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ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. CONDENAÇÃO 

POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. 

PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 

DESPROVIMENTO. 

1. A incidência da inelegibilidade prevista na alínea l do inciso I 

do art. 1º da LC nº 64/90 não pressupõe o dolo direto do agente 

que colaborou para a prática de ato ímprobo, sendo suficiente o 

dolo eventual, presente na espécie. 

2. É prescindível que a conduta do agente, lesadora do 

patrimônio público, se dê no intuito de provocar, diretamente, o 

enriquecimento de terceiro, sendo suficiente que, da sua 

conduta, decorra, importe, suceda, derive tal enriquecimento, 

circunstância que, incontroversamente, ocorreu no caso dos 

autos. 

3. Ao administrador a quem imputada a pecha de ímprobo – por 

ato que importou sérios danos ao patrimônio público e o 

enriquecimento ilícito de terceiros – não se pode conferir o 

direito de gerir a res publica, não se concebendo que esteja à 
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frente da Administração aquele que, sabidamente, propiciou o 

desvio de verbas públicas, em detrimento dos interesses do 

Estado e da coletividade. 

4. Recurso desprovido, para manter o indeferimento do registro 

de candidatura. 
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RELATÓRIO 

 

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor Presidente, 

trata-se de recurso ordinário interposto por Paulo Salim Maluf contra acórdão do 

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que, por maioria, indeferiu 

seu registro de candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014, 

com fundamento no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90. 

 

O acórdão recorrido restou assim ementado: 

 

Registro de Candidatura. Eleições 2014. Inelegibilidade. 

Considerações acerca do artigo 1º, I, “l”, da Lei Complementar 

64/1990, alterada pela Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha 

Limpa). Extrai-se do ato ímprobo sob análsie – em suma, 

pagamento de quantia vultosa por serviço público não prestado -  

tanto dano ao erário como também enriquecimento ilícito de 

terceiros. Dolo configurado. Impugnação acolhida. Registro 

indeferido. (Fl. 1.563) 

 

Nas razões de seu apelo, o recorrente sustenta que o Tribunal de 

origem acabou por adentrar e modificar o dispositivo da condenação delimitada 

pela Justiça Comum, atribuindo-lhe condenação não imposta pelo TJ/SP, o qual 

se limitou a enquadrá-lo nos termos do art. 10 da Lei de Improbidade na 

modalidade culposa, fato esse que, por si só, afasta a inelegibilidade assentada 

pela Corte Regional.  

 

Destaca que a interpretação da norma contida na LC nº 64/90 deve 

ser estrita, por versar direito à elegibilidade, sendo a inelegibilidade a exceção. 

 

Assinala não restar evidenciado o enriquecimento ilícito do agente 

e sequer de terceiro por força de ato praticado pelo recorrente e, ainda que se 

entenda de maneira diversa, tal enriquecimento, acaso presente, não foi gerado 
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de forma direta pela sua conduta, o que afastaria a aplicação da inelegibilidade 

em tela. 

 

Ao final, requer o provimento do recurso ordinário, a fim de deferir o 

seu registro de candidatura ao cargo e deputado federal nas eleições de 2014. 

 

Em contrarrazões (fls. 1.630-1.638), a Procuradoria Regional 

Eleitoral pontua, inicialmente, que os fatos imputados ao ora recorrente pela 

Corte Paulista de Justiça são de extrema gravidade, porquanto causaram aos 

cofres públicos o prejuízo de R$ 4.901.751,06 (quatro milhões novecentos e um 

mil, setecentos e cinquenta e um reais e seis centavos). 

 

Alega que o ponto controvertido na presente demanda está 

circunscrito à existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa e 

de enriquecimento ilícito, visto que os demais requisitos necessários à incidência 

da inelegibilidade em exame foram expressamente reconhecidos pelo 

recorrente. 

 

Refuta a alegação do candidato no tocante à suposta inexistência 

de condenação por ato doloso, argumentando que: 

 

Conquanto conste da decisão proferida pelo E. TJ/SP, nos autos da 

aludida Apelação Civil, que o ora recorrente teria agido com culpa 

grave, reafirma-se o entendimento de que se vislumbra nitidamente 

a presença do dolo pelas demais afirmativas constantes daquele 

decisum [...]. 

 

[...] 

 

Ora, fica evidente na frase “Paulo Maluf, ao nomear Reynaldo 

para os dois cargos mencionados, obteve um afrouxamento 

no controle dos pagamentos” o dolo necessário para fins 

eleitorais, que é justamente a vontade de realizar o ato considerado 

ímprobo. 
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[...] o TJ/SP não afastou a existência de dolo na conduta 

praticada pelo ora recorrente, apenas observou que o ilícito contido 

no art. 10 da Lei nº 8.429/92 é também punível na modalidade 

culposa. (Fls. 1.632-1.633) 

 

Prossegue, ressaltando que, no acórdão dos embargos proferido 

pelo TJ/SP, não se discutiu o dolo, não porque não houve fato doloso, mas tão 

somente porque não houve recurso da acusação. 

 

Por fim, argui que, “ao contrário do quanto alegado pelo recorrente, 

sua conduta contribuiu DIRETAMENTE para o enriquecimento de terceiro , 

pois o ato reconhecidamente ímprobo não partiu exclusivamente do então 

Secretário Reynaldo de Barros”, o que se percebe com clareza quando o TJ/SP 

assinala, categoricamente, que “Paulo Maluf colaborou sim para a execução 

da fraude ” (fl. 1.637v). 

 

Em parecer de fls. 1.642-1.651, a Procuradoria-Geral Eleitoral 

opina pelo desprovimento do recurso. 

 

É o relatório. 
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VOTO 

 

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Senhor 

Presidente, o ora recorrente, Paulo Salim Maluf, foi condenado, por órgão 

colegiado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela prática de ato de 

improbidade administrativa, em 4.11.2013, razão pela qual seu registro de 

candidatura foi indeferido com base no disposto no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90, 

in verbis: 

 

Art. 1º São inelegíveis: 

 

I - para qualquer cargo: 

 

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos 

políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 

administrativa que importe lesão ao patrimônio público e 

enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em 

julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 

cumprimento da pena; (Grifei) 

 

Quanto aos fatos que ensejaram a dita condenação, “apreende-

se, em suma, que Paulo Salim Maluf, então prefeito de São Paulo, em conluio 

com outros réus, no ano de 1996, colaborou para a realização de fraude 

grosseira consistente, basicamente, no aumento sistemático de 4 metros em 

cada uma das 1259 colunas ‘Jumbo Grouting’ inicialmente projetadas, 

referentes a serviços na obra do túnel ‘Ayrton Senna’, que jamais foram 

realizados e custaram o montante de R$ 4.901.751,06” (quatro milhões, 

novecentos e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e seis centavos) (fl. 

