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APRESENTAÇÃO 

 

Nos idos dos anos 90, um grupo de jovens estudantes idealistas, da Faculdade 

Mineira de Direito, criou o NAP - Núcleo Acadêmico de Pesquisas. Estes jovens 

apostavam no protagonismo discente e no potencial criativo e inovador da juventude 

universitária brasileira, crucial para o enfrentamento dos graves problemas sociais que 

assolavam, e ainda assolam, o país, demandando uma atuação dos futuros 

profissionais do direito transcendente aos vetustos arcadismos da academia jurídica.  

Não tardou para que o NAP fosse carinhosamente adotado por toda a 

comunidade acadêmica, pelos professores, funcionários e, especialmente, alunos da 

graduação e da pós-graduação, tornando-se referência exitosa em projetos de iniciação 

científica em todo país. 

O quinto volume da obra “Estudos em Direito Púbico e Privado” é prova deste 

sucesso. A qualidade dos artigos, fruto de intensas e zelosas pesquisas, apoiadas pelos 

professores da Faculdade Mineira de Direito, demonstra a vocação no NAP para a 

iniciação científica de ponta, inovadora e socialmente comprometida. 

Assim é que, no primeiro título da obra, temos os resultados das pesquisas do 

grupo “Federalismo e Federação: Análise Constitucional e Jurisprudencial”. O tema é 

de uma premência inexorável, mormente os constantes ataques sofridos pelo nosso 

Estado Democrático de Direito e as promessas, sempre recorrentes em anos eleitorais, 

de retomada do “pacto federativo”. Mas que pacto? Que Federação?  

No segundo título, a tensão entre as matrizes jusfilosóficas liberal e 

comunitarista é analisada sob o prisma da questão do desenvolvimento econômico. 

Poucas vezes na história foi tão importante o estudo da liberdade, seus limites e sua 

conformação à democracia, especialmente no tocante aos aspectos econômicos de seu 

exercício, mormente em um momento no qual parcela significativa da população 

brasileira vive em situação de insegurança alimentar. 

No mesmo sentido, a liberdade enquanto direito fundamental também é tema 

de análise no título terceiro da obra, com um exame de sua violação, bem como a de 

inúmeros outros direitos fundamentais, na realidade do sistema processual penal 

brasileiro. 

O título quarto da obra apresenta uma rica pluralidade de análises pertinentes 

ao Direito Econômico, sob a perspectiva de que, sem desenvolvimento econômico, não 



 

 

há liberdade e justiça que se fortaleçam. O estudo das implicações do Direito neste 

processo são, portanto, de uma importância inestimável. 

No título quinto apresentamos os resultados de pesquisas sobre questões de 

gênero no sistema prisional, que tive o privilégio de orientar. Especialmente no tocante 

à calamitosa situação da população LGBTQI+, nas prisões brasileiras, temos a 

confluência de todas as preocupações, jurídicas, sociais e humanas que permeia toda a 

obra e que não deixam de dialogar com a situação de indignidade extrema daqueles e 

daquelas que são os marginalizados dentre os marginalizados. 

A obra, mais do que apresentar os resultados das pesquisas realizadas, com 

muito afinco, pelos nossos estudantes, é um convite, para que mais e mais alunas e  

alunos possam se juntar ao NAP e contribuir para a constitucional indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, sem a qual a formação jurídica periga ser estéril, 

alienada e alienante.  

 

Sintam-se convidados! 

 

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2022 

Prof. Pablo Alves de Oliveira 
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CAPÍTULO I 

 

A AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO À LUZ DA 

ANÁLISE DO CASO CONCRETO 

 

Maria Eduarda Alves de Almeida 

 

RESUMO 

 

Este artigo objetiva, à luz de um estudo comparativo entre o contexto histórico da 

descentralização do Município na federação brasileira e da análise do julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.16.091436-2/000, bem como do 

julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.179.023, compreender a importância na 

autonomia entre entes federativos, o qual destaca-se no caso brasileiro, o município 

com a capacidade de auto-organização, autogoverno, auto legislação e 

autoadministração. 

 

Palavras-chave: Federação. Descentralização. Município. Autonomia. ADI. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims, in light of a comparative study between the historical context of 

decentralization, the municipality in the Brazilian federation and the analysis of the 

judgment of a Direct Action of Unconstitutionality as well as the judgment of the 

Extraordinary Appeal, to understand the importance of autonomy between federal 

entities, which stands out in the case of Brazil, the municipality, with the capacity for 

self-organization, self-government, self legislation and self-administration. 

 

Keyword: Federation. Decentralization. Federal. Municipality. Autonomy. 

 

 

 

 
 Graduanda em Direito pela PUC Minas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo busca compreender a complexidade do exíguo rol de 

competências atribuído ao ente federativo Município na Constituição de 1988 e como 

essa circunstância acarreta desafios à solução de conflitos de interesse local, em um 

território extenso como é o caso do Estado brasileiro. 

Nesse particular, centraremos nossa abordagem na análise histórica da evolução 

da federação brasileira, adentrando na descentralização do poder, com intuito de 

explorar possíveis meios aptos a impedir que o interesse municipal seja um 

instrumento de absorção dos poderes da autoridade central, e o fato de ser um 

mecanismo de liberdade que vise o desempenho de suas funções, resguardando a auto-

organização, autoadministração, autogoverno e auto legislação 

A fim de aproximar o estudo teórico da atuação do município ao caso concreto, 

partiremos do exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 

1.0000.16.091.436-2/000, bem como do julgamento do Recurso Extraordinário 

1.179.023/MG, manejado contra o acórdão da referida ação, especificando alguns 

pontos relevantes para demonstrar como se distende o conflito de competências 

estatais e municipais. 

 

2 A DESCENTRALIZAÇÃO DO PODER E A FEDERAÇÃO BRASILEIRA 

 

2.1 Desenvolvimento conceitual e histórico 

 

A descentralização do poder está intrinsecamente ligada à distribuição e ao 

ordenamento de poderes e competências entre um órgão que ocupa uma posição 

central e outros não centrais. 

José Alfredo de Oliveira Baracho, em seu estudo sobre “Descentralização do 

Poder: Federação e Município”, apresenta quatro critérios que estruturam as teorias 

da descentralização, que são tratadas pelo autor Charles Roig, em sua obra “Théorie et 

réalité de la décentralisation”. 

O primeiro critério abordado nesta obra trata da diferença entre “negócios 

locais” e “assuntos nacionais” e as particularidades de cada um desses dois planos. Essa 

repartição está associada a valores de nível econômico e social, que se desenvolvem 

com o surgimento de conflitos sociais que serão apreciados caso a caso, para assim 
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definir o que será configurado como interesse local e o que será definido como interesse 

nacional. 

Ademais, o segundo critério está relacionado à autonomia jurídica e financeira 

dos órgãos periféricos, no sentido da descentralização dos serviços e dos benefícios que 

deveriam ser destinados a cada plano. 

O terceiro conceito de descentralização parte do plano político, no ato de criar 

centros de administração pública, nos quais os agentes políticos deverão ser eleitos 

democraticamente pelo corpo eleitoral de cada limitação territorial. Observa-se que a 

eleição dos agentes do poder constitui o centro da garantia da autonomia introduzida 

pelo princípio democrático. 

Por fim, o último critério apresenta o problema da centralização e 

descentralização que consiste na questão da unidade ou da divisão relativa do aparelho 

estatal e da coletividade estatal. Neste critério, entende-se que a infraestrutura 

econômica, demográfica e cultural foi modificada com o surgimento da urbanização, 

industrialização, com desenvolvimento dos meios de comunicação e alterações nas 

comunidades rurais, que interferiram diretamente na atuação do poder central.  

