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1. RESUMO 

 

Diante dos diversos escândalos políticos recorrentes na história brasileira, a alteração 

das leis vigentes é vista pela população como uma tentativa de combater essa 

imoralidade. Contudo, muitas vezes essa nova legislação não tem esse intuito por 

parte daqueles que a aprovam. Este artigo parte dessa premissa e tem o propósito de 

analisar a Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar nº 135/2010, de forma a demonstrar 

que mesmo conhecida como uma lei de coibição aos crimes políticos e de 

enfrentamento à improbidade administrativa, sua aprovação teve a finalidade 

originária distorcida. O tema é importante atualmente, pois estamos presenciando 

mais uma investigação sobre crimes políticos no Brasil e, mesmo com várias leis que 

reprimem a prática, ela se repete. Este artigo analisa a Lei da Ficha Limpa à luz das 

filosofias de Hans Kelsen (1998), e de Ronald Dworkin (2013), para demonstrar que a 

concepção desta lei não se encaixa nos parâmetros compreendidos pelos filósofos 

para constituição do direito e da realização de suas finalidades. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, foi 

apresentada inicialmente como o Projeto de Lei Complementar nº 168, em 1993, na 

Câmara dos Deputados. A lei foi recebida pela população brasileira como uma nova 

forma de combate à corrupção, sendo aprovada em 2010, período de um escândalo 

político, o Mensalão1. 

Assim, a lei prometia justiça para o povo que a reclamava, pois havia o intuito 

em seu projeto de elevar o rigor nas penas contra os crimes políticos, trazendo ao 

condenado em primeira instância a inelegibilidade. Contudo, a moralização não era o 

intento dos parlamentares que a aprovaram e alteraram seu objetivo (MARTINS, 2001, 

p. 1). 

                                                
1 A denúncia foi oferecida por Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, Procurador-Geral da 
República, no Inquérito nº 2245, gerando a Ação Penal nº 470 MG em 2005, quando Roberto Jefferson 
denunciou o esquema de compra de apoio de parlamentares pelo PT entre 2003 e 2004, quando o 
partido chegou ao poder. O processo chegou a conter 36 réus e mais de 50 mil páginas. O esquema 
foi organizado por um núcleo político chefiado pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu. As empresas 
de Marcos Valério e o Banco Rural deram suporte ao mensalão. Em 2012, no julgamento, 24 réus 
foram condenados (FOLHA DE SÃO PAULO, 2012.  



 

Mediante um estudo dos conceitos básicos do pensamento de Kelsen, este 

artigo demonstra, a partir do exemplo da Lei da Ficha Limpa, como os congressistas 

manipulam a criação das leis, burlando o sistema constitucional. Ademais, é possível 

detectar a imoralidade no processo de criação da Lei da Ficha Limpa, sendo que, para 

Dworkin, a moral deve ser um dos propósitos políticos para alcançar o direito. 

Este artigo resume parte do trabalho de Hans Kelsen exposto no livro Teoria 

Pura do Direito, 1998, objetivando demonstrar a forma idealizada pelo filósofo para 

validação das leis no ordenamento jurídico. Ademais, por meio do trabalho de um 

comentador, Ronaldo Porto Macedo Junior (2013), explica os pressupostos existentes 

à criação do direito sob a visão de Ronald Dworkin. Por fim, partindo das teorias dos 

dois filósofos, esta pesquisa analisa a validade da Lei da Ficha Limpa, chegando à 

conclusão de que esta nasceu com sua ficha contaminada. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral, a pesquisadora se propõe a buscar dados que 

demonstrem a manipulação política latente no processo de aprovação da lei, que foi 

recebida pela população brasileira como inibidora da corrupção no Brasil, bem como 

valer-se do entendimento de Kelsen e Dworkin como paradigma teórico para essa 

afirmação. 

