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LEI DA FICHA LIMPA – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA. 

 

    Por provocação do Movimento de Combate à 

Corrupção Eleitoral – MCCE, através de um Projeto de Lei 

Complementar, que continha mais de dois milhões de assinaturas, ele 

foi aprovado pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e 

Senado Federal), com quase a totalidade dos votos dos membros 

componentes das referidas Casas.  

    Trata-se de um Projeto de Lei Complementar, 

de iniciativa popular, elaborado de acordo com a permissão 

estabelecida pelo § 2º, do artigo 61 da Lei Fundamental. 

     Daí, então, foi editada a Lei Complementar 

Federal n.º  135, de 4 de junho de 2.010, que veio trazer alterações na 

Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1.990, que trata dos casos 

de inelegibilidades, conhecida como “Lei da Ficha Limpa”. 

    É de se registrar inicialmente a preocupação 

do povo brasileiro, principalmente dos subscritores daquele Projeto de 

Lei Complementar, em tentar moralizar a política pública, 

especificamente no sentido de excluir do meio político aqueles 

indivíduos portadores de Ficha Suja. Todavia, conforme 

demonstraremos mais adiante, a Lei da Ficha Limpa é, por sem 

dúvidas, inconstitucional, nos pontos que serão aqui analisados. Ela 

fere de morte alguns regramentos constitucionais. Nenhuma lei pode 

ferir a lei maior simplesmente para atender a um clamor popular. Não 

somos contra a atitude dos subscritores do referido PLC; todavia, a 

nossa Lei Maior precisa ser respeitada, sob pena de transgressão ao 

princípio da segurança jurídica. 
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    Pois bem, a Lei Complementar n.º 135/2.010 

ficou assim redigida (os destaques não são do texto): 

  

LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 4 DE JUNHO DE 2010 

  

Altera a Lei Complementar 
n

o
 64, de 18 de maio de 

1990, que estabelece, de 
acordo com o § 9

o
 do art. 14 

da Constituição Federal, 
casos de inelegibilidade, 
prazos de cessação e 
determina outras 
providências, para incluir 
hipóteses de inelegibilidade 
que visam a proteger a 
probidade administrativa e a 
moralidade no exercício do 
mandato. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:  

Art. 1
o
  Esta Lei Complementar altera a Lei Complementar n

o
 64, de 18 

de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9
o
 do art. 14 da 

Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e 
determina outras providências.  

Art. 2
o
  A Lei Complementar n

o
 64, de 1990, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

“Art.1
o
  

.......................................................................................................................... 

I - ...................................................................................................................... 

.........................................................................................................................  

c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o 
Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por 
infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do 
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se 
realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos 
subseqüentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20135-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art1c
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d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela 
Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou 
político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem 
como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;  

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos 
crimes:  

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o 
patrimônio público;  

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e 
os previstos na lei que regula a falência;  

3. contra o meio ambiente e a saúde pública;  

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;  

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda 
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;  

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;  

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e 
hediondos;  

8. de redução à condição análoga à de escravo;  

9. contra a vida e a dignidade sexual; e  

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;  

f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, 
pelo prazo de 8 (oito) anos;  

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de 
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, 
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, 
para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a 
partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da 
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de 
mandatários que houverem agido nessa condição;  
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h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou 
fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder 
econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual 
concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se 
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; 

..........................................................................................................................
  

j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida 
por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por 
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de 
recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em 
campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, 
pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição;  

k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, 
o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias 
Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que 
renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou 
petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a 
dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as 
eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato 
para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da 
legislatura;  

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;  

m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão 
sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração 
ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido 
anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;  

n) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou 
simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar 
caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão 
que reconhecer a fraude;  

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo 
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art1j
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salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder 
Judiciário;  

p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por 
doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) 
anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22;  

q) os magistrados e os 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, pelo prazo de 8 (oito) anos; 

.......................................................................................................................... 

§ 4
o
  A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se 

aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor 
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.  

§ 5
o
  A renúncia para atender à desincompatibilização com vistas a 

candidatura a cargo eletivo ou para assunção de mandato não gerará a 
inelegibilidade prevista na alínea k, a menos que a Justiça Eleitoral 
reconheça fraude ao disposto nesta Lei Complementar.” (NR)  

“Art. 15.  Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por 
órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á 
negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o 
diploma, se já expedido.  

Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput, independentemente da 
apresentação de recurso, deverá ser comunicada, de imediato, ao Ministério 
Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para o registro 
de candidatura e expedição de diploma do réu.” (NR)  

“Art.22 .............................................................................................................. 

.........................................................................................................................  