Com isso, as demandas estatais se tornaram mais complexas e assim os Textos 

Constitucionais tiveram que reconhecer a descentralização aceitando a autonomia das 

coletividades locais. Decorrente disso, para que um só órgão não ficasse 

sobrecarregado de diligências, a repartição de poderes foi essencial para que os setores 

federal, estatal e local se organizassem de forma independente. 

Por fim, o autor, José Alfredo de Oliveira Baracho, traz a seguinte definição de 

descentralização: 

 

A descentralização é uma repartição de poderes de decisão. De um lado está o 
governo central, de outro os agentes locais, com relativa independência do 
poder central, pelo que tomam livremente suas decisões. Esse comportamento 
implica autonomia administrativa e, sobretudo, financeira (BARACHO, 
1985). 

 

Em termos gerais, podemos dizer que a Federação como forma de Estado surge 

para consagrar os ideais do federalismo, tal como o pluralismo, que se exerce na 

perspectiva da distribuição espacial do poder. Assim observa Wilba Lúcia Maia 

Bernardes (2010, p. 65-66): 

 

Entendemos por federação uma forma de Estado que se organiza visando 
concretizar os valores do federalismo e com este fim se assenta suas bases 
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numa distribuição territorial efetiva de poderes. Assim, a federação estaria 
hoje envolvida em resolver questões de interdependência de poder em uma 
sociedade pluralista, onde não há mais um imaculado poder absolutizado, e 
este se dissolve na e pela sociedade. A efetiva distribuição espacial de poder 
há de ser pensada considerando-se a consolidação de uma base social 
fragmentada em um espaço territorial e político específico. Nesse sentido, 
quando de sua estruturação, preservam-se as autonomias políticas e sociais, 
as heterogeneidades, pois somente assim o federalismo encontrará terreno, na 
federação, para se desenvolver plenamente (BERNARDES, 2010, p. 65-66). 

 

Dessa forma, é da efetiva distribuição espacial de competências que se dá 

substância à descentralização em unidades autônomas, considerando a consolidação 

de uma base social fragmentada em um espeço territorial político e específico. Essa 

partilha de competências visa ainda a preservação de um relacionamento harmônico 

entre os entes da Federação, devendo essas atribuições coexistirem e atuarem 

simultaneamente.  

 

2.2 Descentralização no contexto da federação brasileira 

 

No Brasil, a forma federativa surge para assegurar os interesses de grupos 

dominantes na Primeira República no período de 1889 a 1930, época em que esses 

grupos tiveram maior autonomia em relação ao poder central.  

O Texto Constitucional de 1891, dispunha em seu artigo 2°, a característica 

federativa do Estado brasileiro: “As Províncias do Brazil, reunidas pelo laço da 

federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brazil” (BRASIL, 1889). Neste 

período o Brasil viveu um contexto de descentralização do poder, seguindo os moldes 

do federalismo dualista, marcado pelo elenco de competências atribuídas ao ente 

central, reservando aos Estados Membros, antigas províncias, agora dotados de 

autonomia, poderes remanescentes.  

Na Constituição de 1934, a forma cooperativa de federalismo surge em razão das 

crises econômicas e as demandas do Estado do bem-estar social, tornando a União e 

os Estados mais coordenados entre si, principalmente com a nova previsão de 

competências concorrentes, em que a União fixa normas gerais e aos Estados cabem 

complementá-las e suplementá-las. Sobre o tema, Fernanda Dias Menezes (1991), em 

“Competências da Constituição de 1988”, assim dispõe: 

 

De um lado, devido à iniciativa dos próprios Estados, mais precisamente por 
força do apelo dos Estados mais pobres que, como visto, não conseguiam 
prover às suas necessidades sem o concurso da União. De outro lado, como 
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era da época, em razão da ascendência do intervencionismo estatal, com 
sensível acréscimo das competências da União, principalmente no plano 
econômico e com paralela restrição das competências estaduais, 
comprimidas, em outra frente, pelo reconhecimento constitucional de um 
campo de autonomia própria aos municípios (MENEZES, 2000, p. 27). 

 

Na Carta Constitucional de 1937, o Brasil mantém as características formais do 

federalismo, exprime o caráter centralizador, reestabelecendo em termos materiais, o 

Estado Unitário, de forma que os poderes se concentravam totalmente na União, com 

a supressão da autonomia estatal (BRASIL, 1937). 

Em 1946, o Texto Constitucional tenta a retomada aos moldes da Constituição 

de 1934, com objetivo de reaver o federalismo, tentativa essa, que não obteve tanto 

êxito, vez que o processo de hipertrofia das competências da União permaneceu. 

Entretanto, embora esse processo ainda ocorra vale destacar uma grande inovação no 

sentido do federalismo cooperativo, qual seja, a cooperação financeira da União em 

favor de regiões menos favorecidas, visando o incentivo socioeconômico desses locais, 

com a tentativa de reduzir desigualdades regionais (BRASIL, 1946).  

Esse incentivo socioeconômico, consistia na adoção de um sistema de 

transferências fiscais, em que um governo estaria constitucionalmente obrigado a 

transferir parte de suas receitas a outro (ARRETCHE, 2005). Nesse sistema, com o 

propósito de fortalecimento econômico financeiro, as Constituições de 1946 e de 1967 

alargaram as formas de participação dos Estados, estabelecendo a participação 

financeira em quotas de impostos federais¸ bem como contemplava ao Distrito Federal 

e Municípios uma parcela da arrecadação do imposto único sobre lubrificantes e 

combustíveis. 

Para além da participação dos Estados, a Constituição Federal de 1946, 

manifestando sua inclinação municipalista, deferiu aos Municípios, excluindo os que 

eram capitas, 10% (dez por cento) da arrecadação do imposto de renda e proventos de 

qualquer natureza, em partes iguais, aplicando-se no mínimo, a metade da importância 

em benefícios de ordem rural. Ademais, a Emenda Constitucional n° 18 de 1° de 

dezembro de 1965, definiu a formação mais ampla dos Fundos de Participação dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e ampliou a distribuição da receita 

proveniente da tributação única. 

Embora, seguindo parâmetros da Constituição anteriormente mencionada, a 

Constituição de 1967 e posteriormente a Emenda de 1969, alargaram os poderes da 

União, criando cada vez mais um vínculo quase indissolúvel entre os Estados e o poder 
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central. Surge nesse momento, a figura do federalismo de integração, caracterizado por 

uma economia cada vez mais central, voltada a União, com crescimento dos poderes 

federais, momento em que podemos observar na prática, o enfraquecimento do 

federalismo e a dependência dos Estados-membros ao Governo Federal. Sobre o tema, 

Fernando Abrucio (1998) cita: 

 

[...] A grande mudança na área financeira foi feita pela reforma tributária de 
1966. Concentraram-se os recursos tributários na órbita do Governo Federal, 
deixando os Estados e Municípios dependentes economicamente dos cofres 
da União. Os Estados foram os grandes perdedores na divisão do bolo 
tributário, porém não houve condições políticas para o regime autoritário 
criar um “federalismo mais centralizador” sem que desse algo em troca às 
unidades subnacionais [...] (ABRUCIO, 1998, p. 167). 

 

Por fim, com a redemocratização do Estado brasileiro, a Constituição de 1988 

resgata as premissas democráticas e por mais que a tendência centralizadora não se 

apague do contexto atual, o poder, neste momento, tende à descentralização. Podemos 

visualizar nessa situação a característica do movimento centrífugo da federação 

brasileira, a qual se afasta do centro e passa-se a atribuir mais competências aos entes 

federativos, concedendo a esses, autonomia organizacional, legislativa, governamental 

e administrativa. 

