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RESUMO 

 

 

A probidade administrativa é exigência constitucional para a administração pública, podendo a 

sua falta causar ao agente público responsável diversos tipos de sanção, até mesmo a perda ou 

suspensão dos direitos políticos. O presente trabalho visa apresentar os meandros da 

improbidade administrativa, trazer seus princípios, suas imposições e penalidades, bem como 

analisar as condições de configuração da inelegibilidade constitucional e infralegal  para a 

compreensão dos seus reflexos nos Tribunais de Regionais Eleitorais, tal qual se destaca a 

concepção da cumulatividade entre os requisitos de dano ao erário e enriquecimento ilícito para 

a configuração de inelegibilidade aos candidatos, permeando também as teses dos Tribunais 

Superiores a respeito da configuração do enriquecimento ilícito. 

 

Palavras-Chave: Dano ao Erário. Enriquecimento Ilícito. Improbidade Administrativa. 

Inelegibilidade. Lei Complementar nº 64/90. Lei nº 8429/92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Administrative probity is a constitutional requirement for public administration, and its absence 

may cause the responsible public agent several types of sanctions, even the loss or suspension 

of political rights. This study aims to present the intricacies of administrative improbity, its 

principles, its impositions and penalties, as well as to analyze the conditions for the 

configuration of constitutional and infra-legal ineligibility for the understanding of its 

consequences in the Electoral Courts, such as the conception of cumulativeness between the 

requirements of damage to the treasury and illicit enrichment for the configuration of 

ineligibility for candidates, also permeating the theses of the Superior Courts regarding the 

concept and configuration of illicit enrichment. 

 

Key-words: Administrative improbity. Damage to the treasury. Illicit Enrichment. Ineligibility.  

Law 8429/92. LC nº 64/90. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135 de 2010) buscando traduzir os 

princípios constitucionais da administração pública, apresentou uma significativa mudança a 

Lei Complementar nº 64 de 1990, a lei das inelegibilidades, ampliando o seu rol de condutas 

configuradoras de  inelegibilidades, dentre elas, a improbidade administrativa.  

Ocorre que, ao determinar os requisitos indispensáveis para caracterizar a improbidade 

previu expressamente a cumulação de condenações por atos que causam dano ao erário e 

enriquecimento ilícito.  

Desde a publicação da lei nº 135/2010, a necessidade da cumulatividade é alvo de 

polêmica doutrinária. O presente trabalho visa através do método dedutivo, apresentar 

caracteristicas gerais da improbidade administrativa e da inelegibilidade, através da pesquisa 

doutrinária, para analisar a como se apresentam atualmente as teses doutrinárias e 

jurisprudenciais sobre a cumulatividade do enriquecimento ilícito e do dano ao erário.  

Para melhor compreensão do tema, o presente trabalho foi dividido em três capítulos. 

Primeiramente serão analisadas as características essenciais da improbidade administrativa, a 

abordagem inovadora trazida pela inclusão do art. 37 no texto constitucional, determinando 

princípios que devem reger a toda a Administração Pública, bem como aspectos que retratam a 

improbidade administrativa. 

Superada a análise constitucional, ainda no primeiro capítulo são apresentadas todas as 

características configuradoras da improbidade, ou seja, o contexto de criação da lei de 

improbidade administrativa, modalidades de improbidade, suas sanções e os sujeitos ativos e 

passivos legitimados.  

Outro tema central do presente trabalho é a inelegibilidade, trazida no segundo capítulo 

em comento. Para compreender a inelegibilidade, é preciso primeiramente analisar quais 

condições são impostas para que o cidadão possa adquirir a elegibilidade. Nesse sentido, o 

segundo capítulo aponta as condições de elegibilidade, para que seja possível conceituar a 

inelegibilidade e suas modalidades, bem como os atos que configuram a elegibilidade, sejam 

eles constitucionais ou legais, presente na Lei Complementar nº 64/90. 

Por fim, apresentadas a improbidade e a inelegibilidade, o terceiro capítulo aponta quais 

os reflexos que ambas possuem nos tribunais eleitorais. Dessa forma, são trazidos os requisitos 

apresentados pela Lei nº 64/90 para configuração de inelegibilidade por ato de improbidade 

administrativa e questões jurisprudenciais a respeito do tema, como a definição do 

entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre a cumulatividade ou não dos atos 
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de enriquecimento ilícito e dano ao erário e reflexões sobre aspectos jurisprudenciais 

importantes a respeito do enriquecimento ilícito de terceiro e enriquecimento ilícito presumido. 
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CAPÍTULO I -DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E OS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Para a análise do tema do presente trabalho, é necessário primeiramente compreender a 

improbidade administrativa e todas as suas características. Desse modo, o referido capítulo 

apresenta primeiramente qual são as indicações constitucionais a respeito da improbidade 

administrativa, bem como a evolução histórica da legislação brasileira que culminou no 

surgimento da Lei nº 8429/92, a Lei da Improbidade Administrativa, para entender quais são as 

características principais da improbidade, bem como quais atos a determinam, além da 

exposição das sanções previstas ao agente público ou político que cometem as referentes 

condutas.  

 

1.1 Os princípios Constitucionais da Administração Pública e os Aspectos traçados pela 

Constituição para a Improbidade Administrativa 

 

Os principios para José Cretella Júnior appud Maria Sylvia Zanella di Pietro são: 

"Princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam 

todas as estruturações subsequentes. Princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência.”  (DI 

PIETRO, 2020) 

A Constituição Brasileira de 1988 inovou ao prever cinco princípios que deverão reger 

todos os atos da Administração Pública, elencados no artigo 37, caput, da referida Carta 

Magna: 

 
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...) 

(BRASIL, 1988) 

 

Os princípios constitucionais poderão também ser chamados de princípios expressos e 

revelam as diretrizes fundamentais da Administração, de modo que para ser válida a conduta, 

deverá estar de acordo com os mesmos.(CARVALHO FILHO,2020)  

O primeiro princípio apresentado é o da Legalidade, considerado é o antídoto natural do 

poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a ideia de soberania popular e exaltação 

à cidadania.  

O princípio da Legalidade surge com o Estado de Direito, contudo, sua interpretação 

deve ser feita de modos distintos para a Administração e o particular. Enquanto nas relações 
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particulares a legalidade é regida de acordo com a autonomia da vontade, para  Administração 

Pública a legalidade deverá ser considerada estrita, pois está diretamente vinculada às 

permissões normativas, ou seja, a atividade do agente público deverá ser restrita ao que está 

cas 

A impessoalidade por sua vez poderá ser considerada a concretização do interesse 

público, objetivando a igualdade com que a Administração deverá tratar a todos. Entende-se 

então o princípio da impessoalidade como aquele que se encontra por vezes no campo de 

incidência dos princípios da igualdade e legalidade, não raramente definido também como 

princípio da finalidade administrativa. (MORAES, 2020) 

A moralidade administrativa é o ponto de partida do presente estudo, já que esta 

principalmente deverá nortear a atuação do agente público. Ao analisar a moralidade, Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro aborda as suas relações com o princípio da legalidade e defende a 

posição de que os dois princípios são autônomos, não sendo a moralidade apenas um ramo da 

legalidade. Nesse sentido: 

 
É evidente que, a partir do momento em que o desvio de poder foi considerado como 

ato ilegal e não apenas imoral, a moralidade administrativa teve seu campo reduzido; 

o que não impede, diante do direito positivo brasileiro, o reconhecimento de sua 

existência como princípio autônomo.( DI PIETRO, 2020, p.187) 

 

O princípio da publicidade atende duas vertentes da Administração Pública, já que por 

meio da ampla publicidade se atinge a transparência dos atos administrativos e se assegura o 

direito de acesso de toda sociedade aos atos administrativos, cumprindo a determinação do art. 

5º, XXXIII da Constituição Federal. (TAVARES, 2020) 

A emenda constitucional nº 19/98 inseriu a eficiência como princípio no art. 37 da Carta 

Magna, para que esta possa também ser obrigatoriamente vinculada às atividades da 

Administração Pública. A eficiência possui um caráter econômico, orientando o agente público 

a conseguir melhores resultados ao menor custo possível, com o melhor emprego dos recursos 

e meios que a administração possui para atender as necessidades coletivas em regime de 

igualdade na sociedade. (SILVA, 2016) 

Após a análise dos princípios expressamente incluídos na Constituição, faz-se 

necessário abordar a improbidade administrativa segundo a Carta Constitucional e os aspectos 

traçados a ela na referida Lei Maior. 

Embora a Constituição Federal cite por diversas vezes em seu texto, ela não aborda 

explicitamente o conceito de improbidade administrativa. Dessa forma, a definição doutrinária 

é imperativa para o entendimento deste instituto. 
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Os autores Rafael Carvalho Rezende Oliveira e Daniel Amorim de Assumpção Neves 

definem improbidade administrativa como: 

 
O termo pode ser compreendido como o ato ilícito, praticado por agente público ou 

terceiro, geralmente de forma dolosa, contra as entidades públicas e privadas, gestoras 

de recursos públicos, capaz de acarretar enriquecimento ilícito, lesão ao erário, 

concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários, bem como 

violação aos princípios que regem a Administração Pública. (NEVES ;OLIVEIRA, 

2020, p.30) 

 

No mesmo sentido, a autora Odete Medauar : 

 

 A improbidade administrativa tem um sentido forte de conduta que lese o erário 

público, que importe em enriquecimento ilícito ou proveito próprio ou de outrem no 

exercício de mandato, cargo, função, emprego público, (...) (MEDAUAR, 2018, 

p.120) 

 

 

Em razão da  defesa da moralidade, a Constituição Federal apresenta aspectos 

sancionatórios à improbidade administrativa, conforme o art. 37, § 4º da Carta Magna:  

 
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.” (BRASIL, 

1988) 

 

 

Para Alexandre Mazza (2016) trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, 

cuja aplicabilidade só passou a existir após a promulgação da Lei de Improbidade 

Administrativa, a lei nº 8429/92. O referido autor também defende que a probidade, o oposto 

da improbidade, é um sub princípio da moralidade administrativa exigida no caput do artigo 37 

da Carta Constitucional.  

Em sentido oposto, Rafael Carvalho Rezende Oliveira e Daniel Amorim de Assumpção 

Neves: 

 

Diverge a doutrina a respeito da definição da (im)probidade administrativa. Alguns 

autores sustentam que a probidade é um subprincípio da moralidade administrativa. 

Outros defendem que a moralidade é princípio constitucional e que a improbidade 

resulta da violação deste princípio. 

Entendemos que, no Direito positivo, a improbidade administrativa não se confunde 

com a imoralidade administrativa. O conceito normativo de improbidade 

administrativa é mais amplo que aquele mencionado no léxico. A imoralidade acarreta 

improbidade, mas a recíproca não é verdadeira. Vale dizer: nem todo ato de 

improbidade significa violação ao princípio da moralidade. (NEVES ;OLIVEIRA, 

2020, p.28) 
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A Carta Constitucional apresenta também aspectos relevantes à improbidade 

administrativa em seus artigos 14,§ 9º, 15, V e 85, V, tais quais respectivamente a necessidade 

de lei complementar para fixar outros casos de inelegibilidade e os prazos para sua cessação, a 

admissão de perda e direitos políticos nos casos de improbidade administrativa e a definição de 

crime de responsabilidade do Presidente da República os atos que atentem contra a probidade 

na Administração. 

 

1.2 Da Necessidade da Lei de Improbidade Administrativa no Brasil e seu Contexto 

Histórico  

 

A Constituição Federal de 1988 inovou ao trazer um capítulo exclusivo para a 

Administração Pública. Não obstante, embora fosse de grande importância a Constituição ao 

apresentar normas de eficácia limitada indicar a necessidade de uma legislação específica para 

a improbidade administrativa, existem antecedentes normativos que previam o combate aos 

atos de má gerência à administração por agentes públicos.  

Os autores Rafael Carvalho Rezende Oliveira e Daniel Amorim de Assumpção Neves, 

nessa perspectiva: 

 
A preocupação com a probidade administrativa no Brasil pode ser verificada pela 

diversidade de normas jurídicas que foram editadas ao longo do tempo (...) 

Em razão da pluralidade de repercussões dos atos de improbidade, que acarretam 

consequências nas esferas penal, política, cível e administrativa, o ordenamento prevê 

diversos procedimentos e sanções que podem – e devem – ser utilizados de forma 

harmoniosa, tendo em vista a necessidade de máxima efetividade das normas éticas. 

A preocupação com a probidade administrativa no Brasil pode ser verificada pela 

diversidade de normas jurídicas que foram editadas ao longo do tempo. (NEVES 

;OLIVEIRA, 2020, p.33) 

 

 

Portanto, merecem destaque os antecedentes normativos que culminaram na Lei de 

Improbidade Administrativa, ressaltando-se os dispositivos: Decreto Lei 3.240/41, a Lei 

3.164/57 e a Lei nº 3.502/1958. 