De forma específica, este artigo pretende: resumir a tramitação da Lei da Ficha 

Limpa; estudar a validade da Lei da Ficha Limpa à luz de Kelsen; e estudar a validade 

da Lei da Ficha Limpa ante a concepção de Dworkin. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa inclui análise doutrinária para, a partir 

da compreensão dos conceitos expostos por Kelsen e Dworkin, atingir uma conclusão 

específica. Nesse sentido o método é o analítico. O método dedutivo é utilizado para 

analisar a Lei da Ficha Limpa e o método histórico pela investigação sobre 

acontecimentos do passado para verificar suas reincidências nos dias atuais. Ele é 

utilizado para compreender o contexto da mencionada lei à luz do disposto na 

Constituição Federal. 

 



 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

5.1 Contexto de aprovação da Lei da Ficha Limpa 

 

No início da tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 168/1993 que deu 

origem à lei apelidada de "Lei da Ficha Limpa", seu objetivo era extinguir a exigência 

do trânsito em julgado da sentença para recair os efeitos da lei, no caso, a 

inelegibilidade, sobre aqueles condenados pelo rol de crimes apresentado (MARTINS, 

2001, p. 1). 

Para os autores do projeto e o Ministro da Justiça da época, a exigência do 

trânsito em julgado da sentença condenatória era uma falha existente na legislação 

em vigor. Uma vez que, mesmo diante da restrição legal declarada pelo juiz, o 

candidato podia eleger-se e gozar a imunidade formal. Além disso, a morosidade do 

sistema processual acarretava no candidato eleito sem definitivamente habilitar-se 

(Op. cit., p. 2). 

O PLP 168/1993 substituiu parte da redação da Lei Complementar nº 64/1990. 

O Projeto de Lei foi apresentado numa época de escândalos políticos. No ano de 

1993, um ano depois do impeachment de Fernando Collor, o governo abriu uma CPI, 

chamada de CPI do Orçamento, para investigar os “anões do orçamento” (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2002), um grupo de deputados responsáveis por fraudes com recursos 

do orçamento da União, utilizando-se de emendas para enriquecimento ilícito. Foram 

condenados 18 envolvidos, dentre eles, quatro renunciaram ao mandato, seis foram 

cassados e oito absolvidos. Nessa época, o Projeto pretendia estreitar as fendas na 

legislação, reduzindo os artifícios utilizados por corruptos. 

O Projeto de Lei Complementar nº 168/1993 foi sancionado 17 anos depois da 

sua criação, em 2010, sendo transformado na Lei Complementar 135/2010. Entre 

2009 e 2010, o Presidente do Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney foi 

eleito Presidente do Senado e Michel Temer, Presidente da Câmara.  Dessa vez, o 

escândalo político era a Ação Penal 470, chamada de Mensalão (SOUZA, 2006). 

Roberto Jefferson denunciou o esquema de compra de apoio de políticos pelo PT 

entre 2003 e 2004, quando o partido chegou ao poder. O processo chegou a conter 

36 réus e mais de 50 mil páginas. Em 2012, no julgamento, 24 réus foram condenados 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2012). 



 

Entre 2009 e 2010, o PLP nº 168/1993 sofreu diversas alterações por meio de 

outros PLP que acrescentavam novos casos de inelegibilidade, prazos e outras 

hipóteses de inelegibilidade considerando a vida pregressa do candidato. Entre eles, 

o PLP nº 518/2009 que tramitou como iniciativa popular, evidenciando a pressão 

pública na época insatisfeita com os diversos escândalos com corrupções. Essa 

tensão popular incentivou a concepção desses vários projetos pelos parlamentares.  

Contudo, em meio a estas modificações, foi excluído o objetivo inicial do 

projeto, pois em sua redação final aprovada pelos deputados, ocorreu o retorno da 

exigência do trânsito em julgado da sentença para culminar os efeitos da lei. Depois, 

o projeto foi encaminhado para sabatina do Senado. 