 

3 A AUTONOMIA POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO: 

PRINCÍPIO NORTEADOR E PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

 

A figura do Município, como consequência da descentralização do poder, tem 

origem na Corte Portuguesa, no período colonial, com a implantação do sistema das 

Capitanias Hereditárias, o qual consistia em grandes porções de terras concedidas à 

donatários que tinham como objetivo ocupa-las e desenvolvê-las. Nesse momento, 

começa a desenvolver a ideia de que um país com as dimensões territoriais do Brasil, 

carece da presença de um núcleo responsável por representar e zelar pelos interesses 

da localidade. Contudo, com influência da legislação da França napoleônica, as 

Câmaras Municipais perderam suas funções primordiais e passaram a ser tuteladas 

pelo governo central do Império. 
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O artigo 68 da Constituição de 18911 dispõe sobre a organização dos Estados e 

assegura a autonomia municipal, entretanto, esse é o único dispositivo nesse 

documento que menciona a figura do Município, ausentes demais definições concretas 

o que causou a sujeição dos Municípios aos interesses do coronelismo estadual. 

De outro modo, a Constituição promulgada em 1934, reestabelece a Federação 

como forma de Estado e a autonomia política, definindo a eletividade de prefeitos e 

vereadores, criando um sistema de divisão dos tributos entre as três esferas 

governamentais. Não obstante, o caráter centralizador retoma com o texto de 1937, em 

decorrência do viés ditatorial, o que impede o fomento da autonomia municipal, 

mantendo na prática autoritária e centralizadora. 

No Documento Constitucional de 1946, o Município se torna uma das três 

divisões político-administrativas. A partir daí é assegurado certo reconhecimento ao 

Município diante da garantia da eleição de vereadores e prefeitos pelo povo, além de 

manter a cobrança de taxas, regulamentando também intervenções municipais, não 

podendo ainda, nesse momento, se falar em autonomia, eis que ausentes as 

particularidades que só se farão presentes posteriormente.  

A pertinente afirmação que delineia este momento foi feita na Assembleia 

Constituinte de 1946, por José Duarte (1990): “Sentia-se, desde o início, que as 

correntes de opinião tinham a preocupação de assentar, com nitidez, sem artifícios ... 

a fixação da política municipalista, capaz de dar ao Município o que lhe era 

indispensável, essencial à vida, à autonomia... ". 

Segundo Raul Machado Horta (1985), a Constituição de 1946 estabelece a 

relação entre o princípio da autonomia, que tem origem no federalismo clássico e o 

princípio cooperativo do federalismo contemporâneo, de forma que nesse momento 

passa-se a dispensar tratamento sistemático ao desenvolvimento regional, criado e 

sustentado com recursos federais de órgãos incumbidos de corrigir as disparidades 

regionais (HORTA, 1985). 

No regime antidemocrático, de 1967, a autonomia municipal passa por uma 

grave crise com a forma centralizadora dessa Constituição. Nesse momento, é visível a 

transformação dos Municípios em meras entidades administrativas dos Estados. Sobre 

isso, o editorial do Jornal do Brasil, texto citado nos Anais de Constituição de 1967, em 

16/12/1966, critica de forma pontual o problema aqui tratado, no sentido de que o 

 
1  Art 68 - Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos Municípios em 
tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. 
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projeto constitucional invadiu com excesso na área da competência atribuída aos 

Estados, razão pela qual os Governadores perderam o controle da administração do 

serviço público, que foram transferidos ao Presidente da República. Nesse sentido, nos 

Estados da Região Norte-Nordeste, onde prepondera a presença da União, por meio 

de órgãos de desenvolvimento regional como a SUDENE, a atuação do Estado fica 

ainda menos expressiva.  

O texto traduz ainda a ideia de que já haviam dispositivos de contenção 

suficientes para impedir o excesso da atuação administrativa e política dos governos 

estaduais e que o conceito de federalismo já não podia mais se entendido como nos 

primeiros tempos da República. Após a inversão ditatorialmente centralizadora e 

unitária do Estado Novo, principalmente em razão da inflação, as vigas constitucionais 

da autonomia estadual eram corroídas.  

A Federação ainda existia em teoria, pois na prática a União era transformada 

em uma ficção cada dia menos convincente, recaindo aos governadores apenas 

“mendigar” apoio financeiro ao Governo Federal e a poucos Estados a alternativa de 

contrariar as diretrizes econômico-financeiras da União. A autonomia estadual 

funcionava de forma centrífuga, desagregadora e prejudicial a toda a estrutura 

organizacional do país, não havia, portanto, a dosagem certa da Federação que lhe 

convinha.   

A emenda constitucional n° 1, de 17 de outubro de 1969, reforçou ainda mais a 

convergência da centralização do poder à União, relegando competências, de forma 

que o federalismo, neste período, e consequentemente o Município, eram meramente 

nominais, sem preencher as características federais. 

Momento relevante em relação a autonomia municipal fora com o advento da 

Constituição Cidadã, de 1988, que integrou o Município na federação como entidade 

de terceiro grau, como consta no caput de seu artigo 1º2 e, também, no artigo 18.3 

Ademais, a característica inovadora deste documento é a ampliação da 

autonomia municipal no aspecto político, administrativo e financeiro, conforme 

dispõem os artigos 29-31, 156, 158 e 159, que outorgaram ao Município a competência 

de elaborar sua própria Constituição, com a poder de criar sua lei orgânica, além de 

 
2 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos (...). 
3 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
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manter a eleição direta para prefeitos e vereadores, bem como vedou a criação de 

Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

Para além das competências privativas (art. 30), o Município passa ter 

competências comuns com a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 23). O termo 

“peculiar interesse” que vigorou em todas as Constituições passadas foi substituído 

pela expressão “legislar sobre assuntos de interesse local” (art. 30, I) (BRASIL, 1988).  

Nesse sentido, faz-se presente o princípio norteador da preponderância de 

interesse; aos Municípios aquelas matérias de interesse local.  

Para melhor delinear a figura municipal e sua importância como ente federativo, 

trabalharemos dois princípios que dão fundamento em essência ao modelo municipal, 

de forma a racionalizar a sua legitimação e são alicerce à estrutura do Município. 

O princípio da subsidiariedade, é tratado por Baracho (1995), como a implicação 

de conservar a repartição entre duas categorias de atribuições, meios, órgãos que se 

distinguem um dos outros, por suas relações entre si. Sobre isso, o autor acrescenta 

ainda que o Estado não deve assumir, por si, as atividades que a inciativa privada e 

grupos possam desenvolver por eles próprios, devendo dar preferência à unidade social 

menor, em face da maior. 

A base desse princípio é a sua aplicação à dualidade de regimes jurídicos, em 

que de um lado está o Poder Público e do outro as pessoas do povo, as pessoas privadas, 

que dentro de um regime democrático, em tese, podem agir livremente em todos os 

seus domínios. Assim, a subsidiariedade está no sentido de buscar qual o direito que é 

subsidiário em relação a outro, no caso concreto. 

O princípio da subsidiariedade se aplicará nas relações entre órgãos centrais e 

locais, verificando a descentralização, visando o equilíbrio entre liberdade e o 

intervencionismo estatal, expandindo as possibilidades do pluralismo. Assim, de 

forma prática, em relação ao Município brasileiro, que detém a competência de legislar 

sobre interesse local, quando do embate da esfera municipal em face de outra, com 

auxílio do princípio da subsidiariedade, decidiremos a quem compete regulamentar tal 

norma ou tomar tais decisões.  

