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RESUMO 

 

Partindo de um estudo da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), 

o presente artigo tem como objetivo analisar as sanções aplicadas com base na Lei da 

Ficha Limpa (Lei Complementar nº 145/2010). Pretende-se discutir a eficácia dessas 

leis mediante a necessidade do elemento subjetivo dolo na conduta do agente como 

requisito para a caracterização da improbidade e, como conseqüência, a perda da 

elegibilidade. Sendo a culpa uma excludente de ilicitude por parte do ato administrativo 

que fere os princípios constitucionais da Administração Pública, sua observância na 

esfera eleitoral pela Ficha Limpa pode ser uma lacuna que permite a candidatura 

indesejável de certos agentes. Para estabelecer uma reflexão sobre o tema, o critério 

metodológico a ser empregado será o hipotético-dedutivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Improbidade, ficha limpa, dolo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No exercício das funções estatais, os agentes públicos podem praticar atos que 

vão de encontro às normas do Direito, tornando-se passíveis de sofrerem sanções de 

diversas formas, a depender da natureza da infração. Assim, existem três esferas de 

responsabilidade do agente, podendo ser elas a civil, quando há prejuízo patrimonial; a 

penal, quando a conduta praticada é tipificada como crime; e a administrativa, quando a 

punição resulta na fixação de sanções com reflexos no cargo público, tais como 

advertência, suspensão ou mesmo demissão. 

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) surgiu como um 

instrumento a mais na tentativa de se inibir o enriquecimento ilícito no exercício de 

mandatos, cargos, empregos ou funções na administração pública. Tornou-se, portanto, 

um importante marco no combate à corrupção. 

Em 2010 surge a Lei da Ficha Limpa, oriunda do clamor da sociedade pela 

moralidade no poder público, a qual veio restringir a candidatura a postos eletivos 



daqueles agentes com problemas relacionados à improbidade. Desse modo, essa lei 

tornou mais intransigente os crimes de moralidade e improbidade administrativa, 

reforçando situações em que o candidato tenha sido condenado por órgãos colegiados, 

ainda que o processo não tenha sido transitado em julgado. 

Entretanto, conforme será visto mais adiante, um dos requisitos para o 

enquadramento do agente na Lei da Ficha Limpa é o elemento subjetivo dolo na 

improbidade administrativa. Dada a dificuldade de comprovação desse elemento, o 

presente artigo traz à discussão se a legislação supracitada vem cumprindo o seu papel 

jurídico-social perante o estado democrático de direito. 

 

2. IMPROBIDADE E LEI DA FICHA LIMPA 

 

2.1. Caracterização da Improbidade e Reflexos na Ficha Limpa 

 

O artigo 1º, I, l da Lei Complementar nº 145, de 4 de junho de 2010 (Lei da 

Ficha Limpa) declara inelegíveis os agentes públicos 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 até o cumprimento da pena. 

Conforme MAZZA (2014), 

 

 tornam-se inelegíveis todos os agentes públicos condenados em 

segunda instância por ato doloso de improbidade administrativa, ainda 

que a decisão não tenha transitado em julgado. A inelegibilidade 

começará a contar da data da condenação e permanecerá em vigor 

durante o cumprimento da pena somado ao prazo de 8 (oito) 

anos.(MAZZA, 2014, p. 556) 

 

Entretanto, faz-se necessário ressaltar que nem toda condenação por 

improbidade é punida pela Lei da Ficha Limpa. Para que esta seja aplicada, devem estar 

presentes, de forma simultânea, os requisitos a seguir: 

a) Condenação por improbidade em órgão judicial colegiado; 

b) Uma das penas aplicadas pelo órgão colegiado deve ter sido a suspensão dos direitos 

políticos; 

c) Caracterização de ato doloso de improbidade; 



d) Enquadramento da conduta no art. 9º da Lei nº 8.429/92 como ato de improbidade 

que importe enriquecimento ilícito do agente; 

e) Lesão financeira ao erário. 

Importante lembrar que o art. 9º da Lei nº 8.429/92 considera 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 da administração direta, indireta ou fundacional de 

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

Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 

criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta 

por cento) do patrimônio ou da receita anual. Também constituem ato de improbidade 

administrativa: 

a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer 

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

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

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

público; 

b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 

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

entidades referidas no art. 1º da Lei nº 8.429/92 por preço superior ao valor de mercado; 

c) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 

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

preço inferior ao valor de mercado; 

d) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 

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

já mencionadas, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades; 

e) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 

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

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

vantagem; 

f) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 

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



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

ou bens fornecidos a qualquer das entidades supramencionadas; 

g) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

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

patrimônio ou à renda do agente público; 

h) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 

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

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

público, durante a atividade; 

i) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 

verba pública de qualquer natureza; 

j) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, 

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

k) Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas; 

l) Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas. 