1.564). 

 

Em virtude disso, ao ora recorrente foram impostas, com base nos 

arts. 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa (fls. 725 e 858), as sanções 

de “pagamento da multa civil no seu total, correspondente a uma vez o valor do 



RO nº 2373-84/SP 

 

7

dano corrigido, incluindo-se os juros, observados os cálculos realizados nesse 

voto; e, igualmente, na proibição de contratar com o poder público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 

de cinco anos; suspensão dos direitos políticos pelo mesmo prazo” (fl. 837). 

 

Em primeiro lugar, no tocante ao enquadramento da condenação 

realizada pela Justiça Comum, rememoro que, de fato, no julgamento do 

REspe nº 1541-44/SP, de minha relatoria, em sessão de 6.8.2013, votei, em 

razão das peculiaridades do caso , no sentido de que não caberia à Justiça 

Eleitoral proceder a novo enquadramento dos fatos e provas veiculados na 

ação de improbidade para concluir pela presença de dano ao erário e 

enriquecimento ilícito, sendo necessária a observância dos termos em que 

realizada a tipificação legal pelo órgão competente para o julgamento da 

referida ação. 

 

É que, naquele caso, o candidato havia sido condenado por ato 

doloso de improbidade administrativa que violou tão somente os princípios da 

administração pública, em razão da prática de nepotismo, tendo o TSE, na 

ocasião, concluído estarem ausentes os demais requisitos para a incidência da 

inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC nº 64/90. 

 

Desse modo, a conclusão adotada no referido julgado não afasta 

o entendimento prevalecente neste Tribunal1 – e reiterado para as eleições 

deste ano2 – no sentido de que “deve-se indeferir o registro de candidatura se, 

a partir da análise das condenações, for possível c onstatar que a Justiça 

Comum reconheceu a presença cumulativa de prejuízo ao erário e de 

                                            
1 Respe nº 7855, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. designada Min. Nancy Andrighi, PSESS em 
11.12.2012; e do AgR-REspe 3242, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. designada Min. Rosa Weber, 
DJe 25.3.2013. 
 
2 RO nº 154-29/DF, Rel. Min. Henrique Neves, em sessão de 26.8.2014 e, logo após, do RO nº 
380-23/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, sessão de 11.9.2014. 
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enriquecimento ilícito  decorrente de ato doloso de improbidade 

administrativa, ainda que não conste expressamente na parte disposi tiva 

da decisão condenatória ” (RO nº 380-23/MT, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, sessão de 11.9.2014) (grifei). 

 

Como bem pontuado pelo e. Min. Otávio Noronha, “não se trata 

de presumir indevidamente nem de usurpar a competên cia da Justiça 

Comum para enquadrar o ato de improbidade, mas sim de extrair as 

conclusões da Justiça Comum  a respeito da classificação do ato de 

improbidade, ainda que elas não constem textualment e no dispositivo do 

acórdão ”. 

 

Assim, ainda que o enquadramento realizado pela Justiça Comum 

não abarque, expressamente os arts. 9º e 10º da Lei nº 8.429/92, a aferição da 

prática de ato doloso de improbidade administrativa que implique, 

concomitantemente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito deve 

ser realizada a partir do exame do inteiro teor do decisum condenatório, o qual 

não pode se restringir à sua parte dispositiva. 

 

 E tal se justifica porque há casos, como o presente, em que a 

condenação do agente, embora não se dê pela prática de ato que lhe tenha 

enriquecido indevidamente, dele derive, sendo consequência da sua conduta, 

da lesão ao patrimônio público. É o caso do enriquecimento ilícito de terceiro, 

evidenciado na espécie, como se verá mais a frente. 

 

Com efeito, da moldura fática delimitada pelo acórdão 

condenatório da Corte Paulista, extrai-se que: 

 

1.4. O então prefeito Paulo Salim Maluf é parte legítima para 

figurar como réu, uma vez que agia em nome do município, 

responsabilizando-se pela obra pública que aprovou e recebeu. 
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O art. 4° da Lei 8.429/92 exige que todos os agentes públicos 

zelem pela observância dos princípios da Administração no trato 

dos assuntos que lhe são afetos. 

 

A obra pública realizada no território do município está assim 

sujeita à fiscalização do prefeito, desde a escolha daqueles que a 

colocarão em prática e farão seus pagamentos, ainda que 

prescinda de sua autorização expressa a cada dispêndio. 

 

Incumbe ao prefeito dotar a Administração de uma rede 

segura e neutra de controle de pagamentos para evitar o 

desvio de dinheiro público, razão pela qual é patente sua 

legitimidade de parte. 

 

[...] 

 

3. A questão principal envolve a execução do Contrato 

Administrativo 5/87, firmado entre a Emurb e o Consórcio CEPO / 

Constran para a construção do Complexo Viário Ayrton Senna, 

nesta Capital. 

 

No curso da obra, para viabilizar os trabalhos de escavação do 

túnel e, principalmente, garantir a segurança dos trabalhadores, 

foram realizados serviços para a consolidação do solo, por meio do 

sistema denominado Jumbo Grouting, que consiste, basicamente, 

na injeção de ar e calda de cimento no solo, por meio de haste 

rotativa, formando um maciço com forma cilíndrica. 

 

[...] 

 

Em 31.5.1995, em reunião que contou com representantes da 

Emurb e de engenheiros da CBPO e da Constran, ficou definido que 

a medição da consolidação de solo tipo Jumbo Grouting 

D=1300mm se daria em metro de coluna de consolidação de 

Jumbo Grouting executada medida no projeto, ou seja, 

somente a parte da perfuração onde ocorreu a injeção de calda de 

cimento no solo seria remunerada. Na mesma ocasião, o preço do 



RO nº 2373-84/SP 

 

10

serviço ficou definido em R$ 631,00 (data base - Jun/94). O 

montante do serviço foi estimado em 4.000m (fls.2117/2118, 

v.11). 

 

Definido o preço e a forma de medição, os serviços Jumbo Grouting 

apurados nas medições 51, 52, 53, 55 e 56 (fls.2049/2115, v.11), 

no total de 4.687,660 m, foram lançados pelo valor de 

R$2.957.913,46 (data base jun/94) a Medição 58 (fls.2159, v.11l). 