Dessa forma, tudo que espaço, se houver questões de confronto no âmbito 

municipal que seja passível de ser solucionado pelo governo local, deverá ser feito, sem 

que o Estado ou a União interfira. 
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4 A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.0000.16.091436-

2/000 E DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 

1.179.023: A QUESTÃO MUNICIPALISTA. 

 

Primordialmente, apreciaremos somente alguns aspectos tratados no voto 

proferido pelo Relator do Acórdão, Des. Alberto Vilas Boas na ADI 1.0000.16.091.436-

2/000, no qual a turma julgadora julgou improcedente o pedido de declaração de 

inconstitucionalidade de parte do art. 69 da Lei Complementar nº 014/2007;4 do art. 

3º5, da Lei Complementar nº 33/2013, acrescidos pelo art. 3º, caput e §§ 1º a 4º,da Lei 

Complementar nº 37/20146, que tratam do instituto do apostilamento de servidores 

públicos no Município de Igaratinga/MG. 

Em relação ao recurso extraordinário, o órgão superior julgou a 

constitucionalidade do instituto acima mencionado, mantendo incólume a decisão do 

Tribunal, cabendo fazer ressalvas a pontos importantes que foram tratados no voto do 

Relator Min. Luiz Fux. 

O feito aqui pretendido não está relacionado ao objeto tratado no mérito da 

ação, qual seja, o instituto do apostilamento, e sim a observância dos fundamentos 

utilizados que dizem respeito aos temas tratados nos capítulos anteriores, a 

descentralização do poder da esfera estatal e a consequente autonomia municipal que 

detém intrínseca relação com o princípio norteador da preponderância de interesse e 

o princípio da subsidiariedade. 

Dito isso, com o objetivo de sermos pontuais e claros, cabe aqui apresentar 

aspectos que nos auxiliarão a visualizar, na prática, como atua a liberdade e autonomia 

municipal sendo condição essencial à efetivação da descentralização entre entes 

federados. Assim consta, no voto do Ilustríssimo revisor Alberto Vilas Boas, proferido 

na referida ADI:  

 

 
4Art. 69. Os servidores efetivos no ato da promulgação desta Lei, continuarão percebendo adicional de 
quinquênio, direito a férias, prêmios e apostilamento na forma da lei.  
5 Art. 3°. O Regime Jurídico dos ocupantes dos cargos enquadrados no Plano de Cargos e Carreiras 
definidos nesta Lei é o estatutário.  
6 Art. 3°. O art. 69 da Lei Complementar n° 33/2014, passa a vigorar acrescidos dos §§ 1° e 2°, com a 
seguinte redação:  
§1°- Contar-se para fins de apostilamento previsto na Lei Complementar n° 31/2013, o tempo de serviço 
exercido em função gratificada exercida anteriormente até a entrada em vigor desta Lei, desde que 
atendidos os requisitos da Lei Complementar Municipal n° 31/2013. 
§2°- O servidor somente fará jus ao apostilamento em um cargo, e os valores dos vencimentos 
apostilados serão reajustados anualmente pelo mesmo índice concedido aos profissionais do Magistério.  
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Com efeito, no âmbito do regime constitucional o Município dispõe de 
autonomia administrativa para gerir seus próprios interesses, inclusive 
especificar regras relativas ao regime de pessoal, desde que os parâmetros 
essenciais estabelecidos pela Constituição Federal sejam respeitados (regime 
da aposentadoria, acumulação de cargos, estabilidade, dentre outros).  
Na espécie em exame, a regra contida na Constituição Estadual que admitia o 
instituto do apostilamento era e somente poderia ser direcionada aos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais, e, por força da referida 
autonomia administrativa não obrigava aos Municípios a sua observância. 
Ora, se o apostilamento, desde quando foi instituído na Carta Estadual, nunca 
foi considerada uma regra constitucional de absorção obrigatória pelos 
Municípios - e por isso, não eram obrigados a concedê-los a seus servidores 
como se auto-executável fosse a norma constitucional - não é aceitável dizer 
que a revogação do instituto previsto no art. 32, § 1º, por meio da ECE nº 
57/2003, implicasse na revogação tácita de todas as leis municipais que 
previam o instituto (MINAS GERAIS, 2018). 

 

Nesse sentido, como bem ilustrado no voto Relator, o Município dispõe de 

autonomia para gerir seus interesses, cabendo ao governo local determinar suas regras. 

Neste momento podemos voltar ao contexto do princípio da subsidiariedade, pois no 

caso prevaleceu o interesse do Município em face do estadual, uma vez que caberia ao 

Município dispor sobre seus institutos, configurando-se interesse local.  

Dessa forma, ainda nos termos do voto proferido, a regra contida na 

Constituição Estadual nunca foi considerada uma regra de absorção obrigatória e por 

esse motivo, sua revogação não implicaria na revogação tácita das leis municipais que 

previam o instituto. 

No voto do Min. Fux, no Recurso Extraordinário n. 1.179.023, a decisão centra-

se no sentido de não conhecimento do recurso, uma vez que pontualmente 

demonstrado, não cabe admitir recurso extraordinário de ADI estadual ou distrital 

quando o controle normativo local corresponder à norma da Constituição Federal de 

observância obrigatória pelos demais entes federativos.  

 

A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que 
apenas se admite recurso extraordinário de ação direta de 
inconstitucionalidade estadual ou distrital quando o parâmetro de controle 
normativo local corresponder a norma da Constituição Federal de observância 
obrigatória pelos demais entes integrantes da Federação. In casu, a questão 
controvertida nos autos diz respeito à declaração de constitucionalidade do 
direito ao denominado “apostilamento”, constante do caput do artigo 69 da 
Lei Complementar 14/2007, bem como da expressão “ressalvado o direito aos 
servidores efetivos já apostilados ou em via de aquisição do direito ao 
apostilamento na data da promulgação desta lei, inserta no caput do artigo 3º 
da Lei Complementar 31/2013 e, ainda, dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do referido artigo 
e dos §§ 1º e 2º do artigo 69 da Lei 3, acrescidos pelo artigo 3º da Lei 
Complementar 37/2014, todas do Município de Igaratinga–MG. Com efeito, a 
Constituição da República, a despeito de prever a forma de provimento das 
funções de confiança e dos cargos em comissão, nada dispõe sobre o 
apostilamento de vantagem concedida a servidor público ocupante de cargo 
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em comissão por longo período, que retorna ao cargo efetivo, tal como ocorre 
no caso concreto. Em tais circunstâncias, verifica-se que a norma 
constitucional estadual examinada pelo Tribunal de origem não reproduz 
norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados-
membros, fato que, a toda evidência, impede o conhecimento do recurso 
extraordinário sub examine. Sob esse enfoque confiram-se, à guisa de 
exemplo, julgados desta Corte em hipóteses análogas, cujas ementas 
proclamam: (...)7 (STF, 2018). 

 

Esses votos aqui apresentados, muito embora a atual Constituição concentre 

competências nas mãos da União, afirmam a autonomia municipal, exaltando a 

competência de legislar sobre seu interesse local, consagrando os princípios da 

preponderância de interesses e da subsidiariedade, os quais se correlacionam. 

O primeiro, está ligado ao critério de repartição adotado pelo ordenamento 

constitucional e que, no caso, dispõe que compete ao Município matérias de interesse 

local e dizem respeito predominantemente ao território e aos cidadãos que estão nos 

limites do Município. 

Deve ser analisada a natureza do interesse, de forma objetiva, o que foi 

devidamente realizado no caso ora em análise, eis que o Município dispõe de 

autonomia administrativa para gerir seus próprios interesses, inclusive especificar 

regras relativas ao regime de pessoal, observados os parâmetros constitucionais, 

adequando-se ao conceito de preponderância de interesses. 

