

mandato jurídico; não são mandatários ou representantes, assim 

entendidos sob a óptica do Direito Civil. 

 

Continua TELLES: “Quem são eles? São delegados do 

povo, são titulares de uma delegação que o povo lhes atribuiu. São 

cidadãos eleitos pelo processo do sufrágio universal, para que elaborem 

as leis, mas, note-se, as leis que eles próprios entendem boas ou úteis. 

São enviados do eleitorado, sem dúvida, mas sem mandato jurídico.” 44 

 

Destarte que, diante da grande fundamentação e 

atenção aos princípios da igualdade e liberdade de cada cidadão, em 

face das desvantagens de uma sociedade moderna e altamente 

complexa, a tese democrática foi posta de lado em privilégio da tese 

representativa. O mandato representativo acabou por prevalecer, vez 

que centralizou no represente político a suposta manifestação da 

vontade popular e a garantia da unidade e soberania nacional, 

consolidando, pois, o postulado da “democracia representativa”. 

 

                                                           
43 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 2ª parte. IV. B, g 
 
44JUNIOR, Goffredo Telles. A democracia participativa. In: Revista Latino-Americana 
de estudos constitucionais. nº 6,  jul./dez. 2005. São Paulo: Del Rey. 
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Quanto ao conceito de mandato político eleitoral, vê-se 

que este evoluiu ao longo dos últimos séculos. Destacam-se os autores 

JOHN STUART MILL e ALEXANDER HAMILTON, dois dentre os 

autores do clássico político “Os Federalistas”, que muito influenciaram 

outros pensadores. 

 

Hoje, uma definição atual e amplamente aceita na 

dogmática nacional de mandato político-eleitoral é aquela trazida por 

AURO AUGUSTO CALIMAN45, quando falava sobre mandato 

parlamentar: 

 
O mandato parlamentar é um mandato político-representativo, 
adquirido mediante disputa eleitoral, geralmente com a 
intermediação de um partido político. No Brasil, não é 
permitida a candidatura extrapartidária  

 

 

Uma das características principais do mandato eleitoral 

é a temporalidade do mandato, que tem por função o controle dos 

representantes eleitos. Por temporalidade pode-se entender como sendo 

o tempo do mandato, que não pode ser longo demais a ponto do 

representante “esquecer-se” de sua função pública e de seus 

representados bem como desejar auferir vantagens pessoais de sua 

posição “confortável”. Mas também o mandato político não pode ser 

demasiado curto, a ponto de não haver tempo hábil para concretizar a 

demanda de seus eleitores. 

 

Com igual importância, ressalta-se, também, que a 

temporalidade do mandato envolve a questão da periodicidade do voto, 

cláusula pétrea em nossa constituição (art. 60, § 4º, II).  

 

Outro aspecto a ser ressaltado é a temporalidade do 

mandato, trazido ao nosso ordenamento somente após a Emenda 

Constitucional nº 16, de 04.06.1997, é a possibilidade da repetição do 

                                                           
45 CALIMAN. Auro Augusto. Mandato parlamentar: aquisição e perda antecipada. 
São Paulo: Atlas. 
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mandato, ou seja, a possibilidade da reeleição. Por natureza, o mandato 

é temporário, podendo, ou não, ser renovado.46 MONICA HERMAN 

CAGGIANO47 ensina que o instituto da reeleição, advindo originalmente 

do direito americano, possui como núcleo central a “possibilidade que se 

abre ao eleitor de realizar uma opção por um programa de governo já 

em pleno desenvolvimento”.  

 

É possível reconduzir o mandatário ao exercício de um 

novo mandato, mas não se pode lhe revogar os poderes conferidos ao 

longo desses exercícios. A irrevogabilidade surge como característica ao 

não oferecer a faculdade ao eleitor, ele próprio, em destituir seu 

representante. Juntamente com a irrevogabilidade vem à tona o conceito 

de irresponsabilidade política do mandatário, qual seja, este não possuiu 

a obrigação formal de prestar esclarecimentos sobre suas ações e 

escolhas aos seus eleitores. 

 

Por fim, deve-se caracterizar a independência do 

mandato parlamentar, sendo isto entendido como a capacidade do 

representante em determinar suas próprias escolhas, não este ele 

vinculado diretamente às vontades de seus eleitores48. A já mencionada 

irrevogabilidade e a independência sustentam a liberdade com que o 

representante pode exercer o mandato, insuscetível que está de 

qualquer coercibilidade49. 

 

Sob a perspectiva histórica, ressalta-se que a 

remuneração do eleito durante o exercício de seu mandato. Nem sempre 

o representante foi remunerado ao exercer sua função política. Tal 

                                                           
46 CALIMAN. Auro Augusto. Mandato parlamentar: aquisição e perda antecipada. 
Op. cit. p. 37.  
 
47CAGGIANO, Monica. S. Herman. Corrupção e financiamento das campanhas 
eleitores. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional. Ano 10, nº 41, out./dez. 2002, p. 230. 
 
48 BERCOVICI, Gilberto, op. cit. p. 128. 

 
49 CAGGIANO, Monica. S. Herman, op. cit., pp. 223-225.  
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característica, essencial, adveio após a Revolução Francesa, momento 

na qual, por exigência do 3° Estado, os mandatários passaram a receber 

remuneração fixa, fato que possibilitava que homens do povo pudessem 

dedicarem-se ao trato da coisa pública sem a preocupação de retirar seu 

sustento de outra atividade remunerada. Sob tais circunstâncias, a 

remuneração no exercício do mandato eletivo pode ser entendida como 

uma ampliação da democracia. 

 

A situação do eleito para o exercício do mandato eletivo que 

passa a ser remunerado foi perfeitamente sintetizada por MAX 

WEBBER, já citado, “os representantes atuais caracterizam-se por 

serem “políticos de profissão”, isto é, não vivem apenas para a política, 

mas vivem da política”50. No Brasil, o mandato político é exercido de 

maneira remunerada, sendo esta característica – e garantia – prevista 

pela Constituição Federal. De forma direta advém a ideia de carreira 

política e a necessidade de manutenção, no tempo, da capacidade 

eleitoral passiva dos governantes. Privado dessa condição, vez que 

punido pelo exercício irregular de mandato pretérito, o político 

profissional torna-se alijado de seu ofício, mas a sociedade é 

comtemplada em seu direito à boa governança. 

 

C.  Direitos Políticos, elegibilidade e condições de elegibilidade  

 

Após o breve relato sobre a teoria da representação e do 

mandato eletivo, passar-se-á a tratar mais especificamente da 

elegibilidade e suas condições. 

 

O exercício do mandato político-eletivo, como já traçado 

anteriormente, é a forma mais próxima do exercício da efetiva 

democracia. Trata-se, em síntese, do exercício pleno da cidadania. 

 

                                                           
50 WEBER, Max. A política como vocação. op. cit., p. 136. 
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Sendo assim, o “direito de participação no processo político 

como um todo, ao direito ao sufrágio universal e ao voto periódico, livre, 

direto, secreto e igual, à autonomia de organização do sistema 

partidário, à igualdade de oportunidade dos partidos”51 criam uma nova 

categoria de direitos fundamentais individuais basilares ao regime 

democrático, qual seja, a dos direitos políticos. 

 

Os direitos políticos constituem o poder que os cidadãos 

ativos têm de participar direta ou indiretamente das decisões do seu 

Estado; são direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no 

status activae civitatis, constituídos de instrumentos que visam 

disciplinar as formas de atuação da soberania popular e promover o 

exercício da liberdade de participação nos negócios políticos do 

Estado52.  

 

Em uma definição vernacular, ANDRÉ RAMOS 

TAVARES53 explica a categoria de direitos políticos como sendo: 

 

Uma expressão utilizada em sentido amplo, para designar: 1. 
O direito de todos participarem e tomarem conhecimento das 
decisões e atividades desenvolvidas pelo governo; 2. O 
Direito Eleitoral; 3. A disciplina normativa dos partidos 
políticos. Em síntese, pode-se afirmar que é um conjunto de 
normas que disciplina a participação, direta ou indireta, do 
cidadão no Poder, incluindo, ainda, as regras acerca das 
eleições. 

 

ANDRÉ RAMOS TAVARES54 também chama atenção 

quanto à aquisição de todos os direitos políticos como parte de um 

                                                           
51 MENDES, Gilmar F; COELHO, Inocêncio M; BRANCO, Paulo G. Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 2ª edição. São Paulo: Saraiva. 2008 

52 PEDRA, Adriano; PEDRA, Anderson Sant´Ana. A inelegibilidade como consequência 

da rejeição de contas. Direito Eleitoral e Democracia: Desafios e Perspectivas. 

Brasília: OAB Editora, Conselho Federal, 2010, p. 128. 

53 TAVARES, André Ramos. Guia das eleições. Belo Horizonte: Fórum. 2012. p. 41.  

54 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 718: “A aquisição de todos os direitos políticos é, na 
realidade, um processo. Não se adquirem os direitos políticos senão por etapas, 
basicamente alicerçadas no fator temporal de idade. Assim, tem-se o seguinte 
esquema evolutivo dos direitos políticos do cidadão: A) aos dezesseis anos adquire o 
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processo, cumprido por etapas, fundado no fator temporal da idade. Por 

outro lado, é oportuna a divisão dos diretos políticos em duas classes, 

sendo os direitos políticos positivos ou ativos, que, em suma, são os que 

parte do ato do eleitor em exercer suas escolhas; e os passivos ou 

negativos, que tratam dos direitos do cidadão a vir a concorrer a um 

mandato eletivo55. 

 

Essa dissertação, por ter como linha mestra os conceitos 

e restrições à elegibilidade, não abordará de forma analítica a classe dos 

direitos políticos positivos que, também chamados de capacidade 

eleitoral ativa, cita-se, tão somente: direito ao sufrágio e direito de voto.  

 

Abordar-se-á, de maneira mais extensa, a classe dos direitos 

políticos passivos ou negativos, que disciplinam a possibilidade de 

exercer o mandato eletivo, podendo ser também nomeados como 

capacidade eleitoral passiva ou elegibilidade.  

Conforme mencionado na introdução, a elegibilidade é 

um direito subjetivo que garante a qualquer cidadão a faculdade de 

submeter seu nome à escolha pelos demais membros do povo, por meio 

do sufrágio universal, com o objetivo de obter um mandato político 

representativo para atuação nas Casas Legislativas ou no Poder 

Executivo, após regular preenchimento, pelo interessado, no momento 

do registro da candidatura, de todas as condições jurídicas previstas 

para o cargo em disputa, sejam constitucionais ou não56. 

                                                                                                                                                            
direito de votar, podendo propor ação popular; B) aos dezoito anos passar a ter o dever 
de votar, de apresentar-se perante o serviço militar e, ademais, pode apresentar-se 
como candidato a Vereador; C) aos vinte e um anos pode apresentar-se como 
candidato a Deputado Estadual, Distrital, Federal, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de paz.; 
D) aos trinta anos pode candidatar-se a Governador e Vice-Governador de Estado ou 
do DF; E) aos trinta e cinco anos é que passa a poder ser candidato a Presidente e 
Vice-Presidente da República, bem como senador.” 

55 AGRA, Walber de Moura. VELOSO, Carlos Mário da Silva; Elementos do direito 

eleitoral. São Paulo: Saraiva. 2009. p. 44.  

56 PINTO, Djalma. Elegibilidade no Direito Brasileiro. Op. cit. p. 15 
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Embora a elegibilidade se enquadre no rol dos direitos 

fundamentais do indivíduo, este não é um direito de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, ou seja, que pode ser exercido a qualquer tempo 

ou mesmo de qualquer maneira pelo indivíduo, podendo ser mais bem 

contemplado como um direito de eficácia contida e aplicabilidade direta, 

mas não integral. 

Brevemente, nas lições de JOSÉ AFONSO DA SILVA, 

normas de eficácia contida “incidem imediatamente e produzem (ou 

podem produzir) todos os efeitos queridos, mas preveem meios ou 

conceitos que permitem manter sua eficácia contida em certos limites, 

dadas certas circunstâncias”.  

As normas de eficácia contida são de aplicabilidade 

direta, imediata, mas não integral, porque estão sujeitas às restrições 

previstas ou dependem de regulamentação que limite sua eficácia e 

aplicabilidade57. 

As normas constitucionais de eficácia contida são de 

dois tipos: as programáticas, que versam sobre matéria eminentemente 

ético-social, constituindo diretrizes sociais e; normas de legislação, que, 

primordialmente, se inserem na parte de organização do Estado e 

possuem, em sua grande parte, expressões típicas como a lei disporá, 

regulamentará, nos termos da lei, etc.  

O legislador constituinte originário, ao optar por este tipo 

de norma – eficácia contida – entrega ao legislador ordinário e 

infraconstitucional a incumbência de dar executoriedade mediante 

normatização posterior. 

                                                           
57 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais, op. cit.  
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Este é exatamente o caso das condições de 

elegibilidade, previstas no artigo 14, parágrafo terceiro, in verbis:  

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante: 
(...) 
§ 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
III - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
 V - a filiação partidária;     
VI - a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 
República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado 
e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado 
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 
d) dezoito anos para Vereador.  

 

Incidentalmente ao artigo 14, caput, e parágrafos 

primeiro a terceiro, JOSÉ AFONSO DA SILVA tece o seguinte 

comentário: “o princípio é o de que o direito à elegibilidade se aplica 

amplamente; mas, no caso, esses dispositivos já trazem regras de 

restrições, de contenção, a essa eficácia expansiva, e ainda autorizam 

que a lei complementar institua outras regras restritivas” 58 

 

A jurisprudência é também consolidada neste sentido. Após 

diversos questionamentos, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 

n° 13 para pacificar o entendimento de que a norma prescrita pelo artigo 

14, § 9°, da Constituição Federal é uma norma de eficácia contida, não 

autoaplicável.   

 

JOSÉ AFONSO DA SILVA59 ainda salienta o fato da 

elegibilidade ser regra, enquanto a inelegibilidade sempre será 

considerada exceção: 

                                                           
58 Ibid., p. 87. 
59 Ibid., p.87. 
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O princípio que prevalece é o da plenitude do gozo dos direitos 
políticos positivos, de votar e ser votado. A pertinência desses 
direitos ao indivíduo, como vimos, é que o erige em cidadão. Sua 
privação ou a restrição de seu exercício configuram exceções 
àquele princípio. Por conseguinte, a interpretação das normas 
constitucionais ou complementares relativas aos direitos políticos 
deve tender à maior compreensão do princípio, deve dirigir-se ao 
favorecimento do direito de votar e de ser votado, enquanto as 
regras de privação e restrição hão de entender-se nos limites mais 
estreitos de sua expressão verbal, segundo as boas regras de 
hermenêutica. 

 

Coaduna com essa interpretação WALBER AGRA60, quando 

ressalta que enquanto a elegibilidade é um direito subjetivo da 

coletividade, a inelegibilidade é uma situação jurídica decorrente da 

realidade fática. Complementa tal ensinamento ANDRÉ RAMOS 

TAVARES, atentando para o fato que é necessária interpretação 

benevolente em matéria eleitoral: “[...] o princípio que vigora nesta seara é 

o da interpretação mais benevolente. Ou seja, por tratar-se de restrição aos 

direitos políticos, a compreensão da norma não deve conduzir a uma 

intolerável e não escrita restrição”61. Em síntese, tem-se no Direito Eleitoral a 

reafirmação da presunção de inocência consagrada no artigo 5º da 

Constituição Federal.   

 

Ressalta-se que as condições de elegibilidade devem 

estar presentes no momento do registro da candidatura e que o disposto 

no artigo 14, § 3º consiste rol taxativo, ou seja, nenhum registro de 

candidatura poderá ser negado caso preencha os requisitos 

constitucionais e não incida em alguma hipótese de inelegibilidade. 

                                                           
60 AGRA, Walber. A taxionomia das inelegibilidades. In: Estudos Eleitorais, op. cit., p. 
34. 

61 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 821. 
 



44 
 

D. Inelegibilidade e incompatibilidades 

 

Após esclarecer os conceitos de direito político, elegibilidade 

e suas condições de realização, pode-se passar a análise dos direitos 

políticos negativos e quais são as restrições impostas ao exercício da 

elegibilidade, seja em âmbito constitucional, seja em âmbito 

infraconstitucional, sob o crivo de normas complementares. 

 

Uma definição estreita do que são direitos políticos 

negativos é dada por JOSÉ AFONSO DA SILVA62, que os sintetiza como 

sendo 

 

àquelas 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. 

 

A inelegibilidade perfaz-se com a perda momentânea da 

capacidade eleitoral passiva, por meio das restrições impostas pelos 

direitos políticos negativos, ou seja, a inelegibilidade é a perda do direito 

a candidatar-se a um pleito eleitoral. Conforme salientam WALBER 

AGRA e CARLOS MÁRIO VELLOSO63, tais restrições  

 

visam a excluir da disputa eleitoral cidadãos que não 
possuem um perfil moral e ético compatível com o exercício 
de um mandato eletivo, ou que contêm em seu passado 
máculas que depõem pela falta de probidade ou pela prática 
de condutas que, em virtude de sua gravidade e relevância no 
seio da sociedade, apresentam-se como incompatíveis com o 
exercício do mandato eletivo 

 

                                                           
62 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, op. cit.  

63 AGRA, Walber de Moura; VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Elementos do Direito 

Eleitoral, op. cit., p.76. 
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Por oposição ao conceito de elegibilidade, tem-se que a 

inelegibilidade é a subtração temporal da capacidade eleitoral passiva, 

tornando o cidadão inapto para o recebimento de votos e para o 

exercício do mandato eletivo. No contexto fático do registro das 

candidaturas, em período apropriado, uma vez que requerido por 

cidadão temporariamente inelegível, sua inelegibilidade será declarada 

pelo Juízo Eleitoral competente, já que, observadas as exigências 

jurídicas para habilitar-se à disputa eleitoral, e ao não cumpri-las, é 

negada ao cidadão a faculdade exercer o direito contido na capacidade 

eleitoral passiva64. 

 

Na doutrina brasileira, difícil é encontrar um conceito pacífico 

a respeito de inelegibilidade, por trata-se de uma definição negativa e 

que, muito embora prevista nos textos legais, é fortemente determinada 

por fatores subjetivos que determinam a mudança no status de elegível. 

Mais uma vez, ANDRÉ RAMOS TAVARES65 nos mostra, didaticamente, 

uma variante do conceito de inelegibilidade como 

 

negação do direito de se candidatar, decorrente da presença 
de alguma condição desabonadora em relação à pessoa (sob 
o ponto de vista moral ou da capacidade de exercer um 
mandato político) ou com potencialidade para causar 
desequilíbrio na disputa. Podem ser criadas pela Constituição 
Federal ou por Lei Complementar, que deverá estipular o 
prazo para a sua cassação  

 

Na legislação pátria, as hipóteses de inelegibilidade são 

previstas tanto diretamente no texto constitucional – chamada por 

inelegibilidade absoluta - quanto na legislação infraconstitucional – 

conhecida por inelegibilidade relativa - especificamente, conforme já 

mencionado, na Lei Complementar nº 64/1990, alterada recentemente 

pela Lei Complementar nº 135/2010, analisada neste trabalho e que 

tratam da condição jurídica e fática do cidadão, privado da capacidade 

                                                           
64 Ibid., p. 52 

65 TAVARES, André Ramos. Guia das eleições, op. cit., p. 53. 
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eleitoral passiva apenas enquanto perdurar os efeitos de impedimentos 

fáticos legalmente previstos.   

 

Na Carta Magna brasileira, a inelegibilidade é apresentada 

tanto de forma a “impedir o abuso no exercício de cargos, empregos ou 

funções públicas” como também com “o objetivo de salvaguardar a 

normalidade e a legitimidade das eleições contra influências abusivas do 

poder econômico”66. Encontra-se a seguinte redação, dada pelo artigo 

14, parágrafos 4º a 7º, in verbis:  

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante: 
(...) 
§ 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
§ 5º 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. 
 § 6º - 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. 
§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 
cônjuge e 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. 
 

Das hipóteses de inelegibilidades listadas pelo texto 

constitucional, somente é hipótese de inelegibilidade absoluta a prescrita 

no parágrafo quarto do artigo 14. As inelegibilidades absolutas implicam 

impedimento eleitoral para qualquer cargo eletivo67. Trata-se de 

condições permanentes que só deixam de produz efeito quando a 

situação ensejadora desaparecer complemente. 

As demais hipóteses previstas são consideradas como 

inelegibilidades relativas, pois são restrições momentâneas e parciais à 

                                                           
66 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, op. cit., p. 170. 

67 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 
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elegibilidade em decorrência de condições especiais em que se encontra 

o eleitor no momento da sua candidatura. O relativamente inelegível não 

deixa de ser titular de sua elegibilidade, apenas não pode exercê-la por 

um determinado período ou para uma determinada função. 

Cabe frisar que 

 

a normativa infraconstitucional somente poderá criar novas 
hipóteses de inelegibilidade se estas mostrarem-se como 
desdobramentos daqueles originalmente previstos na CRFB. 
Tais restrições não podem implicar normas violadoras do 
princípio democrático, mas, pelo contrário, devem servir de 
aprimoramento da democracia, sob pena de 
inconstitucionalidade a ser expurgada do ordenamento 
jurídico68.  

Continuando a lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA no 

tocante a aplicabilidade das normas, os dispositivos prescritos no artigo 

14 da Constituição Federal são de eficácia plena e aplicabilidade 

imediata, ou seja, não necessitam de norma inferior posterior para lhes 

auferir executorialidade. Em outras palavras, as inelegibilidades 

constitucionais não são preclusivas, ou seja, podem ser arguidas a 

qualquer fase do processo eleitoral, desde o registro até mesmo depois 

das eleições. Enquanto as inelegibilidades legais sujeitam-se à 

preclusão se não forem levantadas na fase de registro de candidatura. 

Ultrapassado esse momento, não mais poderão ser discutidas, salvo se 

supervenientes69. 

É importante ressaltar, também, que existe uma grande 

confusão, doutrinária e jurisprudencial, acerca dos termos 

                                                           
68 PEDRA, Adriano; PEDRA, Anderson Sant´Ana, A inelegibilidade como consequência 
da rejeição de contas. Direito Eleitoral e Democracia: Desafios e Perspectivas. Op. 
cit., p. 13. 
 
69 AGRA, Walber. A taxionomia das inelegibilidades. In: Estudos Eleitorais. Op. cit., p. 
33: “Não há dúvidas de que o momento para se aferir as condições de elegibilidade é o 
do registro eleitoral, todavia, a legislação eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral 
consideram possível a perda do direito à elegibilidade em face de fatos supervenientes 
à data de obtenção do registro da candidatura, desde que provoquem alteração nas 
condições de elegibilidade. Havendo tal fato, não é possível arguir o direito adquirido à 
elegibilidade ou a coisa julgada.”  



48 
 

“inelegibilidade” e “condições de elegibilidade”. Para JOSÉ JAIRO 

GOMES, as condições de elegibilidade são requisitos positivos que o 

cidadão deve preencher para ser candidato a um cargo eletivo; aqui, 

encontra-se em jogo a capacidade eleitoral passiva, o jus honorum70.  

A confusão ocorre porque, muitas vezes, o legislador 

utiliza o termo inelegibilidade de maneira equivocada, no sentido de 

“condição de elegibilidade”. Um exemplo é a redação dada ao artigo 

segundo da Lei Complementar n° 64/1990: compete à Justiça Eleitoral 

conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. Evidentemente, 

nesse caso, o legislador referiu-se as condições de elegibilidade. 

A fim de desmistificar tais conceitos, o então Ministro do 

TSE CARLOS AYRES BRITTO, em um julgamento que causou grande 

celeuma na Corte Eleitoral e tornou-se paradigmático, o conhecido caso 

“Eurico Miranda” (TSE-RO-1069/04), é bastante claro ao dar tratamento 

diferenciado à “inelegibilidade” e “condições de elegibilidade”, 

enfatizando que ambas são previstas separadamente pelo texto 

constitucional e que, por isso, não permitiriam uma interpretação 

extensiva. Continua o Ministro, ao declarar que a parelha-temática 

elegibilidade/inelegibilidade deve ser entendida de maneira sistemática e 

não literal, a ponto de que um dispositivo force a interpretação de outro, 

indo, assim, de encontro com a vontade do legislador originário. Por fim, 

AYRES BRITTO, de maneira ilustrativa, chama a dicotomia 

“inelegibilidade” e “condições de elegibilidade” de irmãs siamesas, numa 

clara alusão a que, sim, existe um vínculo, embora se tratem de 

conceitos distintos. 

Deve-se, também, fazer um pequeno adendo sobre as 

hipóteses de inalistabilidade, questão essa completamente divergente 

das já tratadas anteriormente. Não se pode confundir inalistabilidade 

com inelegibilidade. A inalistabilidade expressa impedimentos relativos 

                                                           
70 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, op. cit., p. 135. 
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ao alistamento eleitoral, ou seja, o cidadão é impedido de registra-se 

como eleitor, restringindo-se a sua capacidade eleitoral ativa, ou seja, o 

direito de votar71. 

Por fim, e também de maneira elucidativa, abordar-se-á 

a questão das incompatibilidades, visto que jamais poderá ser 

confundido com as inelegibilidades objeto desse trabalho. Denomina-se 

incompatibilidade o impedimento decorrente do exercício de cargo, 

emprego ou função pública. Esse impedimento é causa de 

inelegibilidade, fundando-se no conflito existente entre a situação de 

quem ocupa um lugar na organização político-estatal e a disputa 

eleitoral72.  

TITO COSTA distingue inelegibilidade de 

incompatibilidade afirmando que, Enquanto a inelegibilidade impede o 

cidadão de ser candidato, a incompatibilidade “permite a candidatura, 

mas impõe a escolha entre mandato eletivo e a função ou profissão tida 

como incompatível. E obriga, ainda, o afastamento do cargo ou da 

função ao candidato a partir do registro, nos casos expressamente 

previstos em lei”. Por esta leitura, pode-se considerar o conceito de 

desincompatibilidade como uma categoria à parte, não sendo 

considerado nem uma condição de elegibilidade nem uma espécie de 

inelegibilidade. 

 

A distinção estabelecida entre inelegibilidade e 

incompatibilidade seria justamente a possibilidade de afastamento do 

gravame pelo nacional interessado, possível na segunda e vetado na 

primeira73. 

                                                           
71 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, op. cit.  

72GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, Op. cit., p. 135.  