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação 
dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de 
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de 
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos 
subseqüentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro 
ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do 
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos 
meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério 
Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art1vii�4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art15
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de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie 
comportar;  

XV – (revogado);  

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a 
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a 
gravidade das circunstâncias que o caracterizam. 

.................................................................................................................”(NR)
  

“Art. 26-A.  Afastada pelo órgão competente a inelegibilidade prevista nesta 
Lei Complementar, aplicar-se-á, quanto ao registro de candidatura, o 
disposto na lei que estabelece normas para as eleições.”  

“Art. 26-B.  O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade, sobre 
quaisquer outros, aos processos de desvio ou abuso do poder econômico 
ou do poder de autoridade até que sejam julgados, ressalvados os de 
habeas corpus e mandado de segurança.  

§ 1
o
  É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir 

qualquer prazo previsto nesta Lei Complementar sob alegação de acúmulo 
de serviço no exercício das funções regulares.  

§ 2
o
  Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e 

municipal, os tribunais e órgãos de contas, o Banco Central do Brasil e o 
Conselho de Controle de Atividade Financeira auxiliarão a Justiça Eleitoral e 
o Ministério Público Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com 
prioridade sobre as suas atribuições regulares.  

§ 3
o
  O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério 

Público e as Corregedorias Eleitorais manterão acompanhamento dos 
relatórios mensais de atividades fornecidos pelas unidades da Justiça 
Eleitoral a fim de verificar eventuais descumprimentos injustificados de 
prazos, promovendo, quando for o caso, a devida responsabilização.”  

“Art. 26-C.  O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do 
recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, 
l e n do inciso I do art. 1

o
 poderá, em caráter cautelar, suspender a 

inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e 
desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de 
preclusão, por ocasião da interposição do recurso.  

§ 1
o
  Conferido efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade 

sobre todos os demais, à exceção dos de mandado de segurança e de 
habeas corpus.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art22xv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art22xvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art26b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art26c
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§ 2
o
  Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a 

suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro 
ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente.  

§ 3
o
  A prática de atos manifestamente protelatórios por parte da defesa, ao 

longo da tramitação do recurso, acarretará a revogação do efeito 
suspensivo.”  

Art. 3
o
  Os recursos interpostos antes da vigência desta Lei 

Complementar poderão ser aditados para o fim a que se refere o caput do 
art. 26-C da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, introduzido 
por esta Lei Complementar.  

Art. 4
o
  Revoga-se o inciso XV do art. 22 da Lei Complementar nº 64, 

de 18 de maio de 1990.  

Art. 5
o
  Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua 

publicação.  

Brasília,  4  de  junho  de 2010; 189
o
 da Independência e 122

o
 da 

República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Luis Inácio Lucena Adams 

     A redação da alínea “c” do inciso I, do artigo 1º 

da LC 64/90, foi modificada pela LC 135/2.010, tão somente no que 

diz respeito ao período de inelegibilidade dos agentes políticos nela 

indicado, que, de três anos,
1
 passou para oito anos subseqüentes ao 

                                                           
1
 - Lei 64/90 – Redação anterior: 

Art. 1º. São inelegíveis: 
I - para qualquer cargo: 
(...) 
c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-
Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição 
Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições 
que se realizarem durante o período remanescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao 
término do mandato para o qual tenham sido eleitos; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art26c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art22xv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art22xv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art22xv
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término dos seus respectivos mandatos para os quais tenham sido 

eleitos. O mesmo ocorreu com relação às redações das alíneas “d”, 

“e” e “h”, do inciso I do artigo 1º da LC 64/90 com relação aos períodos 

de inelegibilidades (de três passaram para oito anos). Já as redações 

das alíneas “f” e “g” do mesmo artigo que se referiam a prazos de 

quatro e cinco anos, respectivamente, passaram a ter o prazo de 

inelegibilidades fixado em oito anos.
2
 

    Com a nova lei foram acrescentadas as 

alíneas “j” a “q” ao inciso I do artigo 1º da LC 64/90, com as redações 

acima transcritas. 

    Pois bem, então onde está o problema ou a 

inconstitucionalidade que pretendemos aqui apontar?  

    Está escrito com todas as letras na nossa 

CF/88, na parte que assegura aos cidadãos os seus direitos e 

garantias fundamentais, o seguinte:  

                                                                                                                                                                          

  
2
 - LC 64/90 – Redações Anteriores: 

Art. 1º. São inelegíveis: 
I - para qualquer cargo: 
(...) 
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, 
transitada em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, 
para a eleição na qual concorrem ou tenham diplomados, bem como para as que se realizarem 
nos 3 (três) anos seguintes; 
e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática 
de crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio 
público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo 
de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena; 
f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 4 
(quatro) anos; 
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; 
h) os detentores de cargo na Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, que 
beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político apurado em 
processo, com sentença transitada em julgado, para as eleições que se realizarem nos 3 (três) 
anos seguintes ao término do seu mandato ou do período de sua permanência no cargo; 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 

(...) 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 

(...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 

(...) 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória; 

(...) 