 

2.2. O elemento subjetivo na improbidade administrativa 

 

A Lei da Ficha Limpa visa claramente afastar os indesejáveis da administração 

pública, freando candidaturas não ilibadas para concorrer a posto eletivo. É indiscutível 

o fato de que aquele administrador que feriu princípios da administração pública fique 

inelegível, sendo este também o entendimento dos tribunais. 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA 

LEI N. 8.429/92. CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE LANCHES MATINAIS. 

DOLO NÃO CONFIGURADO. 

SUCESSIVA RENOVAÇÃO DO CONTRATO MOTIVADA EM 

FACE DAS PECULIARIDADES DO OBJETO LICITADO. 

1. O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o qual, 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. Precedentes: AgRg no AREsp 



20.747/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 23/11/2011 REsp 1.130.198/RR, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/12/2010; EREsp 479.812/SP, 

Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 

27/9/2010; REsp 1.149.427/SC, Relator Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, DJe 9/9/2010; EREsp 875.163/RS, Relator 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

30/6/2010. 2. In casu, pretende-se a condenação dos réus, ora 

recorrentes, por suposto desrespeito aos princípios da 

Administração Pública (art. 11 da Lei de improbidade 

Administrativa). Sucede que a Corte de apelação não indicou 

nenhum elemento de prova direto que evidenciasse o agir doloso 

do administrador, baseando-se o juízo de valor em presunção de 

dolo, de modo que é mister a reforma do acórdãorecorrido. 3.  

Recursos especiais providos, divergindo do relator, Sr. Ministro 

Teori Albino Zavaski (ZALVASKI, REsp 1192056/DF2012). 

 

Ressalta-se que é entendimento majoritário dos colegiados a necessidade do 

elemento subjetivo dolo nos atos praticados pelos administradores, sendo que, estando 

este ausente, não se configura o ato de improbidade e é livre a candidatura do agente. 

Nessa esfera, se o administrador ferir de forma culposa os princípios 

constitucionais, por exemplo, contratando sem licitação, não há que se falar em 

improbidade ou mesma perda da elegibilidade. 

De acordo com KEMP (2014), o dolo eventual também não caracteriza o ato 

ilícito, pois a consciência e a vontade devem estar presentes na conduta do agente. A 

simples ciência da probabilidade do ato não gera a caracterização da ilicitude para 

efeitos de improbidade com reflexos eletivos.  

Fato é que, com tal exigência, a Ficha Limpa perde a sua eficácia, pois cria 

uma lacuna na discussão do dolo, dolo eventual ou culpa, podendo assim deixar limpa a 

ficha do candidato, o que o torna apto para fins eleitorais. Sabe-se que é de grande 

complexidade a comprovação do elemento dolo, podendo o agente facilmente se livrar 

da acusação alegando a culpa, abrindo uma porta para a ineficácia das leis. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que tange aos objetivos deste artigo, refere-se ao estudo da lei de 

improbidade e da lei da ficha limpa, para que se possa entender a razão da ineficácia 

desta perante a sociedade. 

Sendo a problemática do artigo trazer à baila a ineficácia da lei da ficha limpa 

perante o requisito subjetivo dolo na lei de improbidade, faz-se necessário esclarecer 



certos imbróglios jurídicos que vem à tona, quando se detectam lacunas jurídicas, tendo 

em vista o crescimento dos desvios de conduta pelos administradores públicos. 

Dessa feita, o principal elemento excludente de ilicitude é o animus do agente 

exigido pelos órgãos colegiados para o enquadramento na improbidade e, logo, na lei da 

ficha limpa. Porém, a eficácia de tal norma macula-se no requisito subjetivo da 

improbidade, deixando comprometido o interesse difuso de proteção à administração 

que serve a todos. 

Contudo, é de se notar a força popular mediante a legislação vigente, já que a 

ficha limpa foi clamada e imposta pela sociedade. Porém esta não está sendo aplicada 

pelo bem do povo, visto que interesses particulares prevalecem sobre uma sociedade 

que clama por honestidade e respeito à máquina pública.  

Finalmente, pode-se concluir que é necessário haver uma revisão do 

entendimento desse tema por parte dos tribunais, de maneira que o dolo não seja mais 

requisito para caracterização da improbidade, em respeito aos princípios constitucionais 

da administração e aos cidadãos brasileiros. 
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