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Advogado especialista em direito
político eleitoral e partidário Luiz
Sílvio Moreira Salata expõe um
quadro de análise profunda sobre a

instituição da Lei Ficha Limpa, que gera dúvidas
sobre a constitucionalidade da matéria e sua
aplicabilidade. Ele ministrou em Cuiabá palestra
no auditório da Assembleia Legislativa, sobre o
assunto. Salata é categórico ao se posicionar
contrário à lei, que para ele colabora ainda para um
cenário de atropelos na seara eleitoral, atingindo
não apenas pretensos candidatos, mas o próprio
eleitor. Elenca série de fatores que poderão
contribuir, segundo ele, para incursão junto ao
Supremo Tribunal Federal, sobre “revisão do
tema”. Na linha de defesa entra o Pacto de San
José da Costa Rica, com pontos assemelhados ao
da Constituição Federal de 1988, e que reza pelo
cumprimento do tratado entre países. Salata é
ainda presidente da Comissão de Estudos
Eleitorais e Valorização do Voto da OAB/SP,
membro da comissão executiva do Colégio de
Presidentes das Comissões de Direito Eleitoral das
seccionais da OAB, coordenador consultivo da
Comissão de Direitos e Prerrogativas do
Advogado da OAB e membro efetivo da Comissão
de Assuntos do Poder Judiciário da OAB/SP.

O que se muda a partir da instituição da
Ficha Limpa? São garantidos procedimentos
para total lisura ou ainda existem brechas?

Eu penso que como advogado militante na
Justiça Eleitoral há mais de 30 anos, a Ficha
Limpa realmente nos preocupa muito porque
certamente vai reduzir a capacidade do exercício
da cidadania pelo eleitor brasileiro. Nós temos um
princípio fundamental que todo poder emana do
povo. Nós temos o princípio que esse exercício de
escolha é feito através do voto direto e secreto e
igual para todos. Mas nós teremos certamente
nessas eleições uma fragmentação da Constituição
Brasileira, do ordenamento constitucional no que
tange à incidência de diversas causas de
inelegibilidade impostas pela Lei Complementar
135, hoje conhecida pelo povo brasileiro como Lei
da Ficha Limpa. Então eu penso que certamente
ampliará a polêmica nos debates jurídicos nos
Tribunais Regionais Eleitorais de todo o Brasil,
posteriormente ao Tribunal Superior e
posteriormente ao Supremo. Porque eu continuo
insistindo que paira sobre a lei diversos vícios de
inconstitucionalidade.

Poderia dar exemplo desses vícios?
Por exemplo, uma possível aplicação

retroativa da lei. Já se decidiu no Supremo a
questão do órgão colegiado. Eu continuo
insistindo, tenho a ideia, de que o Brasil é
signatário de um tratado internacional firmado
através da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, firmado também no Pacto de San José
da Costa Rica, em que exige e prestigia a cláusula
de presunção de inocência do acusado. E o
julgamento do Supremo afastou essa questão da
presunção da inocência no âmbito da constituição,
mas não apreciou a questão imposta pelo trato
internacional que a República Federativa do Brasil
está obrigada a cumprir em razão de ser signatária.

O senhor afirma então que ainda há
possibilidade de uma reavaliação sobre a
instituição da lei?

Eu penso que nós advogados, que somos
incumbidos pela cidadania brasileira, de promover
a defesa dessas teses. Eu acho que essa tese deverá
chegar ao Supremo Tribunal Federal e apreciar a
questão, porque é uma questão de altíssima
relevância, podemos dizer até o pressuposto de
recurso extraordinário da repercussão geral na
questão de relevância constitucional. A matéria é
muito profunda, eu penso que nós todos,
advogados especializados no primeiro momento,
ficamos preocupados. Percebi aqui na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso, a preocupação da
cidadania, a preocupação dos dirigentes
partidários porque realmente, os dispositivos são

muito vazios. Eu quero novamente prestar
uma homenagem ao ministro Gilmar
Mendes, oriundo desse Estado, um ministro
que exemplifica a valorização da cidadania
através dos grandes conceitos da
Constituição. E ele mesmo afirmou numa
entrevista jornalística, após o julgamento
pelo Supremo, de que a lei é mal redigida, a
lei não esclarece a cidadania. E ele reputou
inclusive, que quem escreveu a lei,
lamentavelmente não é jurista.

Quais procedimentos corretos o
senhor poderia sugerir? Porque a lei,
mesmo com essas lacunas que diz ter,
acaba se tornando um instrumento, pelo
menos do ponto de vista da sociedade, de
uma melhor transparência dos atos.

