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1 introdução

Ainda antes de expor, especificamente, as ideias desenvolvidas pelos pales

trantes, cabe tecer alguns rápidos comentários acerca de dois temas que permea

ram todas as exposições: a competência do Tribunal de Contas e improbidade 

administrativa, na medida em que a Lei Complementar nº 135/2010,4 popularmente 

conhecida como Lei da Ficha Limpa, modificou o texto da alínea “g” do art. 1º, inc. 

1 Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UFMG. Doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade 
de Coimbra.

2 Redator: Advogado e Analista de Controle Jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
3 Revisor: Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (2016). Bacharel em Direito do Estado 

pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (2010). Especialista em Direito Administrativo 
pelo instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar (2012). Especialista em Direito Eleitoral pela Universidade 
Positivo (2015). Vice-Presidente do iprade – instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Coordenador Executivo 
do curso de Pós-Graduação em Direito Eleitoral da Universidade Positivo.

4 Redação original: “g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 
rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão 
houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem 
nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da decisão; [...]”. Nova redação: “g) os que tiverem 
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 
configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo 
se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 
(oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicandose o disposto no inciso II do art. 71 da 
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido 
nessa condição; [...]”.
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i da Lei Complementar nº 64/90, vinculando a inelegibilidade contida no disposit ivo  

à reprovação de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas à exis-

tência de ato de improbidade administrativa. Ou seja, o motivo que ensejou a repro-

vação das contas da gestão deve ser decorrente de ato insanável que configure 

improbidade administrativa.

Conforme se verifica, o legislador complementar atrelou a análise de contas 

dos gestores públicos, pelos Tribunais de Contas, à Lei Federal nº 8.429/92, conhe-

cida como Lei de improbidade Administrativa. Nesse contexto, brevemente se dis

correrá, em subtópicos próprios, a respeito desses dois temas, de modo a facilitar o 

entendimento das palestras.

1.1 Tribunal de Contas e sua competência

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 71,5 conferiu ampla competência 

para a análise da administração financeira do Poder Público pelos Tribunais de 

Contas,6 inclusive atribuindo a análise grande amplitude de critérios: contábil, 

5 “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: i - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; ii  julgar as 
contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 
direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as 
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário 
público; iii  apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas 
e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; 
iV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de 
inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas 
no inciso ii; V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União 
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; Vi - fiscalizar a aplicação de quaisquer 
recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município; Vii - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; Viii - aplicar 
aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em 
lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; iX  assinar 
prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 
verificada ilegalidade; X  sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão 
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; Xi - representar ao Poder competente sobre irregularidades 
ou abusos apurados. §1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso 
Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. §2º Se o Congresso Nacional ou 
o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal 
decidirá a respeito. §3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de 
título executivo. §4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas 
atividades”.

6 A esse respeito, vale citar Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães: “A Constituição de 1988 
ampliou sobremaneira os meios de controle em relação aos gastos públicos – tanto no que diz respeito ao 
conteúdo material da fiscalização como aos órgãos e entidades que a ela devem respeito” (MOREiRA, Egon 
Bockmann; GUiMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação pública: a Lei geral de Licitação – LgL e o Regime 
Diferenciado de Contratação – RDC. 2. ed. São Paulo: Malheiros. p. 520).
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financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Em suma, são 

diversos os aspectos analisados pelas Cortes de Contas na gestão financeira de  

uma entidade que possua recursos públicos. 

Noutras palavras, a função precípua é focada na fiscalização do manejo do 

orçamento público aliado à atividade administrativa. qualquer que seja, enfim, o 

destino dos recursos oriundos dos cofres públicos, recairá a análise técnica dos 

Tribunais de Contas.7

Embora alguns autores defendam que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar 

do Poder Legislativo, tal posicionamento, com o devido respeito, não se coaduna com 

a Constituição de 1988, ante as inúmeras competências específicas dadas a esses 

órgãos de controle, que possuem natureza constitucional, o que lhes confere maior 

autonomia e independência, não pertencendo a qualquer dos poderes, a despeito da 

proximidade inegável com o Poder Legislativo, em virtude do auxílio na emissão de 

parecer para o julgamento das contas relativas ao exercício financeiro, apenas.8

Apesar das competências estabelecidas pelo próprio texto constitucional, os 

Tribunais de Contas não possuem função jurisdicional,9 até porque, relembrese, 

o próprio dispositivo legal da Lei das inelegibilidades ressalva a não incidência da 

restrição à participação nos pleitos eleitorais dos candidatos que tiverem as suas 

contas reprovadas suspensas pelo Poder Judiciário.

Entre as inúmeras competências inerentes à atividade dos Tribunais de Contas, 

importa destacar aquela referente ao julgamento de contas. Marcos Nobrega define 

o vocábulo “contas” como: 

o conjunto de documentos públicos que evidenciarão a aplicação de 
recursos públicos, vis-à-vis os registros de sua movimentação. Além disso, 
as contas também deverão refletir os ingressos públicos, sobretudo as 
receitas públicas e qualquer ato que tenha repercussão na gestão fiscal.10

7 MOREiRA, Egon Bockmann; GUiMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação pública: a Lei geral de Licitação – LgL 
e o Regime Diferenciado de Contratação – RDC. 2. ed. São Paulo: Malheiros. p. 520521.

8 NOBREgA, Marcos. Os tribunais de contas e o controle dos programas sociais. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 
p. 7273.

9 “Embora este órgão detenha a nomenclatura de ‘tribunal’, seus ministros detenham as mesmas garantias, 
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ (§3º, art. 73) e a Constituição 
utilize o verbo ‘julgar’ para designar uma de suas competências (inciso ii, art. 71), entende-se que os 
Tribunais de Contas não possuem uma função jurisdicional propriamente dita, uma vez que suas decisões 
produzem coisa julgada administrativa, que pode ser revista pelo Poder Judiciário, o qual detém o monopólio 
jurisdicional no ordenamento jurídico brasileiro” (ABRAHAM, Marcus. Curso de direito financeiro brasileiro. 
3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 323). Da mesma forma: “No Brasil, malgrado serem denominados 
Tribunais, compostos por ministros (TCU) e julgarem contas, não integram o Poder Judiciário. São tribunais 
administrativos e suas deliberações são de natureza administrativa” (NOBREgA, Marcos. Os tribunais de 
contas e o controle dos programas sociais. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 72).

10 NOBREgA, Marcos. Os tribunais de contas e o controle dos programas sociais. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 
p. 7778.
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No âmbito de suas competências constitucionais para fiscalizar contas, os 

Tribunais de Contas estão autorizados a aplicar, quando couber, responsabilização 

financeira, entendida como aquela decorrente do desrespeito a normas específicas 

que se relacionam com a gestão de bens e valores do Estado (direito financeiro e 

direito administrativo, notadamente, mas não apenas). Cabe esclarecer, desde logo, 

que embora em diversos casos haja bastante semelhança entre as condutas previstas 

na Lei Federal nº 8.429/92 com atos que ensejam responsabilidade financeira 

aplicada pelos Tribunais de Contas, os âmbitos se confundem. As semelhanças ocor

rem porque a responsabilização financeira é ínsita à verificação, in concreto, da arre

cadação e gasto de recursos públicos, enquanto que a improbidade administrativa 

se perfaz, em diversos casos, nas hipóteses de malversação de recursos públicos.11

O que se extrai, portanto, é que importa, do direito eleitoral, verificar se houve, 

durante a aplicação dos recursos públicos e o controle do ingresso de receitas 

públicas, algum ato irregular insanável que possa, eventualmente, consubstanciar 

improbidade administrativa, matéria a ser tratada no subtópico a seguir.