No dia 19/05/2010, o PLC nº 58/2010 (número do PLP 168/1993 no Senado), 

foi apresentado no Plenário para discussão. Nessa ocasião, foi dado parecer favorável 

para uma emenda proposta pelo Senador Francisco Dornelles e o Senador 

Demóstenes Torres explicou que o projeto tem como objeto principal prescrever a 

inelegibilidade de pessoas condenadas, desde que a decisão tenha transitado em 

julgado ou seja proferida por órgão colegiado do Poder Judiciário, e sejam atendidas 

outras situações que o projeto estabelece. O Senador afirmou concordar com o 

aperfeiçoamento da legislação eleitoral brasileira para impedir o exercício do mandato 

eletivo por quem tenha histórico incompatível com a moralidade pública. 

O parecer do Relator foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania e posteriormente, foi aprovado com unanimidade pelo plenário. No dia 

25/05/2010 o projeto foi encaminhado para sanção do Presidente da República que, 

em 07/06/2010, sancionou a Lei Complementar 135/2010.  

Ao retornar para a Câmara com aprovação, os Deputados Luiz Albuquerque 

Couto e Paes de Lira enviaram requerimentos para o plenário, afirmando que as 

modificações realizadas no Senado haviam alterado no mérito da matéria. Ambos 

concordavam que as alterações dos tempos verbais no artigo 2º do PLC 58/2010 do 

passado para o futuro constituía mudança no sentido dos textos, extrapolando, os 

limites de função do Senado que, quando emenda um projeto, deve enviar novamente 

para ser aprovado pela Câmara. Contudo, a Casa Iniciadora respondeu que não havia 

previsão regimental para que o Presidente da Câmara dos Deputados pudesse 

interferir no procedimento adotado pelo Senado Federal. 

Inicialmente, o projeto previa que o candidato perderia o direito de concorrer às 

eleições, já na condenação em primeira instância, mas depois foi modificado para 



 

configurar a inelegibilidade apenas com a condenação colegiada e no Senado, com a 

mudança dos verbos para o futuro, perdeu-se totalmente o objetivo originário firmado 

pelo Relator Deputado Jaime Martins (2001, p. 1), quando no seu Relatório explicava 

que o projeto objetivava expurgar do texto legal a exigência do trânsito em julgado da 

sentença, contida nos casos ali especificados. 

 

5.2 A Lei da Ficha Limpa à luz do pensamento de Kelsen 

 

Hans Kelsen (1998, p. 43-44) relaciona a moral e o direito como ordens sociais 

que regulam a conduta. Tanto a moral quanto o direito prescrevem condutas internas 

e externas, além de exigirem uma conduta contra as inclinações humanas egoísticas, 

buscando a harmonia social. Contudo, a moral que apenas se refere aos motivos da 

conduta é incompleta, necessitando das normas que prescrevem condutas externas. 

Kelsen (1998, p. 45-48) afirma que o direito somente é diferenciado da moral 

quando é ordem de coação, pois a moral não possui sanção. A relação entre o direito 

e a moral está no fato de que as condutas que as normas jurídicas prescrevem 

também são prescritas pela moral, sendo assim, justo. Porém, a moral é relativa, 

variando no tempo e no espaço. Então, Kelsen explica que a relação do direito com a 

moral está na forma, porque conceder ao direito um valor pressupõe um valor divino 

absoluto. Por isso, Kelsen não aceita a exigência de uma moral mínima para a 

validação do direito, bem como, afirma que a ordem jurídica positiva independe da 

moral. Para o direito positivo, mesmo contrariando a moral, a norma jurídica pode ser 

válida.  

Se o direito for definido como norma, aquilo que corresponder-se com o direito 

é um bem, independente de concordância com a moral, por esta ser relativa. Portanto, 

cientificamente, o direito positivo somente precisa de conhecer e descrever seu objeto, 

sem valora-lo (id. Ibid.). O filósofo explica que o direito aplica uma moldura com várias 

possibilidades de aplicação do ato e o ato ajustado à moldura está de acordo com o 

direito. Para o direito positivo, não existe uma hipótese superior a outra, pois todas 

conduzem a um resultado que não é o único correto (op. cit., p. 247). 