 

    Entendemos que as hipóteses apresentadas 

pela LC 135/2.010 podem realmente servir de suporte para tornar o 

cidadão inelegível. Todavia, somente nos casos em que as sentenças 

já transitaram em julgado, ou seja, quando a pessoa utilizou-se de 

todos os meios de defesa previstos em lei e, mesmo assim, sua 

condenação ainda persistiu ou a ação contra o cidadão proposta foi 

julgada procedente, também com decisão final. 

    Isto porque deve ser dado ao cidadão o seu 

consagrado direito de defesa (inciso V, XXXV e LV da CF/88). Assim, 



 

 

10 

assegurado o direito de defesa e com o trânsito em julgado da decisão 

final, a inelegibilidade poderá ser verificada e aplicada. 

    Nesta seara, uma primeira 

inconstitucionalidade que aqui pretendemos apontar reside 

exatamente no momento em que o legislador inseriu nas redações das 

alíneas “d”, “e”, “h”, “j”, “l”, “n” e “p”, as expressões: ou proferida por 

órgão colegiado (alínea “d”),  ou proferida por órgão judicial 

colegiado (alíneas “e”, “h”, “l” e “n”) ou proferida por órgão 

colegiado da Justiça Eleitoral (alínea “j” e “p”). 

    Ora, como já mencionado acima, a 

Constituição Federal, que é a nossa lei maior, prevê expressamente 

que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes, e que ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória (alíneas LV e LVII do seu artigo 5º da CF/88). 

    Então, se assim quis o legislador, não 

podemos admitir que um cidadão se torne inelegível, tendo o seu 

registro de pedido de candidatura indeferido, simplesmente porque foi 

condenado por UM ÓRGÃO COLEGIADO DA JUSTIÇA, a não ser 

que este seja o último a manter ou modificar a sentença até então 

discutida (= verificou-se o trânsito em julgado da decisão perseguida 

pelas partes). Caso contrário, estaríamos cerceando o seu direito de 

defesa ou infrigindo o comando constitucional de que ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. 

    Imaginemos um caso onde o cidadão é 

condenado por um dos crimes mencionados na LC n.º 135/2.010 em 

primeira instância e, em seguida, recorre-se da sentença para o 
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Tribunal de Justiça de seu Estado. Examinado o seu recurso, a ele 

nega-se provimento (houve neste caso uma decisão proferida por um 

órgão colegiado, aplica-se aqui também a mesma regra para os casos 

da Justiça Eleitoral). Desta decisão colegiada, quando não for 

unânime o resultado do julgamento – exemplo: dois votos contra o 

cidadão e um favorável -, poderá ser interposto pela parte o chamado 

recurso de EMBARGOS INFRINGENTES, o qual será apreciado e 

julgado ainda no próprio Tribunal de Justiça. Se o recurso for acatado, 

retira-se a inelegibilidade do cidadão, pelo menos por ora, pois a parte 

contrária poderá interpor recursos para as Instâncias Superiores, o 

que poderia ser feito também pelo cidadão, na hipótese de não 

acatamento do seu recurso de Embargos Infringentes. Quando a 

decisão do Tribunal de Justiça não for unânime, não cabe o recurso 

de Embargos Infringentes, podendo a parte interpor recursos tanto 

para o Superior Tribunal de Justiça, como para o Supremo Tribunal 

Federal ou para o Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal 

Federal, para os casos eleitorais. Mas, de acordo com a Lei da Ficha 

Limpa, este cidadão já está inelegível e se pretender candidatar-se a 

algum cargo político, terá o seu registro de candidatura indeferido. 

Pois bem, aqui se pergunta: e se ele recorrer ao STF, TSE ou STF e 

conseguir reverter a situação (estava condenado e foi absolvido com 

sentença transitada em julgado)? A esta altura as eleições já se 

consumaram e este cidadão não concorreu a determinado cargo 

político, porque estava inelegível por decisão proferida por ÓRGÃO 

COLEGIADO DA JUSTIÇA, que não era o último a dar o seu veredicto 

final. Daí lhe resta tão somente acionar judicialmente o Estado e pedir-

lhe o pagamento de uma indenização por danos morais, que só Deus 

sabe quando é que ele vai recebê-la. Pergunta-se: agiu bem a 

Justiça? A Lei da Ficha Limpa poderia ser elaborada da forma como 
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foi? Claro que não. Mas como ela terá de ser aplicada, temos a 

convicção de que várias ações serão levadas ao Poder Judiciário, 

pedindo a declaração de sua inconstitucionalidade.     