O Decreto Lei 3.240 de 1941 determina a possibilidade do sequestro de bens de pessoas 

indiciadas por crimes que resultem em prejuízo para a Fazenda Pública, podendo atingir 

terceiros desde que tenham agido com culpa grave ou dolo. Importante salientar que este 

Decreto determina a perda dos bens como efeito da condenação penal, não podendo ser 

realizado caso haja extinção da ação ou absolvição do réu. (DI PIETRO, 2020). 

A autora Odete Medauar, em sua obra “Direito Administrativo Moderno” ressalta 
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também a existência da Lei nº 1079/50, que indicava a improbidade como crime de 

responsabilidade em que poderão responder o Presidente da República, Ministros de Estado, 

Governadores e Secretários Estaduais. (MEDAUAR, 2016). 

A Constituição de 1946 apresentava dispositivo de eficácia limitada a respeito do 

sequestro e perda de bens em casos de enriquecimento ilícito por influência, abuso de cargo ou 

função pública ou emprego em entidade autárquica.  

Em razão desta Carta Constitucional foi promulgada a Lei nº 3.164/57, que ficou 

conhecida como Lei Pitombo-Godói Ilha, que tinha como preocupação central trazer sanções 

ao servidor público que praticasse o enriquecimento ilícito em desfavor da administração 

pública.  

Rafael Carvalho Rezende Oliveira e Daniel Amorim de Assumpção Neves evidenciam 

que no mesmo dispositivo legal:  

 
Com o objetivo de democratizar o controle repressivo da improbidade administrativa, 

o art. 1.o, § 2.o, da Lei 3.164/1957 reconhecia legitimidade ativa para propositura da 

ação de improbidade ao Ministério Público e a qualquer pessoa do povo, neste último 

caso, consubstanciando verdadeira “ação popular de improbidade administrativa”, 

que não foi repetida na atual Lei 8.429/1992. (NEVES;OLIVEIRA, 2020) 

 

Já a Lei Bilac Pinto, como ficou conhecida a Lei nº 3.502 de 1958 também foi editada 

para complementar o que a Constituição de 1946 determinou a respeito do enriquecimento 

ilícito. A lei possuía sanções semelhantes à analisada anteriormente, que continuava em vigor, 

diferenciando-se ao estender o conceito de servidor público e apresentando rol exemplificativo 

de atos que importam em enriquecimento ilícito. Cumpre dizer que ambas leis só foram 

revogadas com o advento da Lei nº 8429/92. (NEVES;OLIVEIRA, 2020) 

 

1.3 Dos Elementos Constitutivos do Ato de Improbidade Administrativa 

Para a configuração de um ato de improbidade administrativa que acarretará nas sanções 

previstas pela Lei nº 8429/92 ou no art. 37, 4º da Lei Maior, deverão estar presentes  requisitos 

determinantes, são eles: sujeitos ativo e passivo, ocorrência de ato previsto em lei e elemento 

subjetivo. 

O sujeito ativo nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho pode ser definido como: 

 
Denomina-se de sujeito ativo aquele que pratica o ato de improbidade, concorre para 

sua prática ou dele extrai vantagens indevidas. É o autor ímprobo da conduta. Em 

alguns casos, não pratica o ato em si, mas oferece sua colaboração, ciente da 

desonestidade do comportamento. Em outros, obtém benefícios do ato de 

improbidade, muito embora sabedor de sua origem escusa. (CARVALHO FILHO, 
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2020,p.1887) 

 

 

Os artigos 1º e 2º da Lei nº 8.429/92 determinam que serão sujeitos ativos: 

 

Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou 

não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário 

haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da 

receita anual, serão punidos na forma desta lei.  

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, 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. (BRASIL,1992). 
 

O sujeito passivo, por sua vez, é a pessoa jurídica que sofre com a ação determinada 

como improbidade administrativa. O artigo 1º da Lei nº 8429/92 determina contra quem poderá 

ser praticado o ato de improbidade, citando: a administração direta, indireta, fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, Territórios, 

empresas incorporadas ao patrimônio público ou entidade que tenha mais de 50% do patrimônio 

ou receita anual custeadas pela administração pública.  (CARVALHO FILHO, 2020). 

A ocorrência de ato danoso a Administração definido em lei é também requisito para a 

caracterização da improbidade administrativa. Para conceituar o ato danoso, primeiramente é 

importante diferenciá-lo do ato administrativo propriamente dito. Segundo a  autora Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro: 

 
Embora a lei fale em ato de improbidade, tem‑se que entender que o vocábulo ato não 

é utilizado, nesses dispositivos, no sentido de ato administrativo. O ato de 

improbidade pode corresponder a um ato administrativo, a uma omissão, a uma 

conduta. 

Esse ato tem que ser praticado no exercício de função pública,considerada a expressão 

em seu sentido mais amplo, de modo que abranja as três funções do Estado; mesmo 

quando praticado por terceiro, que não se enquadre no conceito de agente público, o 

ato tem que ter algum reflexo sobre uma função pública exercida por agente público. 

Difícil conceber ato de improbidade praticado por terceiro que não esteja em relação 

de cumplicidade com agente público. (DI PIETRO,2020,p.1851) 

 

A Lei de Improbidade Administrativa apresenta em seus artigos um rol exemplificativo 

de condutas danosas que serão consideradas para a concepção de improbidade, e poderão ser 

divididas em 4 tipos: condutas que importem em dano ao erário, condutas que causam  

enriquecimento ilícito, que atentam contra os princípios da administração pública e condutas 

que decorrem de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário.  

Por fim, é necessário analisar o elemento subjetivo para a descrição do ato de 
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improbidade administrativa. É pacificado o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que 

não há responsabilidade objetiva na Lei nº 8429/92, podendo ser citado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 414.697.  (2010,STJ – Resp: 414697 RO 

2002/0016729-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN)  

Na compreensão de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

O enquadramento na lei de improbidade exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. 

Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou 

dolo, se houve um mínimo de má‑fé que revele realmente a presença de um 

comportamento desonesto. 

(...) 

No caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais 

relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de assegurar 

a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da Administração Pública. Sem um 

mínimo de má‑fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como 

a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública.(DI PIETRO, 

2020,p.1856) 

 

 

A lei nº 8429/92 ao determinar suas condutas que configuram a improbidade, apresenta 

também modalidades de elementos subjetivos em que o sujeito passivo poderá incorrer. Dentre 

elas, apenas no 10º artigo, em que determinam os atos que causem dano ao erário, é prevista a 

modalidade culposa, admitindo apenas o dolo as demais condutas que configuram improbidade 

administrativa. 

Para a determinação do ato que atente contra os princípios da Administração Pública, o 

autor Alexandre Mazza cita: 

 
Nos casos do art. 11 da LIA,  a Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de 

que o elemento subjetivo necessário para caracterizar a improbidade é o dolo genérico 

(podendo consistir em simples má-fé), sendo desnecessária a presença do dolo      
específico consistente na comprovação da intenção do agente (Resp 951.389). 

(MAZZA,2019,p.1358) 

 

Desta forma, apresentados os quatro elementos indispensáveis para a caracterização da 

improbidade administrativa, faz-se necessário a análise das condutas presentes na legislação 

brasileira que configuram a improbidade administrativa.   

 

1.4 Dos Atos que Configuram a Improbidade Administrativa de acordo com a Lei  nº 

8429/92 

 

Ante o exposto no tópico anterior, a Lei  8.429/92  apresenta um rol exemplificativo de 

artigos que configuram a Improbidade Administrativa. O dispositivo prevê quatro espécies de 
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conduta que importarão em improbidade, sendo elas: enriquecimento ilícito, dano ao erário, 

concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário e violação aos princípios 

da Administração. 

Nesse sentido, apresenta Rafael Carvalho Rezende Oliveira e Daniel Amorim de 

Assumpção Neves: 

 
Os atos de improbidade administrativa encontram-se tipificados nos arts. 

9.º(enriquecimento ilícito), 10 (dano ao erário), 10-A (concessão ou aplicação 

indevida de benefício financeiro ou tributário) e 11 (violação aos princípios da 

Administração) da Lei 8.429/1992. 

Além dos atos de improbidade mencionados na Lei de Improbidade Administrativa, é 

relevante notar a existência de tipificação de improbidade administrativa no art. 52 da 

Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), direcionada exclusivamente aos Prefeitos. 
(NEVES ;OLIVEIRA, 2020, p.116) 

 

A caracterização do rol como exemplificativo se deve ao fato de que outras legislações 

poderão criar espécies que configuram improbidade, conforme pode ser observado no artigo 52 

do Estatuto da Cidade, a  Lei nº 10.257/2001. 

Contudo, estarão expostos no presente trabalho apenas os atos que configuram a 

improbidade de acordo com a Lei nº 8429/92. O legislador determinou que ficariam expostos 

nos artigos 9,10, 10-A e 11 da referida lei as condutas genéricas que conceituam a improbidade 

e em seus incisos estariam presentes as condutas específicas, que são situações jurídicas 

exemplificadoras do que foi determinado no caput dos artigos citados acima. (CARVALHO 

FILHO, 2020, p.1897) 

O artigo 9º da referida lei apresenta os atos de improbidade que importam 

enriquecimento ilícito: 

 
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 

cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° 

desta lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 

vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 

permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 

entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 

permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por 

preço inferior ao valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 

material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores 

públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 
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V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar 

a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de 

contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de 

tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 

declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro 

serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 

mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta 

lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução 

do patrimônio ou à renda do agente público; 

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 

assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 

pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 

omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. (BRASIL,1992) 

 

O enriquecimento ilícito é, portanto, o recebimento de vantagem patrimonial indevida, 

quando o agente possuir função pública, independentemente de dano ao erário. Para que ocorra 

o enriquecimento de forma ilícita que configure a improbidade administrativa são necessários 

que atendam às seguintes condições: o recebimento da vantagem indevida independente de 

dano ao erário, dolo por parte do agente público ou terceiro e nexo causal entre a conduta e o 

agente que recebeu a vantagem indevida, devendo ressaltar que se a vantagem não foi efetivada, 

incorre o agente em ato que atente aos princípios da administração pública. (NEVES; 

OLIVEIRA, 2020). 

Para o autor Marino Pazzaglini Filho: 

 

Trata-se da modalidade mais grave e ignóbil de improbidade administrativa, pois 

contempla o comportamento torpe do agente público que desempenha funções públicas 

de sua atribuição de forma desonesta e imoral, ocupando o mais alto grau da escala da 

reprovabilidade. (PAZZAGLINI FILHO, 2018, p. 53) 

 

Os atos que importam em dano ao erário estão previstos no art. 10 da Lei nº 8429/92 e 

para o autor José dos Santos Carvalho Filho o termo erário merece destaque: 

 

Numa interpretação sistemática da lei, deve considerar-se que o termo erário, 

constante da tipologia do art. 10, não foi usado em seu sentido estrito, ou sentido 

objetivo – o montante de recursos financeiros de uma pessoa pública (o tesouro). O 

sentido adotado foi o subjetivo, em ordem a indicar as pessoas jurídicas aludidas no 

art. 1º. Anote-se, ainda, que o sentido de patrimônio na expressão perda patrimonial 

tem ampla densidade, a mesma que provém da expressão patrimônio público.428 Vai, 

portanto, muito além do patrimônio econômico-financeiro, embora se reconheça que 
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este é o mais usualmente passível de violações.(CARVALHO FILHO. 2020,p.1889) 

 

Já os autores Rafael Carvalho Rezende Oliveira e Daniel Amorim de Assumpção Neves) 

analisam a importante diferenciação entre erário e patrimônio público, conforme: 

 
O art. 10 da Lei 8.429/1992 exige a ocorrência da “lesão ao erário” para configuração 

da improbidade administrativa. 

É oportuno registrar que as expressões ''erário” e''patrimônio público” não se 

confundem. A expressão “erário”, no caso, compreende os recursos financeiros 

provenientes dos cofres públicos da Administração Pública direta e indireta, bem 

como aqueles destinados pelo Estado às demais entidades mencionadas no art. 1.º da 

LIA. Diferentemente, o vocábulo “patrimônio público” possui conotação mais ampla 

e compreende não apenas os bens e interesses econômicos, mas também aqueles com 

conteúdo não econômico. (NEVES ;OLIVEIRA, 2020, p.127) 

 

 

Importante ressaltar que de acordo com o art.10 da LIA, as condutas que configuram o 

dano ao erário poderão ser comissivas ou omissivas, bem como é possível neste tipo de ato a 

configuração do elemento subjetivo culpa. Ademais, é necessária a comprovação do dano 

ocorrido para que o agente incorra em improbidade administrativa. (MAZZA, 2019) 

A Lei Complementar nº 157 de 2016 determinou a inclusão do artigo 10-A na Lei de 

Improbidade Administrativa, criando o novo tipo configurador de improbidade, a dos atos 

decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. De acordo 

com esta norma:  

 
Art. 10-A.  Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão 

para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que 

dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 

2003. (BRASIL,2016) 

 

Esta norma consagrou o ato de improbidade sobre a aplicação ou manutenção de 

benefício tributário contrário à lei que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS), configurando a improbidade administrativa nas seguintes hipóteses: fixação de 

alíquota mínima do ISS em patamar inferior a dois por cento e concessão ou isenção de 

benefício fiscal relativos ao mesmo imposto que resulte em carga tributária menor do que a 

decorrente da alíquota mínima de dois por cento.  