1.2 improbidade administrativa

A legislação que rege a questão relativa à improbidade administrativa é bastante 

anterior à Lei da Ficha Limpa, que incluiu entre as hipóteses para tornar um gestor  

ou exgestor inelegível a configuração, no ato que gerou a sua reprovação de contas, 

de algum ato ímprobo. quis o legislador, na verdade, restringir a incidência da referida 

norma de inelegibilidade apenas aos casos em que houve desonestidade do gestor, 

afastando de sua aplicação os gestores inábeis. 

A Constituição Federal não trouxe qualquer conceito acerca do que pode ser 

caracterizado como improbidade administrativa, tampouco a Lei Federal nº 8.429/92, 

que rege a matéria, trouxe um rol exemplificativo,12 segregando três formas distintas 

que caracterizam, em tese, ato de improbidade administrativa: (i) atos que importem 

em enriquecimento ilícito – art. 9º;13 (ii) atos que importem em dano ao erário –

11 LEBRÃO, Roberto Mercado; GOMES, Emerson Cesar da Silva; MOURÃO, Licurgo. Fiscalização financeira e 
orçamentária. in: HORVARD, Estevão; CONTi, José Mauricio; SCAFF, Fernando Facury. Lições de direito 
financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 145147.

12 DECOMAiN, Pedro Roberto. Improbidade administrativa. São Paulo: Dialética, 2007. p. 22.
13 “Art. 9º 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. 1º desta lei, e notadamente”. Sobre este dispositivo: “Amolda-se à previsão 
legal o agente ou terceiro (no que couber) que, em razão do cargo ou posição que ocupe na Administração, 
obtenha qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida” (FiGUEiREDO, Marcelo. Probidade administrativa: 
comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 68).
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 art. 10;14 (iii) atos que atentem contra os princípios da Administração Pública –  

art. 11.15

Devido à característica da norma em questão – aberta –, o que poderia abarcar 

possibilidade de punir gestores meramente inábeis, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça bem delimitou o âmbito de sua aplicação:

ii  Lei n. 8.429/92. Fixação do âmbito de aplicação. Perspectiva teleo
lógica. Artigos 15, inc. V e 37, §4º, da CF. O ato de improbidade, a ensejar 
a aplicação da Lei n. 8.429/92, não pode ser identificado tão somente 
com o ato ilegal. A incidência das sanções previstas na lei carece de um 
plus, traduzido no evidente propósito de auferir vantagem, causando dano 
ao erário, pela prática de ato desonesto, dissociado da moralidade e dos 
deveres de boa administração, lealdade e boa-fé [...].16 

1. A Lei 8.429/92 da Ação de improbidade Administrativa, que explicitou 
o cânone do art. 37, §4º da Constituição Federal, teve como escopo 
impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade 
nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) 
que causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) que atentem contra os 
princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida 
a lesão à moralidade administrativa.

2. Destarte, para que ocorra o ato de improbidade disciplinado pela 
referida norma, é mister o alcance de um dos bens jurídicos acima refe
ridos e tutelados pela norma especial. [...]

6. É cediço que a máfé é premissa do ato ilegal e ímprobo.

Consectariamente, a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando 
a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administra
ção Pública coadjuvados pela máfé do administrador. A improbidade 
administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a 
falta de boafé, a desonestidade, o que não restou comprovado nos autos 

14 “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente”. Sobre este dispositivo: “A 
conduta do agente é realçada. qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, pode, em princípio, configurar 
ato de improbidade lesivo ao erário. Como visto, de várias formas pode agente público causa a lesão: 
ocasionando perda patrimonial, através de desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de haveres 
ou bens públicos” (FiGUEiREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à Lei 8.429/92 e legislação 
complementar. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 81).

15 “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições, e notadamente”. Sobre este dispositivo: “Deveras, novamente a lei peca por excesso ao 
equiparar o ato ilegal ao ato de improbidade; ou, por outra, o legislador, invertendo a dicção constitucional, 
acaba por dizer que ato de improbidade pode ser decodificado como toda e qualquer conduta atentatória 
à legalidade, lealdade, imparcialidade etc. Como se fosse possível, de uma penalidade, equiparar coisas, 
valores e conceitos distintos. O resultado é o arbítrio. Em síntese, não pode o legislador dizer que tudo 
é improbidade” (FiGUEiREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à Lei 8.429/92 e legislação 
complementar. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 104).

16 STJ, Segunda Turma. REsp nº 269.683/SC. Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Medina, j. 
6.8.2002. DJ, 3 nov. 2004. p. 168.
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pelas informações disponíveis no acórdão recorrido, calcadas, inclusive, 
nas conclusões da Comissão de inquérito.

7. É de sabença que a alienação da res publica reclama, em regra, licitação, 
à luz do sistema de imposições legais que condicionam e delimitam a 
atuação daqueles que lidam com o patrimônio e com o interesse públicos. 
Todavia, o art. 17, i, “b”, da lei 8.666/93 dispensa a licitação para a 
alienação de bens da Administração Pública, quando exsurge o interesse 
público e desde que haja valoração da oportunidade e conveniência, 
conceitos estes inerentes ao mérito administrativo, insindicável, portanto, 
pelo Judiciário [...].17 

Não é possível, afinal, interpretar como expressões sinônimas, para a finalidade 

de sancionar um cidadão, a improbidade e a imoralidade, na medida em que com

portamentos eticamente reprováveis, mas que não causassem qualquer lesão a bens 

jurídicos tutelados especificamente, poderiam ser desproporcionalmente punidos, 

notadamente com restrições aos seus direitos políticos fundamentais. A esse res

peito, cabe trazer a lição de Maria Sylvia zanella Di Pietro:

No entanto, quando se fala em improbidade como ato ilícito, como 
infração sancionada pelo ordenamento jurídico, deixa de haver sinonímia 
entre as expressões improbidade e imoralidade, porque aquele tem um 
sentido muito mais amplo e muito mais preciso, que abrange não só 
atos desonestos ou imorais, mas também e principalmente atos ilegais. 
Na lei de improbidade administrativa (Lei n. 8.429, de 2-6-92), a lesão à 
moralidade administrativa é apenas uma das inúmeras hipóteses de atos 
de improbidade previstos em lei.18

No mesmo sentido, Marcus Abraham conceitua a improbidade administrativa 

como: 

sendo aquele praticado por agente público responsável por recursos 
públicos, em violação à lei, aos bons costumes, à ética e à moral, capaz 
de gerar enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação aos deveres 
de honestidade, imparcialidade legalidade e lealdade às instituições.19 

Conforme se verifica, há bastante aproximação entre a atividadefim dos Tribunais 

de Contas com a improbidade administrativa que, em grande parte das vezes, importa 

a malversação de recursos públicos fiscalizados pelos referidos órgãos de controle.