73 COSTA, Tito. Recursos em matéria eleitoral. 6. Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunas, 1996. p. 81. 
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Segundo o ensinamento de PEDRO HENRIQUE 

TÁVORA NIESS, as incompatibilidades tratam-se 

de impedimentos contornáveis que, não superados, barram 
apenas o acesso a alguns mandatos eletivos, inviabilizando, 
com relação a estes, o deferimento do pedido de registro de 
candidatos que nas condições vedadas se encontre 74 

Mas deve-se ter claro que, de nenhuma maneira as 

hipóteses de incompatibilidade proporcionam a perda do mandato 

eletivo, mas sim apenas impedem o direito de ser votado. 

ADRIANO SOARES DA COSTA75 assevera que o 

conceito de incompatibilidade é de difícil definição justamente porque 

decorre de pressupostos errôneos tomados pela teoria clássica que “ao 

dar maior ênfase à inelegibilidade, em detrimento da fixação do conceito 

de condições de elegibilidade, permitiu a mixórdia entre as situações de 

fronteira”76. 

O texto do o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição 

Federal é claro ao estabelecer como condições de elegibilidade a 

inexistência de vínculo de parentesco entre os interessados em 

concorrer uma eleição para a disputa de uma vaga em um mandato 

eletivo e aqueles já ocupantes de tais mandatos. Diz o artigo: 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante:  
(...) 
§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 
cônjuge e 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 

                                                           
74 NIESS, Pedro Henrique Távora. Direitos Políticos - Condições de Elegibilidade e 
Inelegibilidade. São Paulo: Saraiva. 1994, p. 76. 

75 COSTA, Adriano Soares da. Teoria da inelegibilidade e o direito processual 

eleitoral. Belo Horizonte, MG: Del Rey, 1998. 555 p..145 

76  Ibid., p. 145. 
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meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição. 

 

Segundo o referido autor “incompatível é o nacional que não 

se desincompatibilizou, ou porque não se afastou do cargo que ocupava 

ou porque do mandato eletivo não se afastou o seu parente que 

exercia”.  E salienta  

“sempre que o exercício de função, cargo ou emprego de 
natureza pública ou privada for reputado como benefício não 
desejado para seu ocupante ou para terceiros a ele ligado por 
parentesco, causando desequilíbrio na disputa eleitoral, o 
ordenamento jurídico estabelece a incompatibilidade entre 
seu exercício e a obstrução do direito de ser votado, de 
maneira que apenas poderá conseguir a elegibilidade quem 
estiver desincompatibilizado” 77 
 

 

A desincompatibilização corresponde uma medida que 

visa proporcionar a maior igualdade possível no pleito eleitoral. O 

constituinte originário procurou resguardar os princípios da igualdade, 

isonomia e os princípios da administração pública previstos no artigo 37 

da Constituição, entre eles a moralidade. Embora toda e qualquer 

avaliação deva partir do pressuposto da inocência, o legislador tentou 

prevenir situações em que o atual ocupante de um cargo eletivo utiliza-

se de sua influência, e até mesmo do Erário, para tendenciar o resultado 

de um pleito futuro a seu favor ou a um de seus conhecidos próximos. 

Nas palavras do administrativista CELSO ANTÔNIO 

BANDEIRA DE MELLO 

Assim, a Constituição proíbe, não quer, não admite, por força 
do intocado §7°, que a esposa do presidente, que os irmãos 
do presidente, que os filhos do presidente, que os netos do 
presidente, que o pai, a mãe ou os avós do presidente, que o 
sogro e a sogra do presidente, que os cunhados do 
presidente, possam ser candidatos a presidente da 

                                                           
77  Ibid, p. 146. 
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República. Idem, mutatis mutandis, com relação aos outros 
chefes do Executivo 78 
 

Segundo as lições de PEDRO NIESS, pode-se falar em 

dois tipos de desincompatibilização: uma stricto sensu, que se dá pela 

renúncia, exoneração, dispensa ou aposentadoria do mandato eletivo, 

cargo ou emprego público gerador da inelegibilidade; outra latu sensu, 

com o afastamento do servidor que, não eleito, ou após o exercício do 

mandato, tem assegurado o retorno às suas atividades anteriores. Em 

ambos os casos, as limitações à elegibilidade configuram apenas 

obstáculos relativos, um vez que são facilmente superados por meio da 

desincompatibilização79.  

O prazo para a desincompatibilização conta-se nos 

termos da Lei n° 810/1949, sendo de 06 meses para os ocupantes de 

cargos de chefia dos poderes, bem como de função ou direção em 

empresas públicas ou que atuem em empresas em condições 

monopolísticas e para os membros do Ministério Público. 

O afastamento deverá ser de quatro meses para os que 

tenham ocupado cargo ou função de direção, administração ou 

representação em entidades ou representação de classe. 

Por fim, devem-se desincompatibilizar com ao menos 

três meses de antecedência os servidores públicos, estatutários ou não, 

dos órgãos ou entidades da Administração Direta ou Indireta da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

                                                           
78 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Desincompatibilização e inelegibilidade de 
chefes de executivo. In: Revista Trimestral de Direito Público. n° 18. 1997. São 
Paulo: Malheiros.  

79 AGRA, Walber. A taxionomia das inelegibilidades. In: Estudos Eleitorais. Op. cit., p. 

38. 
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II. HIPÓTESES DE AQUISIÇÃO DE INELEGIBILIDADE NO 

EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO 

 

A. INELEGIBILIDADES POR CONDENAÇÃO PARLAMENTAR  

 

1. Considerações críticas iniciais 

 

A representação proporcional é aquela que contempla o 

direito à participação das minorias no processo democrático80 e 

estabelece com a sociedade o debate político necessário à condução do 

Poder Público em consonância, na medida do possível, com os 

principais anseios nacionais, por meio, principalmente, do debate de 

ideias e proposições legislativas. GILBERTO BERCOVICI81 afirma que o 

modelo brasileiro de representação consiste em método que garante 

alguma representação às minorias e estabiliza o regime por meio da 

garantia que a oposição seja feita de forma legal e aberta, no 

Parlamento. Ao mesmo tempo, sob outra perspectiva, segundo o autor, 

a teoria da representação proporcional é capaz de “assegurar maiorias 

estáveis ao governo”.  

Por esse caminho, embora se possa reconhecer que 

não é possível um sistema representativo perfeito82, o qual pode gerar 

desproporcionalidades83, o modelo vigente no Brasil consiste em 

                                                           
80 CAGGIANO, Monica Hermann Salem. Sistemas Eleitorais x Representação. 
Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1987, pp.200-202. 
 
81 BERCOVICI, Gilberto. A origem do sistema proporcional no Brasil. In: COÊLHO, 
Marcos Vinícius Furtado; AGRA, Walber de Moura (Org.). Direito Eleitoral e 
Democracia: Desafios e Perspectivas. Op. cit., p. 127-129. 
 
82 Ibid., p. 128 -129 
 
83 NICOLAU, Jairo César Marconi. O sistema Eleitoral Brasileiro: A Questão da 
Proporcionalidade da Representação Política e seus Determinantes. In: LIMA Jr., Olavo 
Brasil de (org.), Sistema Eleitoral Brasileiro: Teoria e Prática, Rio de Janeiro, Rio 

Fundo/IUPERJ, 1991.  p. 99. 
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aceitável tentativa de comunhão entre díspares forças políticas 

nacionais, por vezes antagônicas, cuja convivência pacífica é garantida 

por regras de condutas definidas pela legislação nacional. No âmbito 

interno, as Casas Legislativas contam com regras de conduta e de 

decoro, que passar-se-á a analisar. A violação de regras condizentes 

com a prestígio do cargo parlamentar podem implicar cassação e 

consequente restrição à capacidade eleitoral passiva. 

Sob o prisma da inelegibilidade, corte que a presente 

pesquisa se propõe, logo de partida, importa observar a peculiar forma 

de inelegibilidade decorrente de condenações no âmbito das Casas 

Legislativas, em processos de natureza político-disciplinares, 

especialmente diante de: (1) comissões parlamentares de inquérito; (2) 

processos de impeachment; (3) procedimentos para apuração de quebra 

de decoro parlamentar.  

Um primeiro aspecto a ser levantado refere-se à 

temporalidade do conceito de inelegibilidade por quebra de decoro e sua 

inserção na legislação infraconstitucional. Embora a Constituição de 

1988 já previsse as hipóteses de inelegibilidade por quebra de decoro 

parlamentar no artigo 55, I e II e, não obstante, a Lei Complementar nº 

64/1990 já contemplasse tal condenação, foi somente a posteriori, com a 

aprovação da Lei Complementar nº 81, de 13 de abril de 1994, que a 

alínea b foi introduzida, com o atual texto, na Lei das Inelegibilidades. 

Em sua redação original, dada em 1990, o período pelo 

qual o parlamentar estaria na condição de inelegível, caso fosse 

condenados por quebra de decoro, seria o período remanescente de seu 

mandato acrescido de mais três anos. 

Como forma de endurecer a pena e, desta feita, 

supostamente, conferir mais proteção ao bem público e maior eficácia ao 

princípio da boa governança, o legislador reformou o dispositivo em 
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comento para aumentar a pena de três para oito anos de restrição à 

capacidade eleitoral passiva, depois de decorrido o tempo do mandato 

para o qual fora eleito.   

Conforme será debatido mais à frente, especialmente 

em uma dissertação acadêmica que objetiva criticar os institutos 

envolvidos, não apenas descrevê-los, é possível identificar que o 

legislador pátrio excedeu-se quanto à previsão da pena, uma vez que, 

ao aumentar a restrição à elegibilidade para oito anos além daqueles 

remanescentes do exercício do mandato eletivo, acaba-se por afastar o 

parlamentar do cenário político por período demasiadamente longo, o 

que, não raro, pode significar penalidade de banimento. Nos casos mais 

extremos, como, por exemplo, de Senador cassado no início de seu 

mandato de oito anos, a vedação ao registro de candidatura pode 

perdurar por mais de dezesseis anos. Tem-se, pois, uma hipótese em 

que a não proporcionalidade na aplicação da pena é flagrante. 

Postas tais observações de excesso de matéria penal do 

dispositivo, a condenação à inegibilidade por quebra de decoro 

representou grande avanço na busca por maior probidade. Sendo assim, 

passar-se-á, agora, a discorrer-se propriamente sobre o conceito de 

decoro parlamentar. 

De maneira introdutória, valendo-se das palavras de 

CARLA COSTA TEIXEIRA  

“o decoro parlamentar, como um código de honra, precisa se 
referir aos valores de uma época e de um grupo. Daí sua 
imprecisão, sua natureza avessa à plena tradução em atos 
específicos juridicamente. O decoro, assim, tem que ser 
localizado, temporal e socialmente, pois deve contemplar 
padrões de condutas específicos, não se esgotando em 
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ideias universais da humanidade”84 

A questão central a ser abordada, de forma subjetiva, 

relaciona-se com a esperada ética nas relações em que são 

encontrados elementos de poder político. O jurista italiano NOBERTO 

BOBBIO, ressalta as diferentes facetas dos elementos do poder 

político85 

Poder político pertence à categoria do poder de um homem 
sobre outro homem, mas não à categoria do poder do homem 
sobre a natureza. Esta relação de poder é expressa de 
milhares modos que encerram formulas típicas da linguagem 
política: relação entre governantes e governados, entre 
soberano e súditos, entre Estado e cidadãos, entre manda e 
obediência.  
 

Postas tais considerações, com uma breve introdução 

do conceito de decoro, sua importância e sua inserção em nosso 

ordenamento, passa-se, agora, à análise sistemática dos dispositivos 

legais. 

 

 

 

 

 

                                                           
84 TEIXEIRA, Carla Costa.  A honra da política: decoro parlamentar e cassação de 
mandato eletivo no congresso nacional (1949-1994). Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 1998.  

85BOBBIO, Norberto. O significado clássico e moderno da política. In: CESAR, Tarcísio 
Meira. Curso de introdução à ciência política. Brasília: Universidade de Brasília, 
1982.  
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2. Inelegibilidade decorrente da condenação por quebra de 

decoro parlamentar - Artigo 55, incisos I e II da 

Constituição Federal86 e artigo 1º, inciso I, alínea b da Lei 

Complementar nº 64/199087  

Antes de aprofundar-se no estudo da ampliação da 

sanção de restrição à capacidade eleitoral passiva trazida pela Lei 

Complementar nº 135/2010, qual seja, a hipótese de ser reconhecida 

limitação à elegibilidade por oito anos em função de decisão 

condenatória por quebra de decoro parlamentar proferida por Casa 

Legislativa, faz-se necessário retomar, de forma um pouco mais 

aprofundada, o debate crítico sobre o que vem a ser o decoro 

parlamentar. 

Embora o texto constitucional, em seu artigo 55, II, faça 

referência ao instituto que transita entre os campos da ética, da moral e 

do jurídico, o constituinte quedou-se silente quanto a sua definição 

exata.  A aparente omissão do legislador tem especial significado, 

traduzindo, em geral, a vontade de não facultar a instituição de 

determinadas práticas. Em suma: a aparente omissão Constituinte, 

antes de caracterizar uma lacuna, configura, em verdade, um silêncio 

                                                           
86 Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 

 
87 Art. 1º São inelegíveis: 
I - para qualquer cargo: 
 b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara 
Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por 
infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos 
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis 
Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem 
durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos 
subseqüentes ao término da legislatura; (Redação dada pela LCP 81, de 13/04/94) 
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eloquente.88 Trata-se de um verdadeiro conceito jurídico fluído, 

impreciso ou indeterminado.89  

Não se pode furtar ao reconhecimento que o conceito de 

“decoro” está intrinsecamente ligado aos que se concebe por ética, 

moral e moralidade. Embora as acepções de “moral, moralidade e ética” 

sejam variáveis, dependendo da localidade e a temporalidade, é 

imperativo reconhecer que sempre se tratam de conceitos incoercíveis, 

temidos, cujas sanções às suas transgressões são evitadas em qualquer 

sociedade pós-moderna. 

Em síntese, pode-se relacionar ética, moral e moralidade 

como “todas cuidando da não-arbitrariedade, do não constrangimento, 

entre a subjetividade, individual, e a objetividade, coletiva, 

correspondendo os três conceitos, respectivamente, ao estudo, às 

regras e aos mecanismos voltados a isso”90 

A temática do decoro, relevante e de patente interesse 

público, não é muito discorrido pela doutrina pátria, podendo-se 

encontrar, entretanto, definições clássicas que se tornaram referência 

sobre o assunto. Quando fala-se em decoro parlamentar, impossível 

deixar de citar a definição precisa trazida por MIGUEL REALE91  

Decôro é palavra, que, consoante sua raiz latina, significa 
“conveniência”, tanto em relação a si (no que toca ao 

                                                           
88 NOGUEIRA, Rubens. Considerações acerca de um código de ética e decoro 
parlamentar. In: Revista de informação legislativa. ano 30. v. 118. abr/jun 1993. 
Brasília: Senado Federal. 
 
89 SOARES, Alessandro de Oliveira. Do processo de cassação de mandato 
parlamentar por quebra de decoro. Dissertação de mestrado. Faculdade de Direito 
da USP, 2011. 
 
90 JUNIOR, Rangel Hamilton. Princípio da moralidade institucional. Conceito, 
aplicabilidade e controle na Constituição de 1988. Tese de Doutorado. Faculdade 
de Direito da USP. 2000.  
 
91 REALE, Miguel. Decôro parlamentar e cassação de mandato eletivo. In: Revista de 
Direito Público. v. 10 out/dez 1969. São Paulo: Revista dos Tribunais.  
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comportamento próprio) como em relação aos outros; 
equivale, pois a ter a manter correção, respeito e dignidade 
na forma dos atos, de conformidade e à altura de seu “status” 
e de suas circunstâncias, o que implica uma linha de 
adequação e de honestidade 
 

Assim sendo, após explicitar a relação do decoro com a 

moral, moralidade e ética, pode-se, efetivamente, discutir o conceito de 

decoro parlamentar. Nesse sentido, o recente e aprofundado estudo de 

HAMILTON RANGEL JUNIOR é cabal em definir o decoro parlamentar 

como 

o instituto constitucional correspondente, para o Parlamento, 
ao que a probidade significa para a Administração Pública. 
Ele determina que a subjetividade, individual, do parlamentar 
não seja arbitrária contra a objetividade estatal dos interesses 
da instituição do Congresso Nacional, ao utilizar de sua 
condição ou suas prerrogativas, para a obtenção de qualquer 
tipo de vantagem ilegítima. Que o Deputado Federal e o 
Senador não substituam ilegitimamente pelo próprio interesse 

o interesse da Casa para cujos trabalhos foram eleitos92 

 

Quando se objetiva encontrar sentido para o conceito de 

decoro, faz-se necessário enxergar a questão também pelo aspecto 

político, pela dinâmica imposta pela democracia para o relacionamento 

entre representante e representados. Devido a isso, o decoro 

parlamentar deve se referir à constatação de uma circunstância política 

constrangedora para todo o Parlamento. Nessa ordem de ideias, afirma-

se que a situação política que, de início, não constrange objetivamente o 

Parlamento, ou que não possa levar razoavelmente a tal interpretação, 

não pode ser considerada ofensiva ao decoro.93 

Cabe enfatizar que sobre o decoro parlamentar, embora 

protegidos pela necessária imunidade parlamentar, sob a qual este 

trabalho não pretende discorrer, mas que apenas conceituaremos de 

                                                           
92 JUNIOR, Rangel Hamilton. Princípio da moralidade institucional. Conceito, 
aplicabilidade e controle na Constituição de 1988. Op. cit.  
93 SOARES, Alessandro de Oliveira, Do processo de cassação de mandato 
parlamentar por quebra de decoro. Op. cit.  
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maneira brevíssima como as “prerrogativas funcionais que se 

reconhecem aos parlamentares, para garantir-lhes, diante dos demais 

Poderes e dos particulares, a independência imprescindível ao 

cumprimento do mandato representativa”94, os parlamentares são 

obrigados a observar determinadas formas de conduta, conforme 

disposto no artigo 55, inciso II da Constituição Federal.  

Embora a Constituição de 1988 seja a que mais preze 

pela efetiva concretização do princípio da moralidade e da probidade, ela 

não foi a pioneira em trazer ao ordenamento jurídico nacional a 

possiblidade da perda de mandato eletivo por quebra de decoro 

parlamentar. 

 Foi a Constituição Federal de 1946 que pronunciou, 

pela primeira vez, a perda do mandato para deputado ou senador, cujo 

procedimento fosse reputado, mediante votação de dois terços de seus 

pares, como incompatíveis com o decoro parlamentar95.  

No entanto, esta previsão constitucional carecia de 

melhor regulação, pois era omissa ao que seriam “atos incompatíveis 

com o decoro parlamentar”. Tal omissão foi sanada com a edição da Lei 

nº 211/1948, até ser expressamente revogada pelo Decreto-lei n° 201, 

de 1967.  

Segundo AUGUSTO CALLIMAN, o dispositivo constante 

da Constituição de 1947 fora inspirado no artigo 1º, seção V, número 2 

da Constituição dos Estados Unidos das América e que no seu período 

                                                           
94 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Imunidades parlamentares. Brasília: 
Câmara dos Deputados. 
 
95 Constituição Federal de 1946 – Artigo 48, § 2º - Perderá, igualmente, o mandato o 
Deputado ou Senador cujo procedimento seja reputado, pelo voto de dois terços dos 
membros de sua Câmara, incompatível com o decoro parlamentar.  
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de vigência houve apenas um caso de parlamentar, cujo mandato fora 

cassado por quebra de decoro.96 

 Em sua obra, CARLA COSTA TEIXEIRA retoma que o 

primeiro caso de perda do mandato eletivo por quebra de decoro 

parlamentar no Brasil remonta do ano de 1949, ainda na vigência da 

Constituição de 194697.  

                                                           
96 CALLIMAN, Auro Augusto. Mandato parlamentar: aquisição e perda antecipada. 
São Paulo: Atlas, 2005.  

97 TEIXEIRA, Carla Costa. A honra da política. Op. cit., p. “Trata-se do caso do 
Deputado Edmundo Barreto Pinto, que, de acordo com a Resolução n. 22, de 27 de 
maio de 1949 foi cassado por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. O 
caso Barreto Pinto dramatiza a importância da imagem no campo político, 
especialmente no exercício da representação parlamentar e propicia uma releitura do 
papel da imprensa na produção dessa imagem. A rádio Câmara publicou uma síntese 
da história do ex Deputado Edmundo Barreto Pinto, datada de 11 agosto. “Edmundo 
Barreto Pinto foi eleito deputado pelo PTB no Rio de Janeiro. Ele teve pouquíssimos 
votos, cerca de 200, mas foi eleito por ser um dos suplentes de Getúlio Vargas. Nas 
eleições de 1946, Vargas foi eleito deputado em 10 estados e senador em dois. O 
veterano jornalista Carlos Chagas escreveu o livro O Brasil sem Retoques, que retrata 
a história brasileira através da imprensa. É ele quem traça o perfil do deputado 
Edmundo Barreto Pinto. ‘Ele era um bonachão, um bon vivant, casado com uma mulher 
muito rica, morava num verdadeiro palácio no Rio de Janeiro, em Botafogo. E ele não 
era um deputado atuante de jeito nenhum’. Barreto Pinto almejava a fama, ficar 
conhecido em todo o Brasil. Para isso, ele procurou a dupla de repórteres mais 
requisitados da época. David Nasser e Jean Manzon marcaram época no jornalismo 
brasileiro, com reportagens que fizeram da revista O Cruzeiro um sucesso editorial. A 
reportagem seria algo simples: apresentar um deputado que circulava com 
desenvoltura pela alta sociedade carioca. Para criar um clima de glamour, os jornalistas 
sugeriram que o deputado posasse de casaca, o que foi prontamente aceito. Mas 
David Nasser também fez uma outra sugestão a Barreto Pinto, como nos consta Carlos 
Chagas: ‘Mas estava um dia de muito calor no Rio de Janeiro, então o próprio repórter 
e o fotógrafo disseram ´nós só vamos fotografar o senhor no plano americano, da 
cintura pra cima. Se quiser não precisa vestir a calça não, está muito calor´. E 
ingenuamente, o Barreto Pinto aceitou. Eles queriam mesmo uma coisa ridícula e 
fotografaram o Barreto Pinto de casaca da cintura pra cima, com gravatinha branca e 
tudo, mas de cueca. Mais do que isso, na hora que estavam fotografando, o David 
Nasser foi por trás do Barreto Pinto, pegou um vaso de planta e colocou atrás da 
cabeça dele. Então aparecia o Barreto Pinto de cueca e com um flor na cabeça. A 
revista, é claro, fez um sucesso estrondoso. Várias edições extras foram rodadas. A 
situação certamente haveria de chegar à Câmara, e foi o que aconteceu. Com a 
justificativa de ter cometido uma ofensa ao decoro, Edmundo Barreto Pinto foi o 
primeiro deputado brasileiro a ser cassado. Mas Carlos Chagas explica que o deputado 
perdeu o mandato muito mais por disputas políticas com o PTB de Getúlio Vargas do 
que por ter realmente ofendido o decoro da época. ‘E a Câmara também tinha muita 
má vontade com o Getúlio, que naquele tempo era senador, mas estava lá na fazenda 
dele. E tudo Constituição Federal de 1946 – Artigo 48, § 2º - Perderá, igualmente, o 
mandato o Deputado ou Senador cujo procedimento seja reputado, pelo voto de dois 
terços dos membros de sua Câmara, incompatível com o decoro parlamentar.  
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Cumpre notar também que a possibilidade de dissolução 

da Câmara dos Deputados por vontade do Presidente da República, 

resultando, ipso facto, no término coletivo do mandato parlamentar dos 

deputados federais, vigorou a partir de 2 de setembro de 1961, com a 

adoção do sistema parlamentarista de governo (Emenda Constitucional 

n° 4/61), até 23 de janeiro de 1963, quando foi restabelecido o sistema 

presidencialista (Emenda Constitucional n° 6/63). No período em que 

vigorou a norma, não houve dissolução da Câmara dos Deputados. 

Após 31 de março de 1964, a Constituição Federal de 

1946 continuou vigorando, todavia não mais como Norma Fundamental 

das demais normas, pois Atos Institucionais e Complementares, 

editados pelos autodenominados “revolucionários” de 64 se lhe 

sobrepuseram.98  

Durante a Ditadura Militar, em 1967, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1967 manteve a cassação por quebra 

do decoro, por meio de seu artigo 35, in verbis:99  

Art. 35. Perderá o mandato o deputado ou senador:” 
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no 
artigo anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o 
decôro parlamentar ou atentatório das instituições vigentes 
 

AUGUSTO CALLIMAN100 ainda ressalta a introdução da 

expressão “atentatório das instituições vigentes”, assim como “abuso 

das prerrogativas asseguradas ao congressista ou a percepção, no 

exercício do mandato, de vantagens ilícitas ou imorais”. Segundo o 

autor, o decoro parlamentar passou a ser menos fluído a partir da 

redação dada pelos militares. Há destaque também para o fato de o 

Regimento Interno das respectivas casas legislativas poderem 

                                                           
98 CALLIMAN, Auro Augusto, op. cit., p. 45. 

99 Ibid., p. 46. 

100 Ibid., p. 47. 
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estabelecer casos de quebra de decoro, tal qual como ainda vigora em 

nosso ordenamento. 

Em nosso recente regime democrático, a cassação por 

quebra do decoro vigora desde a Constituição Federal de 1988. Trata-se 

da oportunidade de os próprios membros do Poder Legislativo, por meio 

de processo administrativo de natureza político-disciplinar, expulsar dos 

seus quadros mandatários não condizentes com o prestigio de seus 

cargos.  

Quando se trata dos ocupantes de cargos legislativos 

federais, a decisão acerca da perda de mandato é tomada por maioria 

absoluta da respectiva casa, ainda nos tempos dessa dissertação, em 

votação secreta. Ressaltamos a atualidade do tema, pois tramita no 

Congresso Nacional Proposta de Emenda Constitucional que poderá 

tornar obrigatório que todos os votos dados em sessões das Casas 

Legislativas sejam abertos, ou seja, a partir da aprovação de tal 

proposta, poder-se-á reconhecer exatamente qual o voto de cada 

parlamentar. 

É também assegurado o constitucional amplo direito de 

defesa dentro do procedimento parlamentar de inquérito. Como regra, o 

processo tem início por provocação da Mesa ou de partido político 

representado no Congresso Nacional101.   

MIGUEL REALE102, ao prelecionar a respeito do 

conceito de “Comissão Parlamentar de Inquérito” e da pena de cassação 

de mandato parlamentar a partir do resultado de tal procedimento 

investigatório, diz: 

                                                           
101 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, op. cit., p. 170. 