Quanto ao princípio da subsidiariedade está relacionado a quem compete à 

solução de uma situação ou problema, na perspectiva da organização do Estado, 

especialmente no que diz respeito à competência territorial. Götz e Hecker (1999), 

explicam que tal princípio está ligado à delimitação das esferas de competências dos 

entes federados, e também denominam sua aplicação como a “componente federativa”. 

Essa perspectiva organizatória abarca os múltiplos níveis de decisão ou 

autoridade, em que as decisões devem ser tomadas e as atividades públicas devem ser 

desempenhadas pela autoridade mais próxima do destinatário da ação; visa assegurar 

a autonomia ao ente de menor nível que deve atuar até o limite de sua capacidade, bem 

 
7 Os precedentes citados na decisão proferida pelo Ministro Fux, estão aqui relacionados para fins de 
consulta: Rcl 383, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 21.5.1993; RE 777.251-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 
Segunda Turma, DJe de 17/11/2015, RE 1179023/MG estados (Rcl nº 383/SP, Rel. Min. Moreira Alves, 
Tribunal Pleno, DJ 21/5/93), Rcl 383, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, ADI 724-MC, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe de 06.09.2011; RE 362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 
17.08.2007, RE 1179023/MG, AI 809.719-AgR, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/4/2013. 
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como dispõe que a intervenção da autoridade somente é admitida quando a autoridade 

inferior for incapaz de realiza-la.  

Assim, em que pese os Municípios ainda não conseguirem legislar de forma 

totalmente autônoma, uma vez que o poder se concentra no órgão central, há na 

prática, exemplos, como os casos apresentados, em que o interesse local prevalece, 

seguindo o caminho do princípio da subsidiariedade, afirmando a autonomia, a 

descentralização do poder e a particularidade necessária no Brasil, que é a figura 

municipal.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se vê, o modelo da Federação brasileira não seguiu de forma linear sua 

trajetória, que sempre tendia à centralização, em razão disso, os entes, embora 

autônomos, sofreram em decorrência da concentração de poderes nas mãos do ente 

central, a União.  

Contudo, visualizamos que o Município fora consagrado na Constituição Cidadã 

de 1988, apresentando-se de forma bem mais evidente como ente federativo, dentro 

da noção de autonomia, descentralização e repartição de competências, embora na 

prática federativa ainda tenha a possibilidade de sofrer revezes. 

Tem-se da extensão territorial do Brasil a demonstração da necessidade de 

descentralização para o exercício do controle local que se concretizou do surgimento 

do Município como figura de extrema importância em face desse território e suas 

particularidades. 

Dessa forma, vê-se que como demonstrado neste artigo, as atribuições 

municipais são asseguradas pela Constituição Federal e devem ser concretizadas pelos 

Tribunais nos casos concretos, em que ocorre conflito de competências entre os entes 

federados, situação que foi observada na análise realizada na ADI n. 

1.0000.16.091436-2/000 e no julgamento do recurso extraordinário n. 1.179.023. 

Conforme a análise há de ser exaltada a decisão que observou o princípio da 

subsidiariedade, eis que o município de Igaratinga/MG nos termos da Constituição 

Federal pôde legislar sobre o regime dos seus servidores, atuando de forma autônoma 

até o limite de sua capacidade, sem a interferência do Estado, bem como acatou o 

princípio da preponderância de interesses, legislando acerca de matérias de interesse 
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local e que dizem respeito predominantemente ao território e aos cidadãos que estão 

nos limites desse Município. 
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CAPÍTULO II 

 

ENTRE CANUDOS E RAJNEESHPURAM: FEDERALISMO, DIREITOS 

CULTURAIS E LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO 

 

Tiago Soares Siqueira 

Vinícius Souza Medeiros 

 

RESUMO 

 

No início dos anos 80, a pacata cidade de Antelope em Oregon, Estados Unidos, foi 

motivo de destaque em toda a imprensa nacional norte-americana. Em poucos meses, 

a cidade havia sido tomada por seguidores da comunidade religiosa denominada 

Rajneesh, liderada por Bhagwan Shree Rajneesh, também conhecido como Osho. A 

situação levantou a discussão acerca dos limites do direito de associação e criação de 

comunidades na perspectiva americana de federalismo. O objetivo deste artigo, 

portanto, é explanar como o sistema de federalismo norte-americano possibilitou a 

criação de Rashneejhpuram e fazer um paralelo com o sistema político vigente no 

Brasil, utilizando como método de comparação direta, o arraial de Canudos. 

 

ABSTRACT 

 

At the beggining of the 80’s, the small village of Antelope, Oregon, United States, was 

the center of attention of all north-american press. In a few months, the city was taken 

by followers of the religious community called Rajneesh, headed by Bhagwan Shree 

Rajneesh, also know as Osho. The situation raised a discutision about the boundaries 

of association rights and the creation of communities in an american’s federalism 

perspective. The main goal of this essay is, therefore, to explain how United State’s 

federal system led to the creation of Rajneeshpuram e make a paralel with brazilian’s 

political system, using as comparation method, Canudo’s Arraial.  

 

 
 Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
 Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma vez se propondo a estudar e destrinchar características essenciais do 

modelo federativo de Estado, é comum se remeter ao contexto histórico norte-

americano, visto que os Estados Unidos foram pioneiros na instauração da forma 

federal. Uma parte dessa história, entretanto, permanece um tanto obscura, mesmo se 

tratando de capítulo que reflete de formas essas características do federalismo clássico. 

O caso de Rajneeshpuram, deste modo, merece destaque, vez que sua criação e 

extinção só se tornou possível graças a um dos elementos fundamentais do 

federalismo: a autonomia dos entes. Assim, preliminarmente ao desenvolvimento do 

presente tema, ou seja, da análise dos impactos sofridos, em razão dos federalismos 

brasileiro e norte-americano, pelas comunidades a serem estudadas, a saber, 

Rajneeshpuram e Canudos, primeiro faz-se necessário uma breve contextualização dos 

fatos que ocorrem nestas comunidades, bem como estabelecer as divergências na 

formação histórica das federações do Brasil e Estados Unidos, para que, então, situe-

se um melhor caminho a ser traçado até o desfecho deste presente artigo.  

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E POLÍTICO-LEGAL DA 

COMUNIDADE DE RAJNEESHPURAM 

 

Para compreender o contexto e as origens da comunidade de Rajshneeshpuram 

é essencial que, primeiramente, seja apresentado seu idealizador e discípulos mais 

próximos. Chandra Mohan Shree Rajneesh nasceu em 11 de Dezembro de 1931, perto 

de Gadawarwara na Índia central. Quando garoto, Rajneesh presenciou a morte de seu 

avô e a partir deste acontecimento se tornou obcecado com a morte (MCCOMARCK, 

2010).  

Ao adentrar a juventude e, sendo um leitor voraz e estudante exemplar, Chandra 

despertou seu interesse para o ensino da filosofia, o que o levou a lecionar a matéria 

em dois colégios, compartilhando a profissão com o exercício do papel de guru, 

viajando pelo país propagando ensinamentos controversos em assuntos como filosofia, 

religião, sexo, entre outros. 

Com o sucesso de suas ideias e discursos, Rajneesh se demitiu do magistério e 

se dedicou inteiramente à vida de tutor espiritual, adotando os nomes Bhagwan 

(divino) e Osho (iluminado). A partir da crescente popularidade de seu movimento, 



28 

 

Osho ganhou diversos seguidores, aos quais Bhagwan ordenava usarem roupas 

laranjas e dava-nos nomes indianos. Os métodos e terapias utilizadas pelo grupo de 

Bhagwan atraíram também o interesse de pessoas no ocidente, principalmente 

europeus e norte-americanos. 