    A segunda inconstitucionalidade que 

percebemos diz respeito à alteração da redação da alínea “g”, do 

inciso I, artigo 1º da LC 64/90. A redação anterior estava assim 

redigida, sem os grifos: 

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; 

 
    A redação atual ficou assim, sem o destaque: 

g) os que tiverem suas contas relativas ao 
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável que configure ato 
doloso de improbidade administrativa, e por 
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se 
esta houver sido suspensa ou anulada pelo 
Poder Judiciário, para as eleições que se 
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a 
partir da data da decisão, aplicando-se o disposto 
no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a 
todos os ordenadores de despesa, sem exclusão 
de mandatários que houverem agido nessa 
condição;  

 

    Suponhamos uma hipótese em que um 

cidadão, que já tenha ocupado o cargo de Prefeito Municipal, tivera 

suas contas reprovadas pela Câmara Municipal. Pretende ele ser 

candidato novamente ao referido cargo. Pois bem, antes, bastava que 

a questão fosse submetida à apreciação do Poder Judiciário antes do 
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pedido de registro de sua candidatura e ele estaria apto à disputa do 

pleito eleitoral, desde que demonstrasse em sua ação que as 

irregularidades que levaram à reprovação de suas contas eram 

sanáveis.  

    Com a atual mudança, além do pretendente ao 

cargo político ter que ajuizar uma ação desconstitutiva do julgamento 

da Câmara Municipal, deverá, também, na data do registro de sua 

candidatura ter, uma decisão, ainda que de primeiro grau, que 

suspenda os efeitos daquela decisão administrativa ou que a anule, 

mesmo que seja por um Juiz Singular.   

 

    Sabemos que, com a morosidade do nosso 

poder Judiciário, dificilmente ele poderá ter uma decisão favorável, 

ainda que de primeiro grau, da forma proposta pela nova lei. Apenas a 

título exemplificativo, de se registrar que patrocinamos uma ação 

desta natureza, ajuizada nos moldes da redação anterior, que se 

arrasta há mais dez anos, agora tramitando no Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais.  

    Com a nova previsão legal, estamos diante da 

mesma situação acima reportada, qual seja: cerceamento de defesa 

do cidadão e necessidade de se aguardar uma decisão final para 

demonstrar a sua inocência ou não. Infringe-se o comando 

constitucional de que a inocência é presumida.  

    Na mesma linha de raciocínio podemos citar 

os regramentos previstos nas alíneas “m” e “o”, do inciso I, do artigo 1º 

da LC 64/90. Na primeira hipótese exige-se que o ato proferido pelo 

órgão de classe que excluiu o cidadão do exercício de sua profissão, 

em decorrência de infração ético-profissional, já tenha sido analisado 
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pelo Poder Judiciário, ainda que de primeira instância, anulando-o ou 

suspendendo-o. Na segunda, exige-se que o ato que demitiu o 

cidadão do serviço público em decorrência de processo administrativo 

ou judicial, também já tenha sido analisado pelo Poder Judiciário, 

suspendendo-o ou anulando-o. 

    Com relação à presunção inocência, é do 

eminente Ministro Celso de Mello, do STF, relator da ADPF 144, que 

extraímos o seguinte ensinamento: 

O que se mostra importante assinalar, neste 

ponto, Senhor Presidente, é que, não obstante 

golpes desferidos por mentes autoritárias ou por 

regimes autocráticos, que preconizam o primado 

da idéia de que todos são culpados até prova 

em contrário,  a presunção da inocência, 

legitimada pela idéia democrática, tem 

prevalecido, ao longo de seu virtuoso itinerário 

histórico, no contexto das sociedades 

civilizadas, como valor fundamental e 

exigência básica de respeito à dignidade da 

pessoa humana”. 

    Também caminha no mesmo sentido o 

entendimento da Ministra Cármen Lúcia, do STF. Confira-se: 

Somos escravos da Constituição – ao 

acompanhar o voto do ministro relator 

Celso de Mello, pela improcedência da 

ADPF, por entender que se permitisse o 

veto a candidato processado, sem 

sentença transitada em julgado, estaria 
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transgredindo o princípio da segurança 

jurídica. 

    Posto isto, concluímos que, apesar do esforço 

de grande parte povo brasileiro em tentar barrar os candidatos 

portadores de “Ficha Suja”, não podemos, de forma alguma, para 

atender tal objetivo, atropelar os comandos previstos na nossa Carta 

Política, sob pena de causar um caos jurídico manifesto. 

Janeiro/2.011. 
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