A criação deste tipo ocorreu para evitar que ocorram Guerras Fiscais entre Estados ou 

Municípios, podendo inferir desta maneira que ela se destina aos agentes públicos próprios, 

entretanto, nada impede que que ela seja também aplicada à terceiros que se beneficiem direta 

ou indiretamente do ato. (NEVES;OLIVEIRA, 2020) 

Por fim, a Lei nº 8429/92 apontou que condutas que violem os princípios da 
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Administração Pública importarão em improbidade administrativa.  Os autores  Rafael 

Carvalho Rezende Oliveira e Daniel Amorim de Assumpção Neves dispõem  em sua obra: 

 
É fácil notar a importância dos princípios jurídicos na atualidade, especialmente pelo 

reconhecimento de sua força normativa e vinculante no âmbito das relações públicas 

e privadas. Ressalte-se que restará configurada a improbidade administrativa na 

hipótese de violação a todo e qualquer princípio, expresso ou implícito, (grifo 

nosso) aplicável à Administração Pública. (NEVES ;OLIVEIRA, 2020, p.138) 

 

 

Dessa maneira, é possível inferir que não só incorrerá em improbidade administrativa o 

agente que frustrar apenas os princípios constitucionais. Todo e qualquer princípio da 

Administração que for violado por agente público que agir com dolo em condutas comissivas 

ou omissivas responderão de acordo com a Lei nº 8429/92. 

 

1.5 As Sanções Aplicáveis aos Agentes Públicos  

 

A Constituição Federal de 1988 previu em seu art. 37, §4º que:  

 
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: 

 § 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. 

(BRASIL, 1988) 

 

 

Com este dispositivo, o legislador constituinte determinou medidas cabíveis ao agente 

público caso  praticasse atos de improbidade administrativa, indicando a necessidade de ser 

editada lei para que fossem previstas as formas e gradações sancionatórias. Portanto, é possível 

perceber a inexistência de inconstitucionalidade da Lei nº 8429/92, pois a Carta Magna não fez 

limitação às medidas que seriam cabíveis aos agentes públicos que praticarem atos de 

improbidade administrativa. (CARVALHO FILHO, 2020) 

A lei de Improbidade Administrativa prevê em seu artigo 12 as sanções cabíveis ao 

agente público, sendo elas:  

Nos atos em que importam enriquecimento ilícito,estará o agente sujeito a perder os 

bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil 

até três vezes maior do valor que foi acrescido ao patrimônio do agente ou proibição de contratar 

com o poder público, perda de benefícios fiscais até mesmo da pessoa jurídica em que o agente 
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que cometeu o ato seja sócio majoritário por até dez anos.  

Os agentes que cometeram atos que importam em dano ao erário poderão responder pelo 

ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu 

patrimônio, perda da função política, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos , 

pagamento de multa até duas vezes maior do que o valor do dano praticado proibição de 

contratar com o poder público, perda de benefícios fiscais até mesmo da pessoa jurídica em que 

o agente que cometeu o ato seja sócio majoritário por até cinco anos.  

Dos atos que atentam contra a Administração Pública, são previstas sanções de perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de três  a cinco anos, pagamento de multa civil 

até cem vezes maior do que o salário do servidor que cometeu o ato ou proibição de contratar 

com o poder público, perda de benefícios fiscais até mesmo da pessoa jurídica em que o agente 

que cometeu o ato seja sócio majoritário por até três anos.  

Caso o agente tenha cometido ato de improbidade a respeito da aplicação ou manutenção 

de benefício tributário contrário à lei que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, poderá ter perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito 

anos e multa civil até três vezes maior do que o valor do benefício concedido.  

Portanto, ao analisar as sanções possíveis a cada ato, é possível perceber que existe uma 

gradação na tipificação das sanções, estando as mais gravosas no primeiro inciso que versa 

sobre o enriquecimento ilícito e as menos gravosas referentes aos atos que atentem contra os 

princípios da Administração Pública. Ademais, poderá também ser o agente responsabilizado 

em dois ou mais tipos de sanção de forma cumulativa. (DI PIETRO, 2020). 

Insta salientar que existe a possibilidade de ocorrerem sanções em ações em três 

instâncias: cível, penal e administrativa. Nos ensinamentos de Maria Sylvia Zanello Di Pietro: 

 
Consoante já assinalado, os atos de improbidade estão definidos nos artigos 9º, 10 e 

11 da Lei nº 8.429/92, com alterações introduzidas pela Lei nº 13.019, de 31‑7‑14. 

Muitos deles podem corresponder a crimes definidos na legislação penal e a infrações 

administrativas definidas nos Estatutos dos Servidores Públicos. Nesse caso, nada 

impede a instauração de processos nas três instâncias, administrativa, civil e criminal 

A primeira vai apurar o ilícito administrativo segundo as normas estabelecidas no 

Estatuto funcional; a segunda vai apurar a improbidade administrativa e aplicar as 

sanções previstas na Lei nº 8.429/92; e a terceira vai apurar o ilícito penal segundo as 

normas do Código de Processo Penal. (DI PIETRO, p.1839) 

 

No mesmo sentido, leciona Marino Pazzaglini Filho:  

 
De se ver, inicialmente, que nenhuma das sanções nomeadas no art. 12 da LIA é de 

índole criminal. Aliás, nesse ponto, a norma constitucional mencionada é categórica: 

“sem prejuízo da ação penal cabível”. E o caput do art. 12 da LIA enfatiza: 

“Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
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cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a 

gravidade do fato: (...)” 

As medidas punitivas arroladas na norma citada são de natureza política, político-

administrativa, administrativa e civil: política: suspensão dos direitos políticos; 

político-administrativa: 

perda da função pública; administrativa: proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; civil: multa civil; 

ressarcimento integral do dano; perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio (PAZZAGLINI FILHO, 2018, p. 138) 

 

 

Diante do exposto, apresentaram-se as caracteristicas que configuram as sanções 

aplicáveis aos agentes políticos que incorram nas modalidades de improbidade 

administrativa.Portanto, urge a necessidade de analisar as características da inelegibilidade, 

outro ponto determinante para a compreensão do referido trabalho. 
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CAPÍTULO II - DOS CRITÉRIOS PARA A ELEGIBILIDADE E A CONFIGURAÇÃO 

DA INELEGIBILIDADE 

A compreensão da inelegibilidade é imprescindível para o referido estudo. Entretanto, 

para que seja possível entender o que é a inelegibilidade e quais hipóteses a configuram, 

primeiramente é necessário apontar quais são as condições de elegibilidade determinadas pela 

Constituição Federal. Nesse sentido, apresenta o segundo capítulo a caracterização da 

elegibilidade e as condições para a sua ocorrência e as características da inelegibilidade, 

constitucionais ou infralegais bem como as hipóteses que as determinam.   

 

2.1 A Caracterização da Elegibilidade e Condições Constitucionais para a sua ocorrência 

Para entender o conceito de elegibilidade, primeiro devem ser abordadas as 

características da capacidade eleitoral em suas modalidades passiva e ativa, bem como as 

condições impostas pela Constituição Federal para a ocorrência das referidas capacidades. 

Define a capacidade eleitoral o autor André Ramos Tavares, como essência dos direitos 

políticos: 

Pode-se seguramente considerar como a essência dos direitos políticos o 

reconhecimento do direito de votar e de ser votado. Já o estabelecia a Lei n. 818/49, 

quando considerava que direitos políticos “são os que a Constituição e as leis 

ordinárias atribuem a brasileiros, e especialmente votar e ser votado”. 

(TAVARES,2020,p.858) 

 

Capacidade eleitoral é, portanto, aspecto do direito ao sufrágio e remete à aptidão que 

um cidadão possui de votar ou ser votado. Divide-se em capacidade eleitoral ativa, que para o 

autor Alexandre de Moraes (2020, p. 509), é conceituada como “forma de participação da 

pessoa na democracia representativa, por meio da escolha de seus mandatários.” e possui como 

requisito para que o cidadão possa exercê-la o alistamento eleitoral, idade mínima de dezesseis 

anos e nacionalidade brasileira. 

Entretanto, para o presente trabalho importa principalmente a compreensão do conceito 

da capacidade eleitoral passiva, ou seja, a capacidade do cidadão de ser votado. Para o autor 

José Jairo Gomes o conceito de capacidade passiva remete ao de elegibilidade, nesses termos: 

 

O substantivo feminino elegibilidade retrata as ideias de cidadania passiva e 

capacidade eleitoral passiva. Conforme o sufixo da palavra indica, é a aptidão de ser 

eleito ou elegido. Elegível é o cidadão apto a receber votos em um certame, que pode 

ser escolhido para ocupar cargos político-eletivos. 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. 
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Em suma, é o direito público subjetivo atribuído ao cidadão de disputar cargos 

público-eletivos. (GOMES, 2020,p.315) 

 

Seguindo a presente lógica, o referido autor prossegue e conceitua a elegibilidade como: 

 

A elegibilidade integra o estado ou status político-eleitoral do cidadão. Significa isso 

que ela resulta da adequação ou conformação da pessoa ao regime jurídico-eleitoral, 

ou seja, ao sistema normativo existente. Nesse sentido, no julgamento conjunto das 

ADCs no 29/DF e 30/DF, e da ADI no 4.578/AC, ocorrido na sessão plenária de 16-

2-2012, assentou o Supremo Tribunal Federal que “a elegibilidade é a adequação do 

indivíduo ao regime jurídico – constitucional e legal complementar – do processo 

eleitoral.” (GOMES, 2020,p.315) 

 

Como anteriormente citado pelo ilustre autor, existem condições previstas na Carta 

Magna que o cidadão deverá cumprir para exercer a sua capacidade eleitoral passiva. Tais 

condições estão presentes no artigo 14, §3º da Constituição Federal. São eles: nacionalidade 

brasileira, pleno exercício dos direitos políticos,  alistamento eleitoral,  domicílio eleitoral na 

circunscrição, filiação partidária e idade mínima de acordo com o cargo ao qual se candidata. 

(LENZA, 2020) 

A primeira condição de elegibilidade é a nacionalidade brasileira. Poderão ser eleitos os 

brasileiros natos ou naturalizados e o português equiparado. Entretanto, é importante mencionar 

que os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República são privativos de brasileiros natos. 

(CERQUEIRA; CERQUEIRA, 2012) 

O pleno exercício dos direitos políticos por sua vez é a possibilidade do cidadão exercer 

a capacidade eleitoral. Para o autor José Jairo Gomes: 

 

Para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total, integral) gozo dos direitos políticos, é 

mister que cumpra todas as obrigações político-eleitorais exigidas pelo ordenamento 

jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça Eleitoral, que expede uma certidão de 

quitação eleitoral. Se a certidão for negativa, significa que o cidadão não estará no 

pleno gozo dos direitos políticos – o que lhe impede de exercer sua cidadania passiva 

e, portanto, registrar sua candidatura. (GOMES, 2020,p.318) 

 

A respeito do alistamento eleitoral ressalta-se que de acordo com o artigo art. 14, § 1.º, 

I e II, “a”, “b” e “c”da Constituição Federal, será facultativo para maiores de 16 e menores de 

18 anos de idade, analfabetos e maiores de 70 anos de idade e obrigatório para os demais, quais 

sejam: maiores de 18 anos e menores de 70 anos. A Carta Constitucional determina também 

que serão inalistáveis os conscritos e os estrangeiros. (MORAES, 2020) 

O domicilio eleitoral na circunscrição é também requisito para a elegibilidade, de acordo 

com o artigo 14,§3º,I da Constituição Federal. Vale ressaltar que o domícilio no âmbito eleitoral 

possui conceito diferente do domicilio no direito civil, abrangendo caráter mais amplo e 
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flexível. Nesse sentido, o autores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gonet Branco: 

 

O conceito de domicílio eleitoral não se confunde com o do art. 70 do Código Civil, 

que estabelece que domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela reside (critério 

objetivo) com animus definitivo (critério subjetivo). De modo mais flexível, para a 

caracterização de domicílio eleitoral leva -se em conta o lugar onde o interessado tem 

vínculos políticos e sociais.(BRANCO; FERREIRA, 2020,p.1092) 

 

Constitui também como exigência para que o cidadão possa exercer a capacidade 

eleitoral passiva a filiação partidária. A filiação partidária como condição sine qua non para a 

elegibilidade é tema de amplo debate nas doutrinas e jurisprudências brasileiras, estando em 

discussão inclusive no Supremo Tribunal Federal a candidatura avulsa para pleitos majoritários, 

em tema de Repercussão Geral - ARE 1.054.490, tema 974 da repercussão geral.  (LENZA, 

2020). 

Por fim, a última condição de elegibilidade é a idade mínima prevista 

constitucionalmente para cada cargo. De acordo com o artigo 14, §3º, VI, são elas: 35 anos para 

Presidente, Vice-Presidente e Senador; 30 anos para Governador e Vice-Governador dos 

Estados e Distrito Federal; 21 anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz e 18 anos para Vereador. A verificação da idade mínima 

exigida é feita na data da posse, de acordo com o artigo 11, §2 Lei nº 9504/97. 