 

Em 10.6.1996, por meio da Correspondência CBCT / 501-A/96, o 

Consórcio CBPO / Constran comunicou à Emurb que, ao revisar as 

medições, deparou-se com uma diferença de quantidades nas 

medições do preço 0.3815-0 Consolidação de solo tipo Jumbo 

Grouting" no Duto de Ventilação Curitiba, sub-trecho 8 e Túnel 

Principal sub-trecho 3/3, pois os documentos técnicos pertinentes 

apontam à quantidade de 9.890,632m de colunas diâmetro 

1300mm e foram medidos somente 4.687,660m de ditas colunas, 

faltando portanto à medir, um saldo de 5.202,972m de colunas 

(textual - fls.2271, v.12). [...] 

 

[...] 

 

4. O Ministério Público alega que os serviços de Jumbo 

Grouting lançados na Medição 72 não foram realizados, 

portanto o pagamento correspondente, no montante de 

R$4.901.751,06 (julho/96), implicou em prejuízo ao erário 

público e configurou ato de improbidade administrativa 

tipificado nos arts. 10, incs. XI e XII, e 11 da Lei 8.429/92.  

 

[...] 

 

Em que pese o esforço, os apelantes não conseguiram comprovar a 

origem dos 5.202 metros de consolidação do solo lançados na 

Medição 72.  

 

[...] 
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O que se evidencia é que as especificações ET-DE-01-5F-302 

e ET-DE-01-5F-811 não correspondem aos serviços 

executados e foram criadas com o único intuito de lesar o 

erário público, mediante o pagamento por serviços não 

realizados. 

 

Pior, embora não constatada pelas perícias, trata-se de 

fraude grosseira, que consistiu, basicamente, no aumento 

sistemático de 4 metros em cada uma das 1259 colunas 

Jumbo Grouting inicialmente projetadas. 

 

[...] 

 

8. Com relação à participação de Paulo Salim Maluf, consta 

da inicial que: 

 

Como ocupante do cargo de Prefeito Municipal, o co-réu 

Paulo Salim Maluf tinha pleno conhecimento das 

irregularidades, haja visto o vultoso valor e a 

importância do contrato. Cabia a ele tomar as cautelas 

necessárias antes de autorizar tais gastos. 

 

Ao contrário, jactava-se, em ano de eleição, da obra 

viária que consumia todo o orçamento e, também, 

dinheiro inexistente. 

 

Com efeito, demonstram estudos técnicos do Tribunal de 

Contas do Município, que o Chefe do Poder Executivo do 

Município de São Paulo não atendeu a finalidade 

buscada pela Constituição Federal e pelas leis ordinárias 

que regem o orçamento público e, ardilosamente, criou e 

executou, durante todo o ano de 1996, segundo critérios 

pessoais, receita inexistente. [em nota de rodapé, o 

Ministério Público informa que essa irregularidade é objeto de 

outra ação civil pública por improbidade administrativa] 

 



RO nº 2373-84/SP 

 

12

A conduta de Paulo Salim Maluf gerou prejuízos 

incalculáveis para a Municipalidade, à medida que 

gastou dinheiro que não possuía, e, em consequência, 

criou uma dívida com o efeito de bola de neve para os 

orçamentos posteriores, que deverá ser paga em 

prejuízo das necessidades e prioridades coletivas. 

 

Note-se que, no mês de setembro, foi editado o decreto 

municipal de nº 36.422, de 27 de setembro de 1996, 

autorizando a abertura de crédito suplementar adicional no 

valor de R$2.800.000,00, em desacordo com o ordenamento 

jurídico pátrio, destinados à obra viária do Túnel Ayrton Senna. 

 

Nem se diga que o então Prefeito Municipal não 

acompanhava as obras, desconhecendo suas 

minudências, pois sua campanha eleitoral, como é 

notório, esteve estribada nas obras viárias, 

especialmente a do Túnel Ayrton Senna, conforme se vê 

das notícias veiculadas pelos periódicos juntados. 

 

Ademais, o co-réu Reynaldo de Barros, pessoa de 

extrema confiança de Paulo Salim Maluf, acumulava a 

presidência da Emurb e a Secretaria Municipal de Vias 

Públicas, a qual foi a maior beneficiada com a fraude de 

criação de dinheiro inexistente no orçamento. De fato, 

segundo o Tribunal de Contas explicitou no aludido estudo, 

juntado à fl., a Secretaria de Vias Públicas foi a maior 

beneficiada com toda a fraude, recebendo R$954.520.527,20 

além dos R$800.000.000,00 que lhe foram originariamente 

destinados. Releva notar que aproximadamente 

R$900.000.000,00 dos créditos ilegalmente abertos foram 

destinados às obras dos Túneis do Ibirapuera (Ayrton Senna) e 

sob o rio Pinheiros (Jânio Quadros) e Avenida Águas 

Espraiadas, (textual fls.10/11, v.1). 
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Desse relato, possível concluir que a pretensão do Ministério 

Público em responsabilizar Paulo Salim Maluf tem os 

seguintes fundamentos: 

 

a) ciência, das irregularidades, em razão do vultoso 

valor e importância do contrato; 

 

b) não tomou as cautelas necessárias antes de autorizar 

os gastos; 

 

c) criou e executou, durante todo o ano de 1996, 

segundo critérios pessoais, receita inexistente; 

 

d) autorizou, em set/96, a abertura de crédito 

suplementar adicional no valor de R$2.800.000,00, em 

desacordo com o ordenamento jurídico pátrio, 

destinados à obra viária do Túnel Ayrton Senna; 

 

e) acompanhava a obra com minudência, pois estribou 

sua campanha eleitoral nas obras viárias; 

 

f) nomeou Reynaldo de Barros, pessoa de sua extrema 

confiança, para presidência da Emurb e a Secretaria 

Municipal de Vias Públicas, a qual foi a maior beneficiada 

com a fraude de criação de dinheiro inexistente no 

orçamento. 

 

Na sentença ficou consignado que: 

 

Paulo Salim Maluf 

Conforme o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de São 

Paulo, na qualidade de prefeito municipal, é obrigação do réu 

administrar os bens, a receita e as rendas municipais. Em 

havendo irregularidades em sua administração, como era sua 

atribuição exclusiva nomear os secretários municipais e 

fiscalizar os atos dos diretores das empresas públicas, 

contribuiu para a irregular liberação de verba pública para 
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pagamento de serviços não prestados pelo consórcio.  