Em 1974, Rajneesh estabeleceu uma comunidade funcional em Pune, Índia, 

que, rapidamente se consolidou com mais de 6.000 habitantes, e mais milhares 

visitantes diários. Com o sucesso, problemas envolvendo a taxação da terra pelo 

governo indiano ameaçaram a permanência da comunidade, o que levou Bhagwan a 

pensar em transferir seus seguidores para outro lugar. 

Depois de uma triagem e diversas visitas aos Estados Unidos, os Rajneeshees 

anunciaram, em 10 de julho de 1981, a compra do terreno chamado Rancho Big Muddy, 

em Oregon, este qual seria utilizado inicialmente como uma comunidade agropecuária, 

com mais ou menos 50 (cinquenta) trabalhadores. Em agosto do mesmo ano, a 

comunidade obteve permissão das autoridades do condado para colocar 54 (cinquenta 

e quatro) casas móveis no rancho, fato que gerou resistência por parte dos locais, em 

especial da cidade de Antelope, a mais próxima do terreno.  

No dia 14 de Outubro de 1981, os Rajneeshees preencheram uma petição para 

realizar uma eleição interna de incorporação de sua comunidade à cidade de Antelope, 

no condado de Wasco e, consequentemente, ao estado de Oregon, o qual estavam 

inseridos. O condado dá permissão aos Rajneesjshees. Em Dezembro do mesmo ano, 

a associação 1000 amigos de Oregon instaura um processo alegando que a aprovação 

da incorporação da comunidade violava as leis de uso de terra do estado. 

Aproveitando a iniciativa da associação, o conselho municipal de Antelope vota 

para uma eleição de desincorporação da comunidade, agora chamada de 

Rahneeshpuram, em 30 (trinta) dias. O medo dos anciãos locais era de que os influxos 

de Rajneeshees culminasse na tomada de controle das pequenas cidades da região 

pelos seguidores de Bhagwan. A tentativa de desincorporação da cidade foi 

abandonada, inicialmente, devido à atenção dada pela mídia ao caso. 

A votação de incorporação resultou no resultado de 154 (cento e cinquenta e 

quatro) a 0 (zero), favorável a Rajneeshpuram, frustrando a tentativa dos 1000 amigos 

de Oregon em atrasar o processo. Os moradores de Antelope, entretanto, conseguiram 

firmar um acordo com os Rajneeshees, com o fim de evitar uma tomada do conselho 

da cidade por membros do culto. 
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A construção de Rashneeshpuram se iniciou em dezembro de 1982 e os 

Rajneeshees foram eleitos para quatro dos sete assentos do conselho de Antelope, o 

que em breve se tornaria seis, dominando completamente o conselho da cidade. 

Em março de 1983, a corte de apelações de Oregon analisou questões no que 

tange à aprovação do condado de Wasco quanto à incorporação do Rancho Rajneesh, 

levando até a LUBA (Land of Use Board of Appeals) e retomando a discussão quanto à 

condição legal de Rajneeshpuram.  

Devido à constante tensão local, os Rajneeshees oferecem sair de Antelope se a 

legislatura aprovasse a legislação especial que transformasse Rajneeshpuram em uma 

cidade legal. 

A animosidade entre a comunidade e os locais aumenta, momento em que dois 

jornalistas foram presos pela Força de Paz de Rashneeshpuram, por invasão de 

território. As acusações foram retiradas um mês depois pelo juri do condado de Wasco. 

A relação entre a comunidade e o condado se tornou conflituosa quando 

Rashneeshpuram anexou uma terra de 119 acres e imediatamente começou a emitir 

permissões para a construção de edifícios, o que gerou protestos por parte de Wasco, 

que considerou a anexação ilegal. 

Em setembro de 1983, a LUBA decide que o procedimento de incorporação não 

foi devidamente realizado pelo condado de Wasco, quando aprovou Rashneeshpuram, 

levando a questão de volta ao condado.  

Todavia, o Juiz Jelderks emitiu uma ordem para preservar o Status quo em 

termos do desenvolvimento de Rashneeshpuram. Protestos por parte dos locais tomam 

conta de Antelope, alegando que a comunidade de Bhagwan contrariava o princípio 

constitucional de separação entre Estado e Igreja. 

Em fevereiro de 1984 a LUBA afirma que o processo de anexação dos 119 acres 

não foi devidamente seguido. Entretanto, a corte estadual de apelações reverteu a 

decisão da LUBA e, logo, a cidade de Antelope muda o nome de diversas ruas e prédios 

públicos. 

A questão se tornou ainda mais complexa quando a corte de apelações reverte a 

decisão proferida pela própria, retomando a decisão da LUBA, no sentido de declarar 

que a anexação e incorporação de Rajneeshpuram foram feitas de forma imprópria. 

Com as eleições para o governo do condado de Wasco marcadas para novembro 

de 1984 próximas, em Setembro Rajneeshpuram anuncia o programa “Compartilhe 

uma casa” (“Share-a-Home”), cujo objetivo era retirar moradores de rua deste situação 
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e trazê-los para viver na comunidade. O projeto foi visto por parte da população de 

Oregon como uma investida dos Rajneeshees para tomar o controle do condado através 

das eleições. Dessa forma, com receio de uma fraude eleitoral, o registro de eleitores 

foi interrompido, o que impediria que os novos moradores de Rajneeshpuram 

pudessem participar do processo democrático. Foi criado, então, uma forma especial 

de registro para votantes, esta qual tornava passível apenas àqueles que estivessem 

resididos em Oregon à ao menos 20 (vinte) dias. Como forma de retaliação, a 

comunidade Rajneesh boicota a eleição. 

Posteriormente, em Maio de 1985, os Rajneeshees peticionaram uma ação 

contra 27 (vinte e sete) oficiais do condado de Wasco, empregados pelo governador Vic 

Atiyeh. A peça os acusavam de violar e conspirar contra os direitos civis dos 

Rajneeshees, e requeria à corte uma ordem para que eles cessassem uma variada 

quantidade de atividades consideradas ilegais pelos religiosos. 

A questão envolvendo a incorporação de Rajneeshpiram finalmente chega à 

Suprema Corte de Oregon, que decidiu parcialmente em favor da alegação dos 

Rajneeshees, de que a incorporação foi realizada corretamente. Entretanto, devolve 

duas questões de volta à LUBA: analisar se houve “imparcialidade judiciária” na 

incorporação original. Outra questão levantada, foi se o uso da terra tinha ou não sido 

utilizado de forma a preservar sua característica agrícola.  

Do mesmo modo, a Suprema Corte enfrentou o caso da anexação dos 119 (cento 

e dezenove) acres por Rajneeshpuram em agosto de 1983, entendendo pela invalidade 

da mesma, visto que o condado não fora previamente consultado, como era requerido 

pela lei de uso de terras local. A decisão levou à ordem de não utilização dos edifícios 

localizados na área.  

Em outubro do mesmo ano, sob alegações de grampeio telefônico, Osho foi 

preso e solto pela polícia federal americana, após pagamento de uma fiança no valor 

de 500 mil dólares.  

A situação da comunidade se tornou insustentável, e, em 22 de novembro de 

1983, Bhagwan anuncia a venda do Rancho Rajneesh e a saída dos Estados Unidos. 

Com o fim da comunidade, a terra, por recomendação do próprio condado, passou a 

ser utilizada apenas para fins agrícolas.  

