
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal 
da língua portuguesa sobre o tema A lei da Ficha Limpa pode 
livrar o país da corrupção?, apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, 
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista.

Tema da Semana



A Ficha Limpa tornou mais rigorosos os critérios que impedem políticos 
condenados pela Justiça de se candidatarem. Por sete votos a quatro, o 
Supremo aprovou a aplicação integral da nova legislação, que terá, inclusive, 
alcance para condenações anteriores a 4 de julho de 2010, data em que foi 
sancionada pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Diferente da maioria das leis – que são elaboradas pelos próprios 
congressistas – a Ficha Limpa surgiu por iniciativa popular. O projeto contou 
com a assinatura de mais de 1,6 milhão de brasileiros, e foi a pressão do povo 
que fez com que fosse votado e aprovado na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal. 

Na ocasião, a proposta de mudança na legislação eleitoral foi comemorada 
como uma vitória da democracia. A Ficha Limpa era vista como um 
mecanismo de combate à corrupção política no Brasil. (...) 

Localizado em http://educacao.uol.com.br/atualidades/ficha-limpa–lei-ja-
vale-para-eleicoes-de-2012.jhtm
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Alguns pontos estavam em discussão na lei da Ficha Limpa. O primeiro deles é o argumento de 
que a lei infringia a presunção da inocência, já que punia candidatos antes deles serem 
julgados. O STF considerou que a lei não atinge este princípio, pois vale para pessoas que estão 
condenadas e em recurso contra a decisão. 

Outro questionamento que causou polêmica é em relação ao prazo que a lei passaria a valer. 
Muitos políticos consideraram a lei rígida ao “pegar erros do passado” e conseguiram se 
reeleger mesmo com problemas em um período de 8 anos antes das eleições. Este argumento 
foi totalmente derrubado. Ainda existiam outros pontos discutidos na lei como a questão da 
possibilidade da lei não valer para candidatos que renunciaram a cargos políticos. Agora com 
os ajustes e aprovação final da lei, não há mais discussão: candidatos com problemas na 
justiça em até 8 anos antes das eleições não poderão concorrer ao pleito. Apesar de ter sido um 
pouco modificada desde o projeto original, a aprovação da Lei da Ficha Limpa é uma vitória 
da população brasileira contra a corrupção. Nas palavras do Ricardo Lewandowski, 
presidente do TSE: “Agora, temos critérios objetivos que permitem eliminar os que 
não estão aptos em função de uma vida pregressa desabonadora”. 

Localizado em Leia mais: http://www.institutophd.com.br/blog/lei-da-ficha-limpa-passa-a-
valer-para-eleicoes-2012/
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