Ao analisarmos desde o projeto até a sanção da Lei da Ficha Limpa do ponto 

de vista de Kelsen (1998, p. 187), chegamos à conclusão de que essa lei não se 

enquadra nos moldes de criação de uma norma válida. Isto porque existem normas 

anteriores válidas na Constituição que regulamentam a criação de uma nova lei 



 

complementar. Para Kelsen, a criação de uma norma válida segue as bases de outra 

norma pré-existente válida que cria uma moldura fixada pelo Legislador a fim de definir 

o direito de determinado local. Se a concepção da norma não segue o regimento da 

moldura, esta não está de acordo com o direito daquela localidade e não é válida. 

De início, todo o projeto estava de acordo com o rito regulado pela Lei Maior. 

No entanto, após o envio para a Casa Revisora, ocorreram mudanças nos tempos dos 

verbos de alguns dispositivos, de “tenham sido” para “forem”, alterando a matéria no 

mérito.  Segundo o artigo 65 da Lei Maior, o projeto de lei aprovado pela Câmara dos 

Deputados será revisto pelo Senado e enviado para sanção presidencial, mas se o 

projeto for emendado, retornará à Câmara. Contudo, isso não ocorreu e o projeto 

emendado foi enviado diretamente para sanção presidencial. 

O intuito inicial do projeto, que seria a extinção da exigência do trânsito em 

julgado da sentença para ocasionar seus efeitos, foi modificado e incluíram novas 

possibilidades de inelegibilidades. Ou seja, o objetivo inicial seria mais efetivo em 

oferecer as penalidades para os políticos corruptos, atendendo aos anseios da 

população, enquanto a modificação tem efeito bastante inferior. Dessa forma, a 

alteração provocada no projeto foi imoral. Entretanto, para Kelsen, mesmo imoral, a 

norma estaria dentro dos moldes previstos na Constituição e seria válida, não fosse o 

fato de ter sido emendada no Senado.  

 

5.3 A Lei da Ficha Limpa à luz do pensamento de Dworkin  

 

Por sua vez, Ronald Dworkin (apud MACEDO JUNIOR, 2013, p. 6-7) reprova a 

disjunção entre direito e moral. O filósofo considera um erro a desconsideração da 

valoração dos juízos de moral e qualifica as práticas jurídicas como argumentativas. 

Para Dworkin, o direito não é um conjunto de regras, mas uma organização política 

com intenção geral de buscar uma justiça. Portanto, o poder político deve ter a 

intenção de alcançar a justiça, existente nas práticas reais jurídicas. 

Para o filósofo, a prática de interpretação jurídica não deve apenas descrever 

regras, mas sim, possuir um propósito. Dworkin (apud MACEDO JUNIOR, 2013, p. 

41) entende que o direito necessita de uma prática interpretativa valorativa para 

elaborar uma hipótese de política e de justiça. Esse direito tem um objetivo moral de 

satisfazer os anseios da população, pois parte de princípios que fazem parte das suas 

concepções gerais. 



 

No caso da Lei da Ficha Limpa, existia, de início, uma proposta de dispensar o 

trânsito em julgado da sentença que supriria o anseio da população de obter maior 

justiça diante dos frequentes escândalos de fraudes políticas. Dessa forma, aqueles 

que apresentaram o projeto na Câmara, demonstraram esse intuito. Contudo, o 

projeto foi prolatado durante mais de 10 anos e antes de ser aprovado, foram incluídas 

emendas que desviaram seu objetivo inicial, mantendo a inelegibilidade com o trânsito 

em julgado e abrangendo um número maior de crimes contra a probidade 

administrativa e a moralidade no exercício no mandato. 

Embora esse objetivo final tenha fornecidos efeitos significativos, a provação do 

projeto com seu intuito inicial acarretaria em resultado muito mais impactante e 

atenderia melhor a aspiração dos cidadãos brasileiros. O motivo para a alteração do 

objetivo seria justamente evitar esse resultado, pois os congressistas que aprovaram 

o projeto final estão agora envolvidos em mais um escândalo político: a chamada Lava 

Jato que tomou proporções de ser a maior investigação de corrupção e lavagem de 

dinheiro no Brasil. 