Muitos dos rajneeshees que moravam no rancho saíram do país, outros tantos 

continuaram nos Estados Unidos, com paradeiro desconhecido. 
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A história de Rajneeshpuram, a princípio, pode parecer chocante e deslocada 

da realidade, mas uma análise cuidadosa de sua criação e extinção revela 

características interessantes do modelo de Estado Federal implementado pelos 

Estados Unidos. 

 

3 COMPARAÇÃO DOS FEDERALISMOS BRASILEIRO E NORTE-

AMERICANO: FORMAÇÃO HISTÓRICA DAS FEDERAÇÕES. 

 

Antes de se estabelecer a conexão entre as duas comunidades analisadas, 

pretende-se fazer uma breve comparação dos surgimentos das federações brasileira e 

norte-americana, além de analisar as razões preponderantes que ditaram a 

transformação da forma de Estado destes países. O escopo desta análise é possibilitar 

um melhor contexto para o estudo dos casos Rajneeshpuram e Canudos, que será 

posteriormente trabalhado. 

É cediço que o surgimento da federação norte-americana deu-se em virtude da 

inábil Confederação dos treze Estados, consequência de um recente rompimento da 

relação colônia colonizador entre as Treze Colônias Britânicas e a Inglaterra. Isto 

posto, a celebração do tratado internacional em 1776  por estes Estados e a ratificação 

da Confederação em 1781 fora uma medida de urgência, com o fito de afastar qualquer 

ameaça externa e garantir a sua emancipação recém-adquirida. 

Diante disso, é racional que surjam inúmeros impasses de cunho interno e 

externo. Como bem afirma Fernanda Dias Menezes de Almeida: “a fragilidade da 

organização confederativa sempre foi uma constante” (ALMEIDA, 2005, p. 7). Isto é, 

foram importantes contribuintes para a queda desta forma de Estado: a preservação 

da soberania dos Estados, o direito de secessão, a previsão do unânime consentimento 

dos Estados Confederados para a execução de quaisquer medidas importantes pela 

União, a carência de um tribunal supremo do Poder Judiciário, bem como a ausência 

de sanção pelo descumprimento das leis da União por parte dos Estados. 

Assim, reputou-se necessário o reexame deste modelo, para que suprissem as 

numerosas falhas engendradas por esta aflita união. Com isso, em 1787 foi concebida 

a Constituição dos Estados Unidos, por meio da abdicação da soberania pelos Estados 

e a consequente criação da União, possuidora de autodeterminação plena. 

Nesse sentido, Fernanda Dias Menezes de Almeida, em sua obra Competências 

na Constituição de 1988, descreve que: “[...] o que se desejava então era criar um 
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governo nacional suficientemente forte para exercer certos poderes gerais, mas não tão 

poderoso que pudesse ameaçar as liberdades individuais” (ALMEIDA, 2005, p. 5).   

Ainda com Almeida (2005), esta clarifica que:  

 

A solução federativa que prevaleceu na Convenção De Filadélfia muito mais 
do que um mero acordo entre Estados, muito mais do que um meio termo 
no avanço rumo à centralização, mostrou-se alternativa altamente eficaz, 
tanto no proporcionar eficiência às instituições de governo, quanto no 
afastar os temores do autoritarismo. (ALMEIDA, 2005, p. 5) 

 

Dessarte, como pode-se notar, a formação histórica da federação norte-

americana se deu por um processo centrípeto, em que o governo central fora criado por 

Estados soberanos. 

Em contrapartida, o federalismo no Brasil originou-se através do estado 

unitário, oriundo da Constituição Imperial de 1824. Neste contexto, todo poder se 

centralizava na figura de D. Pedro I, o qual detinha o quarto poder, capaz de 

harmonizar e regular os outros três poderes, poder este também conhecido como poder 

moderador. Igualmente importante, a constituição de 1891 transformou as províncias 

em Estados-membros, unidos indissoluvelmente, com repartição de bens e 

competências. Entretanto, com o perpassar das diversas constituições outorgadas e 

democráticas, houve altas e baixas na figura do federalismo, entretanto, fato é que este 

sempre se mostrou de forma nominal, sem real funcionamento prático.  

Como Paulo Bonavides destaca, em sua obra A Constituição Aberta:  

 

O federalismo não entrou no Brasil republicano como um fenômeno de 
modernidade, desprovido de raízes históricas, conforme aconteceu com o 
presidencialismo e em parte com a própria República. [...] Mas triste 
condição, essa, do sistema federal em nosso País: ele já nasceu enfermo e 
cresceu raquítico, eivado de contradições e impurezas centralizadores que 
lhe desfiguraram a imagem; um federalismo açoitado de ameaças 
autocráticas e unitárias geradores de injustiças e ressentimentos. 
(BONAVIDES, 2004. P. 342). 

 

Com isto, foi promulgada a Constituição de 1988 e, à vista disso, foi 

reestruturado o sistema de repartição de bens e competências inicialmente proposto 

pela Constituição de 1891 e adequado na Constiuição de 1934, contudo, desta vez, 

visando o equilíbrio entre os entes, embora entregue maior partes das atribuições, 

recursos e bens à União.  

Neste processo, portanto, há a fuga do poder, detido unicamente pelo Estado 

unitário, e, de modo consequente, a distribuição deste entre os demais entes regionais. 
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Logo, percebe-se que, contrariamente a formação histórica da federação norte-

americana, a formação histórica do federalismo brasileiro se deu por um processo 

centrífugo, em que os Estados nascem do centro para fora. 

Vencida a exposição das características essenciais dos federalismos brasileiro e 

norte americano, passasse à comparação das comunidades objeto do presente estudo. 

 

4 A CONTRAPOSIÇÃO DE RAJNEESHPURAM COM O ARRAIAL DE 

CANUDOS 

 

Por mais absurda que possa parecer o desenrolar da história de ascensão e queda 

da comunidade de Rajneeshpuram, o Brasil, no início de seu período republicano, 

viveu situação coincidentemente parecida com a ocorrida no estado de Oregon. Em 

1893, a República velha viu surgir uma comunidade, liderada por um carismático líder 

religioso, se tornar relevante o suficiente para reunir aproximadamente 25 (vinte e 

cinco) mil brasileiros e ameaçar a dinâmica de poder estatal à época. Tal comunidade 

ficou conhecida como Arraial de Canudos e, como ficará demonstrado, pode ser 

utilizada como ponte entre o caso Norte-Americano e o federalismo brasileiro, ainda 

que, na época, este dava os seus primeiros passos. 

Ambas as comunidades religiosas analisadas possuíam um símbolo 

personificado, alguém pelo qual pessoas de diversas regiões pudessem se identificar e 

cujo discurso fosse persuasivo, mesmo que, para alguns, radical. Antônio Conselheiro 

era para Canudos, então, o equivalente à Osho para Rajneeshpuram, mesmo que, na 

prática, estes possuíssem discursos diferentes em relação ao Estado em que se 

situavam. 

Conselheiro se apresentava como um homem dogmático, mergulhado na 

religião e nos princípios aprendidos por seus pais, direcionando suas críticas à 

República não por ser agente em favor da monarquia, mas sim por considerar o 

abandono de algumas práticas tradicionalmente adotadas por Estados Católicos, pelo 

Governo Brasileiro, como uma blasfêmia que deveria ser dissipada (MILTON, 2003). 

O que atraía as pessoas ao arraial de Canudos, além do misticismo por detrás da 

figura de Conselheiro, era a possibilidade de se viver em uma comunidade funcional, 

visto que o momento econômico do país não era favorável e a cobrança de impostos, 

intensa. Dessa forma, Canudos conseguiu se destacar de outras aglomerações 
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populares “porque era um movimento amplo, de natureza social, abrigando aqueles 

que sonhavam viver sem humilhações e sofrimentos” (MONIZ, 1987). 