(textual - fls.11560, v.59). 

 

Não se pode concluir que o prefeito tinha ciência da irregularidade 

do pagamento em razão do vulto e importância do contrato, posto 

que — R$4.901.751,06 (jul/96) — significou pouco mais de 1% do 

valor orçado para a obra. 

 

A criação e execução de receita inexistente configuram, em tese, 

ato de improbidade administrativa - objeto de ação civil pública, 

como observou o Ministério Público -, mas não implicam, 

necessariamente, na ciência ou colaboração direta de Paulo Maluf 

na fraude em questão. 

 

Já a nomeação de Reynaldo Emygdio de Barros para a 

presidência da Emurb e para a Secretaria Municipal de Obras 

e Vias Públicas cumulativamente, constitui prova de que 

Paulo Maluf colaborou sim para a execução da fraude. 

 

Importante observar, de início, que Reynaldo de Barros era 

homem de confiança e amigo de longa data de Paulo Maluf, 

tanto que este, como Governador do Estado de São Paulo, 

indicou aquele Prefeito Municipal desta Capital, no período 

de 1979/1982. 

 

Também chama a atenção o fato de Reynaldo acumular a 

presidência da Emurb e a Secretaria Municipal de Vias 

Públicas, observado que, embora a primeira se constituísse 

como empresa municipal, com autonomia administrativa e 

financeira, era vinculada à segunda, conforme se depreende 

da sequência da liberação dos pagamentos apurada pela 

perícia contábil. 

 

Paulo Maluf, ao nomear Reynaldo para os dois cargos 

mencionados, obteve um afrouxamento no controle dos 

pagamentos, pois a Emurb emitia carta de cobrança para a 

Secretaria de Vias Públicas e esta emitia nota de empenho 
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para a Secretaria de Finanças, à época ocupada por Celso 

Pitta, outro homem de confiança de Maluf, tanto que 

escolhido para sucedê-lo na prefeitura (sobre a sequência de 

pagamentos, ver laudo da perícia contábil - fls.7739, v.39). Além 

disso, chama atenção a fidelidade de Maluf a Reynaldo, pois 

mesmo ciente da não realização dos serviços lançados na 

Medição 72, sustentou a versão do amigo e a adotou para 

sua defesa, quando poderia simplesmente alegar que 

realmente existiu a irregularidade, mas dela não participou. 

Tem, ainda, as recentes notícias da condenação de Maluf na 

Ilha de Jersey, em razão do depósito de dinheiro 

proveniente de desvios de valores em obras públicas. E as 

declarações de Nicéia Pitta, Armando Mellão e Marcos 

Feliciano (ex- motorista de Reynaldo de Barros) sobre os 

desvios de dinheiro que - embora não possam ser aqui 

consideradas como provas, pois não submetidas ao 

contraditório, revelam a solidez do vínculo constatado neste 

processo entre esses agentes para laborar no desvio de 

dinheiro público (fls.7542/7547, 7549/7555 e 7556/7560, v.38). 

 

Por fim, observo que se trata de ilícito previsto no art.10 da Lei 

8.429/92, para o qual o Superior Tribunal de Justiça tem entendido 

que basta da demonstração da culpa do agente. [...] 

 

[...] 

 

Ao menos com culpa por negligência agiu o prefeito que 

eliminou o controle dos gastos da Emurb pela Secretaria das 

Vias Públicas, ao colocar a mesma pessoa na direção de 

ambas. E certamente se trata de culpa grave, considerando 

o vulto das cartas de cobrança emitidas pela empresa 

pública a serem conferidas na Secretaria responsável pela 

emissão da nota de empenho. 

 

Tal conduta está evidente justamente na empresa pública e na 

secretaria responsáveis pela realização das obras públicas viárias, 



RO nº 2373-84/SP 

 

16

principal tema das campanhas políticas do prefeito, o que a torna 

mais grave ainda.  

 

9. Diante da gravidade do ilícito, extensão do dano causado, 

assim como o proveito patrimonial obtido, não se mostra 

excessiva a condenação ao ressarcimento integral do dano; 

proibição de contratar com o poder público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritária, pelo prazo de cinco anos; suspensão 

dos direitos políticos por cinco anos, restrita às pessoas físicas; 

e pagamento das despesas processuais, notadamente dos 

honorários periciais, conforme consignado na sentença. 

 

[...] 

 

Considerando que o ilícito praticado pelos réus resultou em 

prejuízo superior a R$20 milhões, em valores atualizados, 

não se mostra desproporcional a sanção de proibição de contratar 

com o poder público como imposta. (Fls. 731-v à 747) (Grifei) 

 

Nesse contexto, é indene de dúvidas que os fatos apurados na 

ação de improbidade em tela configuraram lesão ao erário e enriquecimento 

ilícito. Nesse sentido, concluiu, inclusive, o voto vencido proferido pelo Relator, 

perante a Corte Regional: 

 

Descabida a alegação da combativa defesa sobre a ausência 

de enriquecimento ilícito. Ora, tendo havido o pagamento, 

ainda que em parte, de obra não realizada, configurado está 

o enriquecimento ilícito da empresa prestadora do serviço, a 

qual aferiu vantagem sem uma contraprestação. Como é 

sabido, e reiteradamente tem decidido o colendo Tribunal Superior 

Eleitoral, não é necessário o enriquecimento ilícito próprio, podendo 

ser ele de terceiro. (Fl. 1.583) 
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No tocante ao enriquecimento ilícito de terceiro, observo não ser a 

primeira vez que este Tribunal se manifesta quanto ao tema. Cito, a propósito, 

os seguintes julgados: 

 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 

REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATO DOLOSO. LESÃO AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PRÓPRIO OU DE TERCEIRO. 

INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, l, LC 64/1990. ELEIÇÕES 2012. 

AGRAVO REGIMENTAL ROVIDO.  

Verifica-se a inelegibilidade de candidato condenado por ato 

doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao 

patrimônio público e enriquecimento ilícito de terceiro, nos 

termos da jurisprudência deste Tribunal. 

(AgR-REspe nº 3242/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. Designado Min. 

Rosa Weber, DJE de 25.3.2013) (Grifei); 

 

Inelegibilidade. Condenação à suspensão de direitos políticos por 

ato doloso de improbidade administrativa. 

1. Configura a inelegibilidade da alínea l do inciso I do art. 1º da 

Lei Complementar nº 64/90 a condenação à suspensão dos 

direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa, 

consistente no pagamento ilegal de gratificação a servidores e no 

desvio de bem público. 