(BRANCO;MENDES,2020) 

 

2.2  O Conceito de Inelegibilidade e suas Modalidades 

Ante expostos os requisitos para que o cidadão exerça sua capacidade eleitoral, também 

chamada de direitos políticos positivos, faz-se imprescindível a análise da inelegibilidade, um 

dos temas centrais do presente trabalho.O referido tópico explicita o conceito de  

inelegibilidade, bem como suas modalidades. 

A respeito dos direitos políticos negativos, conceitua o autor Alexandre de Moraes: 

 

Os direitos políticos negativos correspondem às previsões constitucionais que 

restringem o acesso do cidadão à participação nos órgãos governamentais, por meio 

de impedimentos às candidaturas. Dividem-se em regras sobre inelegibilidade e 

normas sobre perda e suspensão dos direitos políticos. (MORAES,2020,p.520) 

 

Portanto, a inelegibilidade é um direito político negativo que reúne impedimentos 

constitucionais ou infralegais para que um cidadão exerça a sua capacidade eleitoral passiva. 
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Define inelegibilidade o mesmo autor e também ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Alexandre de Moraes: 

 

A inelegibilidade consiste na ausência de capacidade eleitoral passiva, ou seja, da 

condição de ser candidato e, consequentemente, poder ser votado, constituindo-se, 

portanto, em condição obstativa ao exercício passivo da cidadania. Sua finalidade é 

proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder 

econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração 

direta ou indireta, conforme expressa previsão constitucional (art. 14, § 9º). 

A Constituição estabelece, diretamente, vários casos de inelegibilidades no art. 14, §§ 

4º a 7º, normas estas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, além de permitir que 

lei complementar estabeleça outros casos (CF, art. 14, § 9º), pois, conforme afirmado 

pelo Tribunal Superior Eleitoral, “as restrições que geram inelegibilidades são de 

legalidade estrita, vedada interpretação extensiva”. A lei complementar 

correspondente é a LC nº 64/90, com a mesma finalidade acima descrita. 
(MORAES,2020,p.520) 

 

No mesmo sentido, preleciona o autor José Jairo Gomes: 

 

Denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade 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. Tal impedimento é 

provocado pela ocorrência de determinados fatos previstos na Constituição ou em lei 

complementar. Sua incidência embaraça a elegibilidade, esta entendida como o direito 

subjetivo público de disputar cargo eletivo. (GOMES, 2020,p. 338) 

 

Para o autor Edson de Resende Castro a inelegibilidade é, portanto: 

 

Por conseguinte, percebe-se que as causas de inelegibilidade são requisitos negativos 

de elegibilidade e, ao lado das condições de elegibilidade, constituem o regime 

jurídico das candidaturas, fundado em fatos, condutas, ocorrências ou circunstâncias 

estabelecidos diretamente na Constituição Federal ou em lei complementar, que, 

presentes no histórico de vida do brasileiro, impedem – por determinado tempo ou sob 

certas condições – o exercício da sua capacidade eleitoral passiva, o “jus honorum”,  

com o fim de proteger (i) a normalidade e legitimidade das eleições contra o abuso do 

poder e (ii) a moralidade e probidade administrativas para o exercício do mandato, 

bens jurídicos previstos no art. 14, § 9º, da CF (CASTRO, 2018, p. 178) 

 

Ademais, não devem ser confundidas a inelegibilidade, inalistabilidade e condições de 

elegibilidade, pois enquanto a inelegibilidade versa sobre a impedimentos para exercer a 

capacidade eleitoral passiva,  a inalistabilidade apresenta proibições ao alistamento e as 

condições de elegibilidade indica condições positivas a serem previstas pelo cidadão para que 

exerça o seu direito de ser votado. (GOMES, 2020) 

A fonte do referido instituto eleitoral também merece ser objeto de análise, pois 

determinou a Constituição Federal em seu artigo 14, §9 que além das formas de inelegibilidade 
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previstas na referida Carta Magna, lei complementar poderá prevê outros casos. (GOMES, 

2020) 

É importante ressaltar que a inelegibilidade deverá ser diferenciada de sanção punitiva, 

nesse sentido defende o autor Edson de Resende Castro:  

 

A verdade é que o regime jurídico das inelegibilidades, ao contrário, se funda em 

valores e princípios do próprio direito constitucional eleitoral, que naturalmente não 

coincidem com aqueles que orientam um sistema sancionador. O direito eleitoral, que 

se justifica pela opção que o constituinte fez pelo sistema representativo, orienta- se 

precipuamente pelos princípios maiores – ou super princípios – da preservação do 

regime democrático e da supremacia da soberania popular, aos quais se subordinam 

os da (i) normalidade e legitimidade das eleições e (ii) probidade e moralidade para o 

exercício das funções públicas eletivas. Não há regime democrático que se sustente 

sem que a representação – extraída das urnas – atenda ao interesse público de lisura, 

não só da disputa, como também do exercício do mandato, sob pena de 

desencantamento do seu soberano, o povo, e daí o seu enfraquecimento. E, para a 

efetivação destes princípios, impõem-se restrições e limites à capacidade eleitoral 

passiva – “jus honorum” – daqueles que trazem na sua vida, atual ou pregressa, 

registros de fatos, circunstâncias, situações ou comportamentos – não necessariamente 

ilícitos – tidos como suficientes pelo ordenamento jurídico para despertar a 

necessidade de preservação daqueles valores. Percebe-se que há, no direito eleitoral 

mesmo, razões suficientes para a existência de limites às candidaturas, que de resto 

há em qualquer regime democrático, sendo absolutamente desnecessário e impróprio 

importar princípios do direito penal. (CASTRO, 2018, p. 159) 

 

Igualmente, possui relevância para compreender o conceito de inelegibilidade, a 

diferenciação entre ela, a incompatibilidade e a suspensão dos direitos políticos. Portanto, a 

incompatibilidade se caracteriza por ser condição em que o agente político pode se livrar caso 

queira concorrer a cargo incompatível, enquanto a inelegibilidade permanece sem que haja 

controle do agente. A suspensão dos direitos políticos se diferencia por outro aspecto, ja que 

enquanto a inelegibilidade é determinada por impedir que o cidadão manifeste sua capacidade 

eleitoral passiva, a suspensão dos direitos políticos é mais ampla, podendo abranger 

capacidades ativa e passiva. ( CERQUEIRA; CERQUEIRA,2012) 

Poderá a inelegibilidade ser dividida em duas modalidades: absolutas e relativas. A 

inelegibilidade absoluta é a impossibilidade que o cidadão possui de assumir qualquer cargo, 

tendo suas hipóteses determinadas taxativamente pela Constituição. Na segunda modalidade, a 

inelegibilidade relativa é o impedimento que o cidadão possui de assumir determinados cargos 

ou funções, presentes as condições tanto na Carta Constitucional e em Lei Complementar. 

(LENZA, 2020) 

 

2.3 As formas de Inelegibilidade de acordo com a Constituição 
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A princípio, é importante ressaltar a necessidade da diferenciação entre as 

inelegibilidades constitucionais e infralegais, de acordo com o autor José Jairo Gomes: 

 

A distinção que se faz entre inelegibilidades constitucionais e legais não é cerebrina, 

apresentando inegável relevância prática. Para além da diversidade de fontes 

normativas, não há preclusão quanto às primeiras, as quais podem ser arguidas na fase 

do registro de candidatura ou posteriormente, antes ou depois do dia das eleições. Já 

as inelegibilidades legais sujeitam-se à preclusão se não forem questionadas na 

primeira oportunidade após o seu surgimento, que em geral coincide com a fase de 

registro de candidatura. Ultrapassado esse momento, não mais poderão ser discutidas, 

salvo se superveniente. (GOMES, 2020,p. 357) 

 

Conforme apresentado no tópico anterior, existem duas modalidades de 

inelegibilidades, absolutas e relativas, ambas encontradas na Constituição Federal, em seu 

décimo quarto artigo. 

A inelegibilidade absoluta é a modalidade presente na Carta Constitucional, 

apresentando o art. 14,§4º duas hipóteses de ocorrência para a referida forma: os cidadãos 

inalistáveis e os analfabetos. (LENZA, 2020) 

O autor Pedro Lenza descreve como inalistáveis: 

 

De acordo com o art. 14, § 4.º, são absolutamente inelegíveis, ou seja, não podem 

exercer a capacidade eleitoral passiva, em relação a qualquer cargo eletivo, o: 

inalistável (quem não pode ser eleitor não pode eleger-se). Os estrangeiros e, durante 

o serviço militar obrigatório, os conscritos não podem alistar-se como eleitores. 

Portanto, são considerados inalistáveis. Lembramos que o alistamento eleitoral é 

indiscutível condição de elegibilidade; (LENZA, 2020,p.915) 

 

 

Sobre os analfabetos também recai a inelegibilidade absoluta, pois embora tenha a 

Constituição garantido o direito ao voto para estes cidadãos, não permitiu que fosse possível 

que os mesmos pudessem exercer a capacidade eleitoral passiva. (TAVARES, 2020) 

A Constituição prevê mais duas formas de inelegibilidade absoluta, nas hipóteses 

do militar de carreira e do cidadão sem filiação partidária. A respeito do militar de carreira, 

apresentam-se as seguintes exceções de acordo com a carta Constitucional: o militar com menos 

de dez anos de serviço, caso queira exercer a capacidade eleitoral passiva deverá se afastar da 

atividade e o com mais de dez anos de serviço, deverá ser agregado por autoridade superior e 

se eleito, na diplomação passará para a inatividade, de acordo com o parágrafo oitavo do artigo 

14 da Constituição Federal. (TAVARES, 2020) 
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Na mesma perspectiva, salienta o autor Rodrigo Padilha as modalidades de 

inelegibilidades absolutas apresentadas acima, acrescentando também a hipótese do menor de 

18 anos na data da posse:  

 

Menores de 18 anos na data da posse – O jovem de 16 a 18 anos pode, se quiser, 

inscrever-se junto à Justiça Eleitoral e votar, mas não ser votado se, na data da posse, 

não cumprir a idade mínima constitucional (art. 14, § 3.º,VI, d); (PADILHA, 

2020,p.506) 

 

Os impedimentos para que cidadãos assumam determinados cargos previstos na 

Constituição são chamados de inelegibilidades relativas ou inelegibilidades parciais, com suas 

hipóteses de ocorrências previstas no art. 14, §§5º, 6º e 7º, que se dividem em: inelegibilidade 

por motivos funcionais e inelegibilidade reflexa. (GOMES, 2020) 

A respeito da inelegibilidade por motivos funcionais é necessário destacar a 

vedação expressa a reeleição para terceiro mandato subsequente, o instituto da 

desincompatibilização, a possibilidade ou não do prefeito itinerante e as hipóteses de reeleição 

para o vice. 

 A respeito da reeleição, é importante mencionar que a Constituição atual é a 

primeira a admitir que um detentor do cargo do poder executivo possa se candidatar novamente, 

mudança que ocorreu apenas após a Emenda Constitucional nº 16/97, a emenda da reeleição. 

(PADILHA, 2020) 

 Alexandre de Moraes aponta em sua obra: 

 
Importante ressaltar a espécie de reeleição adotada pela EC nº 16/97, dentre as demais 

existentes em ordenamentos jurídicos comparados. O legislador reformador 

brasileiro, ao permitir a reeleição para um único período subsequente, manteve na 

Constituição Federal uma inelegibilidade relativa por motivos funcionais para o 

mesmo cargo, pois os chefes do Poder Executivo, Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal, não poderão ser candidatos a um terceiro mandato sucessivo. (MORAES, 

2020,p.526) 

 

Nesse seguimento, complementa o autor José Jairo Gomes: 

 
Conforme salientado, o referido § 5o foi alterado pela EC no 16/97 para permitir a 

reeleição dos chefes do Poder Executivo e de seus sucessores e substitutos. A reeleição 

só pode ocorrer “para um único período subsequente”. De plano, patenteia-se a 

inelegibilidade dessas autoridades para um terceiro mandato sucessivo, relativamente 

ao mesmo cargo. 

A inelegibilidade também alcança quem, no curso do mandato, “houver sucedido, ou 

substituído” o titular. O conceito de sucessão não deve ser confundido com o de 

substituição, pois, enquanto naquela a investidura no cargo do titular se dá em caráter 

permanente, esta é temporária. (GOMES, 2020,p.364) 
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Portanto, a reeleição é permitida por apenas uma vez subsequente, e a 

inelegibilidade para uma terceira eleição seguida atinge tanto o chefe do executivo quanto o seu 

respectivo vice. Entretanto poderia o vice candidatar-se para titular após dois mandatos, 

conforme entende a doutrina majoritária. (TAVARES, 2020) 

Para André Ramos Tavares: 

 
Pretender entender que o vice, em segundo mandato de vice, está impedido de se 

recandidatar, na sequência, para titular é criar uma restrição que não encontra amparo 

jurídico-constitucional. Se assim fosse, também se deveria sustentar — para manter-

se numa linha de coerência lógica mínima — que o Presidente em segundo mandato 

não pode candidatar-se a vice para o mandato seguinte. Ou, ainda, que o Governador 

e o Prefeito em segundo mandato não poderiam candidatar-se a Presidente. Ainda que 

se entendesse desejáveis tais restrições, porque extremamente moralizadoras, 

necessitar-se-ia de regra clara nesse sentido, o que efetivamente não se tem. 