102 REALE, Miguel. Decôro parlamentar e cassação de mandato eletivo. In: Revista de 
Direito Público. v. 10 out/dez 1969. Op. cit.  
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a chamada ‘cassação de mandato’, resultante de iniciativa da 
própria Assembleia, é ‘mutatis mutandis’, uma forma de 
‘impeachment’, que é de natureza penal, abstração feita do 
problema, até certo ponto acadêmico, se se trata de pena 
criminal ou de pena política. O certo é que, sendo uma 
sanção, não pode ser aplicada senão nos estritos limites e 
fins da lei, excluída a possibilidade de interpretação extensiva 
ou analógica.  
 

Coube à Constituição Federal, em seu artigo 54, incisos 

I e II, estabelecer quais seriam as proibições para os parlamentares das 

Casas legislativas federais, in verbis:   

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito 
público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia 
mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 
inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas 
entidades constantes da alínea anterior; 
II - desde a posse: 
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa 
que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica 
de direito público, ou nela exercer função remunerada; 
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad 
nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a"; 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das 
entidades a que se refere o inciso I, "a"; 
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público 
eletivo. 

 
O descumprimento de tais vedações configuram 

hipóteses ensejadoras de perda de mandado parlamentar, conforme 

disposto no artigo 55, incisos I e II da Constituição Federal e artigo 1º, 

inciso I, alínea b, da Lei Complementar nº 64/90: 

 
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
(...) 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o 
decoro parlamentar ou atentatório das instituições vigentes; 
[...] 
§ 1º Além de outros casos definidos no regimento interno, 
considerar-se-á incompatível com o decôro parlamentar o 
abuso das prerrogativas asseguradas ao congressista ou a 
percepção, no exercício do mandato, de vantagens ilícitas ou 
imorais. 
 

Também foi mantida a previsão do poder de auto-

organização atribuído pela Constituição Federal a cada uma das Casas 
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legislativas (artigo 51, inciso III e artigo 52, inciso XII). Sob tal previsão, 

foram instituídos os Códigos de Ética e Decoro Parlamentar103, que se 

esmera ao afirmar que “as imunidades, prerrogativas e franquias 

asseguradas pela Constituição, pelas leis e pelo Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados são institutos destinados à garantia do exercício 

do mandato popular e à defesa do Poder Legislativo” 

Nesse ponto, é conveniente retomar a licença dada pela 

Constituição para que cada uma das Casas legislativas pudesse definir 

em seus próprios Regimentos Internos outras hipóteses de condutas 

incompatíveis com o decoro parlamentar.  

Por Regimento Interno compreende-se o conjunto de 

regras infraconstitucionais que organizam o funcionamento interno das 

Casas Congressuais, seus procedimentos e a disciplina parlamentar. 

Tais regimentos são considerados no mesmo nível das leis ordinárias, 

diferenciando-se apenas pela sua natureza interna corporis.104  

Novamente MIGUEL REALE, em um de seus pareceres 

dados quanto aos aspectos do decoro parlamentar e da cassação de 

mandato parlamentar, aponta um detalhe importante que merece 

atenção quando se faz referência a mecanismos e decisões “interna 

corporis”: 

A referência a atos “interna corporis” leva-nos à apreciação 
do segundo quesito formulado pelos consulentes, quanto a 
saber dos efeitos da cassação de mandato na orbita judicial. 
[...] Costuma-se dizer – e tal assertiva consta de vários 
acórdãos – que, em tais casos, o juiz deve se ater à 
apreciação da legitimidade do ato no seu aspecto 

constitucional ou legal. E está certo105 

                                                           
103 O Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal foi estabelecido pela 
Resolução n. 20/1993, enquanto a Resolução n. 25/2001 instituiu o Código de Ética e 
Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.  

104 SOARES, Alessandro de Oliveira, Do processo de cassação de mandato 
parlamentar por quebra de decoro. Op. cit. 

105 REALE, Miguel. Decôro parlamentar e cassação de mandato eletivo. In: Revista de 
Direito Público. v. 10 out/dez 1969. Op. cit. 
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Posta esta relevantíssima constatação, verifica-se  que 

um parlamentar condenado à cassação de seu mandato, cuja decisão 

seja fundamentada em algum dos artigos do Regimento Interno das 

Casas legislativas, não poderá vincular nenhuma condenação no âmbito 

da Justiça Comum, seja ela cível ou penal. 

 Nas eleições de 2012, a primeira após a Lei 

Complementar nº 135/2010, já com a sanção de inelegibilidade ampliada 

para oito anos, contados a partir do fim do mandato para o qual fora 

eleito parlamentar condenado por quebra de decoro, vejamos exemplo 

de aplicação dessa modalidade de restrição à capacidade eleitoral 

passiva, a qual, para ser afastada, não prescinde de decisão judicial. 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO. CANDIDATO 
A VEREADOR. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, B, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 64/90. DECISÕES. INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. RECURSO ESPECIAL. 
INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO. LIMINAR. EFICÁCIA. 
DECISÃO. CASSAÇÃO. MANDATO. QUEBRA. DECORO 
PARLAMENTAR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. Conforme 
assentado no acórdão embargado, cabia ao candidato provar 
que estaria amparado por uma liminar suspendendo os 
efeitos da decisão da Câmara Municipal que cassou seu 
mandato, o que não ocorreu, incidindo, assim, a 
inelegibilidade do art. 1º, I, b, da LC nº 64/90, conforme 
decidido pela Corte de origem. 2. Os embargos de declaração 
somente são cabíveis para sanar omissão, contradição ou 
obscuridade, não se prestando para a rediscussão da causa. 
Embargos desprovidos. 
(TSE, Embargos de Declaração em RESPE nº 29002/SP, 
Relator CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS, PSESS - 
Publicado em Sessão, Data 09/09/2008)  

 

Devido à recente inovação legislativa da Lei 

Complementar nº 135/2010, a dificuldade em se caracterizar o decoro 

parlamentar e as condutas por parte dos parlamentares que poderiam 

ensejar alguma sanção, tal tema ainda é bastante questionado pela 

doutrina e não encontra um posicionamento pacífico na jurisprudência. 

Decorreu-se apenas um pleito eleitoral desde a edição da Lei 
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Complementar e, possivelmente, maiores reflexões serão postas pela 

doutrina brasileira, vista que ainda leniente de refinamento científico 

quanto ao instituto do decoro parlamentar, salvo os ensinamentos dos 

autores mencionados nesse trabalho.  

É possível inferir que, concomitantemente, a temática do 

decoro parlamentar, valorizada pela restrição à elegibilidade por oito 

anos em caso de condenação, contribuirá para que seja observada 

maior rigidez no respeito ao princípios da moralidade no trato da coisa 

pública, tendo em vista, sempre, a boa governança e a teoria da boa 

representação, já analisados nos capítulos iniciais dessa dissertação. 

3. Inelegibilidade por renúncia para evitar cassação - Artigo 1º, 

inciso I, alínea k, da Lei Complementar nº 64/1990106 

A Lei Complementar nº 135/10, promulgada vinte anos 

após a Lei Complementar nº 64/1990, introduziu dispositivo que tem 

provocado certa reviravolta na conduta dos parlamentares sob suspeita 

de quebra de decoro. Anteriormente à edição da “alínea k”, do artigo 1°, 

era relativamente comum parlamentares lançarem mão da renúncia ao 

cargo antes que o caso fosse à votação secreta, realizada no Plenário 

da respectiva Casa Legislativa, com a finalidade de evitar a incidência do 

inciso b, do artigo 1º, I, da Lei Complementar n° 64/1990, tratado no item 

anterior. Como já alisado, a alínea b prevê restrição à elegibilidade em 

caso de decisão condenatória pela prática de quebra de decoro 

                                                           
106 Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 
k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, 
os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara 
Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o 
oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo 
por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se 
realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e 
nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura;  (Incluído pela Lei 
Complementar nº 135, de 2010) 
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parlamentar proferida pelas Casas Legislativas, cuja pena seja a 

cassação do mandato. 

A inovação legislativa trazida pela Lei Complementar nº 

135/2010, com a introdução da alínea k, tratou de preencher lacuna 

deixada pelo legislador de 1994. Até 2010, a fim de evitar a restrição 

temporária à capacidade eleitoral passiva, o representante alvo de um 

processo de investigação optava por renunciar ao exercício atual do 

mandato a fim de garantir o direito de concorrer a uma próxima 

candidatura. Nas circunstâncias da renúncia, claramente, retirava-se a 

possibilidade de saída coercitiva do exercício do mandato parlamentar, 

visto que o próprio eleito abria mão do exercício de sua condição de 

representante, entregando o cargo ao suplemente.  

 Ao deixar voluntariamente o cargo, o mandatário 

transforma a sentença de cassação em medida ineficaz, comparado ao 

processo civil como uma sentença de “extinção do processo por perda 

do objeto”. Tratava-se de uma manobra legal para conservar a condição 

de elegível. 

Segundo JOEL J. CANDIDO “esta alínea k guarda uma 

certa relação com as alíneas b e c. As três têm em comum o fato de 

seus agentes serem titulares de mandato eletivo que terminaram, ou por 

cassação, ou por renúncia”107. Podemos dizer que a hipótese de 

inelegibilidade da alínea k pode ocorrer na etapa inicial do processo 

parlamentar, enquanto as hipóteses previstas na alíneas b e c dispõem 

sobre uma inelegibilidade que somente pode ocorrer em etapa 

complementar do procedimento investigatório.  

Nessa altura da dissertação é necessário fazer um breve 

parênteses para que seja observado que o instituto da renúncia para 

                                                           
107 CANDIDO, Joel Candido. Direito Eleitoral Brasileiro. 15. Ed. São Paulo: Edipro. 

2012. p.143. 



69 
 

evitar punição de cassação, mas que mantem os mesmos efeitos de 

restrição à elegibilidade como se o mandatário cassado fosse, ocorre 

também em hipótese que atingem, além do Poder Legislativo, 

autoridades do Poder Executivo.  

A justificativa para que sejam introduzidos mandatários 

executivos, quais sejam, o Presidente da República, o Governador de 

Estado e do Distrito Federal e o Prefeito encontra guarida no fato de que 

estes, em caso de suspeita de irregularidades graves, sem prejuízos de 

sanções a serem proferidas pelo Poder Judiciário, também podem ser 

privados do exercício dos seus respectivos mandatos em processo de 

impeachment, nos termos previstos pelo artigo 52 da Constituição 

Federal, ocorrido nas Casas Legislativas. 

Cumpre ressalvar que não é objetivo dessa dissertação 

discorrer sobre o processo de impeachment, com previsão legal no 

artigo 85 da Constituição Federal e na Lei nº 1.079/1950. Para os 

propósitos desse trabalho, sem delongas infindáveis, necessário é 

compreender que, tal como o processo por quebra de decoro 

parlamentar, o processo de impeachment tem por objetivo julgar o 

mandatário escolhido pelo povo por supostas irregularidades no 

exercício do mandato eletivo, cuja penalidade, se comprovados tais atos, 

implica a cassação. 

Com a redação trazida pela Lei Complementar nº 

135/2010, a mencionada lacuna legislativa que abria a possibilidade da 

manobra jurídica da renúncia para manutenção da capacidade eleitoral 

passiva foi sanada, pois a hipótese de inelegibilidade por renúncia ao 

mandato, após iniciado o processo investigatório, é expressa: 

k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do 
Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso 
Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara 
Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus 
mandatos desde o oferecimento de representação ou petição 
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capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a 
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, 
da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do 
Município, para as eleições que se realizarem durante o 
período remanescente do mandato para o qual foram eleitos 
e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da 
legislatura;  (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010) 

  

Segundo JOSÉ JAIRO GOMES “renúncia é ato jurídico 

unilateral pelo qual a pessoa abdica de direito próprio, alijando-o de seu 

patrimônio”108. Trata-se de um ato voluntário em que o abandono ou 

desistência implicam a vacância imediata do cargo ocupado, tão logo 

seja tal ato formalizado perante o órgão ou autoridade competente. Por 

não existir qualquer previsão legal de retratação, a renúncia é ato 

jurídico irrevogável109.  

A renúncia não admite condição, termo ou emenda. 

Trata-se de um instrumento peremptório e que não admite revogação ou 

desistência110, sendo seus efeitos ex nunc e erga omnes. Por ser ato 

voluntário, a renúncia não necessita de aprovação e deve-se lembrar 

que, por necessitar de um protocolo formal, não existe renúncia tácita.  

JOEL CÂNDIDO111 salienta que o instrumento de 

renúncia possui alguns requisitos mínimos para a sua efetivação, quais 

sejam: a) a indicação do destinatário (órgão ou pessoa); b) a indicação 

                                                           
108 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, op. cit., p. 171. 

109 Ibid, p. 171-172. 

110 Sob o caráter irrevogável da renúncia, convém destacar que jamais houve previsão 
para a retratação no ordenamento pátrio. Quando o então Presidente Jânio Quadros 
renunciou ao cargo (ano 1961), justificando a renúncia à existência de “”forças terríveis 
se levantaram contra mim” que o impediam de governar. Pessoas ligadas ao 
mandatário, inclusive ele mesmo, apostavam que haveria reações populares que 
reiniciassem sua permanência. A comoção popular não ocorreu, assim como não 
houve oportunidade para que Jânio Quadros pudesse retornar à Presidência da 
República. Sob o contexto histórico e jurídico da época. Cf. 1) SKIDMORE, Thomas 
E. Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco, 1930-1964. 10. ed. Rio de janeiro: 
Paz e Terra, 1992;  ; 2) ARNT, Ricardo. Jânio Quadros : o prometeu da Vila Maria, 
São Paulo: Ediouro Editora, 2004. 3) LABAKI, Amir,. 1961: a crise da renúncia e a 
solução parlamentarista. São Paulo: Brasiliense, 1986.; 4) MARKUN, Paulo; 
HAMILTON, Duda. 1961: que as armas não falem. 2. ed. São Paulo: Ed. SENAC São 
Paulo, 2001.  

111CANDIDO, Joel José Candido, op. cit., p. 144. 
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inequívoca de que o agente está a renunciar; c) o mandato eletivo objeto 

da renúncia; d) o local, a data e a assinatura do renunciante. O ato não 

precisa ser justificado, podendo seu autor omitir as razões ou motivos 

que o levaram a renunciar.  

Esta modalidade de renúncia, para efetivamente fazer 

valer seus efeitos, deve ser corretamente protocolizada junto ao órgão 

competente para recebê-la. Não é raro que mandatários de cargos 

eletivos, como modo de atender razões midiáticas, cheguem a declarar 

que renunciavam sem, no entanto, efetivamente oficializar o pedido de 

renúncia. 

Sob outra perspectiva, deve-se ter cautela ao tratar da 

temática das renúncias, pois nem toda renúncia é fraudulenta, ou seja, 

com o objetivo primeiro de escapar de uma possível cassação. A 

renúncia, sem dolo ou culpa, para atender à desincompatibilização para 

quem quer se candidatar, ou para a assunção a mandato eletivo diverso, 

por exemplo, consiste dever do agente, tal qual excetua o artigo 1°, §5°, 

da Lei Complementar nº 64/1990. Como é dever, não pode, realmente, 

fazer incidir a inelegibilidade aqui prevista. Somente a renúncia 

fraudulenta, notadamente dolosa, a pretexto de candidatura ou de 

assunção de outro mandato eletivo, pode levar à inelegibilidade desta 

alínea.112  

Insta ressaltar, também, que concomitantemente ao fato 

que a legislação tentar coibir o abuso de direito, por parte de alguns 

parlamentares, de se valerem do instituto da renúncia para evitar 

restrição à elegibilidade em eleições futuras, é também relevante 

considerar a outra parte da questão, visto que se está a discorrer sobre 

a controversa dinâmica do Parlamento: não pode uma mera petição, 

sem um mínimo de razoabilidade, ensejar a inelegibilidade de um 

                                                           
112 CANDIDO, Joel José Candido, op. cit., p. 145. 
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parlamentar democraticamente eleito pelo povo. Esse é exatamente o 

entendimento defendido pelo Ministro Luiz Fux113 

[...] ao mesmo tempo em que compete à lei coibir abuso de 
direito, não é menos importante impedir que uma simples 
petição possa restringir o direito individual de concorrer a 
cargo eletivo, sem que se exija a averiguação de justa causa 
para a instauração de processo para perda ou cassação do 
mandato eletivo. 

 

No mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral 

asseverou que justifica-se a necessidade de abertura de processo 

disciplinar contra parlamentar quando há, desde que previamente 

avaliado pela Mesa da Casa Legislativa ou órgão equivalente da 

previsão regimental, ou por uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI), indícios da ocorrência de gravíssimos fatos ofensivos ao decoro 

parlamentar114 

ELEIÇÕES 2010. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. ARTIGO 1º, I, k, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO. 
INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 
1 - Incide a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, k, 
da Lei Complementar nº 64/90, quando remetido, 
previamente à renúncia, relatório elaborado por Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) em que se assenta a 
necessidade de abertura de processo disciplinar contra 
deputado, em razão de gravíssimos fatos ofensivos do decoro 
parlamentar. 
 
 

Sob uma perspectiva histórica, necessária para justificar 

a conveniência ímpar da redação da alínea k, ao longo dos anos 

noventa e da primeira década do século XX, no âmbito do Congresso 

Nacional, foram diversos casos em que o parlamentares e mandatários 

de cargos eletivos executivos renunciaram ao mandato para o qual 

                                                           
113 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.578, 
Ministro Relator Luiz Fux, Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2012. 
 
114 BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário n° 214.807, Ministro Relator 
Hamilton Carvalhido, Brasília, DF, 2 de março de 2011. 
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foram eleitos, às vésperas de terem seus mandatos cassados, para que 

não incorressem nas penalidades previstas pelas alíneas b e c. 

No ano de 2001, os então senadores Antônio Carlos 

Magalhaes (Bahia) e Jader Barbalho (Pará), renunciaram a seus 

respectivos cargos, em meio a escândalos políticos. No ano seguinte, 

foram novamente eleitos para os mesmos cargos, visto que o expediente 

da renúncia os livrou de qualquer forma de restrição a sua capacidade 

eleitoral passiva. Anos mais tarde, já na vigência da alínea k, Jader 

Barbalho teve seu registro de candidatura para outro pleito indeferido, 

conforme demonstrado adiante: 

Aplicam-se às eleições de 2010 as inelegibilidades 
introduzidas pela Lei Complementar nº 135/2010, porque não 
alteram o processo eleitoral, de acordo com o entendimento 
deste Tribunal na Consulta nº 1120-26.2010.6.00.0000 (rel. 
Min. Hamilton Carvalhido).  
As inelegibilidades da Lei Complementar nº 135/2010 incidem 
de imediato sobre todas as hipóteses nela contempladas, 
ainda que o respectivo fato seja anterior à sua entrada em 
vigor, pois as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no 
momento da formalização do pedido de registro da 
candidatura, não havendo, portanto, que se falar em 
retroatividade da lei.  
Tendo renunciado ao mandato de Senador após o 
oferecimento de denúncias capazes de autorizar a abertura 
de processo por infração a dispositivo da Constituição 
Federal, é inelegível o candidato para as eleições que se 
realizarem durante o período remanescente do mandato para 
o qual foi eleito e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término 
da legislatura, nos termos da alínea k do inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64/90, acrescentada pela Lei 
Complementar nº 135/2010.  
Não compete à Justiça Eleitoral examinar a tipicidade do fato 
que deu origem à renúncia, para verificar se o Senador 
sofreria, ou não, a perda de seu mandato por infração a 
dispositivo da Constituição Federal. Recurso ordinário 
provido.” (TSE, RECURSO ORDINÁRIO nº 64580/PA, Relator 
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, PSESS - Publicado 
em Sessão, Data 01/09/2010) 

 

Em 2005, o então Presidente da Câmara dos 

Deputados, Severino Cavalcanti (Pernambuco), renunciou à presidência 

e ao cargo de deputado, em meio a indícios de corrupção, também com 

o objetivo de evitar processo de cassação. No ano seguinte, teve seu 

registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral, mas não 
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conseguiu eleger-se deputado federal. Em 2008, retornou à vida pública 

ao ser eleito para o cargo de prefeito do município de João Alfredo, 

Pernambuco.  

Conforme discorrido, a redação da alínea k, por meio da 

iniciativa popular, introduziu penalidades severas àqueles que 

renunciaram a seus respectivos cargos eletivos com vistas a evitar 

processo de cassação. Observa-se a rigorosa punição para aqueles que 

incorrerem em tal prática, visto que a inelegibilidade perdurará por oito 

anos a contar do término do mandato a que se renunciou.  

Destaca-se como celebração ao direito coletivo à boa 

governança um dos casos de maior repercussão nacional, cuja alínea k 

foi decisiva para restringir a elegibilidade ao o ex-governador do Distrito 

Federal Joaquim Roriz, o qual, em 2007, renunciou ao cargo de senador, 

em meio a suspeitas de corrupção. Em 2010, chegou a requerer o 

registro de sua candidatura ao cargo de governador do Distrito Federal, 

mas teve seu pedido indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do 

Distrito Federal, cuja decisão foi confirmada pelo Tribunal Superior 

Eleitoral. Com a introdução da alínea k ao artigo 1º da Lei Complementar 

nº 64/1990, o ex-governador ficará inelegível até o ano de 2023, oito 

anos após o término do mandato de senador a que renunciou. Desta 

forma, o legislador infraconstitucional obriga que o mandatário aguarde o 

término do período remanescente de seu “antigo” mandato, para que, a 

partir desse momento, se inicie o prazo da inelegibilidade.115 

Vale ressaltar dois casos emblemáticos de exceção à 

renúncia: os dos então deputados federais Roberto Jeferson116 e José 

                                                           
115  MARIN, Brunna Helouise. As alterações introduzidas pela LC n° 135/2010 (Lei da 
Ficha Limpa). . Estudos eleitorais. Brasília: Ed. Escola Judiciária Eleitoral. v. 8. nº 2. 
maio/ago. 2013. p. 22.  
 
116 No dia 14 de setembro de 2005, Roberto Jefferson teve seu mandato cassado por 
quebra de decoro parlamentar, após representação do Conselho de Ética da Câmara 
dos Deputados. O placar da votação foi de 313 votos a favor da cassação e 156 contra. 
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Dirceu117, pivôs do escândalo batizado por “mensalão”. Ambos os 

deputados permaneceram no exercício de seus respectivos cargos e 

não se valeram do expediente da renúncia para evitar a suspensão dos 

direitos políticos. Foram condenados à perda do mandato em processo 

por quebra de decoro parlamentar perante a Câmara dos Deputados e 

não gozam, ainda nos dias atuais, de boa reputação por parte da maioria 

do eleitorado, considerando-se a exposição negativa excessiva de suas 

personalidades na imprensa nacional.  

Mais um parênteses para leitura além da óptica das 

Ciências Jurídicas. Não obstante a possibilidade, na legislação da 

época, de valer-se da renúncia sem prejuízo para a vida política, a 

permanência no cargo trouxe, àqueles parlamentares, excessiva 

exposição na mídia, sempre com tom pejorativo e condenatório. Nesse 

sentido, a rara conduta de não renunciar trouxe o desgaste das 

personalidades dos condenados, além do exercício de suas atividades 

políticas.   

Nesse sentido, é possível compreender, ainda que de 

forma um tanto quanto vanguardista, que a introdução da alínea k ao 

artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90 contempla a proteção tanto à 

sociedade, no escopo de alijar dos cargos públicos elegíveis 

personalidades consideradas indignas para seu exercício, da mesma 

forma que garante a aplicação rigorosa da inelegibilidade àqueles que, 

como meio de evitar exposição e desgaste ainda maior, exercem seu 

direito subjetivo à renúncia.  

JAIRO GOMES afirma que, por um lado, na hipótese de 

o parlamentar renunciar antes da instauração de processo disciplinar por 

quebra de decoro, o que ensejaria sua cassação e, ao cabo tal 

parlamentar for absolvido no mérito, não se poderia falar em 

                                                           
117 No dia 1 de dezembro de 2005, José Dirceu teve seu mandato cassado por quebra 
de decoro parlamentar, após representação do Conselho de Ética da Câmara dos 
Deputados. O placar da votação foi de 293 votos a favor da cassação e 192 contra.  
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inelegibilidade. Uma vez absolvido das acusações de quebra de decoro, 

o parlamentar apenas e tão somente teria renunciado a cargo ao qual foi 

eleito, sem que houvesse, para tanto, qualquer imputação de penalidade 

no direito pátrio118. Por outro lado, em se tratando de renúncia após a 

instauração de processo disciplinar que pode culminar na cassação, os 

Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral firmaram 

jurisprudência que concretiza a plena aplicação de alínea k ora 

mencionada.  

Vejamos 

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
VEREADOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA 
k, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. RENÚNCIA A 
MANDATO APÓS OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO 
POR INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. APLICABILIDADE DA LC Nº 135/2010. 
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. SÚMULA 182 DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. 
Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 
desta Corte, as novas causas de inelegibilidade, instituídas ou 
alteradas pela LC nº 135/2010, devem ser aferidas no 
momento do pedido de registro de candidatura, considerando 
inclusive fatos anteriores à edição desse diploma legal, o que 
não implica ofensa aos princípios da irretroatividade das leis e 
da segurança jurídica. 2. É de rigor que as razões do 
regimental se voltem contra a fundamentação da decisão 
agravada, sendo insuficiente a mera repetição do que trazido 
no recurso especial (Súmula 182 do STJ). 3. Agravo 
regimental desprovido. (TSE, Agravo Regimental em RESPE 
nº 113760/MG, Relatora LAURITA HILÁRIO VAZ, DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Data 12/04/2013, Página 53) 
 

E também vale analisar: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, 
K, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. RENÚNCIA. 
INFRINGÊNCIA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. 
REPRESENTAÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL. REEXAME. 
DESPROVIMENTO. 1. Na aplicação da inelegibilidade 

                                                           
118 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, op. cit., p. 173. 
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prevista no art. 1º, I, k, da LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990, 
não cabe à Justiça Eleitoral aferir o conteúdo de lei orgânica 
municipal motivadora de representação perante a Câmara 
Municipal e que ensejou a renúncia do mandatário.  2. Na 
espécie, o TRE/RJ consignou ser incontroverso que o 
recorrente renunciou ao mandato "às vésperas do julgamento 
da representação, pela Câmara Municipal de Itaboraí, e após 
parecer desfavorável emitido pela Comissão Permanente de 
Ética, o que refletiu inequívoca intenção de evitar a cassação 
de seu mandato" (fl. 312). A revisão desse entendimento atrai 
a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não 
provido. (TSE, Agravo Regimental em RESPE nº 28571/RJ, 
Relatora FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, PSESS - Publicado em 
Sessão, Data 08/11/2012) 
 

 

A inserção da alínea k, na Lei Complementar nº 64/1990, 

por meio das inovações trazidas pela Lei Complementar nº 135/2010, é 

mais um meio para se fazer efetivo o princípio da Boa Governança. O 

que o legislador complementar visou proteger foi o próprio conceito de 

representação, que vinha sendo banalizado em favor de premissas 

pessoais. O fato de o representante ser irresponsável diante os seus 

eleitores, ou seja, não estar diretamente veiculado a suas vontades, nem 

ter obrigação de prestar-lhe constas habitualmente sobre suas opiniões 

e condutas, não lhe faculta a liberdade de desfazer-se de sua 

responsabilidade visando ganhos pessoais.  