Outro ponto que merece destaque, para a delimitação do tema em questão, 

refere-se à necessidade da presença do dolo específico para a incidência dos arts. 90 

e 11 da Lei nº 8.429/92, conforme o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

17 STJ, Primeira Turma. REsp nº 480.387/SP. Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.3.2004. DJ, 24.5.2004. p. 163.
18 Di PiETRO, Maria Sylvia zanella. Direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 765.
19 ABRAHAM, Marcus. Lei de Responsabilidade Fiscal comentada: de acordo com a jurisprudência do STF, STJ e 

TCU. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 80.
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PRESENçA DO ELEMENTO SUBJETiVO 5. O entendimento do STJ é no 
sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do 
réu como incurso nas previsões da Lei de improbidade Administrativa, é 
necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo 
dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, 
nas hipóteses do artigo 10.

6. É pacífico nesta Corte que o ato de improbidade administrativa previsto 
no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, 
não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

7. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbi dade 
administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, 
estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto 
é que a Lei de improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim 
o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boafé.

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/
PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; 
AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 
Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014.20

Por outro lado, no que diz respeito à aplicabilidade do art. 10, a jurisprudência 

aceita a hipótese da ocorrência de ato de improbidade administrativa sem o elemento 

subjetivo (dolo), conforme seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A con

denação por ato de improbidade administrativa, à luz do art. 10 da Lei 8.429/1992, 

pode, por expressa disposição legal, ocorrer por conduta dolosa ou culposa”.21

Na esteira da decisão acima, é possível afirmar que nos casos em que houver 

a reprovação de contas com base no art. 10, sem a presença de dolo ou máfé, não 

há possibilidade de se gerar a inelegibilidade contida na alínea “g”, do art. 1º, inc. i 

da Lei Complementar nº 64/90.

Pois bem, no que importa à Justiça Eleitoral, caberá a análise substancial da 

reprovação das contas de gestão, a fim de verificar, no caso concreto, a caracterização, 

ou não, de ato doloso de improbidade administrativa.

2 Limites de análise da Justiça Eleitoral22

A alínea “g”, do art. 1º, inc. i, da LC nº 64/90, que estabelece a inelegibilidade 

por rejeição de contas, é a que mais retira candidatos das disputas eleitorais, o que 

demonstra a importância do tema.23

20 STJ, Segunda Turma. REsp nº 1.508.169/PR. Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.12.2016. DJe, 19 dez. 2016.
21 STJ, Primeira Turma. AgRg no Ag nº 1.411.418/PR. Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do 

TRF 1ª Região), j. 1º.9.2015. DJe, 15 set. 2015.
22 Baseado na palestra de Rodolfo Viana Pereira, apresentada no V Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral.
23 Extraise do sítio do Tribunal Superior Eleitoral série de reportagens a respeito da Lei da Ficha Limpa. 

Segundo dados reunidos, realmente a redação trazida pela alínea “g”, do art. 1º, inc. i é a que mais impede 
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Não é à toa, aliás. Afinal, o conjunto de normas aplicáveis à gestão pública 

possui complexidade, impondo responsabilidade e prudência para os gestores. 

Exemplo clássico e muito debatido se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal, intro-

duzida no ordenamento jurídico em 2001, com a finalidade de reforçar o caráter 

planejador da legislação orçamentária (PPA, LDO e LOA), obrigando todos os gestores 

a aproximarem a programação de arrecadação e gastos, inclusive com determina ções 

para que sejam estabelecidas hipóteses de contingências em situações atípicas. 

Ou seja, o que se verifica é que o legislador tem obrigado o gestor a planejar as 

contas, conferindo maior transparência, responsabilidade e confiabilidade às contas 

públicas.24 Todavia, subjacente à maior responsabilidade há, claramente, grande difi-

culdade para o manejo das contas de maneira regular pelos gestores, culminando na 

detecção, por parte dos Tribunais de Contas, de inúmeras irregularidades.25

Conforme afirmado acima, a redação original deste dispositivo nada trazia a 

respeito da necessidade de verificação, in concreto, de ato de improbidade admi

nistrativa, embora a Justiça Eleitoral, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral, 

assim como a doutrina, já indicassem que não poderia ser qualquer ato insanável a 

deixar o candidato inelegível, conforme lição de José Jairo gomes: 

Está claro não ser qualquer tipo de irregularidade que ensejará a inele
gibilidade enfocada. Assim, pequenos erros formais, deficiências inex-
pres sivas ou que não cheguem a ferir princípios regentes da atividade 
administrativa, evidentemente, não atendem ao requisito legal.26

candidaturas. Vale ressaltar trecho da referida matéria: “A alínea ‘g’ é a que tem originado o maior número de 
registro de candidaturas negados entre as 14. Assim como as outras, a alínea demonstra o rigor do legislador 
ao elaborar a lei. Ela estabelece que ficam inelegíveis para as eleições dos próximos oito anos, contados a 
partir da decisão, aqueles que tiverem suas contas de exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável por ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão 
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Com base na alínea ‘g’, 
o TSE já negou o registro a candidatos que haviam sido eleitos prefeitos em outubro de 2012 nas seguintes 
cidades: Pedra Branca do Amapari, no Amapá; Diamantina, em Minas gerais; Meruoca, no Ceará; Bonito e 
Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul; Diamantina, em Minas Gerais; Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco; 
Joaquim Távora, no Paraná; e general Salgado, em São Paulo, entre outros. ‘A alínea ‘g’ é a maior causa 
de inelegibilidade de candidatos. isto porque o administrador de recursos públicos que presta contas com 
alguma irregularidade insanável [por ato doloso de improbidade administrativa], ou omite essa prestação é 
considerado inelegível pela alínea’, lembra Salmito” (TRiBUNAL SUPERiOR ELEiTORAL. Série Ficha Limpa: 
inelegibilidades criadas pela lei causam afastamentos de candidatos. Brasília, 12 jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticiastse/2013/Junho/seriefichalimpainelegibilidadescriadaspelalei
causamafastamentosdecandidatos>. Acesso em: 26 jan. 2017).

24 ABRAHAM, Marcus. Lei de Responsabilidade Fiscal comentada: de acordo com a jurisprudência do STF, STJ e 
TCU. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 22.

25 Nos termos do que leciona Marcus Abraham: “A gestão da coisa pública demanda, por parte de seu gestor, 
uma conduta capaz de dar aos bens e recursos públicos a destinação adequada e conforme os interesses da 
coletividade. Os atos do administrador público devem ser compatibilizados com a elevada responsabilidade 
que o cargo lhe impõe. Além de agir com zelo e responsabilidade, devem ser atendidas as prescrições da 
lei, cujo espírito é sempre a defesa do interesse público” (ABRAHAM, Marcus. Lei de Responsabilidade Fiscal 
comentada: de acordo com a jurisprudência do STF, STJ e TCU. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 65). 