(TAVARES, 2020,p.868) 

 

Nesta perspectiva, apresenta José Jairo Gomes: 

 

Apesar de titular e vice serem cargos diferentes, quem ocupar o primeiro fica 

impedido de candidatar-se ao segundo, já que poderia tornar-se titular pela terceira 

vez consecutiva nas hipóteses de substituição e sucessão. 

O contrário, porém, pode suceder. Assim, o vice de uma chapa vitoriosa por duas 

vezes pode disputar, em uma terceira eleição subsequente, a titularidade, já que, desta 

feita, não concorre ao cargo de vice, mas, sim, ao de titular. Para tanto, o vice não 

precisa se afastar de seu mandato, sendo-lhe vedado, porém, substituir e suceder ao 

titular nos seis meses anteriores à eleição (LC n o 64/90, art. 1 o , § 2 o ). (GOMES, 

2020,p.368) 

 

A questão da descompatibilização também deve ser ressaltada, pois o art. 14, §6º prevê 

que para concorrer a cargos diversos, deverão os chefes do poder executivo se 

descompatibilizar, renunciando ao seu respectivo cargo pelo menos seis meses antes do pleito. 

(PADILHA, 2020). 

Através da decisão do RE n o 637.485/RJ em 2013, o Supremo Tribunal Federal 

determinou que seria inelegível o prefeito que tivesse sido reeleito e na eleição seguinte se 

candidatasse ao pleito em cidade diversa, também chamado de prefeito itinerante. Vale informar 

que o Tribunal Superior Eleitoral já havia decidido de forma semelhante, ao entender a 

configuração de fraude na alteração de domicílio eleitoral para ilidir o parágrafo quinto do 

décimo quarto artigo da Constituição Federal . (GOMES, 2020) 

Por fim, apresenta a Carta Constitucional no artigo 14, §7 a inelegibilidade reflexa, 

decorrente dos vínculos de parentesco, casamento ou afinidade com o detentor do mandato. 

Para Alexandre de Moraes, é conceito de inelegibilidade reflexa:  

 

São inelegíveis, no território de circunscrição (a Constituição Federal usa a 
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terminologia 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. É a denominada inelegibilidade reflexa, cuja finalidade é 

“impedir o monopólio do poder político por grupos hegemônicos ligados por laços 

familiares”.  (MORAES. 2020, p.539) 

 

Importante mencionar que o texto constitucional não faz menção a proibição da 

elegibilidade dos que possuem vínculos de parentesco, casamento ou afinidade com o vice. 

Ademais, aquele que vive em união estável também incorre no referido impedimento e 

conforme o entendimento da súmula vinculante nº 18 a dissolução do casamento ou união 

estável no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa.  Enfim, a inelegibilidade 

reflexa conforme indica a Constituição faz menção que ficarão inelegíveis aqueles que possuem 

vínculo com o chefe do executivo na referida jurisdição, dessa forma, a inelegibilidade aos que 

possuem vínculo de parentesco, afinidade, casamento ou união estável com o Presidente da 

República é absoluta. (MORAES, 2020) 

  

2.4 A Inelegibilidade Infralegal e a Lei Complementar nº 64/90 

A Constituição Federal determina em seu 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 o exercício 

do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e 

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 

exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 

(BRASIL,1988) 

 

Para a regularização do texto constitucional, foi editada em 1990 a Lei Complementar 

nº 64, que determina outras hipóteses de inelegibilidades, absolutas e relativas. Posteriormente 

o referido regulamento foi alterado de modo significativo pela Lei nº 135 de 2010, também 

conhecida como Lei da Ficha Limpa. De acordo com os autores Clever Vasconcellos e Marco 

Antonio da Silva: 

Com a edição da “Lei da Ficha Limpa” buscou-se, ainda mais, o comportamento ético 

na vida política, em nítido prestígio ao princípio da moralidade. Anteriormente à 

edição da Lei Complementar n. 135/2010 houve a tentativa da Associação dos 

Magistrados Brasileiros junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio de Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 144), de filtrar a concorrência aos 

mandatos políticos, observando processos judiciais aos quais candidatos estariam 

posicionados no polo passivo. Contudo, a ação foi julgada improcedente. (SILVA; 

VASCONCELLOS,2020, p.55) 
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Importante ressaltar que a Lei da Ficha limpa trouxe grandes inovações, como novas 

hipóteses que configuram inelegibilidades, a uniformização dos prazos das inelegibilidades 

absolutas, prazo este de oito anos e a produção de efeitos da inelegibilidade antes do trânsito 

em julgado das condenações judiciais, bastando apenas que a condenação ocorra em órgão 

colegiado. (BARRETTO, 2012) 

A Lei Complementar nº 64/90 apresentou uma extensa lista de hipóteses que configuram 

a inelegibilidade em seu primeiro artigo, relativas e absolutas, além de prazos para cessação dos 

impedimentos para que o cidadão exerça a capacidade eleitoral passiva e determina outras 

providências. 

O primeiro inciso do art.1º da Lei de Inelegibilidades determina que serão inelegíveis 

para qualquer cargo os inalistáveis e analfabetos. É importante dizer que a alínea “a” do 

dispositivo prevê hipótese que também foi determinada na Constituição Federal e exposta no 

tópico anterior do presente trabalho.  

A alínea “b” do artigo 1º, I da Lei Complementar nº 64/90 expõe que serão inelegíveis 

membros do poder Legislativo, sejam eles do Congresso Nacional, Assembleias Legislativas 

ou Câmaras Municipais que tenham perdido seus respectivos mandatos. As hipóteses que 

configuram a perda do mandato do parlamentar estão previstas na Constituição, no artigo 55, 

incisos I e II.  

A inelegibilidade absoluta por perda de mandato executivo está prevista na alínea “c”, 

inciso I, do art. 1º da Lei de Inelegibilidades. São agentes que podem ser sujeitos ativos dessa 

conduta: governador, prefeito e seus respectivos vices que perderem seus cargos por não 

cumprimento a normas previstas na Constituição Estadual ou Lei Orgânica Municipal. O prazo 

da referida inelegibilidade é da eleição subsequente e oito anos após ao término do mandato 

para que foram eleitos.  

A quarta conduta mencionada na alínea “d”  como geradora de inelegibilidade pela LC 

nº64/90 é a de abuso de poder econômico ou político. A conduta foi inserida pela Lei nº 135 de 

2010, a Lei da Ficha Limpa. A respeito da referida hipótese, vale ressaltar que para José Jairo 

Gomes o abuso de poder é definido como: 

 

Por abuso de poder compreende-se o ilícito eleitoral consubstanciado no mau uso ou 

o uso de má-fé ou com desvio de finalidade de direito, situação ou posição jurídicas, 

podendo ou não haver desnaturamento dos institutos jurídicos envolvidos. Na 

dimensão econômica do abuso encontram-se bens econômicos, financeiros ou 

patrimoniais. Já em sua dimensão política apresenta-se o poder de autoridade estatal 

ou o poder político-estatal, que é pertinente ao “exercício de função, cargo ou emprego 

na administração direta ou indireta” (CF, art. 14, § 9o, in fine). (GOMES, 2020, p. 

394). 
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Também incluída pela Lei da Ficha Limpa, a alínea “e” da Lei das Inelegibilidades 

determina que serão inelegíveis os condenados em decisão transitada em julgado ou por orgão 

colegiado aqueles que praticarem os seguintes crimes: contra economia popular, contra a fé 

pública, administração pública e contra o patrimônio público; crimes contra o meio ambiente e 

a saúde pública, crimes contra o sistema financeiro e patrimônio privado; condenados em crime 

eleitoral que possuem como sanção pena privativa de liberdade; tráfico de drogas; crimes 

hediondos; racismo, crimes contra a vida e dignidade sexual e ocultação de patrimônio. Insta 

salientar que de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral são considerados também como 

crimes que geram a inelegibilidade a ocultação de Combustível, crimes contra a Administração 

Pública tipificados em normas penais não presentes no Código Penal e crime de 

responsabilidade de prefeito. (GOMES, 2020) 

É importante dizer que a condenação penal por si só já é geradora de suspensão de 

direitos políticos, conforme: 

 

O artigo 15, inciso III, da Constituição Federal determina que a condenação criminal 

transitada em julgado acarreta a suspensão dos direitos políticos do condenado 

enquanto perdurarem seus efeitos. A ratio legis presente no dispositivo em foco é a 

salvaguarda da legitimidade e da dignidade da representação popular, porquanto o 

Parlamento não pode transformar-se em abrigo de delinquentes, o que constituiria 

decadência moral vitanda. Os efeitos da suspensão dos direitos políticos só cessam 

com o cumprimento ou a extinção da pena aplicada. Nesse sentido, afirma a Súmula 

TSE no 9: “A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal 

transitada em julgado cessa 

com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova 

de reparação dos danos”. 

O cidadão que tem suspensos seus direitos políticos fica privado das capacidades 

eleitorais ativa e passiva: não pode votar nem ser votado. Quanto à última, o artigo 

14, § 3o, II, da Constituição pre vê que o pleno exercício de direitos políticos constitui 

condição de elegibilidade. (GOMES, 2020, p. 400) 

 

A conduta prevista pela alínea “f” da LC nº 64/90 é a de considerar inelegível aqueles 

que são indignos ou incompatíveis com o oficialato pelo prazo de oito anos. Portanto, é 

importante ressaltar que a presente conduta apenas atingem oficiais militares que possuem 

cargos que configuram o oficialato.  

A rejeição de contas prevista pela alínea “g” também foi inserida pela Lei da Ficha 

Limpa e possui requisitos cumulativos para a sua configuração, bem como o tema deste presente 

estudo. O legislador previu que para que o agente político possa ser considerado inelegível pela 

reprovação de suas contas devem estar presentes as seguintes hipóteses:  

 
O dispositivo em exame tem em mira a proteção da probidade administrativa e a 
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moralidade para o exercício do mandato em vista da experiência pregressa do 

candidato como agente político (executor de orçamento) e gestor público (ordenador 

de despesas). 

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 e a 

rejeição ou desaprovação das contas; (c) a detecção de irregularidade insanável; (d) 

que essa irregularidade caracterize ato doloso de improbidade administrativa; (e) 

decisão irrecorrível no âmbito administrativo (f) emanada do órgão competente para 

julgar as contas. (GOMES, 2020, p.412) 

 

Assim como a alínea “d” a alínea “h” trata sobre o abuso de poder econômico e político. 

Entretanto, a alínea “h” determina que serão inelegíveis aqueles que praticam enquanto agentes 

públicos o abuso de poder ecônomico seja em benefício próprio ou de terceiro, enquanto na 

alínea “d” configura como inelegível apenas aquele que se beneficiou da referida conduta. Ou 

seja, enquanto a alínea “h” é aplicada apenas para o agente público, a alínea “d” possui rol de 

sujeitos ativos mais amplo, pois qualquer pessoa poderá ser benefíciario do abuso de poder 

econômico ou político e assim tornar-se inelegível. (GOMES, 2020) 

São também inelegíveis aqueles que tiverem possuído função de gerência ou 

administração nos doze meses anteriores em estabelecimento de crédito, financiamento ou 

seguro que estejam em liquidação judicial ou extrajudicial ou enquanto não forem exonerados 

de qualquer responsabilidade, de acordo com  a alínea “i” da Lei de Inelegibilidades.  

De acordo com José Jairo Gomes, a fundamentação para essa hipótese configurar 

inelegibilidade: 

 

Desnecessário dizer que a liquidação de instituições financeiras pode acarretar danos 

a um grande número de pessoas, além do risco gerado para a estabilidade do sistema 

financeiro em seu conjunto. Normalmente, situações como essa são acompanhadas de 

grande alvoroço no mercado. 

O dispositivo em exame assevera serem absolutamente inelegíveis as pessoas que 

hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em tais 

instituições, nos 12 meses anteriores à decretação da liquidação, enquanto não forem 

exonerados de qualquer responsabilidade pela bancarrota. (GOMES, 2020,p. 431) 

 

A alínea “j” determina que serão inelegíveis aqueles que forem condenados com trânsito 

em julgado ou por orgão judicial colegiado por corrupção ilícita de sufrágio, corrupção eleitoral, 

captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos 

em campanhas eleitorais que impliquem em cassação. A referida hipótese também é 

considerada como uma modalidade de abuso de poder. (GOMES, 2020) 

Torna-se também inelegível o agente político que enquanto ocupar cargo de Presidente, 

Governador, Prefeito, membros do Legislativo no ambito nacional, estadual ou municipal, que 

renunciarem a seus mandatos por oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar 
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a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal,Constituição 

Estadual ou Lei Orgânica Municipal.  