2. O ato doloso de improbidade administrativa pode implicar 

o enriquecimento ilícito tanto do próprio agente, mediante 

proveito pessoal, quanto de terceiros por ele beneficiados. 

Recurso especial não provido. 

(REspe nº 27558/SP, Rel. Min. Arnaldo Versiani, Sessão de 

20.9.2012) (Grifei) 

 

Em tais oportunidades, este Tribunal assentou ser dispensável 

que o enriquecimento ilícito tenha sido auferido em proveito próprio do 

candidato, em prejuízo ao Erário, porquanto, para a incidência da alínea l do 

inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, é suficiente o enriquecimento que o agente 

proporcionou, ainda que indiretamente. 
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E, como dito, no caso, é incontroverso que a conduta do 

recorrente integrou a prática do ato ímprobo que importou, além de lesão ao 

patrimônio público, enriquecimento ilícito de terceiro. 

 

Daí que não é razoável entender-se, como quer o recorrente, que 

o enriquecimento ilícito de terceiros, para a incidência da inelegibilidade em 

exame, derive diretamente do ato reputado ímprobo, o qual foi praticado por 

interposta pessoa. 

 

Entender-se de tal maneira, seria, a meu ver, estabelecer-se 

requisito não previsto na norma para a sua incidência, reduzindo sobremaneira 

o seu alcance e eficácia, ferindo a mens legis, cujo escopo é a proteção da 

probidade administrativa e da moralidade para exercício de mandato, 

considerando a vida pregressa do candidato, a teor do art. 14, § 9º, da CF. 

 

Portanto, tendo em vista os fins a que se destina a aplicação da 

norma, tenho que a interpretação da lei que mais se alinha aos ditames 

constitucionais é a que não exclui do art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 o 

enriquecimento ilícito de terceiro, em qualquer de suas modalidades. 

 

Pois bem. Passemos agora à maior discussão do presente caso, 

qual seja, definir se a conduta praticada pelo ora recorrente se enquadra 

no âmbito doloso  ou culposo , para os fins da inelegibilidade da alínea l do 

inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, cuja incidência pressupõe o preenchimento 

dos seguintes requisitos: 

 

i) decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por 

órgão colegiado em ação de improbidade administrativa; 

 

ii) condenação à suspensão dos direitos políticos; 

 

iii) ato ímprobo praticado de forma dolosa; 
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iv) que resulte em prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito.  

 

A tese argumentativa do recorrente caminha no sentido de que a 

sua condenação teria se dado tão somente a título de culpa, restando ausente 

o preenchimento de importante requisito para a aplicação da inelegibilidade 

referida, a qual requer a prática de ato de improbidade na forma dolosa. 

 

Afasto o argumento. 

 

A uma porque, como bem destacou a Corte de origem, “o 

supracitado artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa admite somente a 

modalidade dolosa, porquanto ‘a configuração de atos de improbidade 

administrativa depende da caracterização de dolo, admitindo-se uma 

relativização na modalidade culposa tão-somente para as hipóteses 

relacionadas no art. 10 causadoras de dano ao erário’ (Direito Administrativo, 

Celso Spitzcovsky, Ed. Método, 2008, pg. 53)” (fl. 1.567). 

 

Quanto ao ponto, observo que não procede a alegação do 

candidato de que sua condenação teria se dado unicamente com base no art. 

10 da Lei de Improbidade Administrativa. 

 

Ao que se extrai da própria sentença condenatória – trazida em 

memoriais pelo recorrente –, na verdade, todos os corréus daqueles autos 

foram condenados pelo magistrado sentenciante perante a Justiça Comum 

com base nos art. 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Confira-se:  

 

G) da aplicabilidade do artigo 11 da lei 8.429/92 

 

Ainda que, como acima demonstrado, ocorreu prejuízo ao erário 

pela ordem de pagamento de quantia altíssima pertinente a 

serviço não realizado, a título ilustrativo, alguns sustentam 

que, quanto à inexistência de lesão, trata-se de 

circunstância sem relevo, pois não é exigida pelo art. 11, e 
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seu inciso I, da lei de improbidade administrativa, no qual 

se enquadrou a conduta dos réus. 

 

Essa disposição legal define como improbidade 

administrativa qualquer ato funcional que desrespeite os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e 

lealdade às instituições. 

 

No caso, evidentemente, a atuação e a conduta dos réus 

atentaram contra os deveres de honestidade e legalidade. 

 

Apesar de que nem toda ilegalidade configura improbidade 

administrativa, o vocábulo latino improbitate, do qual deriva a 

improbidade, tem o significado de desonestidade. 

 

Assim, pode-se dizer que o administrador ímprobo é aquele 

que procede com desonestidade e má-fé. 

 

Na lição de Marino Pazzaglini Filho, “a conduta ilícita do agente 

público para tipificar ato de improbidade administrativa, deve ter 

esse traço comum ou característico de todas as modalidades de 

improbidade administrativa: desonestidade, má-fé, falta de 

probidade no trato da coisa pública”. 

 

Mais adiante salienta: “Assim, os atos administrativos ilegais que 

não se revestem de inequívoca gravidade, que não ostentam 

indícios de desonestidade ou má-fé, que constituem simples 

irregularidades anuláveis (e não atos nulos de pleno direito), que 

decorrem de inabilitação ou despreparo escusável do agente 

público, não configuram improbidade administrativa.” 

 

Não se pode acoimar o ato praticado como se (sic) pouca 

gravidade. Ao contrário, o pagamento de serviços não 

prestados ao Poder Público caracteriza inequívoca 

gravidade, a tipificar mesmo a improbidade do art. 11 e seu 

inciso I. (Grifei) 
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 Corrobora tal conclusão o argumento dos recorrentes naqueles 

autos, apontado pelo acórdão do TJ/SP, quando aduzem, na tentativa de 

afastar o enquadramento realizado pela sentença, que “a ausência de dano e 

de dolo impede, respectivamente, a caracterização do ato de improbidade dos 

arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92”, como realizada pelo magistrado de piso (fls. 

724-v e 725). 

 

A referida sentença, por outro lado, foi mantida integralmente pelo 

Tribunal de Justiça Paulista, consoante firmado por ocasião do julgamento dos 

embargos de declaração, ao se destacar que “à exceção da multa civil, que foi 

reduzida, não houve alteração das sanções impostas pelo juiz [...]” (fl. 858). 