26 gOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 169. Cabe ressaltar que a edição 
é anterior à Lei da Ficha Limpa.
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Daí a lógica e acerto do legislador com a introdução da Lei Complementar nº 

135/2010, que modificou o dispositivo, exigindo, expressamente, que o ato insanável 

se configura ato doloso de improbidade administrativa. O TSE, inicialmente, passou a 

entender que não era necessário verificar o dolo específico na conduta do ordenador 

de despesa, bastando a incidência de uma espécie de dolo genérico ou mesmo 

eventual.27

Posteriormente, modificou-se a jurisprudência para considerar a necessidade de 

se perquirir a má-fé e a ocorrência de dano ao erário. A questão central é saber qual 

deve ser o limite para a extensão da competência da Justiça Eleitoral. Até que ponto 

pode a justiça eleitoral revolver questões já decididas em outras esferas judiciais?

Um exemplo está na questão da análise da profundidade das irregularidades 

consideradas pelos Tribunais de Contas. O caminho mais razoável é definir em quais 

momentos haverá o diálogo de competência dos tribunais, restringindo a competência 

da Justiça Eleitoral exclusivamente à análise de questões eleitorais. A má gestão que 

não revele o dolo específico do agente deve ser resolvida no voto, pois tornar alguém 

inelegível por essa razão é exagerado. isso não é simples por demandar questões 

probatórias, mas é mais consentâneo com a Constituição Federal. O que ilustra bem 

o caso são as hipóteses em que há dúvida acerca do enquadramento – hipótese 

dolosa de improbidade administrativa – do ato exposto em decisão de Tribunal de 

Contas e analisado pela Justiça Eleitoral, não se reconhecendo a inelegibilidade do 

candidato, em homenagem ao direito fundamental ao sufrágio passivo (ser votado):

ELEiÇÕES 2014. AGRAVO REGiMENTAL. RECURSO ORDiNáRiO. REGiSTRO 
DE CANDiDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEFERiMENTO. REJEiÇÃO DE 
CONTAS PÚBLiCAS. ART. 1º, i, G, DA LC Nº 64/90. AUSêNCiA DE DOLO. 
REqUiSiTO iNDiSPENSáVEL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGiONAL. 
DESPROViMENTO.

1. A incidência da inelegibilidade do art. 1º, i, g, da LC nº 64/90 exige 
que a rejeição das contas públicas constitua, em tese, ato doloso de 
improbidade administrativa, o que não ocorreu.

2. Ademais, o TSE já decidiu que, “em caso de dúvida sobre o exigido 
dolo na conduta do candidato, deve prevalecer o direito fundamental 
à elegibilidade capacidade eleitoral passiva” (REspe nº 115-78/RJ, de 
minha relatoria, DJe de 5.8.2014).

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.28

27 “ELEiÇÕES 2012. AGRAVO REGiMENTAL EM RECURSO ESPECiAL. REGiSTRO DE CANDiDATURA. PREFEiTO. 
REJEiÇÃO DE CONTAS. iNELEGiBiLiDADE. ART 1º, iNCiSO i, ALÍNEA G, DA LC Nº 64/1990. [...] 2. Para as 
eleições de 2012, a jurisprudência deste Tribunal fixou-se no sentido de admitir, para fins de incidência da 
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso i, alínea g, da LC nº 64/1990, tão somente, o dolo genérico, o que 
se caracteriza quando o agente público atua em dissonância com a legislação em vigência. [...]” (TSE. Recurso 
Especial Eleitoral nº 8.380 – Paulistas/Mg. Rel. Min. gilmar Ferreira Mendes, j. 25.2.2016. DJE – Diário de 
Justiça Eletrônico, n. 76, 20 abr. 2016. p. 35).

28 TSE. Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 60.895, Acórdão de 25.10.2014. Rel. Min. Luciana Christina 
guimarães Lóssio. PSESS – Publicado em Sessão, 25.10.2014.
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Mas, então, qual seria o limite para a Justiça Eleitoral reexaminar estas 

questões? Três posições poderiam ser adotadas: (i) a Justiça Eleitoral não pode en-

frentar questões que são de competência de outros tribunais (atuação minimalista); 

(ii) a Justiça Eleitoral, para fins eleitorais, pode estender a sua competência sobre 

a área de influência jurisdicional de outros tribunais (atuação maximalista); (iii) a 

atuação seletiva da Justiça Eleitoral, a depender do caso concreto, que gera, porém, 

assis tematicidade. O caminho mais razoável é unificar o diálogo de competência da 

Jus tiça Eleitoral e limitar a extensão de sua análise apenas sobre questões eleitorais.29

Aparentemente, toda a Lei Complementar nº 64/90 está sistematizada de 

modo a impossibilitar a análise dos atos já analisados por outros órgãos de controle 

– Tribunal de Contas – para aferição de acerto ou desacerto, limitando sua verifica

ção ao que já exposto, sem novo enquadramento,30 tal qual a própria jurisprudência  

da Justiça Eleitoral:

ELEiÇÕES 2016. RECURSO ELEiTORAL. REGiSTRO DE CANDiDATURA. 
VEREADOR. iNELEGiBiLiDADE DO ART. 1º, i, “g”, DA LC 64/90. CONTAS 
DE GESTÃO JULGADAS iRREGULARES PELO TRiBUNAL DE CONTAS. 
CONHECiMENTO E DESPROViMENTO DO RECURSO. [...]

2. Para a configuração da inelegibilidade, cabe à Justiça Eleitoral analisar 
as irregularidades reconhecidas na decisão transitada em julgado da Corte 
de Contas e verificar, sem perquirir-lhe o acerto ou desacerto (decisão de 
mérito), se, caso a caso, se enquadram in totum nos seguintes requisitos: 
a) Decisão proferida por órgão competente; b) Decisão irrecorrível no 
âmbito administrativo; c) Desaprovação devido a irregularidade insanável; 
d) irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa; 
e) Prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; f) Decisão não 
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. inteligência da Súmula nº 41 
do TSE. [...]

3. Requisitos preenchidos para se considerar presente a causa de 
inelegibilidade do art. 1º, i, “g”, da LC nº 64/90.

4. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer 
ministerial eleitoral.31

ELEiÇÕES 2014. CANDiDATO A DEPUTADO ESTADUAL. REGiSTRO DE 
CANDiDATURA iNDEFERiDO. REJEiÇÃO DE CONTAS. iNCiDêNCiA NA 

29 Tal posicionamento não se coaduna com o adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral: “A posição restritiva não 
exclui a possibilidade de a Justiça Eleitoral analisar condutas à margem da legislação eleitoral. [...]” (TSE. 
Recurso Especial Eleitoral nº 181, Acórdão de 17.3.2015. Rel. Min. gilmar Ferreira Mendes. DJE – Diário de 
Justiça Eletrônico, 29 abr. 2015, p. 168169).

30 PECCiNiN, Luiz Eduardo; GOLAMBiUk, Paulo Henrique. Atividade empresarial: a inelegibilidade decorrente 
da improbidade. in: PEREiRA, Luiz Fernando Casagrande; GUiMARÃES, Fernando Vernalha (Coord.). Direito 
corporativo: atualidades e tendências. Curitiba: Edição do Autor, 2015. p. 640.