O instituto da representação política deve ser valorizado 

e priorizado, garantindo-lhe a maior estabilidade e durabilidade 

possíveis, protegendo-o de eventuais fatores perturbadores, 

principalmente àqueles de cunho pessoal e na, maioria das vezes 

decorrentes de ações ilícitas, por parte aqueles que ocupam os cargos. 

A maior proteção ao mandato eletivo é uma maior proteção a própria 

democracia. 
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B. INELEGIBILIDADES POR CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA 

COMUM 

1. Considerações críticas Iniciais  

Em um contexto de amplo debate social, como foi o da 

elaboração da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), de 

iniciativa popular, as alterações no artigo 1º, inciso I, na alínea c e a 

introdução da alínea l, demonstram a preocupação por conferir maior 

severidade ao tratamento dispensado aos agentes públicos 

considerados maus gestores, sob a perspectiva do direito à boa 

governança e do bom uso dos recursos públicos. Em igual medida, 

estendeu-se o prazo de restrição à elegibilidade aos que foram 

condenados pelos crimes previstos na alínea e, sob o mesmo corolário 

da proteção à sociedade em detrimento dos interesses individuais dos 

considerados indignos para o exercício de cargos públicos eletivos.  

 

Sob a óptica da aquisição de inelegibilidade no exercício 

do mandato eletivo, tema dessa dissertação, as novas exigências para o 

deferimento do registro de candidatura e as restrições à capacidade 

eleitoral passiva dos gestores considerados ímprobos merece especial 
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atenção. A discussão é relevante, pois, especialmente após a edição do 

recente ordenamento, decisões proferidas por órgãos colegiados da 

Justiça Comum tornaram-se ainda mais restritivas à capacidade eleitoral 

passiva dos condenados, implicando, sem dúvida, consequências 

diretas na análise da elegibilidade dos candidatos por parte da Justiça 

Eleitoral, especializada. 

Com consequências na Justiça Eleitoral, temas como 

improbidade administrativa, crime de responsabilidade, crime contra o 

patrimônio público, crime de abuso de autoridade, crimes eleitorais, 

dentre outros, cujas naturezas jurídicas são estudadas pelas searas 

Administrativa, Civil e Criminal, merecem especial atenção dessa 

dissertação, uma vez que, em que pese as particularidades de cada 

espécie de tratamento conferido aos institutos citados, todas implicam, 

conforme quadro acima, imposição de restrição à elegibilidade por até 

oito anos. 

1.1. Moralidade Administrativa e Improbidade 

Administrativa 

Antes de adentrar na seara eleitoral, mister esclarecer o 

sentido que a temática da improbidade, oriunda do Direito 

Administrativo, assume perante a Justiça Eleitoral. Pretende-se, de 

forma um tanto quanto sintética, identificar quais são os debates mais 

importantes para a compreensão efetiva dessas novas, ou mais 

estendidas, modalidades de inelegibilidades. 

De início, ressalta-se que parte da doutrina entende, de 

forma mais generalista, que a improbidade aproxima-se do princípio da 

moralidade da Administração Pública, quando se trata de processo 
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eleitoral. Para JOSÉ AFONSO DA SILVA “a improbidade e a imoralidade 

(...) conspurcam por si a lisura do processo eleitoral”.119 

Na verdade, o real vínculo entre moralidade e 

improbidade administrativa é bastante discutido pela doutrina. Por uma 

parte, pode-se dizer que o vínculo estabelecido entre a imoralidade 

administrativa e a improbidade administrativa reside na intenção do 

agente público. Quando consciente, de forma desleal e desonesta, o 

agente público pratica ato com finalidade diversa da lei e com objetivo de 

atingir interesses que não públicos. Diante dessa ocorrência, haveria 

tanto imoralidade administrativa quanto improbidade administrativa120 

Por outra parte, é possível defender que tratam-se de 

conceitos distintos, embora ocorram alguns pontos de convergência. 

Essa é a opinião de FLÁVIO SÁTIRO FERNANDES:121 

moralidade e probidade administrativas são noções bem 
claramente distintas, que se não podem confundir ante os 
textos legais que, a partir da Constituição Federal, a elas se 
referem; b) por esses mesmos textos, é forçoso reconhecer, 
como demonstraremos a seguir, que a probidade é que é o 
gênero, do qual a moralidade é espécie, haja vista a maior 
amplitude e o maior alcance emprestados à primeira, pela 
Constituição Federal e pela legislação ordinária.  
 

Justificando sua posição, o autor apresenta diversos 

pontos da Constituição em que probidade e moralidade são citadas, 

como, por exemplo, o caput do artigo 37, que expressa o princípio da 

moralidade na Administração Pública e o quarto parágrafo do mesmo 

artigo, que fala sobre atos de improbidade administrativa.  

                                                           
119 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, op. cit., p. 230.  

 
120 SANTOS, Kleber Bispo. Improbidade Administrativa e atentado aos princípios 

da Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum. 2011. p. 64. 

 
121 FERNANDES, Flávio Sátiro. Improbidade administrativa. In: Revista de Informação 
Legislativa. Ano 34, nº 136 out./dez. 1997. p. 102-103. 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
 
(...) 
 
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a 
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. 
 

Destarte, para apresentar seu ponto de vista, qual seja, 

de que moralidade é uma espécie do gênero improbidade, SÁTIRO 

FERNANDES conclui, por meio de um comentário ao artigo 37, 

parágrafo 4º da Constituição Federal.  

No artigo 37, § 4º, da CF, está dito que os atos de 
improbidade administrativa importarão a perda da função 
pública. Perguntamos, então: será que os atos contra a 
moralidade administrativa não ensejam, também, a perda da 
função pública? Evidentemente, sim. Se a violação a tal 
princípio não está ali referido como determinante dessa 
sanção é porque, sem dúvida, ela está compreendida entre 
os atos de improbidade a que se reporta a disposição em 
referência.  
 

ANDRÉ RAMOS TAVARES122 e WALBER MOURA 

AGRA123, em recentes publicações - as quais serão melhor estudadas 

no capítulo que trata da rejeição de contas pelos Tribunais de Contas – 

concluem que a moralidade, diferente da clássica compressão de que 

sua violação traria apenas reprovação moral e social, asseveram que o 

artigo 37 da Constituição Federal foi capaz de concretizar o respeito à 

moralidade enquanto obediência à probidade administrativa. Não 

                                                           
122 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. Op. cit., p. 1339. 

123 AGRA, Walber de Moura. Da inelegibilidade por rejeição de contas por parte dos 

prefeitos municipais. Estudos eleitorais. Brasília: Ed. Escola Judiciária Eleitoral. v. 6. 

nº 3. set./dez. 2011. p. 33-54. 
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observar a moralidade corresponderia, para ambos os doutrinadores, 

vício jurídico ensejador de nulidade dos atos administrativos.  

Voltando à temática eleitoralista, de forma expressa na 

Constituição Federal, percebe-se que o Direito Eleitoral alinha-se à 

primeira corrente doutrinária citada, mais generalista, visto que a Própria 

Constituição Federal, por meio do artigo 14, § 9º, referiu-se: “Lei 

Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos 

de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a 

moralidade para o exercício do mandato”. Desta forma, a aplicação de 

ambos os princípios é legítima para as eleições nacionais. 

De um agente político é esperada tanto a probidade 

quanto a moralidade, sendo, portanto, a falta de qualquer uma dessas, 

por força de condenações penais ou administrativas que resultem 

suspensão de direitos políticos, motivo para inelegibilidade, por total 

incapacidade do sujeito de exercer uma função pública eletiva com os 

requisitos dela esperados. Retoma-se a já citada necessidade da 

conduta do agente político não deixar dúvidas. 

Sendo assim, a concretização das restrições à 

capacidade eleitoral passiva debatidas nesse capítulo iniciam-se 

distantes da Justiça Eleitoral, mas pulsantes na responsabilidade 

fiscalizatória dos membros do Ministério Público e dos cidadãos em 

geral, que levam ao conhecimento da Justiça Comum situações 

anômalas, que não coadunam com o direito à boa governança.  

1.2. A presunção de inocência 

Outro aspecto polêmico que as condenações por órgão 

colegiado implicam o contexto de restrição à elegibilidade, e que merece 

ser tratado com extrema atenção por essa dissertação, refere-se a uma 

possível violação ao princípio da presunção da inocência. 
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Na redação original proposta pelo MCCE124, o Projeto de 

Lei, de iniciativa popular, n° 518/2009, previa a condenação em primeira 

instância, ou, dependente do crime, tão somente “a denúncia recebida 

por órgão colegiado como suficientes para impedir a candidatura a 

cargos eletivos”125. Tratava-se, evidentemente, de medida extrema e não 

garantista, visto que a privação à capacidade eleitoral passiva seria 

demasiadamente estendida. Esse entendimento, ao invés de ser uma 

novidade para o Direito Brasileiro, simbolizou retrocesso de quarenta 

anos, posto que, sob o manto do regime militar e da Constituição 

Federal de 1969, dispunha o artigo 1º, I, n da hoje revogada Lei 

Complementar nº 5/1970 que bastava denúncia do Ministério Público 

recebida por autoridade judicial competente para que um cidadão fosse 

privado de sua elegibilidade126.  

 

O ponto de intersecção encontrado foi proposto pelo 

então deputado federal José Eduardo Martins Cardozo 

Com a aprovação do Substitutivo apresentado pelo então 
Deputado José Eduardo Cardozo, prevaleceu a melhor 
técnica jurídica, consubstanciada na “condenação por órgão 
colegiado”, para fins de ser declarada a inelegibilidade. 
Contudo, a legislação vigente prevê o cabimento de recurso 
dessa decisão, o que serviria tão somente para adiar uma 
sentença definitiva, dada a demora para a análise dos 
processos pelo Judiciário. A solução encontrada por José 

                                                           
124 CANTERO, Bianca Lorena Dias. O princípio da não culpabilidade e sua 
aplicabilidade em matéria eleitoral.  In: Estudos eleitorais. Op. cit., p.50. 

125 CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua. Eleições 2010, “Ficha Suja” & 
questões constitucionais. In: COÊLHO, Marcos Vinícius Furtado; AGRA, Walber de 
Moura (Org.). Direito Eleitoral e Democracia: Desafios e Perspectivas. Brasília: 
OAB Editora, Conselho Federal, 2010. p. 288. 
 
126 BRASIL. Art. 1º, I, n, da Lei Complementar nº 5/1970 – São inelegíveis: I - para 
qualquer cargo eletivo: [...] n) os que tenham sido condenados ou respondam a 
processo judicial, instaurado por denúncia do Ministério Público recebida pela 
autoridade judiciária competente, por crime contra a segurança nacional e a ordem 
política e social, a economia popular, a fé pública e a administração pública, o 
patrimônio ou pelo delito previsto no art. 22 desta Lei Complementar, enquanto não 
absolvidos ou penalmente reabilitados. 
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Eduardo Cardozo foi estabelecer prioridade para o julgamento 
desses processos127.  

 

Desta forma, a partir da aprovação do artigo 26-C na Lei 

Complementar nº 64/1990, o candidato condenado à privação de sua 

elegibilidade poderia lançar mão da possibilidade de interpor recurso 

com efeito suspensivo, na Justiça Comum, fato que lhe permitiria o 

deferimento do registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral. Por 

outro lado, a proposta do então deputado reiterou a necessidade que 

fosse reconhecida a prioridade no julgamento definitivo do processo na 

via comum. Sendo assim, de forma clara, sob uma perspectiva 

teleológica, é patente a intenção do legislador em encontrar ponto de 

comunhão, pelo menos em tese, entre a vontade popular e o direito à 

boa governança, sem macular o direito ao devido processo legal, ampla 

defesa e contraditório. 

 

Em cumprimento ao garantismo eleitoral previsto no 

artigo 16 da Constituição Federal, para que seja declarada a 

inelegibilidade é imperativo que sejam observados, no mínimo, o 

respeito aos princípios da presunção de inocência e da ampla defesa. A 

restrição à capacidade eleitoral passiva só é razoável com a garantia de, 

pelo menos, uma condenação em segundo grau de jurisdição. 

 

Entretanto, o debate sobre em qual medida foi acertada 

a introdução da inelegibilidade decorrente de órgão colegiado constitui 

um dos temas que mais geraram controvérsia jurídica no que tange à Lei 

Complementar nº 135/2010, sendo um dos temas mais discutidos no 

julgamento das ADC 29, ADC 30 e ADI 4578, nas quais foi decidida a 

constitucionalidade integral da lei e sobre a validade da inelegibilidade 

                                                           
127 CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua. Eleições 2010, “Ficha Suja” & 
questões constitucionais. In: COÊLHO, Marcos Vinícius Furtado; AGRA, Walber de 
Moura (Org.). Direito Eleitoral e Democracia: Desafios e Perspectivas. Op. cit., p. 

289. 
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para os que tiveram seus direitos políticos suspensos por decisão 

proferida por juízo de segunda instância. 

PAULO BONAVIDES128, ao tratar desse tema, ressaltou 

que o princípio da presunção de inocência, nos últimos anos, diferente 

do se se podia imaginar anteriormente, colide com a atual maior 

valorização de novos princípios constitucionais, dentre eles o princípio 

da proporcionalidade, da moralidade e da probidade administrativa. 

Sendo assim, princípios constitucionais são confrontados em 

interpretações tendentes a valorizar a defesa do direito de todo corpo 

social à boa governança, em detrimento da presunção de completa 

inocência antes do trânsito em julgado de ação judicial.  

 

No Plenário do Supremo Tribunal Federal, entre os 

ministros que defenderam que a nova lei ofende a Constituição estavam 

os Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello, os quais asseveraram que o a 

presunção de inocência se aplica não só para normas de cunho penal, 

fundamentando-se em decisão anterior em julgamento da ADPF nº 144, 

pelo próprio Ministro Celso de Mello 

a presunção de inocência embora historicamente vinculada 
ao processo penal, também irradia os seus efeitos, sempre 
em favor das pessoas, contra o abuso de poder e a 
prepotência do Estado, projetando-os para esferas 
processuais não-criminais, em ordem a impedir, dentre outras 
graves conseqüências no plano jurídico – ressalvada a 
excepcionalidade de hipóteses previstas na própria 
Constituição -, que se formulem, precipitadamente, contra 
qualquer cidadão, juízos morais fundados em situações 
juridicamente ainda não definidas (e, por isso mesmo, 
essencialmente instáveis) ou, então, que se imponham, ao 
réu, restrições a seus direitos, não obstante inexistente 
condenação judicial transitada em julgado”. (Acórdão: Ação 
Declaratória de Constitucionalidade 29, 30 e Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 4578. Relator: Ministro Luiz Fux. Págs. 
33, 34, 276.) 

 

                                                           
128 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p.156.  
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 A decisão final do Supremo Tribunal Federal, entretanto, 

foi favorável aos que defendiam a constitucionalidade da Lei da Ficha 

Limpa. Entre os favoráveis, o Ministro Luiz Fux apresentou 

considerações importantes, que acrescentam elementos ao debate, ao 

sustentar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa seriam respeitados. O referido ministro chamou atenção ao artigo 

26-C, já tratado, que faculta ao réu a possibilidade de interpor recurso 

para que seja concedido pelos Tribunais Superiores efeito suspensivo da 

restrição à elegibilidade. Entre os múltiplos argumentos, são destacáveis 

a tão-só existência de processo em que o indivíduo figure 
como réu não gerará, por si só, inelegibilidade, diversamente 
do que determinava o artigo 1º, I, n, da Lei Complementar nº 
5/70, vigente ao tempo do governo militar autoritário, que 
tornava inelegíveis os que simplesmente respondessem a 
processo judicial por crime contra a segurança nacional e a 
ordem política e social, a economia popular, a fé pública e a 
administração pública, o patrimônio ou pelo direito previsto no 
artigo 22 desta Lei Complementar, enquanto não absolvidos 
ou penalmente reabilitados.(...)  

Ademais, o legislador também foi prudente ao admitir a 
imposição da inelegibilidade apenas na condenação por 
crimes dolosos, excluindo expressamente as condenações, 
mesmo que transitadas em julgado, pela prática de crimes 
cometidos na modalidade culposa (artigo 1º, § 4º, da Lei 
Complementar nº n. 64/1990, incluído pela Lei Complementar 
nº 135/10). Nos casos de perda (lato sensu) de cargo público, 
são decisões administrativas que, em muitos casos, são 
tomadas por órgãos colegiados (como é o caso de agentes 
políticos, magistrados, membros do Ministério Público e 
oficiais militares) e, em qualquer caso, resultantes de 
processos que deverão observar o contraditório e a ampla 
defesa. E mesmo nos casos dos servidores públicos efetivos 
– em geral, demitidos por ato de autoridade pública singular – 
cuidou o legislador de prever expressamente a possibilidade 
de o Poder Judiciário anular ou suspender a demissão, com o 
que ficam plenamente restabelecidas as elegibilidades.(...) 

Vale dizer, o Judiciário pode restabelecer a elegibilidade de 
um candidato por decisão cautelar de juízo singular, mas, 
para decretar a inelegibilidade, somente o poderá fazer por 
decisão em colegiado (de segunda instância ou, nos casos de 
competência por prerrogativa de função, em instância única).” 
(Acórdão: Ação Declaratória de Constitucionalidade 29, 30 e 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 4578. Relator: Ministro 
Luiz Fux. Págs. 33, 34, 276.) 

 

Uma vez reconhecida à constitucionalidade da Lei da 

Ficha Limpa por parte do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu-se o 
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entendimento, pelo menos jurisprudencial pátrio, norteador das decisões 

a serem proferidas pela Justiça Eleitoral, que a regra continua sendo o 

pleno gozo das capacidades eleitorais passiva e ativa, mas que a 

observância da citada lei consistia requisito essencial para que qualquer 

cidadão puder ser habilitado a, dentre outras exigências, requerer seu 

registro de candidatura129. Por se tratar de um novo requisito, não se 

poderia falar em retroatividade da Lei130. 

                                                           
129  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Informativo nº 1, vol. 2. Brasília. jan. 2013. 

Disponível em [http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-informativo-tse-serie-

especial-no-1-ano-1-volume-2]. Acesso em 24 de outubro de 2013. 

130 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral, RO 499541. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO 
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. 
ART. 1º, I, l, DA LC Nº 64/90, COM REDAÇÃO DA LC Nº 135/2010. 
CONSTITUCIONALIDADE. INELEGIBILIDADE NÃO CONSTITUI PENA. INOVAÇÃO 
DAS TESES RECURSAIS. NÃO PROVIMENTO. 1. [...]. 2. A inelegibilidade não 
constitui pena, mas sim requisito a ser aferido pela Justiça Eleitoral no momento do 
pedido de registro de candidatura. Precedente. Como consequência de tal premissa, 
não se aplicam à inelegibilidade os princípios constitucionais atinentes à eficácia da lei 
penal no tempo, tampouco ocorre antecipação da sanção de suspensão dos direitos 
políticos, prevista para a condenação com trânsito em julgado pela prática de ato de 
improbidade administrativa. Precedente. 3. Agravo regimental não provido.  



88 
 

 

C. INELEGIBILIDADE ADQUIRIDA POR CONDENAÇÃO 

CRIMINAL 

 

1.   Inelegibilidade por infringência a dispositivo da Constituição 

Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do 

Município - Artigo 1º, I, “c” da Lei Complementar n° 64/1990131 

O artigo 1º, inciso I, alínea c, da Lei Complementar nº 

64/1990, trata dos chamados crimes de responsabilidade dos chefes do 

Poder Executivo.  

Art. 1º São inelegíveis: 
 I - para qualquer cargo: 
c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito 
Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus 
cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição 
Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei 
Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem 
durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos 
subsequentes ao término do mandato para o qual tenham 
sido eleitos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, 
de 2010). 

 

A grande alteração trazida pela Lei Complementar nº 

135/2010 para essa alínea foi a dilação do prazo de inelegibilidade, de 

três para oito anos, após o término do mandato. Esse aumento sinaliza, 

tal qual conferido em toda a Lei da Ficha Limpa, a tentativa de alijar do 

processo eleitoral aqueles que forem considerados indignos do prestígio 

dos cargos para os quais foram inicialmente eleitos.  

                                                           
131 Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 
c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o 
Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da 
Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do 
Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 
(oito) anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido 
eleitos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm#art2
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Antes de aprofundar-se nas consequências eleitorais de 

uma condenação por crime de responsabilidade, cabe aqui um breve 

colóquio a respeito do conceito de crime de responsabilidade de chefes 

do Poder Executivo. 

Um primeiro aspecto relevante que deve ser exposto é 

que não se tratam de ilícitos de caráter criminal, embora o termo “crime” 

seja normalmente entendido como “ato ilícito punido com a restrição ao 

direito de liberdade (prisão)”. Na verdade, crimes de responsabilidade 

possuem status de ilícitos político-administrativo, sendo o processo de 

caráter não criminal e a pena de natureza política-administrativa132. 

Os crimes de responsabilidade são ilícitos sujeitos, 

principalmente, à sanções políticas, como a perda de mandato e a 

declaração de inelegibilidade por oito anos após o término do mandato 

eletivo no qual o crime foi cometido. A possibilidade de uma 

condenação, também na seara criminal, é perfeitamente cabível, posto 

que algumas das infrações, além de previstas na legislação eleitoral, 

também são tipificadas no Código Penal.  

O processo de investigação de um crime de 

responsabilidade, além da sanção de caráter político, cometido por 

algum dos sujeitos ativos previstos na alínea c, inciso I, do artigo 1° da 

Lei Complementar nº 64/1990 é de natureza político-administrativa, 

pois133: 

i) está submetido a uma jurisdição política, ou seja, o 

procedimento é dirigido por um órgão político, qual 

seja, o Legislativo; 

                                                           
132 MESSA, Ana Flávia. Crimes de Responsabilidade. Dissertação de Mestrado. São 

Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2003. p. 24. 

 
133 Ibid., p. 31. 
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ii) os interesses envolvidos na apuração e julgamento 

são políticos, pois o objetivo é tirar do cargo agentes 

políticos que afrontam a Constituição e as leis, em 

total desrespeito à segurança jurídica da Nação, por 

um julgamento baseado em critérios políticos de 

conveniência;     

iii) a parte envolvida no polo passivo é agente político e, 

os equiparados pela legislação; 

iv) o Judiciário não pode rever o mérito da decisão 

legislativa a respeito do crime de responsabilidade e; 

v) o objeto é um mandato, direito da coletividade 

outorgante. 

Sob o corolário do direito à boa governança, já tratado 

anteriormente nesse trabalho acadêmico, WALDO FAZZIO JÚNIOR134 

sintetiza com precisão o que se pode entender por crime de 

responsabilidade.   

os crimes de responsabilidade são infrações político-
administrativas, visto que só podem ser praticados por 
agentes políticos, que devem atuar sob a lei e a Constituição, 
para o resguardo da integridade governamental e a efetivação 
do direito do povo a uma administração honesta, eficiente, 
regular e adaptada à realidade social.  

 Pode-se definir como crimes de responsabilidade como 

aqueles praticados por chefes do Poder Executivo e que lesam ou 

                                                           
134 JÚNIOR, Waldo Fazzio, ROSA, Marcio Fernando Elias, FILHO, Marino Pazzaglini. 
Improbidade Administrativa: Aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 
São Paulo: Atlas. 2002.p. 16-17.  
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expõem a perigo valores políticos-administrativos, praticados por 

diversas autoridades, quais sejam135: 

i) Executivo: atentar contra a existência da União; livre 

exercício dos Poderes; segurança interna do país; a 

probidade na administração; na lei orçamentária; no 

exercício dos direitos políticos individuais e sociais e 

no cumprimento das leis e decisões judiciais; 

ii) Legislativo: falta de decoro parlamentar; infrações às 

incompatibilidades; 

iii) atentado ou fraude à Constituição, violando princípios 

jurídicos da supremacia constitucional, federativo, 

republicano, separação de poderes, soberania 

interna, acesso à justiça, publicidade, devido 

processo legal, o da dignidade da pessoa humana e 

o da democracia, entre outros. 

Após esta breve exposição sobre o conceito e a 

tipicidade dos crimes de responsabilidade, Essa dissertação deve, 

novamente, focar-se no estudo destes crimes sob a luz do artigo 1°, 

inciso I, alínea c, da Lei Complementar nº 64/1990. 

Trata-se de uma hipótese de inelegibilidade decorrente 

da perda de mandato executivo como sanção ao cometimento dos 

crimes de responsabilidade não aplicável a Presidente da República e 

ao Vice-Presidente da República, visto que a perda de mandato destes 

                                                           
135 MESSA, Ana Flávia. Crimes de Responsabilidade. Op. cit., p. 41. 
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possui previsão legal no artigo 85 da Constituição Federal 

(Impeachment) e na Lei 1.079/1950136. 

Faz-se um adendo ao fato que, o caso do Presidente, 

Vice-Presidente da República e ministros de Estado é classificado como 

inabilitação. Tais autoridades, após sofrerem condenação imposta pelo 

Senado Federal, além de perderem o mandato e cargo que ocupam, são 

consideradas inabilitadas para o exercício de função pública (qualquer 

tipo de função ou serviço público) pelo prazo de oito anos.137 

Pode-se dizer, pois, que no caso de Impeachment a 

inelegibilidade por oito anos é uma sanção menor em relação à outra 

muito mais gravosa que é a inabilitação, a qual impede até mesmo a 

nomeação e o acesso a cargos públicos. 

Quanto à capacidade de interferência em questões 

locais por parte da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral 

assentou que não compete à Justiça Eleitoral a análise de violações à 

legislação local, restando à Justiça especializada a verificação objetiva 

da condenação e cassação.  