 

Inafastável, portanto, a condenação do recorrente com base, 

também, no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 

 

Delineado esse quadro, tem-se que a configuração dos atos de 

improbidade administrativa previstos nos arts. 9º e 11 da Lei de Improbidade 

Administrativa (enriquecimento ilícito e atos de improbidade administrativa que 

atentam contra os princípios da administração pública) prende-se ao volitivo do 

agente (critério subjetivo), exigindo-se, para a sua configuração, o dolo, 

diversamente do que se verifica no art. 10 da mesma lei (atos de Improbidade 

Administrativa que causam prejuízo ao erário), cuja condenação pode se dar 

com base, ao menos, em culpa grave. 

 

A propósito, cito o magistério de Eduardo Arruda Alvim3: 

 

É de fácil constatação que apenas os atos de improbidade 

administrativa que causam prejuízos ao erário, descritos no 

art. 10 da referida lei, admitem a modalidade culposa de 

forma expressa. Os demais tipos somente se caracterizam 

se presente o elemento dolo. Percebe-se, portanto, que a Lei 

                                            
3 LUCON, Paulo Henrique dos Santos; COSTA, Eduardo José da Fonseca; COSTA, Guilherme 
Recena Costa (coordenadores). São Paulo: Atlas, 2013, vários autores, p. 144. 
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de Improbidade, como regra, não teve a intenção de 

responsabilizar o agente público, servidor ou não (nos 

termos do art. 1º da referida lei) pelo simples resultado danoso 

(enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios 

da Administração Pública), considerando, tão somente, o fato e 

não o autor. Vale dizer, não basta a comprovação do dano e 

do nexo de causalidade entre o dano e o agente causador 

da conduta ilícita (imoral ou ilegal). A lei de improbidade 

adotou a teoria subjetiva para responsabilizar o agente por 

ato de improbidade. (Grifei) 

 

Na mesma linha, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LAUDO MÉDICO EMITIDO POR 

PROFISSIONAL MÉDICO, SERVIDOR PÚBLICO, EM SEU PRÓPRIO 

BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO EM MULTA CIVIL. REDUÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

1. Agravos regimentais interpostos contra decisão que deu 

provimento ao recurso especial, por violação do art. 12 da Lei n. 

8.429/1992, para reduzir a pena de multa imposta à recorrente, 

pela prática de ato de improbidade administrativa. A primeira 

agravante defende a inexistência de ato ímprobo e a 

desproporcionalidade da pena de multa que fora arbitrada. O 

segundo, que a pretensão não deveria ter sido acolhida, à luz do 

entendimento contido na Súmula n. 7 do STJ, e que "se a 

conduta ímproba é grave, a resposta judicial tem que 

guardar paridade e consonância com tal ato, devendo ser 

enérgica, sob pena de representar um incentivo à 

continuidade da prática de atos contrários aos princípios da 

legalidade e da moralidade" (fl. 788). 

2. Conforme pacífico entendimento do STJ, "não se pode 

confundir improbidade com simples ilegalidade. A 

improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo 

elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, 
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a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a 

caracterização de improbidade, que a conduta do agente 

seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos 

artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de 

culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori 

Albino Zavascki, Corte Especial, dje 28/09/2011). De outro lado, 

o elemento subjetivo necessário à configuração de 

improbidade administrativa previsto pelo art. 11 da Lei 

8.429/1992 é o dolo eventual ou genérico de realizar 

conduta que atente contra os princípios da Administração 

Pública, não se exigindo a presença de intenção específica, 

pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, 

cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença 

do dolo. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no AREsp 8.937/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

02/02/2012. 

3. O acórdão recorrido, sobre a caracterização do ato ímprobo, 

está em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, 

porquanto não se exige o dolo específico na prática do ato 

administrativo para caracterizá-lo como ímprobo. Ademais, 

não há como afastar o elemento subjetivo daquele que emite laudo 

médico de sua competência para si mesmo. 

[...] 

6. Agravos regimentais não providos. 

(AgRg no AREsp nº 73968/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 

de 29.10.2012) 

 

Portanto, o elemento subjetivo necessário à configuração de 

improbidade administrativa é o dolo eventual ou genérico  de realizar conduta 

que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a 

presença de intenção específica , pois a atuação deliberada em desrespeito 

às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença 

do dolo (AgR no AREsp nº 8937/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 

2.2.2012, STJ) (grifei). 
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Logo, na espécie, a tipificação da conduta praticada pelo 

recorrente nos termos do art. 11 da Lei de Improbidade pelo TJ/SP afasta, per 

si, a alegada condenação com base em mera culpa, uma vez que o objetivo da 

referida lei, como dito, está em atingir o administrador desonesto, não o inábil 

(REsp nº 213994/MG, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 27.9.1999, STJ). 

 

De todo modo, há, ainda, mais uma razão porque o dolo na 

conduta do recorrente restou claramente evidenciado na apreciação realizada 

pela Corte de Justiça Paulista. 

 

É que a conduta praticada por Paulo Salim Maluf, diante do vulto 

e gravidade, aferidas pela própria gradação das sanções impostas – as quais, 

friso, foram as mesmas aplicadas a Reynaldo Emygdio de Barros, o qual 

também praticou diretamente a conduta causadora do dano e do 

enriquecimento ilícito –, é incompatível com a mera culpa. 

 

Na verdade, da leitura do acórdão condenatório, extrai-se que o 

Tribunal de Justiça não afastou o dolo , como defendido, mas apenas 

assentou que a culpa, por si só, já seria suficient e à condenação . 

 

Nesse sentido, é elucidativo o parecer da PGE, cujo trecho trago 

à colação: 

 

Não se nega que, após a oposição de embargos de declaração pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo, houve referência à 

culpa grave, mas não no sentido que pretende o recorrente, a 

excluir o dolo. Naquela ocasião, consoante expresso no v. Acórdão 

dos Embargos de Declaração, embora tenha constado que não se 

deveria rediscutir a extensão do dolo tendo em conta não ter 

havido recurso por parte do parquet estadual, reconheceu-se 

expressamente que a conduta do recorrente “pode caracterizar o 

dolo eventual do prefeito, uma vez que o afrouxamento dos 

controles de pagamento pode ter sido realizado deliberadamente 

para o proveito fraudulento comum dos envolvidos” [...]. Assim, o 
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v. Acórdão, não afastou a avaliação da existência de dolo 

para fins eleitorais. Seria diversa a situação se o E. Tribunal 

de Justiça afastasse, de plano, a ocorrência de qualquer 

fato doloso. (Fls. 1.644-1.645) 

 

Na mesma direção, foi o voto de desempate, proferido pelo 

Presidente do TRE/SP: 

 

O fato de o acórdão do egrégio Tribunal de Justiça haver 

aludido, numa e noutra passagem, a ato culposo, ou a culpa 

grave, não repele o desfecho que ora se adota. Até porque, 

como bem ressaltou a impugnante, não houve afastamento 

peremptório do dolo; disse-se, tão somente, que o ato de 

improbidade exige, no mínimo, conduta culposa. 