31 TRE/MA. Recurso Eleitoral nº 17.071, Acórdão nº 19.294 de 14.9.2016. Rel. Eduardo José Leal Moreira. 
PSESS – Publicado em Sessão, 14.9.2016. p. 6472.
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iNELEGiBiLiDADE PREViSTA NO ART. 1º, iNCiSO i, ALÍNEA g, DA LC  
Nº 64/1990. RECURSO ESPECiAL RECEBiDO COMO ORDiNáRiO. DOLO 
NÃO CONFiGURADO. PROViMENTO. 

[...] 4. Desaprovadas as contas, compete à Justiça Eleitoral analisar se 
o fato configura ato doloso de improbidade administrativa, conclusão que 
não decorre da decisão que rejeitou as contas. Esse enquadramento não 
implica a rediscussão do mérito do decidido pela Corte de Contas, muito 
menos o afastamento da responsabilidade assentada pelo TCE.

5. Não se verifica dolo (genérico ou eventual) na conduta daquele que, 
ocupante do cargo de vicepresidente da Câmara Municipal, substituiu 
o titular por diminutos períodos, não autorizou o pagamento da verba 
considerada irregular e, assim que provocado a se manifestar sobre o 
assunto, questionou sua legalidade e determinou procedimentos que 
afastaram sua continuidade [...].32

Em suma, a despeito da competência da Justiça Eleitoral para a verificação do 

ato de improbidade administrativa em decisões dos Tribunais de Contas, a análise 

deve encontrar limites, sendo impossível que sejam emitidos juízos de valor a res

peito de acertos nas decisões, cabendo somente aferir a presença de malversação 

de recursos públicos. 

3 improbidade administrativa e seu reconhecimento pelos  
 Tribunais de Contas33

A rejeição de contas que gera inelegibilidade. De quem é a última palavra sobre 

a existência de irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 

administrativa? A jurisprudência do TSE entende que incumbe à Justiça Eleitoral 

determinar a presença do pressuposto legal a partir dos fatos identificados na deci são 

dos Tribunais de Contas.34 Porém, essas, em geral, não estabelecem diretamente se 

há improbidade ou ato doloso, porque sua análise voltase para aspectos financeiros 

e de legalidade da gestão e economicidade da Administração Pública, e não para 

a específica avaliação quanto à configuração dos pressupostos da improbidade. 

32 TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 95.174, Acórdão de 2.10.2014. Rel. Min. gilmar Ferreira Mendes. PSESS 
– Publicado em Sessão, 2.10.2014

33 Baseado na palestra de Marilda Silveira.
34 “A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é imposta pela decisão que 

desaprova as contas do gestor de recursos públicos, mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, 
verificável no momento em que o cidadão requerer registro de sua candidatura. Nem toda desaprovação 
de contas enseja a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso i, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as 
que preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão do órgão 
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido à irregularidade insanável; 
iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da 
decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. [...]” (TSE. Recurso Especial 
Eleitoral nº 3.617, Acórdão de 1º.9.2016. Rel. Min. gilmar Ferreira Mendes. DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 
t. 200, 18 out. 2016. p. 7879).
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Assim, quando os Tribunais de Contas nada dizem, “a Justiça Eleitoral arranja um 

jeito”, pois avalia a ocorrência da inelegibilidade a partir do fato descrito na deci-

são administrativa. A jurisprudência eleitoral, aliás, já estabeleceu que o juízo que  

é realizado para a análise das decisões oriundo dos Tribunais de Contas deve ser 

feito em tese:

Embargos de Declaração. Recurso Eleitoral. Eleições 2016. Prefeito. AiRC. 
inelegibilidade. Rejeição de contas públicas. Procedência. indeferimento 
do RRC do Prefeito. Deferimento do RRC do Vice-Prefeito. indeferimento 
do registro da Chapa.

Negado provimento ao recurso.

Alegação de contradição e omissões quanto aos fundamentos do acórdão 
prolatado.

Descabe a Justiça Eleitoral analisar ações de improbidade administrativa, 
mas, por outro lado, encerra-se nas suas atribuições, como reiteradamente 
vem decidindo a mais alta Corte Eleitoral, avaliar, em tese, a prática de 
atos dolosos de improbidade administrativa, com a finalidade singular de 
concluir ou não pela subsunção dos fatos à inelegibilidade sob julgamento 
[...].35

A dinâmica não atende, contudo, ao direito fundamental do contraditório, pois 

no procedimento levado a efeito pelos Tribunais de Contas não se exerce defesa 

específica da imputação de ato doloso de improbidade.36 O candidato, portanto, é 

confrontado no momento do pedido de registro, de maneira inesperada, com um 

efeito colateral do ato dos Tribunais de Contas. Como seria possível, então, garantir 

a oportunidade de defesa?

Poder-se-ia atribuir a competência à Justiça Eleitoral. Contudo, identifica-se 

uma pauta de assimetria procedimental. Nos moldes atuais, inexiste no registro de 

candidatura previsão de instrução probatória e são raros os casos em que o juiz 

eleitoral a defere, até porque, relembre-se, as decisões da Justiça Eleitoral têm se 

centrado no sentido de que não cabe se perquirir o acerto ou desacerto das decisões: 

na análise dos pedidos de registro de candidatura não compete à Justiça Eleitoral 

aferir o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros ramos do Poder 

Judiciário, mas apenas e tão somente verificar a sua existência e os efeitos que 

35 TRE/Mg. Recurso Eleitoral nº 5.677, Acórdão de 6.10.2016. Rel. Ricardo Torres Oliveira – CAND. PSESS – 
Publicado em Sessão, 6.10.2016.

36 importante destacar que a ausência de contraditório se refere tão somente à imputação de ato doloso 
de improbidade administrativa, na medida em que a procedimentalização atual dos Tribunais de Contas 
garante contraditório, como bem coloca Fernando Rego Barros Filho: “Melhor dizendo, significa a realização 
de um processo administrativo, que deverá ser adequado aos princípios que regulamentam esse tipo de 
expediente, assim como o respeito às garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório 
e da ampla defesa” (BARROS FiLHO, Fernando do Rego. Evolução do controle externo nos vinte e cinco anos 
da Constituição. in.: CLÈVE, Clèmerson Merlin. Direito constitucional brasileiro: organização do Estado e dos 
poderes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 486. v. 2).
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delas emanam na seara eleitoral, conforme inteligência da Súmula nº 41 do Colendo 

Tribunal Superior Eleitoral.37

Parece mais adequado, então, atribuir a competência aos Tribunais de Contas, 

sobretudo porque o processo administrativo permite o exercício de defesa e a 

CF/1988 lhes assegurou poder para aplicar sanções, por meio de juízos de valor, que 

já são exercidos nos processos administrativos disciplinares. Necessário salientar, 

ainda, para corroborar o afirmado, que os Tribunais de Contas possuem competência 

bastante mais alargada, englobando não somente as questões meramente legais, 

mas também tudo o que se refere a assegurar aos cidadãos os direitos previstos na 

legislação e na Constituição Federal, inclusive através de análises performáticas das 

políticas públicas, verificando conceitos como a eficiência na Administração Pública.38

