CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001 DE 2017
(Do Sr. Gabriel Bertochi)
Altera dispositivos da Lei Complementar nº
135 de 04 de maio de 2010 que “Altera a Lei
Complementar 64 de 1990”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A Lei Complementar nº 64, de 1990, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“..............................................................................
................................................................................
Art.1o ....................................................................
................................................................................
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 20 (vinte)
anos subsequentes ao término do mandato para o
qual tenham sido eleitos;
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 20 (vinte) 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 20 (vinte) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
1.
contra a economia popular, a
fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;
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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, terrorismo e hediondos;

8.

de redução à condição análoga à de

9.

contra a vida e a dignidade sexual; e

escravo;

10. praticados
por
criminosa, quadrilha ou bando;

organização

f) os que forem declarados indignos do
oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de
20 (vinte) anos; excetuado os casos de brasileiros
naturalizados.
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 nos realizarem
20 (vinte) 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 nos
realizarem 20 (vinte) 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 20 (vinte)
anos subsequentes ao término da legislatura,
excetuados os casos de quebra de decoro
parlamentar.
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;
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m) os que forem demitidos do serviço
público em decorrência de processo administrativo
ou judicial, pelo prazo de 4 (quatro) anos, contado
da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou
anulado pelo Poder Judiciário;
n) 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;
o) os magistrados e os membros do
Ministério Público que forem aposentados
compulsoriamente por decisão sancionatória, que
tenham perdido o cargo por sentença, pelo prazo
de 25 (vinte e cinco) anos;
p) Os que defenderem atos que atentem
contra a soberania nacional, pelo prazo de 40
(quarenta) anos.
§ 4o 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.
§ 5o 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.
................................................................................
..............................................................................”
(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
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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. XVI – para a configuração do ato
abusivo, será considerada a potencialidade de o
fato alterar o resultado da eleição e a gravidade das
circunstâncias
que
o
caracterizam.
................................................................................
..............................................................................”
(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor no pleito seguinte após a data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A chamada Lei da Ficha Limpa foi construída em um momento político
conturbado onde casos de corrupção protagonizados por diversos partidos vieram a
público fazendo com que o povo perdesse o crédito na política, contudo mostrou-se
insuficiente para conter a insatisfação popular os escândalos de corrupção, fato é que a
insatisfação popular se agigantou tomando as ruas do país em 2013 e mais recentemente
em 2015. Tal insatisfação é compreensível e devem ser ouvidas por nós que julgamos ser
representantes do povo.
Afastar indivíduos nocivos à sociedade do contato com o erário público é acima
de tudo proteger o cidadão de bem, ordeiro e pagador de impostos neste sentido a presente
proposta visa ampliar o período de inelegibilidade destes indivíduos, a busca pela ética
na política é imprescindível e deve ser tida como bússola maior do parlamento brasileiro.
A maior reforma política que podemos fazer não é no sistema eleitoral, no
financiamento de campanha nada disso, a maior reforma política que se pode fazer nesse
país é afastar os corruptos da vida pública, é preciso ouvir a voz das ruas e a voz das ruas
nesse momento é clara, chega de petrolão, mensalão, BNDES, ou seja lá o que for.
Sala das Sessões, 17 de julho de 2017.
Deputado Gabriel Bertochi