 

Além do mais, as irregularidades descritas no acórdão são 

incompatíveis com uma conduta meramente culposa, à luz 

das inelegibilidades, cujo exame, frise-se novamente, é diverso da 

análise estritamente do campo penal. (Fl. 1.577) (Grifei) 

 

Em outros termos, a participação do recorrente nos fatos 

apurados na ação de improbidade administrativa foi determinante para a 

ocorrência do ilícito, consubstanciando verdadeiro conditio sine qua non  

à prática das irregularidades apuradas naqueles aut os , não havendo como 

afastar a sua responsabilização, dela defluindo as gravosas sanções que lhe 

foram cominadas. 

 

Vale ressaltar que o dolo exigido pela lei se refere ao cuidado e à 

vigilância que os administradores públicos devem possuir com a coisa pública. 

In casu, a participação voluntária do ora candidato na consumação dos ilícitos 

apurados é evidente, sendo facilmente extraída de inúmeras passagens dos 

acórdãos condenatórios da Justiça Comum, já citados.  
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Conclui-se, portanto, que Paulo Salim Maluf agiu dolosamente, 

colaborando diretamente  para as fraudes perpetradas  – e como tal foi 

condenado pelo TJ/SP às penas de multa no valor total do dano, suspensão 

dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e proibição de contratar com o 

poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 

ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo mesmo prazo – não sendo suficiente para afastar o dolo, 

como quer o recorrente, a singela menção, em trechos do acórdão 

condenatório, à existência, ao menos, de culpa grave. 

 

A meu ver, a incidência da inelegibilidade em foco não 

pressupõe o dolo direto do agente que colaborou par a a prática de ato 

ímprobo, sendo suficiente o dolo eventual  – diversamente do que se verifica 

no âmbito penal, em matéria de concurso de agentes no qual é indispensável a 

convergência da vontade dos coautores ou partícipes para um fim comum. 

 

E, na espécie, conforme assinalado pela Corte Regional, “mesmo 

que fosse discutível a incidência do dolo direto, h ouvera, no mínimo, dolo 

eventual , eis que o requerente, sabedor dos atos de seu escolhido e com 

plena ciência da forma irregular em que as condutas eram praticadas, nada 

fazia para impedi-las, mesmo tendo o dever legal de assim proceder” (fl. 1.570) 

(grifei). 

 

Desse modo, penso que, para a atração da inelegibilidade 

estabelecida na alínea l, é prescindível que a conduta do agente, lesadora 

do patrimônio público, se dê no intuito de provocar , diretamente, o 

enriquecimento de terceiro, sendo suficiente que, d a sua conduta,  

decorra , importe , suceda , derive  tal enriquecimento,  circunstância que, 

incontroversamente, ocorreu no caso de Paulo Salim Maluf. 
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Sobre o ponto, válido destacar as bem lançadas palavras do 

Ministro Luiz Fux, no julgamento do RO nº 154-29/DF, Rel. Min. Henrique 

Neves, em sessão de 26.8.2014: 

 

É sintomático, neste pormenor, o artigo 14, § 9º, da Carta de 

1988, o qual dispõe expressamente que as hipóteses de 

inelegibilidade têm por desiderato a proteção da probidade 

administrativa, da moralidade para o exercício de mandato 

considerada a vida pregressa do candidato, e da normalidade 

e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico 

ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 

administração direta ou indireta. Daí que se revela defeso 

habilitar um cidadão cuja conduta não se amolde a tais 

imperativos de conduta fixados in abstracto e prima facie 

pelo legislador constituinte. 

 

Dito noutros termos, não se pode examinar o ius honorum 

desconsiderando esses mandamentos de moralidade e 

probidade na gestão da res publica. E, como é sabido, estas 

exigências vêm sendo vocalizadas pela sociedade civil organizada 

brasileira, tendo como exemplo recente a apresentação do Projeto 

de Lei Complementar que ensejou a edição da Lei da Ficha Limpa 

(LC nº 135/2010). 

 

[...] 

 

É de meridiana clareza que as cobranças da sociedade civil 

de ética no manejo da coisa pública se acentuaram 

gravemente. Para o cidadão, hoje é certo que a probidade é 

condição inafastável para a boa administração pública e, 

mais do que isso, que a corrupção e a desonestidade são as 

maiores travas ao desenvolvimento do país. [...] 

 

E prossegue o e. Ministro: 
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O que está em ponderação não é apenas a moralidade, de 

um lado, e os direitos políticos passivos, de outro. Ao lado 

da moralidade está também a própria democracia, como bem 

alerta o já mencionado Professor Fernando Barbalho Martins [...] 

(Grifei) 

 

Por fim, concluo meu raciocínio chamando a atenção para um 

terceiro aspecto . 

 

Conforme salientado linhas atrás, foram impostas graves sanções 

ao ora candidato, entre elas a proibição de contratar com o poder público  

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou cred itícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa j urídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos . 

 

Quid jus: à luz da moralidade para o exercício do mandato, 

exigida pela Carta Constitucional, é concebível que um agente, a quem imposta 

a proibição de contratar com o poder público, ingresse no aparato estatal e, em 

seu nome, pratique atos administrativos, vindo a firmar, eventualmente, 

contratos com terceiros? 

 

Em outras palavras, é razoável aceitar que um cidadão proibido 

de contratar com o poder público se torne o próprio poder público? 

 

A meu ver, a resposta é, sem sombra de dúvida, negativa! 

 

Aliás, vale destacar que a referida proibição, imposta ao ora 

recorrente, não é obrigatória, por ocasião da condenação em sede de ação de 

improbidade administrativa, o mesmo se verificando no tocante à suspensão 

dos direitos políticos. 
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Conforme entendimento tranquilo do STJ4, bem como da larga 

doutrina sobre o tema, as penas previstas no art. 12 da Lei de Improbidade, 

podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, devendo o juiz levar em 

conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 

pelo agente. 