Essa maior abrangência dos Tribunais de Contas na análise das contas públicas 

envolve, até mesmo, a interpretação do conceito de patrimônio público, deixando de 

lado concepções civilistas para englobar, também, direitos de índole metaindividual 

sob o regime predominantemente de direito público. isto é, para as Cortes de Contas, 

na análise de políticas públicas e atos da administração, cabe a verificação de con

teúdos difusos, tal como ocorre com o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para estas e futuras gerações.39 impõese a esses órgãos de fiscalização, 

assim, no âmbito da verificação de processo de sua competência, certa prudência e 

a devida dialética, de modo a buscar, sempre, a verdade material, ainda mais porque 

os procedimentos não estão submetidos às formalidades inafastáveis de jurisdição, 

como é o caso de prazos para a apresentação de documentos: 

Por fim, mencionese que a falta de apreciação dos elementos trazidos 
nos pedidos de reexame não conhecidos não está em contradição com 
o prestígio conferido por este Tribunal ao princípio da busca verdade 
material. De certa forma, tal princípio vem inclusive contemplado na Lei 
8.443/1992, como no seu art. 32, que, ao dispor sobre os recursos 
cabíveis nos processos desta Corte de Contas, estabelece no parágrafo 
único que “não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo 
em razão da superveniência de fatos novos”.40

37 TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 16.142, Acórdão nº 52.151 de 19.10.2016. Rel. ivo Faccenda. PSESS – 
Publicado em Sessão, 19.10.2016. REPSE – Republicado em Sessão, 8.11.2016. 

38 BARROS FiLHO, Fernando do Rego. Evolução do controle externo nos vinte e cinco anos da Constituição. in.: 
CLÈVE, Clèmerson Merlin. Direito constitucional brasileiro: organização do Estado e dos poderes. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 479483. v. 2.

39 BARROS FiLHO, Fernando do Rego. Evolução do controle externo nos vinte e cinco anos da Constituição. in.: 
CLÈVE, Clèmerson Merlin. Direito constitucional brasileiro: organização do Estado e dos poderes. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 483. v. 2.

40 TCU, Plenário. Embargos de Declaração no Processo no TC-013.174/2012-6, Acórdão nº 71/2017 Rel. 
José Múcio Monteiro, 25.1.2017. Código eletrônico para localização na página do TCU na internet: AC-0071-
02/17P. grifos nossos.
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Percebese, enfim, que os processos nos Tribunais de Contas devem se pautar 

pela busca da verdade real dos fatos, conferindo o contraditório de modo realmente 

sério, a fim de buscar o que efetivamente aconteceu de verdade. isso ocorre porque, 

diferentemente dos processos jurisdicionais em que deve o julgador se restringir aos 

fatos narrados pelas partes, os processos das Cortes de Contas não são atingidos 

pela inércia do órgão julgador, cabendo aos técnicos desses órgãos a busca do que 

efetivamente ocorreu, podendo, sempre, conhecer dos novos fatos e documentos.

Outra dificuldade encontrada é ínsita à atual complexidade das atividades 

administrativas fiscalizadas. O direito administrativo tem atravessado estágio de 

evolução em que há o aumento de atividades obrigatórias por parte do Estado, 

obrigandoo a adotar posições nem sempre expressamente previstas em normas 

substanciais, mas que significam soluções razoáveis, devido à procedimentaliza ção 

seguida, de modo a evitar que soluções para situações idênticas sejam distintas.  

Ou seja, deixase de lado o direito administrativo do ato, para o ingresso no mundo 

jurídico do direito administrativo do processo/procedimentalização, de modo a atender 

aos inúmeros direitos elencados na Constituição Federal. Tecendo considerações a 

esse respeito, o Ministro Benjamin zymler leciona:

Nesse modelo heterodoxo (contracircular), a Política, por meio de pautas 
partidárias preestabelecidas, sugere ao Público o quê (o programa 
partidário) e quem (os candidatos) eleger. O Público, por sua vez, exerce 
sua influência sobre a Administração mediante exercício do direito de 
petição e pela participação em processo administrativo de formação da 
von tade estatal. Finalmente a Administração, por intermédio de seus 
especializados corpos técnicos de assessorial e direção, produz e influen
cia a seleção de projetos para a Política.41

Este novo paradigma para a Administração traz novos contornos à verificação, 

no âmbito dos Tribunais de Contas, das condutas. isso porque a procedimentalização 

induz o controle à aferição da legalidade e/ou eficiência dos resultados desses 

processos, não dos atos específicos desse ou daquele gestor público. As contas, 

entendidas como o substrato probatório consolidado da arrecadação/aplicação dos 

recursos no que se refere à legalidade, eficácia, economicidade e eficiência, difi-

culta a segregação de condutas para que sejam consideradas como atos dolosos 

de improbidade administrativa. Mesmo assim, caberia aos Tribunais de Contas, 

incidentalmente na apreciação das contas, separar determinados atos ilícitos, para 

a imprescindível notificação do interessado de que estaria sujeito ao reconhecimento 

do ato doloso de improbidade.

isso envolve certa prudência das Cortes de Contas, quando da oportunização 

do contraditório de seus fiscalizados, em relação a supostos atos de improbidade 

41 ZYMLER, Benjamin. Direito administrativo e controle. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 30.
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administrativa, na medida em que nem todos os ilícitos podem ser considerados 

improbidade administrativa, nos termos do que fora abordado em tópico específico 

acima, ante a possibilidade de aplicação de sanções institucionais aos entes 

administrados (suspensão do recebimento de transferências voluntárias; suspensão 

de con tratação de operações de crédito; e suspensão da obtenção de garantias 

para novos empréstimos), decorrentes de atos carregados de ilicitude por parte do 

gestor, assim como de situações atípicas inerentes à própria Administração, como 

crises fiscais. As sanções pessoais podem decorrer dos mesmos atos, mas não se 

confundem.42

Ademais, é preciso esclarecer que a despeito de haver bastante semelhança 

entre a responsabilização financeira dos Tribunais de Contas e aquelas decorrentes 

de atos de improbidade administrativa, ambas não se confundem. Por isso mesmo é 

que, não sendo da competência dos órgãos de fiscalização o reconhecimento expresso 

e aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/92, o reconhecimento  

das condutas ímprobas deve se dar de acordo com a jurisprudência do Superior 

Tri bunal de Justiça, órgão que detém atribuição para a uniformização das decisões 

baseadas na legislação federal, mesmo que sem a aplicação das sanções dispostas 

na mesma lei, à semelhança do juízo em tese realizado pela Justiça Eleitoral, em bora 

com maior profundidade na análise dos fatos.

Não se deve deixar de reconhecer, também, a dificuldade criada pela desne

cessidade de assistência por advogado no âmbito do processo administrativo, 

even tuais vícios poderiam ser objeto de posterior judicialização. Até porque não se 

pode deixar de reconhecer que as questões discutidas no âmbito dos processos de 

contas são específicas e técnicas, englobando pontos sobre a arrecadação, gastos, 

efetividade e eficiência das políticas públicas desde o processo orçamentário, até 

a sua execução, o que dificulta bastante para a dialética processual de fiscalizados  

que optem por não serem assistidos por advogados. 