Assim sendo, os prefeitos sujeitam-se ao processo por 

infrações político-administrativa, impeachment no âmbito da Câmara 

Municipal, mas podem também responder por ações judiciais que 

acarretem a perda do mandato eletivo e a consequente inelegibilidade, 

suspensão dos direitos políticos, multa e até mesmo a inabilitação 

proveniente da sanção penal condenatória. A mesma sistemática serve 

para governadores dos Estados e do Distrito Federal, sujeitos às suas 

respectivas casas legislativas. 

                                                           
136 LUCON, Paulo Henrique dos Santos, VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Código 

eleitoral interpretado. São Paulo: Atlas. 2011. p. 497. 

 
137 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 10 ed. Rio de Janeiro: Impetus. 2010. p. 

289. 
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2. Inelegibilidade por condenação judicial em órgão colegiado por 

ato doloso de improbidade administrativa - Artigo 1º, inciso I, 

alínea l, da LC nº 64/1990138 

Um primeiro assunto importante a ser tratado sobre a 

alínea disposta é que, segundo a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 

nº 8.429/1992) são três os tipos de atos de improbidade: i) atos que 

importam enriquecimento ilícito (artigo 9º); ii) atos que causam lesão ao 

patrimônio público (artigo 10) e; iii) atos que atentem contra os princípios 

da Administração Pública (artigo 11). Como consequência, é possível 

concluir que, na alínea l, penaliza concomitantemente com a declaração 

de inelegibilidade somente as condenações por Improbidade 

Administrativa decorrentes de enriquecimento ilícito e atos que lesem o 

patrimônio público.  

O dispositivo em questão indica o prazo de oito anos 

após o cumprimento da pena e a projeção de seus efeitos pode se dar 

por força de decisão condenatória colegiada, ainda que não definitiva 

(recurso interposto, mas ainda não julgado)139. 

Esta alínea é uma das mais controversas da Lei 

Complementar nº 64/1990 e que suscitou muitas polêmicas no momento 

de sua introdução no ordenamento jurídico. Passar-se-á, agora, a 

discorrer sobre essas inúmeras questões. 

Pode-se iniciar o estudo sistemático da alínea l pelo 

conceito de “suspenção de direitos políticos”. Quando se fala em 

suspensão dos direitos políticos advindos de uma condenação em 

                                                           
138 Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 
l) os 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, desde a 
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena;  (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010) 
 

139 LUCON, Paulo Henrique dos Santos, VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Código 

eleitoral interpretado. Op. cit.,  p. 497.  
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processo de improbidade administrativa, essa condenação deve ser 

expressa na sentença, não sendo uma consequência necessária e 

imediata, como aduz CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA140  

a suspensão dos direitos políticos só se dará após o trânsito 
da decisão e, contrariamente ao que ocorre com a sentença 
criminal transitada em julgado, não é efeito automático da 
condenação por improbidade administrativa, devendo 
expressamente constar da decisão para que ocorra. 

 

Qualquer cidadão pode ser privado de seus direitos 

políticos de maneira definitiva ou temporária, de acordo com o que é 

expressamente prescrito no texto constitucional que regulamenta, ainda, 

a natureza da perda dos direitos políticos, a forma e os efeitos de tal 

sanção. Não obstante essa liberdade de restrição a essa categoria de 

liberdade individual, a Constituição de 1988 veda expressamente a 

cassação dos direitos políticos, ou seja, a supressão arbitrária ou 

autoritária desses direitos, conforme estabelece o caput do artigo 15 da 

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda 
ou suspensão só se dará nos casos de: 
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em 
julgado; 
II - incapacidade civil absoluta; 
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto 
durarem seus efeitos; 
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

 

A incidência de uma dessas causas de perda ou 

suspensão de direitos políticos deve ser comunicada ao juiz eleitoral, a 

quem cumpre declarar a incapacidade eleitoral ativa e passiva do 

cidadão. Soma-se a suspensão imediata do exercício do mandato 

eletivo, que deverá ser decidida pela Câmara dos Deputados ou Senado 

Federal, mediante provocação da mesa ou de partido político 

                                                           
140 LULA, Carlos Eduardo de Oliveira. Direito Eleitoral. 3. ed. São Paulo: Imperium, 
2012. p. 339 e p. 358. 
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representado no Congresso, sempre assegurada a ampla defesa 

conforme disposto no artigo 27, parágrafo 1º, artigo 32, parágrafo 3º e 

artigo 55, inciso VI, parágrafo 2º, todos da Constituição Federal de 1988. 

Sendo assim, em tais casos a perda do mandato não é automática, de 

modo a preservar o princípio da independência dos poderes, conforme 

TITO COSTA141. 

O mesmo não se aplica em relação a vereadores e 

detentores de mandato executivo (prefeito, governador, presidente da 

República e seus respectivos vices), já que, quanto a eles, inexistem 

regras excepcionais como as dos dispositivos constitucionais 

supracitados. Nesses casos, o trânsito em julgado da condenação 

criminal implica privação de direitos políticos e perda de mandato, a 

partir de declaração emanada, tal qual afirma JOSÉ JAIRO GOMES142. 

 

 A hipótese de suspensão de direitos políticos pela 

prática de ato de improbidade administrativa, de acordo com o inciso V 

do artigo 15 da Constituição Federal, se dá nos temos do §4º do artigo 

37 da Carta Magna, que, por sua vez, disciplina que os atos de 

improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 

políticos, além da perda da função pública, da indisponibilidade dos bens 

e do ressarcimento do erário.  

 

Por tratar-se de uma norma de eficácia limitada, coube 

ao legislador infraconstitucional complementar a aplicação de tal 

dispositivo constitucional. Assim sendo, editou-se a Lei nº 8.429/1992, 

que dispõem, em seu artigo 20, que, nos processos de improbidade 

administrativa, a suspensão dos direitos políticos só produzirá seus 

efeitos após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 

                                                           

141 COSTA, Tito. Recursos em matéria eleitoral. 6. Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunas, 1996. p. 81.  

 
142 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Op. cit., p. 170. 
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Desse modo, a Lei de Improbidade Administrativa (artigo 

20), por delegação constitucional (artigo 37, §4º), ao reconhecer a 

necessidade de se resguardar a segurança jurídica para a preservação 

do Estado Democrático de Direito, em conformidade com o sistema 

constitucional de 1988, assim como ao declarar a incidência do princípio 

constitucional da presunção da não culpabilidade em matéria de 

improbidade administrativa, condicionou a grave medida restritiva de 

suspensão de direitos políticos à formação da coisa julgada143. 

 

Além disso, a lei ordinária não apenas exigiu a 

ocorrência do trânsito em julgado para imposição da suspensão dos 

direitos políticos, como dispôs que tal medida não é efeito automático da 

sentença condenatória, mas demanda deliberação prévia e 

fundamentada (transitada em julgado) do órgão jurisdicional competente 

para julgar o ato de improbidade administrativa, podendo, até mesmo, 

ser excluída, uma vez que as sanções não são necessariamente 

cumulativas. 

 

Conclui-se, portanto, que os dispositivos constitucionais 

que cuidam da suspensão dos direitos políticos por improbidade 

administrativa se vinculam de modo expresso a uma conformação com a 

lei ordinária, a dizer, a Lei nº 8.429/92, que expressamente exige o 

trânsito em julgado da decisão condenatória, o que, obrigatoriamente, 

deve ser também respeitado na aplicação da alínea l, da Lei 

Complementar nº 64/1990. 

 

Quanto ao posicionamento da jurisprudência, o 

entendimento mais recente do Tribunal Superior Eleitoral no julgamento 

                                                           
143 PEIXOTO, Gabriela Guimarães. A hipótese de inelegibilidade da alínea “l”, 
inciso I, artigo 1º, da Lei Complementar nº 64/90, introduzida pela LC nº 135/2010. 
Disponível em [http://ibrade.org/pdf/artigogabrielaguimaraespeixoto.pdf].  Acesso em 20 
de outubro de 2013. 
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das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 29 e 30 e na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.578, afirmou a constitucionalidade 

das novas disposições da Lei Complementar nº 135/2010, inclusive no 

tocante às novas causas de inelegibilidade inseridas na Lei 

Complementar nº 64/1990, entre elas a decorrente de condenação à 

suspensão de direitos políticos, por decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 

administrativa144. 

                                                           
144 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Informativo nº 1, vol. 2. Brasília. jan. 2013. 

Disponível em [http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-informativo-tse-serie-

especial-no-1-ano-1-volume-2]. Acesso em 24 de outubro de 2013.  
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D. INELEGIBILIDADES ADQUIRIDA POR CONDENAÇÃO 

CRIMINAL 

 

1. Considerações Críticas Iniciais 

 

Conforme já debatido no início do capítulo, a Lei 

Complementar nº 135/2010, com o objetivo de proteger o cidadão e 

garantir o direito à boa governança, criou novas hipóteses de 

inelegibilidade ou estendeu o prazo de restrição à elegibilidade das 

condutas já tipificadas. Tendo em vista que o Direito Penal, conforme 

clássica doutrina, é tido como a ultima ratio legis, ou seja, a última opção 

jurídica para reprimir condutas ilegais e reprováveis, seria inadmissível 

que o Direito Eleitoral não se valesse das condenações proferidas pela 

Justiça Criminal para impedir que determinados cidadãos condenados 

tivessem acesso aos cargos públicos eletivos.  

De forma breve, visto que não se objetiva analisar com 

densidade os institutos de Direito Penal ensejadores de condenações, 

pretende-se avaliar o reflexo que a condenação criminal implica a 

Justiça Eleitoral, enquanto especializada, que utiliza fontes alheias à 

temática tipicamente eleitoralista no exercício da sua jurisdição145.   

Em recente artigo do jurista JOSÉ JAIRO GOMES146, a 

legislação eleitoral esparsa é rica em tipos penais, entretanto, o Direito 

Eleitoral não dispõe de uma teoria própria de crime, sendo que “o Direito 

Penal doa ao Eleitoral toda a teoria do crime, além dos institutos 

versados na Parte Geral do Código Penal, tais como lugar e tempo do 

delito, consumação e tentativa, pena e sua aplicação, concurso de 

                                                           
145 BRASIL. Art. 287 do Código Eleitoral: “Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei 

as regras gerais do Código Penal”.  

146 GOMES, José Jairo. Crime eleitoral: interfaces com a Parte Geral do Código Penal. 

In: Estudos eleitorais. Brasília: Ed. Escola Judiciária Eleitoral. v.7. nº 3. set./dez. 2012. 

p. 10.  
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pessoas, concurso de crimes, concurso de normas penais, sursis e 

extinção da pretensão punitiva estatal”. 

O mesmo autor assevera que interessa ao Direito 

Eleitoral, em uma leitura além da compreensão da temática criminal, a 

defesa dos valores político-eleitorais caros à vida coletiva, entre os quais 

a legitimidade do processo eleitoral, o livre exercício da cidadania e dos 

direitos políticos ativos e passivos, a proteção ao direito fundamental de 

sufrágio, a veracidade e sinceridade do voto, a representatividade e a 

lisura nas eleições147.  

2. Crime político x Crime comum 

Sem adentrar na discussão sobre a natureza dos 

crimes políticos, previsto pela Constituição Federal nos artigos 5º, LII; 

109, IV; e 102, II, tampouco tratar  do fato que a Jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal tem definido por crime político os tipos penais 

previstos na Lei nº 7.170/1983, essa dissertação pretende discorrer e 

ressaltar a natureza de crime comum que estão sujeitos os mandatários 

de cargos eletivos, quando submetidos ao crivo da inelegibilidade 

prevista pela alínea e, do artigo 1º, I, da Lei da Ficha Limpa.   

Em uma pequena digressão, de um lado, autores como 

SUZANA GOMES, DELMANTO e MICHELS148 defendem a ideia de que 

os crimes eleitorais são eminentemente políticos, uma vez que suas as 

condutas tipificadas atingem as instituições democráticas e as 

desvirtuam, pois são cometidos contra a ordem política e social.  

Por outro lado, a interpretação majoritária, a qual essa 

dissertação crê ser consoante com a legislação brasileira vigente, afirma 

                                                           
147 GOMES, José Jairo. Crime eleitoral: interfaces com a Parte Geral do Código Penal. 

In: Estudos eleitorais. Op. cit., p. 10. 

148 Cf. DELMANTO, Celso. Código Penal comentado. 8. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 299. MICHELS, Vera Maria Nunes. Direito Eleitoral. 4. ed. 
rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 163. GOMES, Suzana de Camargo. 
Crimes eleitorais. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2006. p. 41. 
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que os crimes de natureza eleitoral são crimes comuns, ainda que 

“atinjam os direitos subjetivos ativos e passivos e a ordem jurídica da 

relação pública da legitimidade política dos mandatos eletivos”149. A esse 

respeito, JAIRO GOMES sustenta que os defensores dessa tese 

advertem que:  

[...] em sentido técnico-jurídico, o delito eleitoral não é crime 
político nem no sentido objetivo nem subjetivo, tampouco puro 
ou impuro. Isso porque não ofende o Estado como totalidade 
orgânica, como organização política fundamental da 
sociedade, muito menos fere sua conformação político-jurídica 
ou as condições que o sustentam. 
 
Quem comete crime eleitoral não o faz motivado por elevados 
sentimentos político-ideológicos, não visa à radical 
transformação da sociedade nem do Estado. Nenhuma das 
figuras típicas eleitorais visa coibir a desestruturação ou a 
desarticulação da organização política do Estado, seja do 
ponto de vista interno, seja do externo. 
 

 

Portanto, conclui-se que não se pode confundir as 

naturezas das duas sanções, mas ressalta-se que “não se nega que o 

crime eleitoral tenha matiz político, porque se liga à garantia de direitos 

que são essencialmente políticos. Mas isso não faz com que, 

tecnicamente, seja qualificado como crime político, mormente à vista do 

sentido que o Supremo Tribunal Federal confere a essa última espécie 

delitual.150” 

 

 

3. Cassação implícita dos direitos políticos  

De início, entretanto, não se pode passar ao largo de 

uma das primeiras – e mais graves – críticas que se fez quando da nova 

redação da alínea e da Lei Complementar nº 135/2010, cujo 

entendimento defendido nessa dissertação, ainda que se prime pelo 

direito à boa governança, é que tal alínea deve ser urgentemente 

modificada, pois consiste patente elemento ensejador da pena de 

banimento, totalmente vedada pela Constituição Federal.  

                                                           
149 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. Op. cit., p. 448. 
 
150 Ibid., p. 448. 
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Pela redação e interpretação jurisprudencial atual, o 

cidadão que for condenado pelos crimes previstos na alínea e do artigo 

1º da Lei Complementar 64/1990, com redação dada pela Lei 

Complementar nº 135/2010, estará inelegível a partir do momento que 

tiver, em seu desfavor, sentença penal condenatória proferida por órgão 

colegiado, ou seja, pela segunda instância, obedecendo, pois, o primado 

constitucional do duplo grau de jurisdição, pelo menos151.   

Seriam, sob tal perspectiva, duas hipóteses relevantes: 

 (i) Em caso de condenação proferida por órgão 

colegiado, ainda que se opte pela não interposição de recursos aos 

tribunais superiores, o que ensejaria o trânsito em julgado do feito, o 

condenado estaria inelegível porquanto durar os efeitos da condenação, 

acrescido do período de oito anos subsequentes ao término do 

cumprimento da pena criminal.  

(ii) Em caso de interposição de Recurso Especial 

(Superior Tribunal de Justiça) ou Recurso Extraordinário (Supremo 

Tribunal Federal), o réu permaneceria inelegível, a partir da decisão de 

                                                           
151 Especialmente após o julgamento da Ação Penal 470 (“Mensalão”), outro 

questionamento é possível para a compreensão da restrição à elegibilidade prevista 

pela alínea e do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990. Ao estabelecer que é a 

inelegibilidade passa a ser contada a partir da condenação criminal proferida por órgão 

colegiado, uma interpretação teleológica e histórica, quando analisado o projeto de Lei 

Substitutivo proposto pelo então Deputado Feral José Eduardo Cardoso (relator), 

sugere que seria admitida a inelegibilidade a partir de julgamento proferido pela 

segunda instância, obedecendo ao duplo grau de jurisdição consagrado pela 

Constituição Federal. No caso de réus cuja competência originária para o julgamento 

de ações criminais em seu desfavor é o Supremo Tribunal Federal, em instância única 

e final, seria questionável, em tese, se a mera decisão do colegiado – no caso, o 

Plenário do STF – seria suficiente para ensejar a inelegibilidade, visto que não 

observado o duplo grau de jurisdição, sob uma análise mais criteriosa.  

Essa tese, entretanto, enfrentará oposição que corrobora com o entendimento do 

proferido pelo Ministro Hamilton Carvalhido no julgamento do Recurso Ordinário nº 

169.795, em 2 de dezembro de 2010. “[...] o legislador complementar parece ter 

incluído, naquela previsão normativa, um elemento de certeza sobre a decisão que, ao 

ser exarada, pode determinar a inelegibilidade. Porém, não se inclui que a 

colegialidade tenha de ser órgão recursal (vide a questão dos julgados do Supremo 

Tribunal Federal em instância originária) [...]”  
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segunda instância, caso não consiga liminar em seu favor fundamentada 

no artigo 26-C da Lei Complementar nº 63/1990, até o julgamento 

definitivo do feito, o que pode levar alguns anos. Após o trânsito em 

julgado, o condenado continuaria inelegível enquanto durarem os efeitos 

da pena e, superado seus efeitos, por mais oito anos subsequentes.   

Além do evidente desincentivo em recorrer aos órgãos 

superiores, o que pode estender ainda mais a já gravosa condenação à 

restrição da capacidade eleitoral passiva, percebe-se que, em ambos os 

casos, é perfeitamente possível reconhecer que, levando-se em conta a 

extensão das penas e o tempo médio da vida humana, as penalidades 

correspondem nada menos ao banimento (ou cassação) do sistema 

político eleitoral dos condenados.  

Corrobora com esse argumento o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Luiz Fux152, que proferiu o seguinte voto 

 

[...] admitindo-se a inelegibilidade já desde as condenações 
não definitivas – contanto que prolatadas por órgão colegiado 
–, essa extensão pode ser excessiva. Em alguns casos 
concretos nos quais o indivíduo seja condenado, por exemplo, 
a pena de trinta anos, a impossibilidade de concorrer a cargos 
eletivos pode estender-se, em tese, por mais de quarenta 
anos, o que certamente poderia equiparar-se, em efeitos 
práticos, à cassação dos direitos políticos, expressamente 
vedada pelo caput do art. 15 da Constituição [...] 
 
 

Entretanto, conforme já mencionado em outras 

oportunidades desse trabalho, não há, até o momento, proposições 

legislativas que vislumbrem a alteração dessa patente violação ao texto 

constitucional, conforme assentado, inclusive, pelo próprio Ministro Luiz 

Fux. Tratam-se dos casos em que o primado pela boa técnica legislativa 

é suprimido pela eloquência moralizante, mas nesse ponto exagerada, 

dos defensores ferrenhos da Lei da Ficha Limpa. Colocar-se contra uma 

questão pontual, a fim de adequar a norma à Constituição Federal, em 

                                                           
152 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.578, 
Ministro Relator Luiz Fux, Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2012. 
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um cenário político midiático pautado pela espetacularização sem 

conteúdo crítico-reflexivo, poderia levar à falsa impressão que o 

parlamentar que propusesse essa mudança estaria agindo “contra a 

ficha-limpa” e, nesse caso, “a favor da corrupção”. Nada pior para a 

imagem de um político, independente de desejar ou não a reeleição.   

 

 

4. Inelegibilidade por condenação em crimes contra a 

Administração Pública e o patrimônio público - Artigo 1º, 

inciso I, alínea e, 1, da Lei Complementar nº 64/1990153 

Os crimes contra o patrimônio público são aqueles em 

que há prática de destruição, inutilização ou deterioração contra o 

patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de 

serviços públicos ou sociedade de economia mista e está tipificado no 

artigo 163, inciso III, do Código Penal brasileiro. 

A partir dessa colocação,  JOEL JOSÉ CANDIDO154 

interpreta a lei no sentido de que crime contra o patrimônio público 

abrange os crimes contra o patrimônio privado. Entretanto, o 

entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que só os 

crimes contra o patrimônio que tenham por sujeito passivo um ente 

público é que estão abrangidos pela lei, ou seja, incluídos na expressão 

“patrimônio público”. Nesse sentido, a decisão a seguir demonstra a 

posição que direciona o entendimento tradicional da Justiça Eleitoral em 

caso de condenação por crime contra o patrimônio público, que se 

                                                           
153 Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após 

o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, 

de 2010) 

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

público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010) 

 
154 CÂNDIDO, Joel José. Direito Eleitoral. Op. cit., p. 270. 
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coaduna com a alteração introduzida pela Lei Complementar nº 

135/2010, no que tange à questão da inelegibilidade. Vejamos 

 

FURTO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. INELEGIBILIDADE. O 
CONDENADO POR FURTO CONTRA O PATRIMÔNIO 
PÚBLICO FICA INELEGÍVEL POR TRÊS ANOS, 
CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA PENA. 
(RESPE 13417-PB. Relator Ministro Eduardo Andrade Ribeiro 
de Oliveira, julgado em 02.10.1996, publicado em sessão em 
02.10.1996) 

 

Importante ressaltar, ainda, que não se confunde o 

assunto ora em questão com a incidência da causa de inelegibilidade 

prevista no artigo 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar nº 64/1990, 

com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, que pressupõe 

condenação do candidato à suspensão dos direitos políticos por ato de 

improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e 

enriquecimento ilícito. No caso em comento, a condenação do agente há 

que ser diretamente por crime contra o patrimônio público e não por 

outro ato que importe, dentre outras consequências, lesão ao patrimônio 

público. 
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5. Inelegibilidade por condenação por crimes de abuso de 

autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do 

cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública - 

Artigo 1º, inciso I, alínea e, 5, da Lei Complementar nº 

64/1990155 

 

A Lei nº 4.898/1965 regula o direito de representação e o 

processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de 

abuso de autoridade, objetivando proteger os cidadãos dos abusos 

praticados pelas autoridades públicas e por seus agentes, que 

comprometam direitos e garantias individuais, inerentes à sua liberdade 

de locomoção, inviolabilidade do seu domicílio, sigilo de 

correspondência, liberdade de consciência e crença, livre exercício do 

culto religioso, liberdade de associação, direitos e garantias legais 

assegurados ao exercício do voto, direito de reunião, incolumidade física 

do indivíduo e direitos e garantias legais assegurados ao exercício 

profissional. 

Trata-se de crime próprio, cujo sujeito ativo só pode ser 

autoridade pública, conceituada essa como qualquer pessoa que exerça 

cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que 

transitoriamente e sem remuneração (artigo 5º da lei em comento). Esse 

conceito de autoridade pública é o mesmo conceito de funcionário 

público para fins penais do artigo 327, caput, do Código Penal. Na 

verdade, autoridade pública, para finalidades de naturezas penais, 

                                                           
155 Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após 

o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, 

de 2010) 

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou 

à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 

135, de 2010) 
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consiste qualquer pessoa que exerça uma função pública, tanto gratuita 

quanto remunerada, permanente ou ocasional, pertença ou não à 

Administração Pública. Dada a amplitude do referido conceito, podem 

não ser determinadas pessoas autoridades para fins administrativos ou 

constitucionais, mas para fins penais, serão. 

Os crimes de abuso de autoridade têm dupla 

objetividade jurídica: mediata ou principal, consistente na proteção dos 

direitos fundamentais e mediata ou secundária, que consiste na normal 

prestação dos serviços públicos. 

Saliente-se que somente é punido na forma dolosa. É 

necessária a finalidade específica de abusar, ou seja, a vontade 

deliberada de agir com abuso. A autoridade deve estar consciente de 

que está abusando de um poder que legitimamente lhe é conferido. 

Portanto, se a autoridade, na justa intenção de cumprir seu dever ou de 

proteger interesse público, acaba se excedendo, haverá ilegalidade no 

ato, porém não haverá abuso de autoridade, por falta da finalidade 

específica de abusar.  

A previsão legal da temática eleitoralista que tipifica os 

crimes eleitorais é encontrada no artigo 3º e 4º da Lei de Abuso de 

Autoridade156.  

                                                           
156 BRASIL. Lei de Abuso de Autoridade. Art. 3º. Constitui abuso de autoridade 

qualquer atentado:  

a) à liberdade de locomoção; 

b) à inviolabilidade do domicílio; 

c) ao sigilo da correspondência; 

d) à liberdade de consciência e de crença; 

e) ao livre exercício do culto religioso; 

f) à liberdade de associação; 

g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto; 

h) ao direito de reunião; 

i) à incolumidade física do indivíduo; 

Art. 4º (...) 
a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades 
legais ou com abuso de poder; 
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não 
autorizado em lei; 
c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de 
qualquer pessoa; 
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E. INELEGIBILIDADES ADQUIRIDA POR REPROVAÇÃO DE 

CONTAS - ARTIGO 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

64/1990 

 

1.  Considerações críticas iniciais 

Dentre os temas ensejadores de inelegibilidades 

decorrentes do mau exercício de mandato político-eleitoral, um dos que mais 

provoca discussões apaixonadas é o que trata da rejeição de contas 

públicas por parte de órgãos não propriamente judiciais, quais sejam, os 

Tribunais de Contas157.  

Um dos artigos mais relevantes a esse respeito é de autoria 

de WALBER AGRA158, cuja redação insiste no fato que a proteção à 

moralidade foi incorporada pelo ordenamento jurídico pátrio por meio do 

artigo 37 da Constituição Federal, não consubstanciando, conforme fora no 

passado, apenas sanção moral vinculada à subjetividade do ser humano. 

Diferente do tradicional entendimento, defendido por Kelsen, da não 

                                                                                                                                                            
d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja 
comunicada; 
e) levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida 
em lei; 
f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, 
emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em 
lei, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor; 
g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida 
a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa; 
h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando 
praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal; 
i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, 
deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de 
liberdade. (Incluído pela Lei nº 7.960, de 21/12/89) 
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. (Incluído pela 
Lei nº 6.657, de 05/06/79) 
 
157 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967, 

com EC nº 1, de 1969. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, T. 3, p. 248. “[As 

Cortes de Contas tiveram] criação posterior à teoria da separação dos Poderes é fruto 

da prática, destoava das linhas rígidas da tripartição.”    