Eu penso que se excluir do processo
eleitoral, aquele agente político que não
soube gerir as finanças públicas, nós não
precisamos de uma lei dramática, drástica
dessa. É o próprio povo que faz a exclusão
através da soberania popular. Não seria
melhor o povo não escolher os candidatos,
que nós temos uma lei absolutamente
rigorosa em que nós, com a criação da
inelegibilidade por condenação de órgão
colegiado, nós não sabemos o tempo que irá
permanecer o candidato com essa
inelegibilidade. Porque ele condenado no
Tribunal estadual ele passa a ficar
inelegível, e após a decisão transitada e
julgada, mais 8 anos. Então é uma coisa que
vai ser duradoura, será perene, e as
cláusulas de inelegibilidade no direito
moderno são temporárias. Deixar afastado
temporariamente aquele que praticou algum
ato de improbidade, mas a lei na verdade ela
penaliza de uma forma muito drástica o
agente político. E nós que vivemos aí a
proximidade com a consolidação do Estado
Democrático de Direito, nesse momento eu
penso que houve sim uma ruptura da ordem
constitucional. 

O que acaba de dizer também é um
ponto questionado por prefeitos. O
Tribunal de Contas do Estado aqui
adotou a normativa também dessa
separação das contas de governo e contas
de gestão, das quais nas contas de gestão,
o prefeito como ordenador de despesas passa
por julgamento e não por emissão de parecer. E
essa discussão é porque a lista do TCE vai
subsidiar decisão do TRE de deferir ou não o
pedido de registro de candidaturas. Muitos
prefeitos têm recorrido ao Supremo. A
participação dos Tribunais pode ser o principal
balizador, é a ideia?

O Tribunal de Contas pela redação anterior
da lei 6490, que é a lei que rege a questão das
inelegibilidades que foi modificada em alguns
artigos pela lei complementar 135, na redação
anterior no que tange a conta de gestão, ela era
uma lei mais precisa na interpretação, agora
ficou muito ampliativa. Então nós temos que
saber se houve ato de improbidade
administrativa, se tem vício insanável, então
ampliou muito o debate e eu acho que haverá
certamente uma facilidade para o advogado na
interpretação do atual texto. Mas eu penso que
evidentemente, dentro dos conceitos
processuais, porque veja, é um momento de
muita dificuldade do candidato apresentar seu
registro e imediatamente ele ter lançado contra
esse pedido de registro, uma impugnação da sua
candidatura. Isso vai perdurar o curso do
processo eleitoral, até as eleições. Isso irá
atrapalhar e irá acontecer o que aconteceu nas
eleições passadas. Nós advogados, nós lá do
Estado de São Paulo, combatemos a aplicação da
lei pela inaplicabilidade da lei nas eleições de
2010, e você vai se lembrar que demorou 8 a 10
meses para o Supremo dar a resposta. E foram
eleitas pessoas, que estavam consagradas pela
soberania popular e temporariamente, muitos
deles não puderam exercer o seu mandato,
consagrado nas urnas. Então houve uma

interferência, certamente do Poder Judiciário
que maculou o processo eleitoral de 2010 e
culminou no julgamento do Supremo,
reconhecendo pela inaplicabilidade em razão da
inconstitucionalidade da lei no que tange ao
princípio da anualidade ou da anterioridade
eleitoral.

A judicialização dos processos é muito
discutida. O senhor avalia esse quadro como
reflexo da falta de posição do próprio
Congresso?

Veja, eu tenho visto, eu tenho sentido que o
Congresso tem se afastado muito da ansiedade
do povo brasileiro em receber as propostas
legislativas que trazem o modernismo para o
exercício da cidadania dentro dos direitos
fundamentais, das garantias. Entretanto, foi
criado um fenômeno no direito brasileiro de
ativismo judicial, usurpação da competência do
Poder Legislativo pelo Poder Judiciário e
fazendo a interpretação. Isso preocupa a gente,
porque veja, a soberania popular não está sendo
exercida na sua plenitude através dos
representantes do povo no Congresso Nacional.
Quem está legislando, por exemplo no direito
eleitoral, são 7 ministros integrantes do Tribunal
Superior Eleitoral. Veja que gravidade, eles
entenderam que era constitucional a aplicação
nas eleições de 2010. O povo foi nas eleições
acreditando que talvez o candidato “X” não
pudesse ser eleito, porque estava inelegível. E 8
meses depois o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inaplicabilidade da lei, veja que
isso é muito confuso para o eleitor brasileiro.
Isso é uma fragmentação, é uma fratura na
ordem constitucional.

INCONSTITUCIONALIDADES
Advogado se diz contrário à lei que, para ele, colabora para atropelar o processo
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