Em suma: a opção não está livre de incongruências sistêmicas, pois o mérito 

das decisões administrativas não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Assim, as 

decisões que reconhecessem expressamente a existência do ato doloso de impro-

bidade ou se omissas fossem não poderiam ser reformadas pela Justiça Eleitoral. 

Nada obsta que a Justiça Eleitoral assuma essa competência, desde que proporcione 

o contraditório, por meio de instrução adequada.

42 ABRAHAM, Marcus. Lei de Responsabilidade Fiscal comentada: de acordo com a jurisprudência do STF, STJ e 
TCU. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 65.
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4 inelegibilidade decorrente de condenação em ação de  
 improbidade administrativa43

A inelegibilidade por improbidade administrativa está envolvida por inúmeros 

aspectos polêmicos, alguns já expostos nos tópicos anteriores que se relacionam 

com outras palestras. Tais polêmicas estão essencialmente relacionadas à origem 

da alteração legislativa operada pela Lei da Ficha Limpa, que trouxe algumas 

modificações substanciais no que diz respeito às inelegibilidades. Conforme afirmado 

acima, a improbidade administrativa, embora não se confunda, tem íntima ligação 

com a moralidade administrativa, matéria que permeava toda a ideia de aprovação  

da Lei Complementar nº 135/2010. 

De qualquer sorte, apesar do forte apelo popular oriundo do discurso de que, 

em tese, a nova legislação barraria candidatos com vida pregressa desabonadora, 

coube à jurisprudência da Justiça Eleitoral sistematizar a aplicabilidade do disposi-

tivo contido na alínea “l”, do inc. i, art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, inserido 

somente com a Lei da Ficha Limpa.44

O próprio texto literal da norma não deixou margem para dúvidas acerca de 

sua incidência. Ou seja, não se trata de qualquer condenação por improbidade 

administrativa que barraria pretensos candidatos, mas somente aqueles casos 

mais graves, nos quais o ato doloso de improbidade importasse lesão ao erário e 

enri quecimento ilícito. O que se infere, nesse sentido, é que grande parte das con

denações em ações de improbidade relacionadas somente ao art. 10 – hipótese  

que admite a possibilidade de incidência de casos culposos, mas que importem  

lesão ao erário – ou somente ao art. 11 – desobediência a princípios da Adminis-

tração Pública – não se enquadram na regra da alínea “l”. Esclarecem Luiz Eduardo 

Peccinin e Paulo golambiuk:

A Lei visa afastar de cargos eletivos apenas os agentes comprovadamente 
maliciosos: estarão tolhidos de sua elegibilidade apenas aqueles que 
tenham dolosamente se aproveitado de recursos e prerrogativas a sua 
disposição para enriquecerem às expensas do erário público, bem como 
que esta conduta tenha sido gravemente lesiva e perniciosa ao patrimônio 
e à moralidade administrativas.45

43 Baseado na palestra de Marcelo Ribeiro.
44 “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; [...]”.

45 PECCiNiN, Luiz Eduardo; GOLAMBiUk, Paulo Henrique. Atividade empresarial: a inelegibilidade decorrente 
da improbidade. in: PEREiRA, Luiz Fernando Casagrande; GUiMARÃES, Fernando Vernalha (Coord.). Direito 
corporativo: atualidades e tendências. Curitiba: Edição do Autor, 2015. p. 630.
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Cabe esclarecer que esta hipótese de inelegibilidade difere das condenações, 

com trânsito em julgado, de ações de improbidade administrativa em que a decisão 

suspendeu os direitos políticos do agente público. isso porque, neste caso, enquanto 

perdurar o período de suspensão delimitado na sentença, faltará ao pretenso can

didato o pleno gozo de seus direitos políticos, inexistindo uma das condições de 

elegibilidade.46

Retomando a polêmica que residiu nesta norma, após a devida ressalva sobre 

a diferenciação da inelegibilidade com a ausência de condição de elegibilidade, cabe 

relembrar que houve quem defendesse que deveria a jurisprudência interpretar a 

norma de modo a exigir somente a lesão ao patrimônio público ou o enriquecimento 

ilícito. Não foi esta a interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral, entretanto:

AGRAVO REGiMENTAL. RECURSO ORDiNáRiO. REGiSTRO DE CANDi-
DATURA. VERiFiCAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. iNELEGiBiLiDADE. 
ART. 1º, i, l, DA LC Nº 64/90. NÃO CONFiGURAÇÃO. iMPROBiDADE ADMi-
NiSTRATiVA. SUSPENSÃO DOS DiREiTOS POLÍTiCOS. iNOCORRêNCiA DE 
ENRiqUECiMENTO iLÍCiTO. ART. 1º, i, d, DA LC Nº 64/90. NÃO CARAC-
TERizAÇÃO. ABUSO APURADO EM SEDE DE AiME. DESPROViMENTO.

1. in casu, a decisão do Tribunal de Justiça local que condenou o agravado 
por improbidade administrativa não foi juntada aos autos com a inicial da 
impugnação ao seu registro de candidatura, mas tão somente após a 
apresentação de contestação por parte do impugnado, sobre a qual não 
foi oportunizado manifestarse. É flagrante, portanto, o prejuízo acarretado 
à sua defesa, cuja plenitude deve ser preservada, de acordo com os 
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. Nos termos da alínea l do inciso i do art. 1º da LC nº 64/90, para a 
incidência da causa de inelegibilidade nele prevista, é necessária não 
apenas a condenação à suspensão de direitos políticos por ato doloso de 
improbidade administrativa, mas, também, que tal ato tenha importado 
lesão ao patrimônio público, bem como enriquecimento ilícito.

3. Conforme assentado por esta Corte nos autos do RO nº 312894/MA, 
para que haja a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 
1º, i, d, da LC nº 64/90, a condenação por abuso deve ser reconhecida 

46 “Os conceitos de inelegibilidade e de condição de elegibilidade não se confundem. Condições de elegibilidade 
são os requisitos gerais que os interessados precisam preencher para se tornarem candidatos. inelegibilidades 
são as situações concretas definidas na Constituição e em Lei Complementar que impedem a candidatura. 
[...]” (Recurso Ordinário nº 90.346, Acórdão de 11.9.2014. Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura. 
PSESS – Publicado em Sessão, 12.9.2014. RJTSE – Revista de Jurisprudência do TSE, v. 25, t. 4, 11 set. 
2014. p. 273). “Os conceitos de inelegibilidade e de condição de elegibilidade não se confundem. Condições 
de elegibilidade são os requisitos gerais que os interessados precisam preencher para se tornarem candidatos. 
inelegibilidades são as situações concretas definidas na Constituição e em Lei Complementar que impedem a 
candidatura. No processo de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral não examina se o ilícito ou irregularidade 
foi praticado, mas, sim, se o candidato foi condenado pelo órgão competente. 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. [...]” (Recurso Ordinário nº 15.429, 
Acórdão de 26.8.2014. Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS – Publicado em Sessão, 27.8.2014. RJTSE 
– Revista de Jurisprudência do TSE, v. 25, t. 3, 26 ago. 2014. p. 556).
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pela Justiça Eleitoral por meio da representação de que trata o art. 22 
da LC nº 64/90, não incidindo quando proferida em sede de recurso 
contra expedição de diploma ou ação de impugnação a mandato eletivo, 
hipótese dos autos.