158AGRA, Walber de Moura. Da inelegibilidade por rejeição de contas por parte dos 

prefeitos municipais. Estudos eleitorais. p. 33-54, passim. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6657.htm#ART1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6657.htm#ART1
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coercibilidade da moral, em detrimento da coercibilidade prevista por lei, a 

nova Carta Magna inaugurou a compreensão que, com o intuito de defender 

a res pubica - e sob o primado do direito da boa governança – um ato 

veladamente imoral, além de reprovável sob a perspectiva subjetiva, adquire 

status de ação ilegal e sem validade jurídica: 

Assim, a moralidade deixa de ser um mandamento de cunho 
meramente retórico, cujo objetivo seria a boa conduta individual, 
e passa a ser um mandamento imperativo, de força 
constitucional, dotado de supremacia e supralegalidade, 
ostentando um conteúdo de valor substancial, na inexorável 
tutela do interesse público159.  

Sob tal perspectiva, ganhou espaço a interpretação de que 

a tradicional conceituação de moralidade e imoralidade – enquanto subjetiva 

e relativa tão somente ao ser humano propriamente dito – é distinta daquela 

estabelecida pela Constituição Federal, conforme assevera ANDRÉ RAMOS 

TAVARES160, cuja “imoralidade é vício jurídico do qual decorre a invalidade 

do ato administrativo correspondente”. 

A essa altura, por outro lado, insta retomar, brevemente, o 

conceito de improbidade administrativa, já tratado no tópico que debateu as 

inelegibilidades decorrentes de condenações judiciais de natureza cível. Sem 

prejuízo às definições já citadas nessa dissertação, é também oportuno 

trazer a classificação estabelecida por WALBER AGRA161 

O vocábulo improbidade advém de origem latina, isto 
é, improbitate, cuja tradução significa desonestidade, 
desonradez, putrefação moral do prefeito municipal. 
Hodiernamente, identifica-se como improbidade a 
conduta de gestor público que traiu os parâmetros 
morais básicos que devem alicerçar a gestão da coisa 
pública. 
 

                                                           
159 Ibid., p. 36. 

160 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. Op. cit., p. 1339. 

161 AGRA, Walber de Moura. Loc. cit., p. 41. 
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O ato de improbidade administrativa incide na atuação 
de forma desonesta do agente público, ou até mesmo 
do particular, no desempenho de função pública, isto 
é, de função mantida com a administração, 
consubstanciando um acinte aos valores juridicamente 
tutelados pelo ordenamento jurídico. 

 

Desde a edição do artigo 11, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, os 

Tribunais e Conselhos de Contas possuem a relevante incumbência de 

disponibilizar à Justiça Eleitoral, até a data limite  do dia 5 de julho do ano em 

que se realizam as eleições, a relação daqueles que tiveram suas contas 

relativas ao exercício de cargo ou funções públicas rejeitadas por 

irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, 

portanto, como coisa julgada administrativa. São ressalvados os casos em 

que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou 

que haja sentença judicial favorável ao interessado162. 

O cumprimento desse mandamento legal visa informar à 

Justiça Eleitoral os cidadãos que estão com sua elegibilidade comprometida 

por força do artigo 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/2010, contudo, 

conforme será apresentado adiante nesse mesmo tópico, somente compete 

à Justiça Eleitoral a análise conclusiva sobre a condição de elegibilidade dos 

postulantes a cargos públicos eletivos.  

Segundo os pesquisadores ADRIANO e ANDERSON 

SANT’ANA PEDRA163, “deve-se esclarecer que não se está aqui a visitar o 

art. 37, § 4º da Constituição brasileira de 1988 (CRFB), que prevê a 

                                                           
162  § 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas 
deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas 
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 
insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que 
a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja 
sentença judicial favorável ao interessado. 

163  PEDRA , Adriano Sant’Ana; PEDRA, Anderson Sant’Ana. A inelegibilidade como 

consequência da rejeição de contas. Direito Eleitoral e Democracia: Desafios e 

Perspectivas. Op. cit., p. 128. 
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suspensão dos direitos políticos caso ocorra a prática de ato de improbidade 

administrativa, uma vez que este dispositivo trata da condenação em 

processos judiciais cuja decisão deixa claro a sanção aplicada.”     

O Estado Democrático de Direito assegura a vontade e a 

participação popular nas eleições, sendo exceção a inelegibilidade164. 

Conforme anteriormente tratado nessa dissertação, com efeito, o intérprete 

deve buscar privilegiar sempre os direitos individuais, notadamente os 

direitos políticos, em especial a capacidade eleitoral passiva.  

A Lei Complementar nº 135/2010 distendeu o prazo para a 

inelegibilidade por conta da rejeição de contas públicas proferida pelos 

tribunais de contas, órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário, por 

irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 

administrativa, por meio da nova redação dada à alínea g no artigo 1º, inciso 

I da Lei Complementar nº 64/1990.  

Art. 1º São inelegíveis: 
I - para qualquer cargo: 
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de 
cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 
insanável que configure ato doloso de improbidade 
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão 
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada 
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da 
decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do artigo 71 da 
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, 
sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa 
condição;  (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 
2010) 
 

Como dito anteriormente, a presente dissertação busca 

ultrapassar a leitura estritamente legalista das normas ensejadoras de 

aquisição de inelegibilidade no exercício do mandato eletivo. É, pois, 

conveniente, neste tópico, avaliar a reprovação por órgão não jurisdicional, 

pertencente ao caráter complementar das Casas Legislativas, que são os 

Tribunais de Contas. Nesse caso, embora não judiciais, as formalidades e 

                                                           
164 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. Op. cit. p. 818. 
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garantias constitucionais previstas nos artigos 5º, LV e 93, IX e X, quais 

sejam, da ampla defesa, contraditório e publicidade dos atos e 

fundamentação das decisões devem ser observados165.  

2. Mérito da rejeição de contas e ato doloso de improbidade 

administrativa 

Entre as discussões atuais mais refinadas, tem-se o debate 

que questiona se o julgamento dos atos praticados por gestores públicos por 

instituições que não o Poder Judiciário teriam capacidade de avaliar a 

configuração dolosa de improbidade administrativa. A análise quanto o 

mérito dessa questão sempre foi competência do Poder Judiciário. 

Entretanto, a nova redação da alínea g inovou, estendendo tal juízo de 

mérito para os Tribunais de Contas e para o próprio Poder Legislativo.  

A nova redação, além de alterar o texto legal, também 

modificou o tradicional entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme 

demostra-se a seguir 

Era o posicionamento do STF, portanto, não dispor o 
Tribunal de Contas de competência para julgar contas 
prestadas de convênios celebrados pela Administração 
Pública, em relação aos Chefes do Poder Executivo, por 
tratar-se de prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo. 
Assim, somente as contas irregulares rejeitadas pelo Poder 
Legislativo enquadravam-se na alínea “g”, inciso I, do art. 1º 
da LC nº 64/90, tornando o gestor inelegível. 
 
Em face do julgamento da ADIn nº 4.578 e das ADCs 29 e 30, 
(...) ao decidir pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa (LC 
nº 135/2010), que, entre outras disposições, dá nova redação à 
alínea “g”, do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, nota-se 
alteração desse entendimento por parte do STF, passando a 
reconhecer ser da competência dos Tribunais de Contas o 
julgamento de contas de convênios do Chefe do Poder 
Executivo, e, consequentemente, a inelegibilidade destes, na 
hipótese de sua rejeição, por irregularidade insanável, por 

                                                           
165 CASTRO, José Nilo. Julgamento das contas municipais. 3. Ed. Belo Horizonte: 

Del Rey. 2003. p. 33.  
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decisão irrecorrível, que configure ato doloso de improbidade 
administrativa166.   

 

E os questionamentos continuam quando for do interesse 

do legislador estender a competência para decidir se determinado ato é 

doloso de improbidade administrativa, não ficando claro se seria o Tribunal 

de Contas ou o Poder Legislativo, “sendo que, pelo ordenamento jurídico, 

essa matéria deve ser apreciada e decidida pelo Poder Judiciário167”.  

Oportuno salientar que, como qualquer decisão de caráter 

administrativo, a condenação pelos Tribunais de Contas é passível de 

avaliação perante o Poder Judiciário, razão pela qual a alínea g previu que a 

inelegibilidade somente se concretizará quando as decisões não forem 

suspensas ou anuladas por decisões judiciais. Entretanto, postas tais 

considerações, na prática, em se tratando da capacidade eleitoral passiva, a 

polêmica condenação por esses órgãos integrantes das Casas legislativas 

não é menos grave do que as demais hipóteses de inelegibilidades no 

exercício do mandato tratadas nesse trabalho.  

No pleito de 2012, 27% dos prefeitos que concorreram à 

reeleição foram reconduzidos a seus cargos, o que representa, em números 

absolutos, 1.505 prefeitos, dos 2736 que concorreram. A simples análise 

desses dados já é suficiente para perceber que a preservação da 

capacidade eleitoral passiva é muito prestigiada por parte do Poder 

Executivo, razão pela qual a introdução de penalidades mais extensas 

                                                           
166 OLIVEIRA, Adílson José Selim de Sales de; LINO, Graziela de Castro. Competência 
dos Tribunais de Contas e efeitos de suas decisões na esfera eleitoral. Revista 
Brasileira de Direito Municipal – RBDM. Op. cit., pp. 72-73. 
 
167 Ibid., p. 73. 
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para o mau uso dos recursos públicos apontado pelos Tribunais de 

Contas se tornou um dos temas mais debatidos na atualidade168.  

Assim como já explicitado, para fins da Justiça Eleitoral, a 

probidade está associada ao princípio da moralidade administrativa e a 

necessidade de conduta dolosa nos chamados atos de improbidade 

administrativa. Nesse sentido, assevera MARIA SYLVIA DI PIETRO169 que  

no caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo 
é tanto mais relevante pelo fato de ser elemento primordial do 
legislador constituinte de assegurar a probidade, a moralidade a 
honestidade dentro da administração pública. Sem um mínimo de 
má-fé não se pode cogitar a aplicação de penalidades tão severas 
como a suspensão dos direitos políticos e a perda da função 
pública. 
 

Nesse sentido, o artigo 1°, I, alínea g, da Lei Complementar 

nº 64/1990 instituiu como hipótese de inelegibilidade a rejeição, pelo órgão 

competente, das contas prestadas por agentes públicos tendo por motivo a 

irregularidade insanável em decisão irrecorrível. O mencionado dispositivo 

legal não exigiu que para caracterizar a irregularidade houvesse dano 

pecuniário, bastando tratar-se de um vício insanável, um ato ilegal que não 

possa ser convalidado, alterado ou retificado170. 

O que se deve atentar, como uma das principais condições, 

é a necessidade que haja a presença do elemento subjetivo, ou seja, a 

conduta inequívoca que o agente político, no exercício de seu mandato 

eletivo, agiu com dolo. A jurisprudência é pacífica quanto a tal necessidade, 

vedada a inelegibilidade mediante responsabilidade objetiva171.  

                                                           
168 Ibid., p. 106. 

169 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. Op. cit., p. 483. 

 
170 MENDES, Antonio Carlos. Introdução à Teoria das Inelegibilidades. São Paulo: 

Malheiros. 1994. p. 91. 

 
171 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 734.984/SP, 13ª Turma, rel. para 
acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 16/6/2008; STJ, REsp 658.415/RS, 23ª Turma, rel. Min. 
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A inelegibilidade, uma vez declarado o ato doloso de 

improbidade administrativa, tal como em decisões judiciais tratadas no item 

2.2.4 dessa dissertação, não é afastada com o recolhimento, em favor dos 

cofres públicos, dos valores considerados devidos por parte do administrador 

improbo. A natureza do ressarcimento é retributiva, enquanto que o 

inelegibilidade tem natureza moral, de proteção à sociedade172.  

3. A sistemática da rejeição de contas para que seja declarada 

a inelegibilidade 

Antes de estabelecer a conexão entre a rejeição de contas 

públicas e suas consequências quanto à restrição da capacidade eleitoral 

passiva dos maus gestores de recursos públicos, é necessário melhor 

compreender a competência dos Tribunais de Contas. EDIMUR FERREIRA 

DE FARIA173 salienta uma importante diferenciação quanto à natureza da 

atuação dos Tribunais de Contas 

as contas anuais apresentadas pelo Chefe do Executivo, e 
contas apresentadas pessoalmente pelos responsáveis pela 
aplicação de dinheiro público. A primeira categoria está 
prevista no inciso I do art. 71 da Constituição Federal, e a 
segunda no inciso II do mesmo artigo. (...) Quanto à 
competência do Tribunal de Contas, há fundamental diferença 
entre as duas categorias de contas. Na primeira, já 
comentada, o Tribunal recebe as contas por intermédio do 
Congresso Nacional e não as julga. Apenas as aprecia e 
emite parecer prévio, que pode ser ou não acatado pelo 
Congresso. As contas que se enquadram na categoria agora 
em exame, de que trata o inciso II do art. 71 da Lei Maior, são 
encaminhadas diretamente à Corte de Contas — não passam 
pelo Congresso Nacional. Estas não são apenas apreciadas 
pelo Tribunal, mas julgadas. (FARIA, 2004, p. 459) 

 

                                                                                                                                                            
Eliana Calmon, DJ de 3/8/2006; STJ, REsp 604.151/RS, 13ª Turma, rel. para acórdão 
Min. Teori Zavascki, DJ de 8/6/2006; STJ, REsp 626.034/RS, 23ª Turma, rel. Min. João 
Otávio de Noronha, DJ de 5/6/2006, p. 246. 

 
172 CÂNDIDO, Joel José. Direito Eleitoral Brasileiro. Op. cit., p.131.  

173 FARIA, Edmur Ferreira de. Curso de Direito Administrativo Positivo. Belo 

Horizonte: Del Rey. 2007. p. 459. 
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Essa diferenciação é relevante para a melhor compreensão 

dos institutos trazidos pela edição da alínea g em comento. Conforme dito, 

adotou-se como paradigma dessa dissertação o crivo da aquisição de 

inelegibilidade decorrente do mau exercício do mandato eletivo, sob uma 

análise crítica e atual.  

Sob tal perspectiva, o reconhecimento de duas categorias 

distintas de avaliação das contas públicas, sendo que, em uma delas, a 

palavra final é do Poder Legislativo - embora se reconheça que a aprovação, 

após parecer desfavorável do Tribunal de Contas, prescinde de quórum 

qualificado174 – e outra em que a apreciação é destinada, diretamente, aos 

Tribunais de Contas, implica o reconhecimento que, em se tratando de 

inelegibilidades, tem-se duas oportunidades de aquisição: uma política-

administrativa e outra técnica, mas não judicial. 

Nesse momento, mister é a leitura do texto constitucional 

que excetua da aplicação de multa membros do Poder Executivo eleitos por 

meio do sufrágio universal, a saber, Presidente da República, Governador 

dos Estados e do Distrito Federal e Prefeitos municipais.  

Excluem-se (..) os Chefes do Poder Executivo, em relação aos 
quais o Tribunal de Contas exerce função apenas opinativa, como 
órgão auxiliar do Poder Legislativo. Inimaginável é que o Tribunal 
de Contas de União possa sancionar com multa o Presidente da 
República e, por similaridade, os Governadores de Estado e os 
Prefeitos municipais.175 

Entretanto, tanto o Supremo Tribunal Federal - quando do 

julgamento do RE 132.747-DF - quanto a doutrina, pouco se manifestaram 

sobre uma condição fática vivenciada por Prefeitos municipais, as quais, com 

                                                           
174 BRASIL. Constituição Federal. Art. 31, §2º: “O parecer prévio, emitido pelo órgão 

competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de 

prevalecer por decisão de dois terços dos Membros da Câmara Municipal”.  

175 OLIVEIRA, Adílson José Selim de Sales de; LINO, Graziela de Castro. Competência 

dos Tribunais de Contas e efeitos de suas decisões na esfera eleitoral. Revista 

Brasileira de Direito Municipal – RBDM. Op. cit., p.105. 
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a nova redação da alínea g da Lei Complementar nº 64/1990, é ensejadora 

de restrição à elegibilidade. Diferente do que ocorre com o Presidente da 

República e com os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, o 

“Prefeito municipal, além de agente político (Chefe do Poder Executivo), 

também pode atuar como ordenador de despesa (responsável por bens, 

dinheiro e valores públicos). Assim sendo, é submetido a um duplo 

julgamento de contas: um pelo Tribunal de Contas (art. 71, II, CFRB) e outro 

pela Câmara Municipal (art. 71, I, c/c art. 31, §2º, CFRB)”176. 

Em se tratando da sanção de inelegibilidade, tida como 

medida gravosa, visto que implica impedir que o gestor público retorne, por 

determinado período, a ter acesso a cargos públicos eletivos, frisa-se que tão 

somente as irregularidades tidas como insanáveis implicam restrição à 

capacidade eleitoral passiva motivada por ato doloso de improbidade177, 

devendo haver alguma marca de improbidade administrativa (segundo os 

artigos 15, V e 37, §4°, da Constituição Federal) e não somente a 

irregularidade meramente formal. No entanto, se os vícios forem sanáveis, 

não dizendo respeito a atos de improbidade administrativa, mesmo que 

ocorra a rejeição de contas, deve-se entender pela não aplicação da pena de 

inelegibilidade, conforme entendimento de PEDRO NIESS178, datado dos 

anos noventa, mas ainda condizentes com os entendimentos atualmente 

defendidos pela doutrina, conforme sustenta JOSÉ JAIRO GOMES179 

pequenos erros formais, deficiências inexpressivas ou que não 
cheguem a ferir princípios regentes da atividade administrativa, 
evidentemente, não atendem ao requisito legal. Dado o gigantismo 
do aparato estatal e a extraordinária burocracia que impera no 
Brasil, não é impossível que pequenas falhas sejam detectadas nas 

                                                           
176 PEDRA , Adriano Sant’Ana; PEDRA, Anderson Sant’Ana. A inelegibilidade como 

consequência da rejeição de contas. Direito Eleitoral e Democracia: Desafios e 

Perspectivas. Op. cit., p. 22. 

177 ROLLO, Alberto; BRAGA, Enir. Inelegibilidade à luz da jurisprudência. São Paulo: 

Fiuza Editores. São Paulo. 2000. p. 92. 

178 NIESS, Pedro Henrique Távora. Direitos políticos: condições de elegibilidade e 

inelegibilidade. Op. cit.,  p. 76. 

179 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Op. cit., p. 153. 



117 
 

contas. Não obstante, apesar de não ensejarem a inelegibilidade 
em foco, poderão – e deverão – determinar a adoção de 
providências corretivas no âmbito da própria administração. 

Ao tratar especificamente da rejeição de contas por parte 

dos prefeitos municipais WALBER AGRA180 afirma similar entendimento, 

ao sustentar que: 

 

Meros erros formais ou contábeis não ensejam a inelegibilidade 
prevista, haja vista a inexistência de mácula ao erário. Pelo 
princípio da insignificância, não deve o ordenamento jurídico se 
imiscuir em questões ínfimas, que não produzam problemas para a 
res publica. Se houver uma generalização absoluta da interferência 
jurídica nas questões administrativas, o espaço de decisão política 
será mitigado de forma a podar a autonomia de vontade da 
sociedade civil. 

 

Convalida o entendimento doutrinário citado as duas 

decisões recentemente proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O 

primeiro trata da comprovação de ato doloso de improbidade 

administrativa manifestamente insanável 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. 
REJEIÇÃO DE CONTAS. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
DAS IRREGULARIDADES PELA JUSTIÇA ELEITORAL. 
POSSIBILIDADE. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, 
INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. 
INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS RELATIVAS À 
LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL E ATO 
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 
Uma vez rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral não só pode 
como deve proceder ao enquadramento jurídico das 
irregularidades como sanáveis ou insanáveis, para fins de 
incidência da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da 
LC nº 64/90. 2. A disciplina normativa constante da alínea g 
exige, para configuração da inelegibilidade, que concorram 
três requisitos indispensáveis, quais sejam: a) diga respeito a 
contas públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 
configure ato doloso de improbidade administrativa; b) seja 
irrecorrível a decisão proferida por órgão competente; e c) 
não tenha essa decisão sido suspensa pelo Poder Judiciário. 
3. O vício consubstanciado na ausência de licitação, por si só, 

                                                           
180 AGRA, Walber. A taxionomia das inelegibilidades. In: Estudos Eleitorais, op. cit., p. 

40. 
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fere o art. 37, XXI, da Carta da República e configura 
irregularidade insanável, acarretando dano ao erário e 
atraindo a incidência da causa de inelegibilidade. 4. As razões 
do regimental não afastam os fundamentos da decisão 
agravada, impondo-se a aplicação do enunciado 182 da 
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental 
desprovido. (TSE, Agravo Regimental em RESPE nº 
14129/CE, Relatora LAURITA HILÁRIO VAZ, DJE - Diário de 
justiça eletrônico, Tomo 60, Data 02/04/2013, Página 55) 

 

 

Enquanto o segundo comprova que, uma vez verificada 

a condição meramente formal181 da rejeição das contas, sem que isso 

signifique, necessariamente, ato doloso de improbidade administrativa, é 

perfeitamente possível que seja reconhecida a elegibilidade do agente 

político 

 
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. AGRAVO 
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
INELEGIBILIDADE. VEREADOR. REJEIÇÃO DE CONTAS. 
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ALEGADA 
EXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES MERAMENTE 
FORMAIS E SANÁVEIS NÃO ACARRETAM INCIDÊNCIA DO 
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
64/90. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As 
circunstâncias fáticas relacionadas com a questão de direito 
devolvida com o recurso especial estão devidamente fixadas 
no aresto regional, daí por que não há falar em reexame de 
fatos e provas. 2. As falhas apontadas no acórdão são 
sanáveis, de aspecto formal e não comprometem o erário ou 
geram enriquecimento ilícito nem consubstanciam atos 
dolosos de improbidade administrativa com potencial para 
atrair a inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 
1º da LC nº 64/90. 3. Não infirmados os fundamentos da 
decisão agravada, impõe-se a aplicação do enunciado 182 da 
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental 
desprovido. (TSE, Agravo Regimental em RESPE nº 
14604/SE, Relatora LAURITA HILÁRIO VAZ, DJE - Diário de 
justiça eletrônico, Data 01/04/2013, Página 39) 
 

                                                           
181 “Não podem os órgãos controladores, entretanto, perderem-se no tecnicismo das 
formas ou deixarem-se levar por ideias preconceituosas contra o administrador público, 
atitudes essas que mais servem para punir pessoas de bem, levando-as a abandonar a 
vida pública, por não se sujeitarem a passar o resto de suas vidas respondendo a 
processos, com riscos para sua reputação e patrimônio, do que propriamente para 
punir e alijar dos quadros da Administração Pública aqueles que nela agem com 
desonestidade, que é a marca caracterizante do administrador improbo.” OLIVEIRA, 
Adílson José Selim de Sales de; LINO, Graziela de Castro. Op. cit. p. 105. 
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No momento da subsunção do fato à norma ora 

debatida, JOSÉ JAIRO GOMES182 é categórico ao estabelecer que 

devem ser cumpridos requisitos claros  

a configuração da inelegibilidade em tela requer: (a) a 
existência de prestação de contas relativas ao exercício de 
cargos ou funções públicas; (b) o julgamento ou a rejeição 
das contas; (c) a detecção de irregularidade insanável; (d) 
que essa irregularidade caracterize ato doloso de 
improbidade administrativa; (e) decisão irrecorrível do órgão 
competente para julgar as contas.  
 

Nota-se que, em nenhum momento, o doutrinador citado 

fez referência ao conectivo “ou”. Portanto, para que se configure a 

inelegibilidade é necessário que ocorram todas as previsões, o que 

ensejaria a utilização do conectivo “e”, com formato de adição. Em 

outras palavras, é necessário haver: rejeição de contas e (+) detecção 

de irregularidade insanável e (+) caracterização de ato doloso de 

improbidade administrativa. 

É também esse o entendimento mais seguro proferido 

pelo Ministro Carlos Ayres Britto, ao afirmar que cada um dos quesitos 

descritos acima são “autônomos entre si” e que a não observância ou 

ocorrência de uma deles é suficiente para que seja afastada qualquer 

restrição à capacidade eleitoral passiva183.  

WALBER AGRA184, por sua vez, adota entendimento 

ainda mais extenso e garantista, sob a perspectiva constitucional, visto 

que elenca outros pressupostos para que haja concretização da sanção 

de inelegibilidade: 

                                                           
182 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Op. cit., p.181.   

 

183 BRASIL: Tribunal Superior Eleitoral. ED-AgrR-REsPE nº 31.942/PR, rel. Ministro 

Carlos Ayres Britto. Acórdão de 18.12.2008.  

184 AGRA, Walber de Moura. Da inelegibilidade por rejeição de contas por parte dos 

prefeitos municipais. In: Estudos Eleitorais. Op. cit., p. 38. 
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Para efeito de orientação desse estudo, prefere-se uma 
elencação mais extensa, motivada pelas alterações 
efetuadas pela Lei Complementar nº 135/2010 na LC 64/90. 
Nesse diapasão, são necessários os seguintes pressupostos 
para a configuração da inelegibilidade referida: a) existência 
de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou 
funções públicas; b) que os gestores tenham agido enquanto 
ordenadores de despesa; c) irregularidade insanável; d) que 
haja decisão irrecorrível, de órgão competente, rejeitando as 
contas prestadas; e) tipificação de ato doloso de improbidade 
administrativa; f) que o parecer do Tribunal de Contas não 
tenha sido afastado pelo voto de dois terços da Câmara de 
Vereadores respectiva; g) inexistência de provimento 
suspensivo provindo de instância competente do Poder 
Judiciário. 

 

Na prática, visto que a palavra final sobre a elegibilidade 

compete à Justiça Eleitoral, a efetiva aplicação do artigo 1°, I, alínea g, 

da Lei de Inelegibilidades prescinde que os Tribunais de Conta, até o dia 

5 de julho do ano das eleições disponibilizem listas com os nomes dos 

gestores públicos que tiveram contas de suas respectivas 

administrações desaprovadas por improbidade administrativa (Lei nº 

9.504/1997, artigo 11, parágrafo 5º).   

Diante da lista emitida pelos tribunais de contas, de 

ofício ou mediante de regular provação decorrente de processo de 

Impugnação de Registro de Candidatura, disciplinado pelo artigo 3º da 

Lei Complementar nº 64/1990, compete à Justiça Eleitoral a análise 

conclusiva acerca da condição de elegibilidade ou não do candidato, 

como Justiça especializada que é como regra, a Justiça Eleitoral não é 

obrigada a declarar inelegível aquele cujo nome consta da lista, 

tampouco tal inelegibilidade é automática.  