O objetivo dos legisladores que aprovaram a Lei da Ficha Limpa não era inibir a 

improbidade administrativa ou promover a moralidade política, mas apenas diminuir a 

tensão da população que existia na época com o escândalo do Mensalão. Segundo 

Dworkin, a aplicação do direito deve seguir um propósito de alcançar justiça e a 

moralidade está inserida nesse objetivo. A alteração do propósito do Projeto de Lei nº 

168/1993 foi imoral. Logo, do ponto de vista de Dworkin, a aprovação da Lei n° 

135/2010 não possui um critério necessário para criar o direito. 

 

6. RESULTADOS 

 

A finalidade inicial da Lei da Ficha Limpa consistia em modificar a lei anterior a 

fim de estabelecer a não exigência do trânsito em julgado da sentença para tornar 

inelegíveis os políticos condenados pelos crimes e infrações previstos no rol 

classificativo da mesma lei. O motivo era a necessidade de agravar as penas sobre a 

improbidade administrativa, para coibir os vários escândalos políticos que ocorrem. 

Contudo, durante a tramitação do projeto desta lei, foram incluídas emendas 

que modificaram o texto original, retornando à exigência do trânsito em julgado da 

sentença para acarretar a inelegibilidade. No lugar, foi incluído um repertório extenso 

de outros crimes e infrações políticos. Ademais, durante a sabatina do Senado, foi 



 

modificado no mérito o texto do projeto e mesmo assim, contrariando a Constituição, 

não retornou para a Câmara, e foi enviado diretamente para a sanção presidencial. 

Para Kelsen, os atos dos indivíduos devem ser sancionados ou autorizados por 

uma lei válida. Esta norma deve ser criada a partir de outra norma entendida como 

fundamental. Esse conjunto de leis desenha uma moldura a fim de regulamentar a 

criação de normas e a conduta de uma população. Segundo o filósofo, uma ordem 

jurídica pode contrariar a moral, porém, para ser válida, deve seguir os critérios 

previstos na lei fundamental. Portanto, ao contrariar as disposições da Constituição 

para a criação da Lei da Ficha Limpa, esta lei é inválida. 

Já para Dworkin, o direito e a moral são inseparáveis, as práticas 

argumentativas a fim de criar uma interpretação partem de pressupostos morais dos 

indivíduos. Para o filósofo, o direito não é um conjunto de regras, mas sim um conjunto 

de valores da sociedade. O conceito com maior valor moral, concebido por essa 

sociedade cria uma norma válida. A junção dessas normas cria o direito. 

Por conseguinte, a alteração dos objetivos do projeto de uma lei, criado a fim 

de satisfazer a aspiração de justiça do povo, por motivos egoísticos dos parlamentares 

envolvidos em corrupção, apenas com o intuito de proporcionar a sensação de justiça 

em vez de concretiza-la, é imoral. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na democracia, a legitimidade de um sujeito ou entidade política para criar o 

direito vem da aceitação social desse ato, ou seja, a justificação da vontade geral é 

requisito para a criação das regras de uma sociedade. Assim, é considerada legítima 

a lei que expressa um consenso da vontade da população, tornando a lei incontestável 

(SILVA, 2003). Logo, além de imoral, a criação da Lei da Ficha Limpa foi ilegítima. 

Isso porque, o intuito inicial da Lei da Ficha Limpa era agravar a sanção para quem 

comete crimes e infrações contra a probidade administrativa, fornecendo maior justiça 

para a população que sofre as consequências dessas improbidades.  

Porém, os parlamentares modificaram esse propósito inicial, proporcionando 

essa sensação de justiça, apenas abrangendo um número maior de crimes e 

infrações, excluindo a inelegibilidade antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, o que viabilizaria o agravamento da sanção buscado a princípio pela 

vontade geral. Destarte, a criação da Lei da Ficha Limpa foi inválida, pois sua criação 



 

descumpriu os preceitos da Carta Magna. Além disso, a Lei nº 135/2010 também é 

ilegítima, pois não corresponde à vontade geral da sociedade brasileira. 
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