4. Agravo regimental desprovido.47

Outra questão importante tem relação com a impossibilidade de revisitação dos 

fatos contidos nas demandas de improbidade administrativa, pela Justiça Eleitoral, 

tal qual ocorre em relação à alínea “g”. Em resumo: não cabe a este ramo específico 

do Judiciário reanalisar os fatos para o reenquadramento jurídico. Por outro lado, a 

cognoscibilidade dos fatos é ampla, embora não para verificar acerto ou desacerto  

da decisão, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEiTOS MODiFiCATiVOS. RECURSO ORDi-
NÁRiO. ELEiçãO 2014. iNELEgiBiLiDADE. LC Nº 64/90, ART. 1º, i, l. 
REGiSTRO DE CANDiDATURA. DEFERiMENTO.

1. A incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, i, l, da 
LC nº 64/90, pressupõe a existência de decisão judicial transitada em 
julgado ou proferida por órgão colegiado, por ato doloso de improbidade 
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento 
ilícito. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de 
candidatura, alterar as premissas fixadas pela Justiça Comum quanto à 
caracterização do dolo. Precedentes.

2. No caso em exame, o decisum condenatório assentou apenas a culpa in 
vigilando, razão pela qual está ausente o elemento subjetivo preconizado 
pela referida hipótese de inelegibilidade.

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para deferir o registro de 
candidatura.48

ELEiÇÕES 2014. CANDiDATO A DEPUTADO FEDERAL. RECURSO ESPECiAL 
ELEiTORAL RECEBiDO COMO ORDiNáRiO. REGiSTRO DE CANDiDATURA 
iNDEFERiDO NO TRE. iNCiDêNCiA NA iNELEgiBiLiDADE REFERiDA NO ART. 
1º, iNCiSO i, ALÍNEA l, DA LEi COMPLEMENTAR Nº 64/1990. REqUiSiTOS 
AUSENTES. PROViMENTO DO RECURSO. REGiSTRO DEFERiDO.

1. Cabe recurso ordinário de decisão do Tribunal Regional Eleitoral que 
versa sobre inelegibilidade em eleição geral, nos termos do art. 121, §4º, 
inciso iii, da CF/1988.

2. A incidência na causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso i, alínea 
l, da LC nº 64/1990 exige o preenchimento cumulativo dos seguintes 

47 TSE. Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 371.450, Acórdão de 8.2.2011. Rel. Min. Marcelo Henriques 
Ribeiro de Oliveira. DJE – Diário da Justiça Eletrônico, 15 abr. 2011. p. 72.

48 TSE. Embargos de Declaração em Recurso Ordinário nº 237.384, Acórdão de 17.12.2014. Rel. Min. Luciana 
Christina guimarães Lóssio. Rel. designado(a) Min. José Antônio Dias Toffoli. PSESS – Publicado em Sessão, 
17.12.2014. RJTSE – Revista de Jurisprudência do TSE, v. 26, t. 1, 17 dez. 2014. p. 277.
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requisitos: i) decisão transitada ou proferida por órgão colegiado do Poder 
Judiciário; ii) condenação por improbidade administrativa na modalidade 
dolosa; iii) conduta ímproba que acarrete dano ao erário e enriquecimento 
ilícito; iv) suspensão dos direitos políticos; v) prazo de inelegibilidade não 
exaurido.

3. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, as causas 
de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, evitandose 
a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos frágeis e 
inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado requisito da 
causa de inelegibilidade, ofensiva à dogmática de proteção dos direitos 
fundamentais.

4. A incidência na causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso i, alínea l, 
da LC nº 64/1990 pressupõe análise vinculada da condenação colegiada 
imposta em ação de improbidade administrativa, não competindo à Justiça 
Eleitoral, em processo de registro de candidatura, chegar à conclusão não 
reconhecida pela Justiça Comum competente.

5. Condenação colegiada por improbidade administrativa decorrente de 
violação de princípios (art. 11 da Lei nº 8.429/1992). A análise siste
mática da Lei de improbidade revela que a condenação por violação de 
princípios não autoriza a necessária conclusão de que houve dano ao 
erário, tampouco enriquecimento ilícito. São condutas tipificadas em 
artigos distintos e podem ocorrer isoladamente.

6. Não houve enriquecimento ilícito do candidato nem condenação 
colegiada por dano ao erário, mas por violação de princípios, tampouco 
há referência expressa aos ilícitos.

7. Não compete à Justiça Eleitoral proceder a novo julgamento da ação de 
improbidade administrativa, para, de forma presumida, concluir por dano 
ao erário e enriquecimento ilícito, usurpando a competência do Tribunal 
próprio para julgar eventual recurso.

8. Recurso provido para deferir o registro.49

O grande problema que se apresenta, nesta hipótese de inelegibilidade trazida 

pela Lei Complementar nº 135/2010, é a contagem do período de inelegibilidade 

que inicia a partir de condenações por órgãos colegiados em segunda instância. Ou 

seja, tão logo a ação de improbidade administrativa seja julgada por órgão colegiado 

(Tribunal), suspendendo os direitos políticos do pretenso candidato em decorrência 

de ato que configure, concomitantemente, enriquecimento ilícito e lesão ao erário, 

sua inelegibilidade será reconhecida pela Justiça Eleitoral. Ocorre que o julgamento 

dessa demanda pelo Superior Tribunal de Justiça ou, caso haja questão constitu cio

nal discutida, pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a incidir a coisa julgada sobre  

a sentença pode demorar longo tempo, período no qual ainda incidirá a inelegibili

dade, na medida em que o dispositivo só afasta tal sanção depois de transcorridos 

49 TSE. Recurso Ordinário nº 44.853, Acórdão de 27.11.2014. Rel. Min. gilmar Ferreira Mendes. PSESS – 
Publicado em Sessão, 27.11.2014.
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8 (oito) anos do exaurimento da sanção contida na sentença condenatória transi tada 

em julgado.

Esse contexto, somando-se à inelegibilidade decorrente do julgamento por órgão 

colegiado à pena imposta pela condenação,50 pode resultar em tempos absurdos de 

afastamento da vida pública motivada por uma alteração legislativa que ainda não 

possui uma interpretação uníssona na jurisprudência nacional. Afinal, o período no 

qual recai sobre um cidadão a sanção de inelegibilidade deve ser certo e determinado, 

tal como o seguinte trecho do voto do Ministro Marco Aurélio em julgado no Tribunal 

Superior Eleitoral: 

Destaco, ainda, terceira premissa: não há pena nem sanção por prazo 
indeterminado. Se formos ao §90 do art. 14 da Constituição Federal, 
perceberemos que as situações jurídicas reveladas pela Lei Complemen
tar nº 64/1 990, sob o ângulo da inelegibilidade, hão de prever – e, 
portanto, essa Lei Complementar deve contemplar – o período alusivo à 
inelegibilidade.51 

Mostrase, enfim, imprescindível uma solução que possibilite uma contagem 

racional dos prazos de inelegibilidade, sem ônus excessivos à cidadania política. 
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