 

Logo, a aplicação das sanções de suspensão dos direitos 

políticos e da proibição de contratar com o poder público e dele receber 

qualquer tipo de benesse deve ser resguardada aos casos de substancial 

gravidade, haja vista a excepcionalidade da suspensão dos direitos da 

cidadania, o qual, sabemos, encontra-se no rol dos direitos fundamentais. 

 

Nessa linha, leciona Waldo Fazzio Júnior5, ao tratar das causas 

que devem ensejar as referidas sanções, bem como de suas implicações: 

 

Ao agente público da seara político-eleitoral, o que mais toca é a 

inalistabilidade e, por conseguinte, a inelegibilidade (perda da 

aptidão para ser votado), enquanto seus direitos políticos 

estiverem suspensos. Não participar da escolha dos regentes do 

                                            
4 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 12 
DA LEI 8.429/92. INADEQUAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO 
ESPECIAL DESPROVIDO. 
[...] 
2. A aplicação das penalidades previstas no art. 12 da  Lei 8.429/92 exige que o 
magistrado considere, no caso concreto, "a extensão  do dano causado, assim como o 
proveito patrimonial obtido pelo agente" (conforme previsão expressa contida no 
parágrafo único do referido artigo). Assim, é neces sária a análise da razoabilidade e 
proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e à cominação das 
penalidades, as quais não devem ser aplicadas, indi stintamente, de maneira cumulativa . 
3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 713.146/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana 
Calmon, DJ de 22.3.2007, p. 324; REsp 794.155/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 
4.9.2006, p. 252; REsp 825.673/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 25.5.2006, p. 
198; REsp 513.576/MG, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min.  Teori Albino Zavascki, DJ de 6.3.2006, 
p. 164; REsp 300.184/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 3.11.2003, p. 291; REsp 
505.068/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 29.9.2003, p. 164. 
4. Desprovimento do recurso especial. 
(REsp nº 626204/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 6.9.2007, STJ) (Grifei) 
 
5 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 512-513. 
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Poder Público e ficar marginalizado do elenco dos possíveis 

escolhidos são as duas faces dessa restrição, nessa esfera. 

 
[...] 

 
Não se está fazendo exercício de retórica. Ao aplicar a 

suspensão dos direitos políticos, certamente, o juiz terá em 

mente a necessidade de colocar em cotejo a extensão moral 

e material da lesão causada e a conveniência administrativa 

de se afastar, temporariamente, do universo administrativo. 

Afinal, não pode exercer função pública quem tem suspensos 

seus direitos políticos. (Grifei) 

 

Embora não desconheça que a execução de tal sanção, quando 

imposta, resulte do trânsito em julgado do decreto condenatório, lembro que, 

para os fins da inelegibilidade de que trata o art. 1º, I, l, da LC nº 64/90, a 

condenação por órgão colegiado já é o bastante para afastar o pré-candidato, a 

priori, da disputa pelo mandato eletivo. 

 

Isso se dá em razão da busca por representantes populares 

probos, estabelecendo-se uma presunção de inocência especificamente para 

fins eleitorais, compatibilizando-a ao princípio republicano, insculpido no seu 

art. 1º, caput, de onde ressai a idoneidade moral para a pretendida ocupação 

do cargo eletivo. 

 

Nessa ordem de ideias, conclui-se que, se o órgão competente 

para o exame das irregularidades apuradas considerou adequada a incidência 

da proibição do ora recorrente de contratar com o poder público e dele receber 

quaisquer benefícios pelo prazo de cinco anos, não me parece razoável 

entender-se que tal agente se encontre habilitado a reingressar nos quadros da 

Administração Pública e atuar em seu nome. 

 

Concluir-se de tal maneira seria o mesmo que expulsar alguém 

pela porta da frente e deixá-lo entrar novamente pela janela. 
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Ainda sobre a necessidade de evitar-se o acesso do agente 

ímprobo à gestão da coisa pública, destaco trecho da obra de Djalma Pinto6, 

em sua obra Direito eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade 

fiscal, que bem retrata os malefícios dessa prática:  

 

A improbidade Administrativa é um atestado de deslealdade 

ao povo, titular do poder na democracia. Sua comprovação 

deve ensejar o afastamento da função de quem quer que a 

tenha praticado. É a desonestidade no exercício do cargo. 

Decorre da ausência de formação para a vida pública, da 

indigência cívica. Do egoísmo excessivo e da incapacidade de 

priorizar o interesse coletivo. 

 

[...] 

 

A desonestidade nas relações entre particulares causa dano a ser 

suportado apenas pela parte prejudicada. No âmbito do Poder 

público, toda a coletividade acaba sendo penalizada em 

decorrência da ação do agente sem probidade. Por isso, é 

fundamental a prevenção destinada a evitar que pessoas 

reconhecidamente desonestas tenham acesso à guarda do 

dinheiro público. Além dessa prevenção, é imprescindível 

também uma reação enérgica, imediata e intensa contra aqueles 

que atuam contra o interesse coletivo. (Grifei) 

 

E arremata o mesmo autor: 

 

Todas as armas processuais devem ser postas à disposição 

da cidadania para combate à corrupção, tendo em vista os 

graves danos que acarreta, assim resumidos por Diego 

Gambetta: 

 

“A simples percepção da corrupção gera revolta, 

estimula o afastamento dos melhores recursos humanos 

                                            
6 PINTO, Djalma. Direito eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal – noções 
gerais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 418 e 428. 
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e desencoraja a criatividade e o espírito empreendedor. 

Ela leva as pessoas a não mais depositarem confiança 

nas instituições e a suspeitarem de todos os cidadãos. 

As democracias mais pobres são as que mais se expõem 

não só a suportar um nível mais alto de corrupção como 

a cair sob regimes autoritários” (Civismo e corrupção, in 

Democracia, Direção de Robert Darnton e Oliver Duhamel, Rio 

de Janeiro, Record, 2001, p. 311). (Grifei) 

 

Efetivamente, ao administrador a quem imputada a pecha de 

ímprobo – por ato que importou sérios danos ao patrimônio público e o 

enriquecimento ilícito de terceiros – não se pode conferir o direito de gerir a res 

publica, não se concebendo que esteja à frente da Administração aquele que, 

sabidamente, propiciou o desvio de verbas públicas, em detrimento dos 

interesses do Estado e da coletividade. 

 

Com essas considerações, nego provimento ao recurso 

ordinário  para manter o indeferimento do registro de candidatura do recorrente 

ao cargo de deputado federal, nas eleições de 2014. 

 

É como voto. 