O autor Edson de Resende Castro especifica a necessidade da inclusão da referida alínea 

pela Lei da Ficha Limpa: 

 

A LC n. 64/90, desde a sua redação original, já previa – como continua prevendo: 

alíneas “b” e “c” – a inelegibilidade dos mandatários (exceto os Presidente e Vice da 

República) que perderem seus mandatos por infrações políticas consignadas na 

Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas. Mas o 

mandatário, diante de representação protocolada na Casa Legislativa competente, 

capaz de levá-lo à cassação do mandato e consequentemente àquela inelegibilidade, 

tinha a opção da renúncia, para provocar o arquivamento do procedimento, por falta 

de objeto, assim preservando a sua elegibilidade. 

Agora, com o acréscimo desta alínea “k”, o expediente da renúncia não mais produz 

o efeito que a experiência mostrou ser o verdadeiro móvel do ato, pois também ficam 

inelegíveis aqueles mandatários que renunciarem a seus mandatos a partir do 

oferecimento de representação ou petição que noticie fatos ou condutas capazes de 

autorizar a abertura do correspondente processo de perda do mandato. (CASTRO, 

2018, p. 247) 

 

O dispositivo prevê em suas alíneas uma extensa lista pressupostos que configuram a 

inelegibilidade absoluta do agente político, devendo ser citada a alínea “l” do inciso , dentre 

elas aquele que tiver condenação pela prática dolosa de ato de improbidade administrativa que 

importe em dano ao erário e enriquecimento ilícito, tema central do presente trabalho que será 

objeto de análise no terceiro capítulo. 

 Aqueles que forem excluídos de sua atividade profissional por infração ético-

profissional em decisão proferida por decisão sancionatória pelo orgão profissional competente 

também ensejam a aplicação da inelegibilidade, de acordo com a alínea “m” da Lei nº 64/90, 

salvo se ato for suspenso ou anulado por decisão do Poder Judiciário.  

De acordo com Edson de Resende Castro: 

 

Se o profissional mostrou-se despreparado ou descompromissado eticamente para o 

exercício profissional, chegando ao ponto de ser excluído pelo próprio Conselho, 

razoável concluir que também o está para o exercício das funções públicas eletivas. 

Por conseguinte, a alínea “m”, em comento, instituiu a inelegibilidade desses 

profissionais, também pelo prazo de 8 (oito) anos, contados da decisão 

sancionatória. E reserva-se a possibilidade de suspensão ou anulação dos efeitos 

dessa exclusão, se o Judiciário, em ação própria na Justiça Comum, reconhecer a 

existência de vícios no procedimento de sua imposição. A suspensão decorre de 

cautelar ou antecipação de tutela e a anulação de provimento definitivo. 

(CASTRO,2018, p. 253) 

 

 

A inelegibilidade atinge também àquele que através de ato fraudulento realiza ou tenta 

realizar a dissolução de vínculo conjugal para a não configuração da inelegibilidade de acordo 
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com a alínea “n” da LC nº 64/90. É importante ressaltar que conforme analisado anteriormente 

caracteriza inelegibilidade reflexa a tentativa de eleição de conjuge em jurisdição onde outro 

conjuge assuma cargo de chefe do executivo, seja no âmbito nacional, estadual ou municipal. 

Os demitidos do serviço público em razão de processo administrativo ou judicial 

também são inelegíveis, salvo se ato tiver sido suspenso ou anulado por decisão do Poder 

Judiciário. A lógica a ser seguida para a criação da referida alínea “o” é a mesma apresentada 

na alínea “m”, já que se o cidadão mostrou-se inapto ao seu cargo a ponto de ser demitido nos 

casos de falta grave, não poderá o mesmo gerir a máquina pública. É importante ressaltar que 

dentre os requisitos cumuladores que configuram a referida alínea não estão presentes a 

necessidade de decisão transitada em julgado. (CASTRO, 2018) 

A penúltima possibilidade de inelegibilidade prevista no art.1º, I da LC de nº 64/90 é 

aquela determinada pela alínea “p”, que aponta como inelegíveis aqueles sendo pessoa física 

ou dirigente de pessoa jurídica tenham realizados doações ilegais eleitorais, consideradas ilegais 

por decisão com trânsito em julgado ou proferida por orgão judicial colegiado.  

 São requisitos que possibilitam a doação feita por pessoa física para campanhas 

eleitorais: 

 
A doação de pessoa física a candidatos e partidos para campanha eleitoral é regulada 

no artigo 23 da Lei no 9.504/97. A pessoa física pode doar, em dinheiro, até 10% 

dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição. A doação acima de 

tal limite sujeita o doador à sanção de multa, a qual que deve ser aplicada pela justiça 

Eleitoral em ação jurisdicional movida em face do infrator. (GOMES, 2020,p.450) 

 

Entretanto, embora a legislação preveja neste caso a doação de pessoa jurídica, de 

acordo com a ADI nº 4.650/DF, tornou-se inconstitucional a previsão de doação a campanha 

eleitoral realizada por pessoa jurídica. Dessa forma, toda e qualquer doação realizada por pessoa 

jurídica é ilegal, caracterizando a inelegibilidade do seu dirigente responsável pela doação. 

(GOMES, 2020) 

A última modalidade de inelegibilidade absoluta prevista na legislação infralegal é 

aquela descrita na alínea “q” que configura como inelegíveis os magistrados ou membros do 

Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que 

tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria 

voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, sendo a fundamentação da 

existencia dessa hipótese a mesma prevista para a inelegibilidade dos agentes públicos 

demitidos e os excluídos de suas atividades profissionais.  

Nesse sentido, José Jairo Gomes: “Se o servidor praticou ato no exercício de seu cargo 
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ou função de tal gravidade que chegou a ser demitido, por igual não ostenta aptidão moral para 

exercer cargo político-eletivo. Eis o fundamento da inelegibilidade em exame.” (GOMES, 

2020, p. 447) 

Por fim,  a inelegibilidade relativa prevista na Lei Complementar nº 64/90 apresenta 

como hipóteses além daquelas já previstas pela Constituição, diversas outras condutas de 

motivos funcionais,que necessitam de descompatibilização prévia no prazo correto para que o 

candidato seja elegível. Além das inelegibilidades para Presidente, Governadores, Prefeitos E 

seus respectivos Vices, Senadores,  Membros das Câmaras de Deputados e Câmaras 

Municipais, a lei também expõe condições particulares como: membros do Ministério Público, 

servidores públicos, sejam eles efetivos, comissionados ou temporários, militares, membros de 

entidade de classe, de conselhos profissionais, de comitês, autoridades policiais civis, membros 

de entidade religiosa e diversas outras categorias que deverão pedir afastamento da respectiva 

ocupação no prazo correto para poderem concorrer ao cargo pretendido. (GOMES, 2020) 
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CAPÍTULO III - A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E SEUS REFLEXOS NOS 

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ELEITORAIS 

 

Após a compreensão do conceito e características gerais da improbidade administrativa 

e posteriormente da inelegibilidade e condições de elegibilidade, o presente trabalho exibe em 

seu terceiro capítulo  como esses temas são colocados frente à jurisprudência eleitoral brasileira 

na hipótese prevista pela Lei nº 64/90 ,tanto na análise dos requisitos que a legislação prevê  

quanto também em relação ao embate doutrinário e jurisprudencial a respeito da exigência da 

cumulatividade entre dois atos danosos de improbidade administrativa, o dano ao erário e 

enriquecimento ilícito. Por fim, são trazidas também algumas considerações sobre decisões do 

Tribunal Superior Eleitoral que modificam análises sobre o enriquecimento ilícito. 

 

3.1 Os Requisitos Previstos pela LC nº 64/90 para a Fixação da Inelegibilidade por 

Improbidade Administrativa 

 

Conforme apresentado no tópico anterior, a Lei Complementar, definiu diversas 

condutas que geram inelegibilidade, dentre elas, no art.1º, I, alínea “l”, a improbidade 

administrativa, in verbis:  

 

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; (BRASIL,1990)   

 

Vale evidenciar que a LC 64/90 passou a apresentar a condenação por ato de 

improbidade administrativa como causadora de inelegibilidade a partir da alteração feita pela 

Lei nº 135/2010, a Lei da Ficha Limpa. (AMORIM;OLIVEIRA, 2020) 

De acordo com a alínea exposta, existem requisitos cumulativos para a condenação da 

inelegibilidade por improbidade administrativa, são eles: condenação judicial por decisão 

transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado que conste a suspensão dos 

direitos políticos e ato doloso de improbidade administrativa que importe em lesão ao 

patrimônio público cumulado a enriquecimento ilícito. (GOMES, 2020) 

A primeira exigência imposta pela legislação é a condenação judicial. Destaca-se que 
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não é competência da Justiça eleitoral julgar a condenação por atos de improbidade 

administrativa, e sim da Justiça Comum, seja ela federal ou estadual, não cabendo à Justiça 

Eleitoral reformar, alterar ou complementar decisão da Justiça Comum. (NETO, 2020, p. 169) 

Nesse sentido, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral: 

 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA 

INDEFERIDO. PREFEITO. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. 1. Incide a causa de inelegibilidade da alínea l do inciso I do 

art. 1º da Lei Complementar 64/90, em virtude de condenação em sede de ação civil 

pública, à suspensão dos direitos políticos, em decisão proferida por órgão colegiado, 

por ato doloso de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio 

público e enriquecimento ilícito. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido 

de que a análise da causa de inelegibilidade deve se ater aos fundamentos adotados 

nas decisões da Justiça Comum, visto que a Justiça Eleitoral não possui competência 

para reformar ou suspender acórdão proferido por Turma Cível de Tribunal de Justiça 

Estadual ou Distrital que julga apelação em ação de improbidade administrativa. 

Precedentes. 3. Estando assentado nos fundamentos do título condenatório da Justiça 

Comum que foi realizada propaganda institucional com recursos públicos, em 

benefício pessoal dos condenados, em afronta à Lei de Improbidade Administrativa, 

é possível extrair, na mesma linha do que foi reconhecido pelo Tribunal a quo, a 

presença dos requisitos do dano ao erário e do enriquecimento ilícito. 4. Quanto ao 

argumento de que a recorrente, na qualidade de vice-prefeita, não teria praticado os 

atos considerados ímprobos, a Corte Regional, rechaçando tal alegação, assentou que 

a candidata participou efetivamente das publicidades veiculadas com recursos 

públicos. Recurso especial a que se nega provimento. 

(TSE - RESPE: 00001662920166130025 SENHORA DOS REMÉDIOS - MG, 

Relator: Min. Henrique Neves Da Silva, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de 

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/12/2016) 

 

Dessa forma, como a legislação expressamente prevê, é necessária a condenação 

transitada em julgado ou decisão proferida por érgão colegiado. Ademais, o prazo para a 

permanência da inelegibilidade é de oito anos contados a partir da decisão proferida pelo 

referido órgão, conforme indica o autor Edson Resende Castro: 

 

Então, aquele que tem contra si condenação por improbidade, confirmada por 

Tribunal, já está inelegível e assim permanece até oito anos após o cumprimento da 

pena. Tal como se dá com a condenação criminal (alínea “e”), na improbidade o 

período de inelegibilidade pode ser muito superior aos 8 anos mencionados na lei, 

pois o legislador adotou aqui a mesma fórmula daquela alínea “e”. Incidindo a 

inelegibilidade a partir da condenação por órgão colegiado, o condenado permanece 

inelegível durante a tramitação dos eventuais recursos, durante todo o período em que 

estiver cumprindo as penas impostas e, finalmente, durante os oito (8) anos seguintes 

ao fim destas. (CASTRO, 2018,p.250) 

 

É exigência prevista na legislação também que a suspensão dos direitos políticos conste 

na decisão judicial que condena o agente por improbidade administrativa. Embora a prevista 

como possibilidade sancionatória para todas as modalidades de improbidades, nem sempre a 

suspensão dos direitos políticos é aplicada, por esta razão a mesma deverá estar expressa na 



41 

 

decisão judicial condenatória. (GOMES, 2020) 

Nesse sentido, decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro: 

 

ELEIÇÕES 2014. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INELEGIBILIDADE. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 1º, INCISO I, LETRA L, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. 

INEXISTÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA POR ACÓRDÃO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE EXPRESSAMENTE AFASTOU A SANÇÃO DE 

SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. FALTA DE ELEMENTAR DO TIPO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DE 

REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. I. Segundo a expressa redação do 

texto legal, a incidência da causa de inelegibilidade contida na letra l do inciso I do 

artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90 pressupõe a existência de condenação à 

suspensão dos direitos políticos. II. Noutras palavras, 'A teor do disposto na alínea l 

do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, indispensável é ter-se 

condenação à suspensão dos direitos políticos, considerado ato doloso de improbidade 

administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. A 

tanto não equivale arregimentação de servidores, via cooperativa, sem concurso 

público' (REspe nº 109-02/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 11/04/2013). III. No 

caso dos autos, o impugnado comprovou que a condenação proferida em primeira 

instância foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça, com exclusão da pena 

de suspensão dos direitos políticos. Assim, retirado pelo órgão recursal elemento 

indispensável à adequação típica da conduta, não há falar em inelegibilidade pela letra 

l do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90. IV. Improcedência do pedido 

de impugnação. Deferimento do registro de candidatura. 