Portanto, embora a análise das contas seja de 

competência de órgão específico para tal, a inelegibilidade por meio da 

rejeição de contas somente poderá ser reconhecida pela Justiça 

Eleitoral. 
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Por fim, deve-se salientar que enquanto durar a ação 

judicial, será inaplicável a pena de inelegibilidade decorrente do artigo 

1°, inciso I, alínea g da Lei Complementar nº 64/1990. A contagem do 

prazo de oito anos não se interrompe no decurso do processo, iniciando-

se a contagem já a partir da decisão de rejeição de contas pelo Tribunal 

de Contas. Este é o mais recente entendimento do Tribunal Superior 

Eleitoral, em julgamento do RESPE n° 8235, originário do Estado do 

Ceará, cujo relator foi o Ministro Dias Toffoli185. 

4. A novidade do aviso prévio ao agente político como 

comprovação objetiva da conduta dolosa de 

improbidade administrativa para as eleições a partir de 

2014 

Recentemente, após a celeuma quanto a necessidade 

de comprovação de conduta dolosa para que haja o reconhecimento do 

ato doloso de improbidade administrativa, os Tribunais de Contas, com 

destaque especial para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

inovou no sentido de tentar estabelecer um critério objetivo para que 

seja reconhecido o dolo nos gastos ilegais de recursos públicos por 

parte de mandatários de cargos eletivos e demais agentes públicos.  

Ao ser reconhecida a irregularidade, a Corte de Contas 

informa o ente público sobre as irregularidades encontradas e 

estabelece um prazo para que as mesmas sejam corrigidas. 

Transcorrido tal prazo, segundo informações proferidas pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo186, haveria materialidade para que fosse 

                                                           
185 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Vereador eleito em Cedro-CE tem o registro 
aceito pelo TSE. Disponível em [http://www.tse.jus.br/noticias-
tse/2013/Outubro/vereador-eleito-em-cedro-ce-tem-o-registro-aceito-pelo-tse]. Acesso 
em 23 de outubro de 2013. 
 
186 Seminário “Lei Ficha Limpa e as eleições de 2014” Escola de Contas Públicas do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. Evento realizado em 25.11.2013. O entendimento referido foi 

abordado pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, pelo 

http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2013/Outubro/vereador-eleito-em-cedro-ce-tem-o-registro-aceito-pelo-tse
http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2013/Outubro/vereador-eleito-em-cedro-ce-tem-o-registro-aceito-pelo-tse
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comprovado o animus de permanecer lesando o erário por meio da má 

utilização de recursos públicos.  

5. A suspensão da declaração de inelegibilidade mediante 

processo judicial 

Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a 

suspensão da restrição à capacidade eleitoral passiva dos cidadãos com 

contas rejeitadas por ato doloso de improbidade administrativa só ocorre 

mediante a propositura de ação judicial, mas o deferimento da 

suspensão não é automático, conforme fora no passado por meio da já 

superada Súmula nº 1.   

(...) a simples propositura de ação anulatória, sem a 
obtenção de provimento liminar ou tutela antecipada, não 
suspende a inelegibilidade. Dessa forma, não basta a 
intenção de continuar a discussão judicial para impedir essa 
causa de inelegibilidade, é preciso que haja o deferimento de 
liminar ou cautelar, o que assegura que o pedido pleiteado 
pode apresentar razoabilidade jurídica. O posicionamento 
anterior praticamente inutilizava esse tipo de decisão dos 
Tribunais de Contas porque bastava a simples interposição 
de medida judicial para postergar os efeitos da rejeição de 
contas187. 

Sendo assim, observado o rigor da norma, por vezes, como 

se pretende comprovar, a rejeição de contas por atos de má gestão técnica 

são tidos como fundamentos da inelegibilidade. No entanto, é imperativo que 

um trabalho acadêmico leve em consideração que a carência de brilhantismo 

técnico não se confunde com honestidade no trato da coisa pública. O 

mandatário eleito pode ser péssimo gestor, mas ainda assim continuar firme 

                                                                                                                                                            
Procurador Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e pelo Presidente do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo. 

187 MORAIS, George Ventuara. Inelegibilidade decorrente da rejeição de contas de 

gestores públicos e a nova interpretação da Súmula nº 1 do TSE: a moralidade 

administrativa como desafio do Terceiro Milênio. In: AGRA, Walber de Moura; 

CASTRO, Celso Luiz Braga de; TAVARES, André Ramos (coord.), 

Constitucionalismo: os desafios do terceiro milênio. Belo Horizonte: Fórum, 2008. 

p. 201.  
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em sua honradez, dignidade e honestidade. E o contrário também é 

verdadeiro: a erudição não implica, necessariamente, garantia de 

honestidade. A baixa erudição enquanto administrador, sobretudo em 

municípios cujo quadro funcional não permite contar com bons técnicos 

jurídicos nos quadros fixos da Administração Pública, traz a lume condutas 

ensejadoras de inelegibilidade, nos termos da jurisprudência mais segura.  

Ao mesmo tempo em que a Lei da Ficha Limpa oferece à 

sociedade oportunidade de assegurar o direito à boa governança e impõe a 

necessidade de honestas gestões político-administrativas, é também 

possível prever que não se está diante de solução miraculosa, haja vista que 

a complexa administração pública e a esparsa legislação, por vezes, 

consistem verdadeiros desafios para o cumprimento rigoroso de todas as 

exigências que a burocracia estatal impõe. Evidentemente, não se justifica o 

desrespeito à lei devido seu desconhecimento, até porque há mais de cinco 

anos nosso ordenamento jurídico veda tal justificação, mas se reconhece as 

dificuldades. 



124 
 

F. INELEGIBILIDADES ADQUIRIDA POR CONDENAÇÃO NA 

JUSTIÇA ELEITORAL 

1. Considerações críticas iniciais 

Esse tópico pretende analisar as hipóteses de aquisição 

de inelegibilidades que estão sujeitos os mandatários de cargos eletivos 

quando da ocorrência do processo eleitoral. Nas palavras de ANDRÉ 

RAMOS TAVARES 

o controle jurisdicional do processo eleitoral será o modelo 
que destina ao Poder Judiciário todas as competências 
necessárias para promover e controlar a completa lisura do 
processo eleitoral. (...) Sua adoção permite um real controle 
externo das eleições, isto é, seu executor e julgador não será 
qualquer implicado ou interessado no processo eleitoral188.  

No mesmo sentido, em recente artigo, JOSÉ JAIRO 

GOMES189 asseverou que “[...] o Brasil adotou o modelo de jurisdição 

especializada. Isso significa que o controle é submetido ao Direito, 

sendo confiado a um órgão próprio e especializado criado dentro da 

estrutura do Poder Judiciário”.  

Especialmente após a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 16/199, a qual introduziu a possibilidade de reeleição 

dos chefes do Poder Executivo para um único mandato subsequente, 

foi-se necessário separar a pessoa do agente público da pessoa do 

candidato à reeleição, com o intuito de evitar que o uso indevido dos 

expedientes disponíveis na administração pública pudessem obnubilar a 

legitimidade da escolha dos eleitores. 

                                                           
188 TAVARES, André Ramos. Justiça e Administração Eleitorais na Federação 

Brasileira: entre a Justiça Estadual e a Federal. In: Estudos eleitorais. Brasília: Ed. 

Escola Judiciária Eleitoral. v. 6. nº 2. maio/ago. 2011. p. 11-12. 

189 GOMES, José Jairo. Paradigmas atuais do Direito Eleitoral. In: Estudos eleitorais. 

Brasília: Ed. Escola Judiciária Eleitoral. v. 7. nº 2. maio/ago. 2012. p. 11. 
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A chamada Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) definiu 

condutas vedadas, com o objetivo de evitar o uso indevido da máquina 

pública. Em seu núcleo, as tais vedações visam dois propósitos centrais: 

proporcionar igualdade de tratamento a todos os candidatos 

concorrentes às eleições, bem como evitar o uso da máquina 

administrativa pública direta e indireta em benefício de candidatos, 

observando-se os princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Em um dos primeiros densos artigos publicados sob esta 

temática naquele período, MONICA HERMAN CAGGIANO190 afirmou 

que: 

O impacto da Emenda Constitucional 16, de 04.06.1997, que 
inovou no tocante ao tratamento do instituto de 
inelegibilidade, suavizando a vedação para permitir que os 
titulares dos cargos de Presidente da República, Governador 
de Estado e Prefeitos venham a postular por mais uma vez, 
em linha subsequente, o mesmo posto, deflagrou novas 
limitações às campanhas e, destarte, à liberdade de divulgar 
posturas e plataformas políticas, disputando a simpatia, a 
confiança e o voto dos eleitores. 
Assim é que a Lei 9.504, de 30.09.1997, dedica todo um 
capítulo às condutas vedadas aos agentes públicos em 
campanhas eleitorais” (arts. 73 a 78 – Condutas vedadas aos 
Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais), visando a 
impedir o uso da máquina estatal, principalmente, por parte 
dos candidatos à reeleição. E mais, as restrições introduzidas 
foram objeto de reforço por parte da Justiça Eleitoral, ao 
baixar as respectivas Instruções, culminando por impedir, de 
certa forma, até uma adequada segurança das autoridades, 
quando em campanha política.  

 

Chama-se atenção que, naquele momento (2002), o 

instituto da reeleição ainda era pouco conhecido dos países latino-

americanos. Sob a perspectiva do Direito Comparado, a mesma 

autora191 salienta que  

                                                           
190 CAGGIANO, Monica Herman. Corrupção e Financiamento das Campanhas 
Eleitorais. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional. Op. cit., p. 228.  

191 Ibid., p. 128. 
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A possibilidade de recondução do Chefe máximo do 
Executivo, para mais de um mandato consecutivo, encontra 
guarida na evolução do sistema presidencialista norte-
americano, quando, no ensejo de se recusar replay à 
pretensão do Presidente Roosevelt de concorrer a um terceiro 
e quarto mandatos, foi consagrada, em esfera constitucional, 
com o advento e a retificação da Emenda XXII, a 
possibilidade de se pleitear uma só vez a reeleição. No 
panorama sul-americano, contudo, a prática afigura-se rara e 
de recente introdução. É o que denota a mais breve incursão 
do quadro dos sistemas eleitorais ali em vigor, onde se 
destacam, tão-só, os exemplos da Argentina e do Peru, que 
passaram a agasalhar referida postura na década de 90, 
visando a manutenção no poder dos respectivos Presidentes. 

  

Hodiernamente, a quase totalidade dos países latino-

americanos adota a reeleição como prática garantidora de mais um 

mandato para os Chefes do Poder Executivo. Recentemente, o então 

Presidente Venezuelano Hugo Chaves conseguiu a aprovação da 

reeleição sem a vedação de que fosse apenas por uma única vez, o que 

proporciona, pelo menos em tese, que alguém possa manter-se 

indefinidamente à frente do Executivo daquele país.  

Voltando ao caso brasileiro, “de outra parte, convém 

reconhecer que, uma vez admitida à hipótese de reeleição, não há como 

ignorar o núcleo central em torno do qual gira o Instituto, ou seja, a 

possibilidade que se abre ao eleitor de realizar uma opção por um 

programa de governo já em pleno desenvolvimento.”192  

Como o objetivo desse trabalho é discorrer sobre as 

inelegibilidades que atingem os ocupantes de cargos públicos eleitos, 

embora o artigo 73 da Lei  nº 9.504/1997 adote uma leitura mais ampla 

do que seria agente público, conforme já afirmado no capítulo 

introdutório, restringir-se-á análise das condutas praticadas pelos 

mandatários eleitos pelo povo. 

Sob o prisma do direito à boa governança, norteador 

primeiro dessa dissertação, percebe-se que um dos objetivos mais caros 

                                                           
192 Ibid., p. 230. 
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ao legislador quando da elaboração de normas que restrinjam a 

influência de práticas obtusas para influenciar indevidamente no 

resultado das eleições, tem-se o postulado que o cidadão, enquanto 

candidato que exerce sua capacidade eleitoral passiva, se não for capaz 

de nem ao menos fazer-se probo na condução de sua campanha, 

tampouco será digno de exercer eventual mandato eletivo. Quanto às 

alterações trazidas pela redação da Lei Complementar nº 135/2010, uma 

das mais expressivas inovações diz respeito às novas hipóteses de 

inelegibilidades adquiridas por meio de condenação na Justiça Eleitoral. 

Trata-se, sem dúvida, de grande avanço na busca pelos princípios da 

moralidade e probidade. No entanto, também é imperativo ressaltar que 

o legislador complementar tornou-se mais rígido, cominando penas mais 

sevaras para as condutas que já estavam tipificadas.  

Vejamos: 

Prazo de inelegibilidade: Prazo de inelegibilidade: 

De 3 a 8 anos 8 anos para todos os casos

Inelegibilidades por trânsito em julgado Inelegibildiade proferida por órgão colegiado

Inelegibilidade Prevista
(Apenas com transito em julgado)

(Prazo de 3 anos)

Inelegibilidade Prevista

(Apenas com transito em julgado)
(Prazo de 3 anos)

LC 64/90 DEPOIS DAS ALTERAÇÕES DA LC 135/2010LC 64/90 ANTES DAS ALTERAÇÕES DA LC 135/2010

Art. 1º, I, alínea ‘d’ - São inelegíveis: os que tenham contra representação julgada 

procedente pela Justiça Eleitoral por abuso do poder econômico ou político; 

Art. 1º, I, alínea ‘h’ - São inelegíveis: os detentores de cargo na administração pública 

que forem condenados por beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder 

econômico ou político;

Art. 1º, I, alínea ‘j’ - São inelegíveis: os que forem condenados, em decisão transitada 

em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção 

eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de 

recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas 

eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;

Sem previsão

 

Em oportunidades anteriores às mudanças trazidas com 

o advento da Lei Complementar nº 135/2010, as sanções aplicadas 

eram pouco severas do ponto de vista de sua capacidade em alijar da 

disputa por cargos públicos personalidades consideradas indignas de 
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exercê-los com probidade e retidão. Conforme ADRIANO SOARES DA 

COSTA193, em um passado recente, mesmo após o trânsito em julgado 

de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que comprova a prática 

de abuso de poder econômico e político, aquele que fora eleito mediante 

o emprego de práticas obtusas ainda permanecia no exercício de seu 

mandato, da mesma sorte que não lhe era aplicada qualquer sanção que 

implicasse a suspensão de sua capacidade eleitoral passiva.  

No bojo das eleições, especialmente nos três meses em 

que a legislação prevê como os passiveis da realização de campanha 

eleitoral, a “Lei da Ficha Limpa” introduziu punições mais severas, as 

quais vão desde a aplicação de multas à suspensão dos direitos 

políticos por oito anos e anulação das eleições ou dos diplomas.  

Quando estabeleceu restrições às condutas dos agentes 

públicos durante o ano de eleições, o legislador – no caso, a coletividade 

autora do projeto de iniciativa popular que culminou na Lei 

Complementar nº 135/2010 – teve como objetivo evitar o abuso de 

autoridade, do poder político e econômico, em face da permissão de 

reeleição do Presidente da República, dos Governadores dos Estados e 

do Distrito Federal e dos Prefeitos Municipais, os quais não são obrigados 

                                                           
193 COSTA, Adriano Soares. Op. cit., p. 162. (...) “o candidato foi eleito Vereador 
beneficiado pelo abuso de poder econômico, devidamente provado, tendo sido 
processado e decretada a sua inelegibilidade cominada (simples e potenciada). Como 
a AIJE apenas transitou em julgado após a diplomação, quando já precluído o prazo 
para interposição de Recurso contra Diplomação ou de Ação de Impugnação de 
Mandato Eletivo, o aresto citado entendeu que descabe a cassação do mandato 
eletivo, mesmo já havendo sentença em que se cominou a inelegibilidade do candidato 
eleito. Por essa razão, mesmo sendo reconhecidamente ilegal a candidatura e 
diplomação do Vereador eleito, havendo a Justiça Eleitoral reconhecido o abuso do 
poder econômico e político que desequilibrou a eleição em seu favor, conspurcando a 
liberdade do voto e a democracia, ainda assim poderá o beneficiário de toda essa 
imoralidade exercer o seu mandato livremente, embora sabendo ele que estará 
inelegível durante os próximos três anos. Muito triste e constrangido, exercerá o 
Vereador o seu mandato, que tem quatro anos de duração (!), ao cabo dos quais 
poderá novamente concorrer ao mesmo cargo, ou quem sabe ao cargo de Prefeito, 
talvez agora se valendo de um abuso muito maior de poder econômico e político, pois 
sabe-se suficientemente recompensado com tal procedimento.” 
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a desincompatibilizarem-se de seus cargos durante o período de 

campanha eleitoral.  

De forma sistemática, visou-se resguardar igualdade de 

oportunidades entre os postulantes a cargos públicos, sejam atuais 

mandatários ou opositores, em homenagem ao princípio constitucional 

da isonomia.  

Mas é em relação ao princípio da proporcionalidade que 

pairam as maiores celeumas no que tange a aplicações de sanções aos 

agentes políticos que incorrem nas condutas vedadas inscritas na Lei nº 

9.504/1997.  

Como já dito acima, antes do advento das mudanças 

propostas pela Lei Complementar nº 135/2010 – logo, sob a vigência da 

Lei Complementar Lei Complementar nº 64/1990 – o legislador previa 

um intervalo entre a pena mínima e máxima a ser aplicada aos 

condenados a pena de inelegibilidade, deixando ao critério do julgador 

que, ao subsumir a norma ao substrato fático e, utilizando-se dos 

princípios da equidade e do bom direito, cominaria uma pena adequada 

e proporcional ao candidato. 

No entanto, o legislador complementar, talvez 

influenciado pelo forte clamor popular que originou tal normativa, 

cometeu um excesso ao penalizar de forma integral o candidato sujeito 

as hipóteses de inelegibilidade, excluindo do julgador a possibilidade de 

dosar a medida da pena de acordo com o caso concreto. 

 É necessário reconhecer que é extremada a relevância 

para o contexto político-social do Brasil, em que, reiteradamente, há 

casos de condutas inadequadas e ilícitas por parte daqueles que foram 

incumbidos, por meio do voto popular, para representar os mais variados 

nichos sociais, contrariando, pois, os princípios da boa governança. 
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Entretanto, entende-se que não deveria ter sido permitido ao legislador 

infraconstitucional violar princípios consagrados no nosso ordenamento 

jurídico, como a individualização da pena e a sua proporcionalidade.  

Sob o caráter da inelegibilidade como pena (em sentido 

penal) é preciso fazer um parênteses: embora de naturezas distintas, há 

doutrinadores que sustentam que a sanção de inelegibilidade, como é o 

caso do baiano JOSEVANDRO ANDRADE194 “ante a equivalência 

substancial do seu conteúdo nuclear com a pena (restrição de direitos), 

a esta se equipara”. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, já no 

ano de 1996, entendeu de forma diversa: “inelegibilidade não constitui 

pena195”.  

Não se objetiva, nesse trabalho, analisar pertinência da 

mencionada conceituação, mas, para as finalidades acadêmicas 

previstas, compreende-se que, no caso das sanções de inelegibilidades 

decorrentes de restrições à elegibilidade previstas pela Lei 

Complementar nº 135/2010, é aceitável utilizar tanto a nomenclatura de 

pena quanto sanção. Isso porque, tanto no caso das condenações na 

seara criminal quanto as demais, a aplicação da inelegibilidade é 

manejada da mesma forma, qual seja, de punição pela prática de ato 

típico, ilícito e culpável.    

Postas tais considerações, é possível compreender que 

a adoção de uma pena fixa – no caso a cominação da condição de 

inelegibilidade pelo prazo invariável de 08 anos – remonta a tradição 

medieval, em que a absoluta determinação da pena representa o “mal 

justo” na exata medida do “mal injusto” praticado pelo acusado, o que 

                                                           
194 ANDRADE, Josevandro Souza. Lei da Ficha Limpa: análise de sua eficácia à luz 
dos princípios constitucionais. In: Estudos eleitorais. Brasília: Ed. Escola Judiciária 

Eleitoral. v. 6. nº 2. maio/ago. 2011. p. 60. 

195 BRASIL. MS 22.087, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 28.03.1996, Plenário, 

DJ. 10.05.1996. 
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acaba por impedir o ajustamento, pelo juiz, ao fato e ao agente, diante 

da realidade concreta196. 

Em contrapartida, a orientação surgida na França do 

século XIX e que influenciou, inclusive, a própria Constituição Cidadã em 

seu artigo 5°, XLVI, preza pelo princípio conhecido como 

individualização da pena, ou seja, o surgimento de um limite mínimo e 

máximo entre os quais pode variar a mensuração da pena e que pelo 

princípio do livre convencimento o juiz deverá fundamentar a sua 

sentença. 

Tem-se como claro que a pena de restrição a direitos, 

sejam esses direitos à liberdade, valores pecuniários ou o livre exercício 

de suas garantias individuais, deve exercer um caráter pedagógico e 

moralizante e não execratório da figura pública - lembra-se, também, 

que a cominação invariável da pena de oito anos para os inelegíveis 

pode determinar o verdadeiro banimento desse candidato do cenário 

político-eleitoral - e já é o bastante saber que penas de banimento são 

absolutamente proibidas pela Constituição Federal. 

Desta feita, o caminho mais adequado para a 

penalização daqueles que transgridam as leis eleitorais deveria ser a 

aplicação de penas proporcionais à gravidade da infração e ao dano 

gerado à sociedade. Não se está a defender que o Direito Eleitoral baixe 

suas armas de defesa intransigente da democracia197, mas que atue de 

forma a proporcionar a maior estabilidade social possível, exercendo seu 

papel disciplinador, ao invés de simples alienador de direitos. 

                                                           
196 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral 1. 13. ed. 
São Paulo: Saraiva. 2008. 

197 ALVIM, Frederico Franco. A sanção jurídica no Direito eleitoral. In: Estudos 

eleitorais. Brasília: Ed. Escola Judiciária Eleitoral. v. 8. nº 2. maio/ago. 2013. p. 60.  
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Outra preocupação levantada pela nova redação da Lei 

Complementar nº 64/1990, dada pela Lei Complementar nº 135/2010, 

refere-se à violação do princípio da proporcionalidade, implícito na 

ordem constitucional e que é de recorrente aplicação no âmbito dos 

tribunais eleitorais198.  

O princípio da proporcionalidade deve servir como baliza 

e instrumento de coibição do excesso, justificando o fato de que a 

aplicação da justiça nos casos concretos deve primar pela ponderação, 

ou seja, deve buscar que a cominação da pena seja proporcional ao 

ilícito cometido199. Tal ponderação deve ser feita, a priori, pelo legislador, 

mas nada deveria obstar que o julgador, utilizando-se dos seus critérios 

de equidade, promovesse tal demanda.  

Mas o que se vê após a edição da Lei Complementar nº 

135/2010 é o total desrespeito a este princípio, pois o legislador, ao 

determinar uma única pena invariável de oito anos para as hipóteses de 

inelegibilidade, tolheu a faculdade dada aos magistrados de exercer a 

chamada “dosimetria da pena”, ou seja, de adequar as balizas legais a 

gravidade do ilícito realmente praticado. 

Portanto, sem deixar de prestigiar as inúmeras benesses 

trazidas pela Lei Complementar nº 135/2010 e nas quais se apoia este 

trabalho, não se permite passar ao largo a devida crítica ao cunho 

inconstitucional do desrespeito à individualização da pena e ao 

desprestígio dado pelo legislador ao fundamental princípio da 

proporcionalidade. 

                                                           
198 Ibid., p. 60.  

199 AZEVEDO, A.F. A aplicabilidade do princípio da proporcionalidade às condutas 

vedadas previstas na Lei nº 9.504/97. Verba Legis, ano III, maio/2008. Goiânia: Verga 

Legis. 2008. pp. 17-24. 
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O que se tenta demonstrar é que a sanção aplicada pela 

referida Lei não é capaz de exercer seu cunho pedagógico tanto 

prestigiado pela Justiça Eleitoral, lembrando que os vinte e sete 

Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo 

após a vigência da Lei Complementar nº 135/2010, primam por esta via 

no tocante a condenação dos envolvidos nas práticas previstas pelo 

ordenamento pátrio. 

Na prática, observa-se que, esgotada a via da sanção 

patrimonial (as condutas previstas nos artigos 73, 75 e 77 da Lei n° 

9.504/97 são passiveis de multa no valor de cinco a cem mil UFIR, que 

poderá ser cumulada ou não com outra sanção, bem como duplicada a 

cada reincidência) a condenação a oito anos de inelegibilidade passa a 

ser um verdadeiro obstáculo ao exercício da democracia, pois retira do 

cidadão condenado a possibilidade de se reintroduzir no cenário eleitoral 

dentro de um prazo razoável, condenando-se sempre no patamar 

máximo, delitos das mais diversas intensidades. 

Por fim, outro ponto relevante à considerar, por essa 

dissertação, são as diferenciações entre as três possiblidades de 

inelegibilidades vislumbradas nos itens seguintes. Conforme ensina 

WALBER DE MOURA AGRA200, embora os institutos do abuso de poder 

político, abuso de poder econômico e capitação ilícita de sufrágio não 

serem ontologicamente diversos, tratam-se de conceitos tipológicos 

distintos que guarda diferenças e similitudes. Sua utilização inadequada 

implica graves consequências jurídicas.  

                                                           
200 AGRA, Walber de Moura. Postulados teóricos para a diferenciação entre abuso de 

poder econômico e captação ilícita de sufrágio. In: Estudos eleitorais. Brasília: Ed. 

Escola Judiciária Eleitoral. v. 8. nº 1. maio/ago. 2013. p. 81-82. 
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2. Inelegibilidade por abuso de poder econômico e político - Artigo 

1º, inciso I, alínea d, da Lei Complementar nº 64/1990201 

 

A Lei Complementar nº 135/2010 deu nova redação ao 

artigo 1°, I, alínea d, da Lei Complementar nº 64/1990, aumentando de 

três para oito anos a condenação em órgão colegiado para os que 

tenham representação na Justiça Eleitoral por abuso de poder 

econômico ou político (ambas espécies de abuso de poder)202. 

 

Por abuso de poder econômico ou político entende-se 

“toda conduta ativa ou omissiva que tenha potencialidade para atingir o 

equilíbrio entre candidatos que almejam determinado pleito eleitoral”203. 

Nesse sentido, corresponde a um abuso do direito de uso do poder, 

além da medida legal ou de forma totalmente ilegal. É aquilo que 

exorbita a competência do agente público, seja por não tê-la de forma 

originária ou por excesso de poder. Também pode caracterizar desvio de 

finalidade e abuso de autoridade.  