(TRE-RJ - Imp-RCand: 223952 RJ, Relator: EDSON AGUIAR DE 

VASCONCELOS, Data de Julgamento: 12/08/2014, Data de Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 12/08/2014) 

 

Ressalta-se a exigência da existência de ato doloso que configure a inelegibilidade, pois 

embora o enriquecimento ilícito só ocorra por conduta dolosa, o dano ao erário prevê atos na 

modalidade culposa e dolosa. Dessa forma, é necessária que ambas as condutas sejam dolosas 

para que seja possível reconhecer a inelegibilidade por improbidade administrativa (GOMES, 

2020) 

Assim decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em 2020: 

 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. 

CARGO. VICE-PREFEITO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. ÓRGÃO DE 

CONTAS ESTADUAL. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. 

ENCERRAMENTO DO PRAZO ANTES DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE 

REGISTRO. INELEGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO 

DE TRIBUTO. NEGLIGÊNCIA DE GESTOR. CONDUTA CULPOSA. ATO 

DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. 

INELEGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. O marco 

inicial da inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 64/90 é a data da publicação da decisão do órgão de contas que julga 

as contas como irregulares e, desse modo, encerrado o prazo da inelegibilidade de oito 

anos antes da formalização do pedido de registro de candidatura, não incide a 

inelegibilidade sobre o candidato. Precedentes do TSE. 2. Desaprovação de contas 

relativa à conduta culposa do gestor, consistente no não recolhimento de tributo, não 

atrai a inelegibilidade da mesma alínea, eis que se exige que a conduta configure ato 
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doloso de improbidade administrativa. 3. Recurso a que se nega provimento. 

(TRE-AP - RE: 060014935 VITÓRIA DO JARÍ - AP, Relator: MARCUS VINÍCIUS 

GOUVÊA QUINTAS, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data de Publicação: PSESS 

- em Sessão, Data 10/11/2020) 

 

O último requisito apresentado pela LC nº 64/90 é que a condenação por ato de 

improbidade administrativa seja nas modalidades de enriquecimento ilícito e dano ao erário, 

tema que será apresentado no tópico abaixo. 

 

3.2 Da Necessidade de Cumulatividade de Dano ao Erário e Enriquecimento Ilícito para 

decretação de Inelegibilidade em Ações de Improbidade Administrativa 

Como requisito indispensável para a inelegibilidade do agente público apresenta a Lei 

Complementar nº 64 de 1990 a condenação por ato de improbidade por enriquecimento ilícito 

e lesão que importe em dano ao erário. Ocorre que a questão da cumulatividade entre as 

modalidades de improbidades administrativas previstas pela legislação não é pacificada no 

Direito Eleitoral. 

Assim defende o autor José Jairo Gomes: 

A conjuntiva e no texto da alínea l, I, do artigo 1o, da LC no 64/90 deve ser entendida 

como disjuntiva, isto é, ou. Assim o exige uma interpretação sistemática 

comprometida com os valores presentes no sistema jurídico, notadamente a 

moralidade-probidade administrativa (CF, arts. 14, § 9o, e 37, caput e § 4o). E 

também porque, do ponto de vista lógico, é possível cogitar de lesão ao patrimônio 

público por ato doloso do agente sem que haja enriquecimento ilícito. Cuida-se, 

então, de falsa conjuntiva. (GOMES, 2020,p.442) 

 

No mesmo sentido se posiciona o autor Edson Resende de Castro: 

 

De resto, não obstante a tendência inicialmente manifestada pelo TSE, parece mais 

razoável reconhecer que a inelegibilidade estará caracterizada em duas situações dis- 

tintas e independentes: (i) lesão ao patrimônio público e (ii) enriquecimento ilícito. 

Não é necessário que concorram, a um só tempo e no mesmo caso concreto, a lesão e 

o enriquecimento, porque a conjunção “e”, posta no texto após a previsão da inelegibi- 

lidade decorrente da condenação por lesão ao erário, pretendeu apenas adicionar mais 

uma hipótese de prática ímproba que também atrai a inelegibilidade. Assim, incidirá 

no impedimento eleitoral aquele que for condenado por causar lesão ao patrimônio 

público, como também aquele que o for quando do enriquecimento ilícito. (CASTRO, 

2018,p. 251) 

 

 

Entretanto, embora a doutrina aponte em direção contrária, é entendimento pacificado 

no Tribunal Eleitoral a necessidade da cumulatividade das referidas condutas. Para os autores 

Cristiano Vilela Pinho e Wilton Luís da Silva Gomes, a posição defendida pela jurisprudência 



43 

 

eleitoral é acertada: 

 

A Lei das Inelegibilidades é clara, portanto, e não comporta interpretação extensiva, 

e, deste modo, se não há condenação por improbidade administrativa cumulada com 

o enriquecimento ilícito, não se vislumbra a ocorrência dos requisitos legais previstos, 

portanto, não há que se falar em sua inelegibilidade.(2012, Da Análise da Hipótese de 

Inelegibilidade Prevista na alínea L, inciso I, do Art. 1° da LC n° 64/90) (GOMES, 

PINHO,2019,p,54) 

 

Desde a criação e aplicação da referida lei nas Eleições de 2012, o Tribunal Superior 

vem mantendo como indispensável a necessidade de se acumular o enriquecimento ilícito com 

o dano ao erário para configurar a inelegibilidade por improbidade administrativa.  

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 

2012. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, l, LC 64/90. DANO AO ERÁRIO E 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. NÃO PROVIMENTO 1. 

Segundo a jurisprudência do TSE, a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, 

da LC 64/90 pressupõe que o ato doloso de improbidade administrativa pelo qual o 

candidato tenha sido condenado importe, concomitantemente, lesão ao patrimônio 

público e enriquecimento ilícito, conceitos definidos pela Lei de Improbidade 

Administrativa. Precedentes. 2. Na espécie, não se veridica a causa de inelegibilidade 

prevista no art. 1º, I, l, da LC 64/90, porquanto o agravado foi condenado pela prática 

de ato de improbidade administrativa que somente acarretou lesão ao erário - NÃO 

CUMULADA COM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 3. Agravo regimental não 

provido. 

(TSE. AgR-REspe nº 21617 - Veríssimo/MG Acórdão de 09/10/2012. Rel(a) Min. 

Fátima Nancy Andrighi)  

 

Reiteradas são as decisões do Tribunal Superior nesse sentido, conforme: 

 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO 

DE CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA CUMULATIVA DE DANO 

AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDENAÇÃO POR 

VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI 8.429/92. NÃO INCIDÊNCIA DA 

INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, l, DA LEI COMPLEMENTAR 

64/90. 1.Se a Corte Regional, soberana na análise das provas, afastou expressamente 

a ocorrência cumulativa de dano ao erário e enriquecimento ilícito, não é possível 

entender de forma diversa sem o reexame do contexto fático-probatório dos autos, 

providência inviável, a teor da Súmula 24 do TSE. 2. O Tribunal de origem assentou 

ter sido o candidato condenado por improbidade administrativa, unicamente, pela 

ofensa ao art. 11da Lei 8.429/92. 3. Esta Corte entende que a improbidade 

administrativa fundada apenas no art. 11da Lei 8.429/92 não é suficiente para atrair a 

incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar 

64/90. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(TSE. REspe nº 21354 - Brasília/DF. Rel(a) Min. Henrique Neves da Silva, Data de 

Julgamento: 13/12/2016. Dara da Publicação: PESS- Publicado em Sessão, Data: 

13/12/2016) 

 

 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. 

DEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. 
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INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA l DO INCISO I DO ART. 1º DA LC 64/90. 

FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS 

HÁBEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O 

REGISTRO DE CANDIDATURA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior exige, para o fim de se reconhecer a 

inelegibilidade fundada na alínea l do inciso I do art. 1º da LC 64/90, que haja a 

condenação simultânea por dano ao erário e por enriquecimento ilícito do próprio 

agente público ou de terceiros. Tal posição foi ratificada por este Tribunal para as 

eleições de 2016, conforme o julgamento do REspe 49-32/SP, de relatoria da eminente 

Ministra LUCIANA LÓSSIO (acórdão publicado na sessão de 18.10.2016). 2. Não 

cabe à Justiça Eleitoral rever as conclusões fáticas examinadas e decididas pela Justiça 

Comum, mas lhe compete, analisando os fundamentos que levaram à condenação por 

ato de improbidade administrativa, descritos no acórdão regional, verificar se o ato 

ímprobo detectado pelo Juízo competente caracteriza-se ou não, simultaneamente, 

como dano ao erário e enriquecimento ilícito, já que somente a cumulação desses 

resultados conduz à inelegibilidade da alínea l da exceção ao jjus honorum. 3. Em 

função desse escopo (e também dessa limitação), requer-se, indispensavelmente, que 

as decisões do Juízo competente, ao condenar os agentes públicos por atos de 

improbidade administrativa, revelem, claramente, as premissas factuais e jurídicas em 

que se basearam para formular seu juízo, de modo que a posterior crítica judicial 

eleitoral possa dispor de elementos adequados e seguros para realizar sua própria 

avaliação, visando à imposição da restrição à regra da elegibilidade. 4. Inexistindo, 

como no caso, no contexto do julgado do órgão competente (Justiça Comum), 

elementos confiáveis dos quais se possa concluir, com a necessária segurança, que o 

ato de improbidade praticado pelo agravado configurou, simultaneamente, dano ao 

erário e enriquecimento ilícito, não há como, do ponto de vista restrito do Direito 

Sancionador e de suas premissas científicas, admitir a incidência da inelegibilidade 

prevista na alínea l do inciso I do art. 1º da LC 64/90. 5. Não se verifica na espécie, à 

luz dos fundamentos do decreto condenatório da Justiça Comum delineados pelo 

acórdão regional eleitoral, a cumulatividade do dano ao erário e do enriquecimento 

ilícito, exigida pela lei, razão pela qual não há como incidir a inelegibilidade em 

comento. 6. Ante a inexistência de argumentos aptos a infirmar tal conclusão, deve 

ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 7. Agravos 

Regimentais aos quais se nega provimento. 

(TSE - RESPE: 00001029420166190043 VARRE-SAI - RJ, Relator: Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data de Publicação: DJE - Diário 

de justiça eletrônico, Tomo 51, Data 15/03/2017, Página 14/15) 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. 

REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC 

64/90. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO 

ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CUMULATIVIDADE. RESSALVA 

DE POSIÇÃO. CASO DOS AUTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESPROVIMENTO. 1. Autos recebidos no gabinete em 1º.12.2016. 2. São 

inelegíveis, para qualquer cargo, "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" (art. 1º, I, l, da LC 64/90). 3. 

Para incidência da inelegibilidade, enriquecimento ilícito e dano ao erário - arts. 9º e 

10 da Lei 8.429/92 - devem ser cumulativos, a teor do que firmado por maioria, por 

esta Corte, no REspe 49-32/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, sessão de 18.10.2016, em 

que fiquei vencido neste ponto com os e. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e 

Rosa Weber. 4. No caso, o candidato teve direitos políticos suspensos por prática de 

ato doloso de improbidade administrativa que importou dano ao erário, eis que liberou 

subvenções sociais a ente esportivo sem que houvesse interesse público no 

investimento. 5. A partir do decreto condenatório, o TRE/RS assentou que a 

improbidade administrativa não ocasionou enriquecimento ilícito ao agente, 

tampouco aos terceiros envolvidos. Conclusão diversa demandaria, como regra, 
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reexame de provas, inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE. 6. 

Agravo regimental desprovido. 

(TSE - RESPE: 00000284320166210024 ITAQUI - RS, Relator: Min. Antonio 

Herman De Vasconcellos E Benjamin, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de 

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/12/2016) 

 

Destaca-se que a cumulatividade é estrita as modalidades de dano ao erário e 

enriquecimento ilícito, não se estendendo a modalidade de improbidade administrativa 

referente aos atos que atentem contra os princípios da Administração Pública presentes no art. 

11 da LIA.(AMORIM;OLIVEIRA, 2020) 

Nesse sentido, segue decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral: 

 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020. 

SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DO 

RECORRIDO E JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DOS 

RECORRENTES. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “G”, DA LC 64/90. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ART. 1º, INCISO I, 

ALÍNEA “L”, DA LC 64/90. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS. 7. Na linha do entendimento sedimentado no TSE e no TRE-RJ, a 

inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990 exige para sua configuração 

a presença dos seguintes requisitos: condenação à suspensão dos direitos políticos; 

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; ato doloso de 

improbidade administrativa; o ato tenha ensejado, de forma cumulativa, lesão ao 

patrimônio público e enriquecimento ilícito. Precedentes TSE e TRE-RJ. 8. 

Candidato condenado por órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro à suspensão dos direitos políticos, no âmbito de Ação Civil 

Pública, em razão da prática de ato de improbidade administrativa 

consubstanciado na violação ao Princípio da Impessoalidade. 9. Não se vislumbra 

da moldura delineada pelo Acórdão condenatório proferido pelo Egrégio 

TJE/RJ, a presença de ato doloso que tenha ensejado de forma concomitante 

dano ao Erário e Enriquecimento Ilícito. 10. Decisão sancionatória que reconhece 

o dano ao erário, menciona sua extensão e determina ressarcimento aos cofres 

públicos. 11. O enriquecimento ilícito não é mencionado de forma direta ou indireta 

na decisão proferida pelo órgão colegiado, tampouco na sentença de piso, sendo 

inviável denotá-lo da moldura fática do Acórdão. Requisito essencial para a 

configuração do enriquecimento ilícito. Ministério Público Eleitoral e Procuradoria 

Regional Eleitoral que não aventa a existência de dano ao erário no caso concreto. 12. 

Na linha do que entende o TSE, a condenação por Propaganda Institucional com 

violação ao Princípio da Impessoalidade não importa necessariamente em 

enriquecimento ilícito. Ausência de elementos mínimos que indiquem ter havido a 

obtenção de vantagem patrimonial por parte do recorrente ou de terceiros, que 

denotem acréscimo patrimonial. Precedente TSE. 13. Desprovimento do Recurso para 

manter a sentença de deferimento do registro do recorrido. (GRIFO NOSSO) 

(TSE,REspe nº 060041716 – Cachoeiras de Macacu/RJ, Relator(a) Min. Sergio 

Silveira Banhos, Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2020) 

 

Portanto, para ocorrer a efícácia da inelegibilidade causada por improbidade 

administrativa é necessário cumular os requisitos de dano ao erário e enriquecimento ilícito, 

mesmo que a condenação não seja simultânea.  

 

3.3 Do Enriquecimento Ilícito de Terceiro e da não Aplicação do Enriquecimento Ílicito 
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Presumido   

Devem também ser ressaltados dois entendimentos da Corte Superior a respeito do 

enriquecimento ilícito. Já superado o entendimento de que deve haver cumulatividade entre 

dano ao erário e enriquecimento ilícito, destacam-se as definições do enriquecimento ilícito 

presumido e o enriquecimento ilícito de terceiro.  

O enriquecimento ilícito presumido teve precedente a partir da decisão do Recurso 

Ordinário nº 11.150 de 2018, onde o Ministro Relator Edson Fachin acolheu a tese da defesa 

do ex-prefeito da cidade de Petrópolis, inelegível por condenação de improbidade 

administrativa pelo TRE/RJ. De acordo com os autores Rodrigo Ribeiro Silva e Marco Aurélio 

de Lima Choy: 

 

Mediante a peroração de seu causídico, BomTempo recorreu da decisão do TRE-RJ, 

argumentando que a mesma, caso em que a condenação por lesão ao erário se deu por 

Damnumin re ipsa, noutros dizeres, independentemente da comprovação de que os 

cofres públicos tenham sido efetivamente desfalcados, e, que dessa presunção do 

dano, não configura-se e tampouco decorre automaticamente o enriquecimento ilícito, 

não houve, no bojo do acórdão, qualquer indicação de que dos envolvidos que tenham 

recebido valores indevidos. Em simples palavras, porém não simplórias: sua tese de 

defesa foi a de que o julgador fez a presunção do enriquecimento ilícito, ou, ainda, na 

mesma esteira de pensamento, de que os envolvidos tenham recebido valores ilícitos, 

sendo que, por parte do julgador não houve qualquer indicação de que os envolvidos 

que tenham recebido tais recursos indevidos. (2019, A CONDENAÇÃO POR 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 

PRESUMIDO (“DAMNUM IN RE IPSA”) NÃO É CAUSA DE 

INELEGIBILIDADE DE CANDIDATURA,p.59) 

 

 

Ocorre que o Tribunal Regional Eleitoral presumiu a existência do enriquecimento 

ilícito, sem que houvesse embasamento no acordão proferido pela Justiça Comum. Nesse 

sentido, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:   

 
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. 

DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. DISPENSA IRREGULAR DE 

LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO COLEGIADA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. 

RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. VEDADA A 

PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE 

INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, “l”, DA LC nº 64/1990. RECURSO 

ORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA DEFERIR O REGISTRO DE 

CANDIDATURA. 

(TSE,RO nº 11550, Relator(a) Min. Edson Fachin:  PSESS - Publicado em Sessão, 

Data 22/11/2018) 

 

Com a referida decisão, se estabeleceu um importante precedente na Jurisprudência 

Eleitoral Brasileira. 
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Ademais, salienta-se a hipótese de cumulatividade reconhecida pelo Tribunal Superior 

da cumulatividade entre dano ao erário e enriquecimento ilícito de terceiro. A Lei de 

improbidade administrativa previu a existência do enriquecimento ilícito de terceiro: 

 

Art. 9.º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento 

ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício 

de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 

1.º desta lei, e notadamente: 

I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 

vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público; 

(...)  

VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução 

do patrimônio ou à renda do agente público; (BRASIL, 1992) 

 

Então de acordo com a Corte Superior Eleitoral, deverá ser punido também por 

enriquecimento ilícito aquele que com sua conduta possibilitou o enriquecimento ilícito de 

outrem: 

 
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO 

DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC 

Nº 64/90. INCIDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE 

TERCEIROS. COMPRA DE COMBUSTÍVEIS. SUPERFATURAMENTO. 

DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo, mediante transcrição da sentença proferida 

nos autos nº 3718-83.2006.8.19.0068, confirmada pelo TJ/RJ, reconheceu de forma 

suficientemente fundamentada o enriquecimento ilícito de terceiros às custas do erário 

municipal, mediante superfaturamento na compra de combustíveis. 2. Esta Corte 

Superior já pacificou o entendimento de que a causa de inelegibilidade prevista no art. 

1º, I, l, da LC nº 64/90 exige a condenação cumulativa por enriquecimento ilícito e 

dano ao Erário, admitindo-se que aquele seja em proveito próprio ou de terceiros. 

Precedentes. 3. Na linha da remansosa jurisprudência desta Corte Superior, a mera 

reiteração de teses recursais inviabiliza o êxito do agravo regimental. Precedentes. 4. 

Agravo regimental desprovido. 

(TSE - RESPE: 44203 RIO DAS OSTRAS - RJ, Relator: Min. LUCIANA LÓSSIO, 

Data de Julgamento: 23/03/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça 

eletrônico, Tomo 76, Data 20/04/2017, Página 41) 

 

 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO 

DE CANDIDATURA. VEREADOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO 

DOLOSO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 

PRÓPRIO OU DE TERCEIRO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, l, LC 64/1990. 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL ROVIDO. Verifica-se a inelegibilidade 

de candidato condenado por ato doloso de improbidade administrativa que importe 

lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito de terceiro, nos termos da 

jurisprudência deste Tribunal." 

(TSE - AgR-REspe: 3242 CE, Relator: Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Data 

de Julgamento: 14/02/2013) 
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Desse modo, como a questão encontra-se pacificada na referida corte, mostra-se 

inequívoco o entendimento de que o enriquecimento ilícito, listado na Lei nº 8429/29 como 

hipótese causadora de inelegibilidade quando cumulado com o dano ao erário, pode ser aferido 

mesmo quando não se refira ao patrimônio do sujeito ativo da improbidade administrativa, 

configurando-se, assim, o caso de enriquecimento ilícito de terceiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou apresentar as características da inelegibilidade e da 

improbidade administrativa para que fosse possível compreender a inelegibilidade causada por 

improbidade administrativa e o modo como a jurisprudência se posiciona sobre o tema.  

Primeiramente, são trazidos os aspectos constitucionais da improbidade administrativa, 

as inovações apontadas pelo legislador constitucional ao inaugurar um artigo exclusivo a 

respeito da Administração Pública.  

Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são 

norteadores do comportamento do agente público. Além deles, a Constituição exprime sanções 

em que pode incorrer o agente pelo mau gerenciamento da coisa pública, determinando que Lei 

Complementar pode também apontar outras penalidades aplicáveis.  

Desse modo, em razão da norma de eficácia limitada constitucional, apresenta-se a lei 

de Improbidade Administrativa e o contexto histórico em que ela foi editada, com a necessidade 

de a legislação brasileira apontar sanções e rol abrangente de condutas que são danosas ao 

patrimônio público. 

Para além da compreensão do conceito de Improbidade Administrativa, é 

imprescindível para a percepção do tema do presente trabalho a análise das características gerais 

da improbidade. Sendo assim, são elementos que constituem a improbidade: sujeitos ativo e 

passivo, elemento subjetivo e conduta expressa em legislação.  

A Lei nº 8429/92 determinou através de rol explicativo quais são as modalidades de atos 

de improbidade administrativa. O art. 9º da referida lei apresenta quais condutas caracterizam 

o enriquecimento ilícito, os comportamentos que constituem danos ao erário estão presentes no 

10º artigo e por fim, o art.11º determina quais atos atentam contra os princípios da administração 

pública.  

Ademais, urge ressaltar que todas as condutas que configuram a improbidade 

administrativa só admitem o elemento subjetivo dolo, com exceção dos atos que causam danos 

ao erário, que admite também a modalidade culposa.  

Por fim, a respeito da improbidade administrativa são trazidas as sanções estabelecidas 

pelo legislador que podem incorrer ao agente público. Destaca-se que poderão ocorrer sanções 

cumulativas na esfera cível, penal e administrativa.  

Para compreender a inelegibilidade, é necessário que primeiramente se apresentem 

quais são as condições de elegibilidade para que um cidadão possa exercer sua capacidade 

eleitoral passiva.  
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Então, o segundo capítulo se inicia apresentando quais são os aspectos traçados pela 

Constituição Federal para que seja possível conceder a um cidadão a elegibilidade, e são elas: 

nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio 

eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima de acordo com o cargo ao qual se 

candidata.  

Analisados então os direitos políticos positivos, torna-se mais fácil compreender os 

direitos políticos negativos, importando ao presente trabalho a inelegibilidade. A 

inelegibilidade, portanto, é conceituada e dividida em duas modalidades: inelegibilidades 

absolutas e relativas.  

Vale ressaltar que os aspectos que configuram a inelegibilidade podem ser encontrados 

tanto na Constituição quanto na legislação infralegal, e as inelegibilidades constitucionais 

também são repartidas em absolutas e relativas. A Lei Complementar nº 64 de 1990 é a que 

apresenta na legislação infralegal as hipóteses de inelegibilidades. É importante dizer que a 

mesma foi alterada em 2010, pela Lei nº 135 também conhecida popularmente como Lei da 

Ficha Limpa.  

Com o advento da Lei da Ficha Limpa o rol de condutas que penalizam um agente 

político com a inelegibilidade foi ampliado, criando inclusive a hipótese estudada pelo presente 

trabalho: a inelegibilidade em razão de ato de improbidade administrativa.  

Para caracterizar a referida hipótese, são necessários os seguintes requisitos: condenação 

judicial por decisão transitada em julgado ou proferida por orgão judicial colegiado que conste 

a suspensão dos direitos políticos e ato doloso de improbidade administrativa que importe em 

lesão ao patrimônio público cumulado ao enriquecimento ilícito. 

A polêmica doutrinária e jurisprudencial que existe é referente ao conectivo “e” na 

legislação entre os atos dolosos de improbidade administrativa. Para a doutrina majoritária, 

apenas a condenação por ato doloso em um dos atos caracterizaria a inelegibilidade se unida 

aos demais requisitos, em razão da interpretação sistemática dos princípios que baseiam a 

Administração Pública.  

Entretanto, não é assim que entende o Tribunal Superior Eleitoral, que pacificou o 

entendimento de que devem ser cumuladas ambas as condenações por ato doloso de 

improbidade administrativa, determinando que para a aplicação da gravosa condenação de 

inelegibilidade apenas pode ocorrer para o agente que tenha praticado o dano ao erário e o 

enriquecimento ilícito, mesmo que seja de terceiro. Destaca-se por fim um importante 

precedente no Direito Eleitoral, o conceito do enriquecimento ilícito presumido. 
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Ao concluir a presente análise, cabe manifestar que embora o legislador tenha listado os 

requisitos geradores da inelegibilidade por improbidade administrativa e empregado o 

conectivo “e” ao indicar os atos de improbidade, não parece correto entender a necessidade de 

cumulatividade entre as duas espécies citadas para configurar a referida inelegibilidade, como 

defende o Tribunal Superior Eleitoral,  pois em razão da análise histórica da legislação 

brasileira, os mecanismos para tentar cessar o mau uso do dinheiro público foram se 

intensificando com o passar dos anos, movidos pela demanda da sociedade para o combate da 

corrupção. 

Vale ressaltar que a própria lei que instituiu a referida modalidade de inelegibilidade, a 

Lei da Ficha Limpa, é fruto de um projeto de iniciativa popular, que reflete a cobrança social 

ocorrida no gerenciamento e utilização da máquina pública. 

Portanto, mesmo que seja uma interpretação mais gravosa do que previsto 

necessariamente no texto, vale lembrar que as sanções eleitorais não possuem caráter 

punitivista, já são regidas pelos princípios da soberania popular e preservação do regime 

democrático, não cabendo a utilização dos princípios e conceitos do Direito penal, visto que a 

sanção eleitoral possui natureza administrativa e pode ocorrer cumulativamente com sanções 

civis e penais.  
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