                                                           
201 Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça 

Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em 

processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual 

concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 

(oito) anos seguintes; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010) 

 

202 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Eleitoral. 6 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p. 99. “Com relação ao âmbito de incidência do abuso de poder 
econômico, a legislação eleitoral brasileira em nenhum momento tenta sua 
conceituação, deixando clarividente ostentar este a natureza de um princípio, um 
conceito jurídico indeterminado, no que permite sua incidência em uma multiplicidade 
incontável de situações hipotéticas.”  
 
“A jurisprudência também não oferece claridade, já que a maioria dos julgados não é 
auferida por meio de robusto material teorético, mas obedece a premências 
casuísticas”. AGRA, Walber de Moura. Loc. cit., p. 84.  
 
203 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 10 ed. Rio de Janeiro: Impetus. 2010. p. 
289. 
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A doutrina apresenta diversas definições para abuso de 

poder, entre as quais é conveniente ressaltar a concepção de JOSÉ 

JAIRO GOMES, “por abuso de poder compreende-se a realização de 

ações exorbitantes da normalidade, denotando mau uso de recursos 

detidos ou controlados pelo beneficiário ou a ele disponibilizados, 

sempre com vistas a exercer influência em disputa eleitoral futura ou já 

em curso.”204 

 

ANDRÉ RAMOS TAVARES205, vai ainda mais além, já 

que compreende abuso de poder por 

exercício irregular, desviado ou desmesurado de capacidade 
jurídica ou fática da autoridade pública ou mandatário. Poder 
é a capacidade de produzir certos atos próprios e, em geral, 
de ampla vinculação, e seu exercício pode causar 
desequilíbrio na disputa eleitoral. O direito eleitoral visa a 
restringir ao máximo o impacto do poder econômico ou 
político sobre o pleito e resultado da votação. Como esse 
objetivo claro, o Direito contém normas que limitam a 
propaganda eleitoral e a conduta dos agentes públicos, 
especialmente durante certo período de influência, sempre 
com vistas a assegurar a maior lisura e legitimidade das 
eleições, bem como a isonomia entre candidatos e liberdade 
do cidadão. 

 

Há, pelas definições anteriores, a ideia de comércio e 

venalização do processo eleitoral e, consequentemente, da gestão que 

se sucede às eleições. Desta feita, o propósito de eleições igualitárias e 

livres é desvirtuado e a democracia justa e participativa violada, em 

patente prejuízo do interesse público206.  

 

Quanto ao abuso do poder político, por sua vez, é o uso 

indevido de cargo ou função pública com o fim de obter votos para 

                                                           
204 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Op. cit., p. 143.  
 
205 TAVARES, André Ramos ; LEWANDOWSKI, E. R. Vade Mecum de Direito 
Eleitoral: integrado. Belo Horizonte: Fórum, 2012. v. 1. p.17. 
 
206 ORZARI, Octavio Augusto da Silva. A representação política e as relações 

patrimoniais. In: Estudos eleitorais. Brasília: Ed. Escola Judiciária Eleitoral. v. 6. nº 2. 

maio/ago. 2011. p. 119. 
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determinado candidato. Sua gravidade consiste na utilização do cargo 

público para influenciar o eleitorado, com desvio de finalidade. ANDRÉ 

RAMOS TAVARES sustenta que se trata de uma “conduta irregular, 

praticada por agente público, no uso de competências, recursos ou 

capacidades disponíveis em razão do cargo, emprego ou função 

pública”207. 

Para que seja declarada, é necessário que haja violação 

do bem jurídico protegido na referida alínea, a saber, a normalidade ou a 

legitimidade das eleições. Somente por meio da gravosa conduta é que 

se vislumbra a suspensão da capacidade eleitoral passiva fundamentada 

no abuso de poder político e econômico. É exatamente nesse sentido 

que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem se manifestado, a 

saber 

Inelegibilidade. Condenação por abuso do poder econômico 
e de autoridade. 1. Não há litisconsórcio passivo necessário 
entre candidatos a prefeito e vice-prefeito em processos de 
registro de candidatura. 2. Ainda que se trate de condenação 
transitada em julgado, em representação por abuso do poder 
econômico ou político referente a eleição anterior à vigência 
da Lei Complementar nº 135/2010, incide a inelegibilidade 
prevista na alínea d do inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64/90, cujo prazo passou a ser de oito 
anos. 3. Configurado o fato objetivo estabelecido na 
respectiva norma, qual seja, a procedência de 
representação, com decisão colegiada ou transitada em 
julgado, por abuso do poder econômico ou político, e 
estando ainda em vigor o novo prazo de inelegibilidade, 
pouco importa o decurso de tempo de inelegibilidade 
anteriormente fixado por norma já modificada ou pela própria 
decisão. 4. Não há direito adquirido a regime de 
elegibilidade, nem se pode cogitar de ofensa a ato jurídico 
perfeito ou à coisa julgada, pois as condições de 
elegibilidade, assim como as causas de inelegibilidade, 
devem ser aferidas no momento da formalização do pedido 
de registro de candidatura. Agravos regimentais não 
providos. (TSE, Agravo Regimental em RESPE nº 19730/SC, 
Relator ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, PSESS - 
Publicado em Sessão, Data 06/11/2012). 

 

Outro aspecto importante a ser destacado na redação 

dada a alínea d refere-se ao uso do termo “representação” que “se 

                                                           
207 TAVARES, André Ramos; LEWANDOWSKI, E. R.. Vade Mecum de Direito 
Eleitoral: integrado. Op. cit., p. 17.  
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refere à ação de investigação judicial eleitoral ou à representação por 

abuso de poder econômico e/ou político; à ação de impugnação de 

mandato eletivo e ao próprio recurso contra a diplomação, ou seja, às 

ações ou recursos que apliquem sanções de inelegibilidade”208. 

 

O suporte legal está no artigo 22 da Lei Complementar 

nº 64/1990. Trata-se de ações que visam combater os abusos do poder 

econômico ou político, praticados por candidatos, cabos eleitorais, 

simpatizantes e pessoas em geral, desde que exista um nexo de 

causalidade entre as condutas e a ilicitude eleitoral e esteja 

demonstrada uma ação capaz de acarretar uma desigualdade na disputa 

das campanhas eleitorais. 

 

Nestas ações, que também levam em consideração a 

interpretação sistêmica que deve ser dada aos artigo 14, §9° da 

Constituição Federal e aos artigos 237 e 262, I do Código Eleitoral, todos 

visando a preservação da lisura e da normalidade no procedimento 

eleitoral, procura-se afastar a influência do poder econômico ou do 

abuso do exercício do cargo, função ou emprego na administração direta 

ou indireta. 

 

São sujeitos ativos para propor representação os 

partidos políticos, as coligações, os candidatos e o Mistério Público. No 

polo passivo encontra-se o candidato. Para que se caracterize o abuso 

de poder econômico ou político é necessária a prova da gravidade do 

fato. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral determina que não é 

necessário provar-se o nexo de causalidade entre a conduta comissiva 

do abuso e o vício do pleito eleitoral.  

 

                                                           
208 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. Op. cit., p. 342. 
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A inelegibilidade – e respectiva impugnação – de que 

trata essa alínea em sua segunda parte, diz respeito a qualquer outra 

eleição que venha a se realizar dentro dos oito anos subsequentes à 

eleição em cuja campanha se verificou o ilícito (o uso indevido, desvio 

ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou a utilização 

indevida de veículos ou meios de comunicação social).209 

 

Quanto ao sentido de “representação” contido na alínea 

“d”, dada a incapacidade de se discutir, em sede de Recurso Contra e 

Expedição de Diploma e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, a 

condição de elegibilidade do representado, vê-se que a norma foi 

editada em sentido estrito, qual seja, a ação prevista no caput do artigo 

22 da Lei Complementar nº 64/1990.  

 

Em igual maneira, quando realizada a leitura da alínea j 

do mesmo artigo, percebe-se, conforme JOSÉ JAIRO GOMES, a 

restrição da sua eficácia ao mencionado artigo 22 “é que, apesar do 

emprego de tal termo, a alínea d não abrange as representações 

previstas nos antigos 30-A (captação ou gastos ilícitos de recursos em 

campanha), 41-A (capitação ilícita de sufrágio) e 73 (conduta vedada), 

hipóteses previstas na alínea j”.  

 

Assim, no plano dos efeitos, há nítida separação entre 

“abuso de poder econômico e político” da alínea d e as suas hipóteses 

de abuso previstas na letra j. Nesta só haverá geração de inelegibilidade 

se houver cassação de registro ou diploma, não, porém, no caso de 

aplicação isolada de multa”210. 

 

                                                           
209 AMARAL, Roberto, CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Manual das Eleições. Rio de 

Janeiro: Forense. 1998. p. 249. 

 
210 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Op. cit., p. 174. 
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Nesse momento, é cabível uma pausa para constatar 

que a alínea “h” do mesmo artigo ora debatido também trata do abuso 

de poder político, sem que haja uma suposta repetição de condutas 

proibidas pelo mesmo diploma legal. A diferença principal entre ambas 

alíneas consiste na possibilidade de integrar o polo passivo de uma 

demanda não apenas os candidatos, mas terceiros que, mesmo na 

condição de não candidatos, tenham contribuído de modo consciente 

para a ocorrência do abuso de poder nas eleições. JOSÉ JAIRO 

GOMES211, de forma exemplificativa e didática, melhor explica  

Observa-se que a alínea h, do mesmo inciso e artigo também 
tem a vista de punir o abuso de poder político, mas, nesse 
caso, os autores são “detentores de cargo na administração 
pública direta, indireta ou fundacional” que, abusando de suas 
posições, beneficiam a si ou a terceiros no pleito eleitoral. 
Assim, por exemplo, se um Governador abusar do poder 
político que detém para beneficiar candidatura de outrem, 
este incorrerá na alínea d (na qualidade de beneficiário), ao 
passo que a conduta do Governador enquadrar-se-á na 
alínea h, além de configurar improbidade administrativa. 

 

Embora boa parte das inelegibilidades se destine a 

conter excessos de poder econômico e político, nesse artigo 1°, são 

quatro os dispositivos que tratam especificamente do tema: as alíneas d 

e h do inciso I, e as alíneas e e f do inciso II; o artigo 22, a seu turno, 

volta a ocupar-se do tema ao tratar da inelegibilidade por uso indevido, 

desvio, ou abuso do poder econômico ou do poder político, que designa 

como “poder de autoridade”212. 

Para a aplicação e entendimento desses dispositivos 

não se pode considerar a distinção conceitual e limítrofe entre abuso de 

poder e desvio de poder; tratam-se ambas de desvios de condutas que 

derivam em uso indevido do poder, que lesam o procedimento eleitoral e 

que são veementemente afastados pela legislação eleitoral. 

 

                                                           
211 Ibid.,  p. 173.  
 
212 AMARAL, Roberto, CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Manual das Eleições. Op. cit., p. 

407. 
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3. Inelegibilidade por abuso de poder político -  Artigo 1º, inciso I, 

alínea h da Lei Complementar nº 64/1990213 

 

É certo que mandatários de cargos públicos exerçam, 

dada a própria exposição que seus mandados lhes conferem, função 

destacada na sociedade. Conforme foi dito no item anterior, ANDRÉ 

RAMOS TAVARES214 considera o abuso de poder político como uma 

conduta irregular, praticada pelo agente público, em que há claro desvio 

de finalidade. Sob tal viés, a Constituição Federal é taxativa quanto a 

necessidade de se observar o interesse público, em detrimento de 

paixões pessoais, especialmente por meio da obediência aos princípios 

dispostos no artigo 37, notadamente o da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e probidade.  

 

Soma-se a essa exigência a previsão constitucional, por 

meio da redação do artigo 14, §9º, a fim de garantir a probidade 

administrativa, a moralidade para exercício de mandato 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 indireta215.  

                                                           
213  Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que 

beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem 

condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 

colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como 

para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 135, de 2010) 

 

214 TAVARES, André Ramos. Guia das Eleições. Op. cit., p. 17. 

215 “Artigo 14, § 9º -Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os 

prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade 

para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e 

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
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Um relevante julgado no sentido defendido pelo citado 

doutrinador, proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral está presente em  

 

REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2010. 
SENADOR. LEGITIMIDADE RECURSAL. MÉRITO. 
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
135/2010. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, d e h, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO. 
1. Partido integrante de coligação não possui legitimidade para 
atuar isoladamente no processo eleitoral, nos termos do art. 6º, 
§ 4º, da Lei nº 9.504/97. 
2. Não possui legitimidade para recorrer da decisão que 
deferiu o pedido de registro de candidatura a coligação que 
não o impugnou. Incide, pois, à espécie, o disposto na Súmula 
nº 11 do c. TSE: "No processo de registro de candidatos, o 
partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer 
da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria 
constitucional". 
3. Recurso interposto pelo Partido da Social Democracia 
Brasileira - PSDB e pela Coligação Tocantins Levado a Sério 
não conhecido. 
4. A coligação que não impugnou o pedido de registro de 
candidatura não pode ingressar no feito na qualidade de 
assistente, em razão do disposto na Súmula nº 11/TSE. 
Precedentes. 
5. Recurso interposto pelas Coligações Nova União do 
Tocantins e Frente Tocantins Levado a Sério não conhecido. 
6. A Lei Complementar nº 135/2010, que alterou a Lei 
Complementar nº 64/90, tem aplicação imediata aos pedidos 
de registro de candidatura das Eleições 2010, segundo 
entendimento firmado por esta c. Corte.  
7. A alínea d do art. 1º, I, da LC nº 64/90 refere-se apenas às 
"representações" julgadas procedentes pela Justiça Eleitoral, 
não incluindo, portanto, o recurso contra expedição de 
diploma. 
8. O art. 1º, I, h, da LC nº 64/90 refere-se a todos os detentores 
de cargo na Administração Pública, abrangendo, assim, os 
agentes públicos ocupantes de cargo eletivo. 
9. Considerando que o candidato recorrido Marcelo de 
Carvalho Miranda foi condenado definitivamente, por decisão 
unânime do c. TSE, em 12.8.2009, pela prática de abuso de 
poder político durante o exercício de mandato eletivo, incidem 
na espécie as causas de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, 
alíneas d e h da LC nº 64/90 com redação dada pela LC nº 
135/2010, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição na 
qual ele foi diplomado. 
10. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público 
Eleitoral provido para indeferir o registro de candidatura do 
recorrido ao pleito de 2010. 

                                                                                                                                                            
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)” 
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(TSE, Recurso Ordinário nº 60283/TO, Relator ALDIR 
GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR, PSESS - Publicado em 
Sessão, Data 16/11/2010) 
 

 

Como analisado no item anterior, a alínea h difere do 

conteúdo normativo previsto na alínea “d” no sentido de, no presente 

caso, as restrições atingirem, exclusivamente, os “detentores de cargos 

na administração pública direta, indireta ou fundacional”. JOSÉ JAIRO 

GOMES216 exemplifica valendo-se do caso em que um mandatário de 

cargo executivo que comete abusos com o intuito de eleger seu 

sucessor. Nesse caso, o comportamento do atual mandatário incorreria 

no previsto pela alínea h, sem prejuízo de ser responsabilizado por 

improbidade administrativa. Enquanto que o possível sucessor, mero 

afilhado político candidato ao cargo em disputa, será responsabilizado 

pelo conteúdo da alínea d, visto que beneficiário do comportamento 

proibido do governante. 

 

4.   Inelegibilidade por condenações por crimes eleitorais para os 

quais a lei comine pena privativa de liberdade – artigo 1º, inciso I, 

alínea e, 4, da Lei Complementar nº 64/1990217 

 

Sobre a conceituação dos crimes eleitorais não se 

encontra divergência ou dificuldade, restando pacífica a definição de 

crimes eleitorais são condutas descritas na legislação pátria como 

atentatórias à lisura, transparência, correta formação e desenvolvimento 

                                                           
216 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Op. cit., p. 176. 

217 Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após 

o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, 

de 2010) 

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 135, de 2010) 
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do processo eleitoral, que tem como resposta penal destinada a seus 

responsáveis a imposição da correspondente sanção penal, sem 

prejuízo da suspensão dos direitos políticos218. 

No mesmo sentido, JOSÉ JAIRO GOMES219 assinala 

que   

 

Crimes eleitorais consistem nas violações às normas de que 

disciplinam as diversas fases e operações eleitorais e 

resguardam valores ínsitos à liberdade do exercício do direito 

de sufrágio e autenticidade do processo eleitoral, em relação 

às quais a lei prevê a imposição de sanções de natureza 

penal. 

 

O bem jurídico tutelado, in casu, é a liberdade de 

exercício dos direitos políticos e autenticidade das eleições, de modo 

que se pretende resguardar o “interesse público de proteger a liberdade 

e a legitimidade do sufrágio, o exercício em suma dos direitos políticos, 

de modo a que os pleitos eleitorais sejam realizados dentro da mais 

completa regularidade e lisura”220. 

O Código Eleitoral, e a legislação eleitoral esparsa, não 

apresentam qualquer classificação quanto aos crimes eleitorais, que 

pode ser encontrada apenas a doutrina. Novamente, JOSÉ JAIRO 

GOMES221 apresenta relevante classificação  

pode o crime eleitoral ser puro ou acidental. Chama-se puro o 
crime eleitoral em que a conduta é assim descrita tão só na 
legislação eleitoral, não encontrando correspondente na 
legislação penal comum. Cite-se como exemplo o crime de 
boca de urna, previsto no art. 39, § 5º, II, da Lei nº 
9.504/19976. Já no crime eleitoral acidental, a conduta 
inquinada é tipificada como crime tanto na legislação eleitoral 
quanto na comum. Nesse caso, o delito será eleitoral apenas 
se o fato revestir-se de características ofensivas a bens 
jurídicos eleitorais. Vale notar, ainda, que a mera motivação 

                                                           
218 Definições mais profundas sobre a seara criminal foram tecidas quando discutido 

crimes comuns ensejadores de inelegibilidades, no capítulo anterior.  

219 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Op. cit., p. 26. 
220 Ibid., p. 26. 
221 Ibid., p. 20-21. 
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ou mesmo o contexto eleitoral em que a ação delituosa se 
realiza não faz com que um crime comum não eleitoral se 
torne eleitoral por acidente. Note-se que existem infrações 
não eleitorais que – para fins de persecução penal – se 
reúnem ao crime eleitoral em razão da ocorrência de conexão 
ou continência. Aqui já não se trata de crime eleitoral, mas de 
julgamento conjunto de infrações por força da vis atrativa 
exercida pelo juízo eleitoral, que puxa para sua esfera de 
competência o conhecimento e julgamento dos delitos 
envolvidos no evento. Todavia, equivocadamente se fala em 
“crime eleitoral por conexão. 

Segundo esse entendimento, seriam os crimes 
eleitorais: (i) crimes eleitorais concernentes à formação do corpo 
eleitoral; (ii) crimes eleitorais relativos à formação e ao funcionamento 
dos partidos políticos; (iii) crimes eleitorais em matéria de 
inelegibilidades; (iv) crimes eleitorais concernentes à propaganda 
eleitoral; (v) crimes eleitorais relativos à votação; (vi) crimes eleitorais 
pertinentes à garantia do resultado legítimo das eleições; (vii). crimes 
eleitorais relativos à organização e funcionamento dos serviços 
eleitorais; (viii). crimes contra a fé pública eleitoral. 

 

Por outro lado, JOEL JOSÉ CÂNDIDO222 classifica os 

crimes eleitorais conforme a objetividade jurídica das normas legais, da 

seguinte forma: (i) crimes contra a organização administrativa da Justiça 

Eleitoral – artigos 305, 306, 310, 311, 318 e 340, todos do Código 

Eleitoral; (ii) crimes contra o serviço da Justiça Eleitoral - artigos 289 a 

293, 296, 303, 304, 341 a 347; artigo 11 da Lei n° 6091/74; artigos 45, 

§§ 9° e 11; 47, § 4°; 68, § 2°; 71, § 3°; 114, parágrafo único e 120, § 5°, 

todos do Código Eleitoral; (iii) crimes contra a fé pública eleitoral - artigos 

313 a 316, 348 a 354; art.15 da Lei n° 6.996/82 e artigo 174, § 3°, do 

Código Eleitoral; (iv) crimes contra a propaganda eleitoral - artigos 323 a 

327; 330 a 332 e 334 a 337, todos do Código Eleitoral; (v) crimes contra 

o sigilo e o exercício de voto - artigos 295, 297 a 302, 307 a 309, 312, 

317, 339, art. 5° da Lei n° 7021/82; artigos 129, parágrafo único e 135, § 

5°, do Código Eleitoral; (vi) crimes contra os partidos políticos - artigos 

319 a 321 e 338 do Código Eleitoral e artigo 25 da Lei Complementar nº 

64/1990. 

Conforme descrito na fase introdutória do capítulo que 

tratou das inelegibilidades, não é do interesse desse trabalho discorrer, 

                                                           
222 CÂNDIDO, Joel José. Direito Eleitoral. Op. cit., p. 273. 
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isoladamente, sobre cada tipo penal ensejador de inelegibilidades 

contidos na lei da Ficha Limpa. Na verdade, é importante salientar que a 

condenação criminal, ainda que julgada pela Justiça Eleitoral, é 

ensejadora de inelegibilidades como nos demais casos previstos pela 

alínea e, julgados pela Justiça Comum.  

Mais uma vez, observa-se que a Lei Complementar nº 

135/2010 introduziu hipóteses de restrições à elegibilidade diversas, até 

mesmo dentro de uma mesma alínea. É impossível, por mais que se 

festeje o novo ordenamento, o qual constitui avanços importantes e 

necessários, não se furtar ao reconhecimento, quase que obrigatório, da 

má técnica legislativa empregada quando da elaboração do aludido 

diploma. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo da pesquisa e da escrita da dissertação, 

percebeu-se que há uma série de temas ainda abertos relativos às 

aquisição de inelegibilidade decorrente de condenações no exercício do 

mandato político-eleitoral.   

Algumas vezes, a investigação mostrou-se até 

extenuante, pois quanto mais se pesquisa, maiores são os desafios 

encontrados. Ficou bastante claro que a doutrina eleitoral no Brasil ainda 

não conseguiu tratar da imensidão de temas introduzidos pela Lei da 

Ficha Limpa.  

Sendo assim, a presente dissertação de mestrado, 

embora tenha feito um corte em seu campo de imersão, qual seja, as 

inelegibilidades adquiridas a partir do exercício inadequado dos 

mandatos eleitovos, sob o prisma da boa governança, promoveu 

reflexões relevantes ao tema proposto. Entretanto, salienta-se que não 

são terminativas, visto que a vivência dos Tribunais Eleitorais tem 

provado, diariamente, que, em matéria eleitoral, existem muito mais 

questões abertas do que temas profundamente amadurecidos.  

A inelegibilidade adquirida a partir da rejeição de contas 

públicas por parte dos Tribunais de Contas, órgãos não pertencentes ao 

Poder Judiciário, a quem a nova legislação eleitoral ofereceu-lhes a 

faculdade de decidir se determinada conduta configura-se como ato 

doloso de improbidade administrativa representa uma involução para as 

Ciências Jurídicas, pois viola o postulado do juiz natural e a 

inafastabilidade da Justiça para aferir a ocorrência de condutas de 

natureza dolosa. Permitir que um órgão de natureza administrativa, 

auxiliar do Poder Legislativo, goze da faculdade de proferir que 

determinado ato de gestão configura-se doloso de improbidade 

administrativa é usurpação da competência jurisdicional e representa 

atividade temerária ao Estado Democrático de Direito. 
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Sobre as condenações de natureza parlamentar, 

verificou-se a escassez que o tema, ao longo das últimas décadas, foi 

debatido pela doutrina. Enquanto houver uma zona nebulosa entre o que 

se pode entender exatamente por decoro parlamentar e quais são as 

condutas tipificadoras de sua quebra, certamente tal instituto continuará 

flutuante ao sabor das forças políticas dominadoras do momento 

histórico vivido. Enquanto guarda-chuva que tudo prevê, qualquer 

conduta poderá ser enquadrada como não condizente com o prestígio 

do cargo de parlamentar, o que, em última análise, vulgariza o instituto.  

Quanto às condenações de natureza civil e criminal que 

impedem que determinado mandatário possa ser reconduzido a cargos 

políticos futuros, percebe-se que duas vertentes, igualmente 

importantes, foram trazidas pela Lei da Ficha Limpa. 

A primeira defende a sociedade como um todo e 

consagra o princípio do direito à boa governança, fator que impõe que 

gestores não zelosos com o trato da coisa pública sejam expelidos da 

nobre atividade política. Trata-se da defesa da sociedade levada às 

últimas consequências, em detrimento do direito individual de lançar-se 

como candidato a um cargo público e submeter seu nome ao voto 

popular.  

O segundo, sob uma perspectiva oposta, sinaliza uma 

tendência nacional, ou pelo menos de grupos importantes da sociedade 

civil organizada, a exemplo das entidades que colheram assinaturas 

para que o projeto de Lei da Ficha Limpa fosse levada ao Congresso 

Nacional por meio da iniciativa popular, de que o Estado e a Lei devem, 

sempre mais, conduzir o cidadão e os próprios rumos da cidadania 

indicando-lhes até quem a sociedade pode votar e quem lhes são 

negados esse direito. Percebe-se uma interferência substancial à 

liberdade de opinião e de pensamento, pois o Estado absorve para si o 

juízo valorativo sobre se determinado político merece ou não 

permanecer elegível. O autor desse trabalho conclui, após reflexões 

profundas, que é imperativo que se tenha cautela no tolhimento da 
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elegibilidade. Adotando estratégias já conhecidas na seara criminal sob 

a nomenclatura de “Direito Penal do Inimigo”, a Democracia corre o risco 

de, a pretexto de evoluir, chegar, ao cabo de alguns anos, ao exato 

oposto.  

A esse respeito, é temerária a judicialização da política e 

a utilização da Legislação Eleitoral para cercear cada vez mais o direito 

à elegibilidade, especialmente se for considerado que a atual fase 

democrática brasileira é recente e foi inaugurada há menos de três 

décadas, com o advento da Constituição Federal de 1988, após mais de 

duas décadas de Ditadura Militar. Um certo fetiche por penas cada vez 

maiores, condenações exemplares e constante tipificação de condutas, 

como ocorre no Direito Penal, em vez de proteger a Democracia, poderia 

sufocá-la. Assim como o aumento das penas e a criação de novas 

modalidades de crimes não resolvem, por si só, o problema do aumento 

da criminalidade nacional, a fria imposição de novas regras à 

elegibilidade, sem que haja profundas e decantadas reflexões para isso, 

não tornarão o Brasil um país menos corrupto.  
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