A comunidade era uma resposta às mudanças sociais que atendiam apenas uma 

parcela da sociedade brasileira, a que aproveitou a Proclamação da República para 

instalar um projeto de poder. A quebra do paradigma monárquico não se mostrou 

suficiente para atender as necessidades das parcelas mais frágeis da sociedade. Neste 

sentido, elucida Edmundo Moniz que: 

 

A república, entretanto, como revolução burguesa, não foi até as suas últimas 
consequências: a reforma agrária com a extinção dos latifúndios. A revolução 
não chegou ao campo e ficou incompleta e, desta forma, retrocedeu na medida 
em que se estabelecia uma aliança entre a burguesia industrial e os grandes 
proprietários territoriais, ex-proprietários de escravos, que se considerando 
sacrificados com a abolição, retiraram o seu apoio à monarquia. (MONIZ, 
1993. p. 31) 

 

Portanto, o que pode se observar da conjuntura nacional e o crescente sucesso 

de Canudos, era que o Governo Federal enxergava o modelo alternativo de comunidade 

construído por Conselheiro e seus seguidores como ameaça a uma unidade 

institucional tão necessária para legitimar a República recém-fundada.  

Percebe-se que a forma de repressão à comunidade alternativa, pelo governo 

vigente, seguiu caminhos opostos nos casos estudados.  

Dos fatos já narrados acerca de Rajneeshpuram, percebe-se uma abrupta 

mudança na legislação local para impedir a participação dos membros da comunidade 

religiosa nas eleições estaduais. As questões envolvendo a legalidade da incorporação 

de terras por Rajneeshpuram, bem como a própria existência da cidade, foram discutas 

em âmbito jurídico, tendo sido levadas às cortes estaduais e outros órgãos judiciais ou 

de fiscalização por diversas vezes. 

Em contra partida, enquanto as autoridades norte-americanas utilizaram de 

instrumentos supostamente legais para combater o avanço dos rajneeshees, o caso de 

Canudos foi bem mais violento, levando o massacre de milhares de brasileiros, entre 

militares e civis. 

As expedições realizadas pelo governo brasileiro possuíam caráter revanchista, 

impositivo, não se tratava de um combate decorrente de iminente ameaça por parte de 

Canudos e ainda, foram realizadas desconforme a legislação. Nas palavras de Edmundo 

Muniz: 
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Rui Barbosa lamentava não ter pedido o habeas corpus para os sertanejos, 
julgando-se indigno da presença de Deus, mesmo depois de passada a 
tormenta, se não viesse protestar contra os horrores de que foram Vítimas. 
Referia-se, como exemplo de crueldade, à gravata vermelha, à gravata de 
sangue como era denominado o degolamento dos sertanejos. A guerra de 
Canudos era ilegal desde o começo até o fim. E disto sabiam Luiz Viana e 
Prudente de Morais, o governador da Bahia e o Presidente do Brasil. (MONIZ, 
1993. P. 75). 

 

 Uma questão que deve ser analisada com cautela, mas que ilustra a própria 

dinâmica de poder presente nos federalismos brasileiro e norte-americano, é a que 

tange qual ente federativo teve maior participação na repressão às comunidades 

analisadas. 

As estruturas de poder na concepção norte-americana de Federalismo 

concentram enorme autonomia nos Estados, fator claramente advindo de sua 

formação histórica, qual seja, a união das colônias britânicas. Portanto, no caso de 

Rajneeshpuram, percebe-se a mínima participação do governo federal, cabendo ao 

Condado de Wasco e, em última instância, ao Estado de Oregon, o combate à 

comunidade liderada por Osho. 

O contexto brasileiro demonstrou o caminho inverso. A dinâmica de 

concentração de poder que ocorreu no modelo de federalismo brasileiro de forma 

centrípeta, reflete na maneira em que Canudos foi enfrentada, utilizando-se 

majoritariamente de recursos da União. A resistência advinda da comunidade se 

mostrou uma espécie de afronta quase pessoal ao modelo de Estado recém-formado, 

não tendo sido poupado esforços para extirpar o arraial. Isso porque a república ainda 

possuía resquícios de autoritarismo advindo da monarquia e a maneira de se pensar 

do governo federal à época foi confrontada pela autonomia local de Canudos.  

Neste sentido expõe Eduardo Hoonaert: 

 

Por modesta que seja, a experiência do regime de trabalho em canudos vem 
desequilibrar a já cambaleante ordem impressa no Brasil pela política do 
“poder moderador” criada por Pedro II, pois tira virtualmente a força dos 
poderes locais. (HOONAERT, 1997. p. 65) 

 

Percebe-se, portanto, que a própria formação histórica do modelo de Estado 

federal no Brasil e nos Estados Unidos, influenciou diretamente a forma como ambos 

os países lidaram com suas respectivas comunidades descentralizadas. 
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Outra questão que cabe ressaltar é a forma como cada Estado nacional lidou 

inicialmente com tais comunidades e como estas maneiras refletem, novamente, a 

estrutura federal de cada uma das Nações contrapostas. 

O direito de associação é intrínseco ao modelo liberal de Constituição adotado 

pelos Estados Unidos desde os seus primórdios. Deste não se compreende apenas as 

associações comerciais, mas também as sociais, como a formação de um município.  

A criação de um município nos Estados Unidos é dependente da legislação 

Estadual, ou seja, cada estado possui sua própria forma de realizar a incorporação de 

uma cidade.  

No estado de Oregon, os requisitos atuais são1: 

• Antes de circularem a petição de incorporação de um território não incorporado 

como uma cidade, os peticionários devem preencher uma petição de 

incorporação prescrita pelas regras da Secretaria de Estado, contendo: A 

assinatura do escrivão do condado em que a cidade proposta se situaria, ou, no 

caso da cidade ficar em mais de um condado, a assinatura do condado em que 

ficar a maior parte da cidade. 

• O escrivão do condado deve imediatamente datar a petição prospectiva e 

autorizar a circulação da petição quando o atestado de viabilidade econômica 

for preenchido pelo escrivão 

• A petição deve incluir:  

a) Designação de nome e endereço de não mais que três pessoas como chefes 

peticionantes, que devem ser eleitores registrados junto dos limites da cidade 

proposta. 

b) A petição deve conter o nome da cidade proposta 

c) A petição deve incluir a proposta permanente para a taxa limite de operações 

tributária que gerarão o orçamento suficiente para suportar o nível adequado 

de serviços municipais 

d) Deverá ser anexado à capa da petição um mapa indicando o limites territoriais 

da cidade proposta. 

 
1 Disponível em: 
<http://www.orcities.org/Portals/17/Premium/2007%20Incorporation%20Guide%20new%20cover%
204-2012.pdf > e <http://www.orcities.org/Portals/17/CityResources/LOCCityHandbook.pdf>. 
Acesso em: 01 de novembro de 2019. 
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• A petição deve ser assinada por 20%, ou em um condado com mais de 300 mil 

habitantes, por 10% dos eleitores registrados na área proposta a ser incorporada 

antes de ser preenchida com a corte do condado em que a petição será aplicada 

• No final da audição da petição, a corte, se a aprovada a petição como foi 

originalmente proposta ou em forma alterada, deve providenciar uma ordem 

para a realização de uma eleição relacionada com a incorporação da cidade. 

 

Percebe-se, portanto, que, a princípio, as instituições governamentais norte-

americanas respeitaram a tentativa de Rajneeshpuram em se firmar como uma cidade 

do condado de Wasco. As polêmicas envolvendo a comunidade e a relação com a cidade 

vizinha, bem como a resistência da população de Oregon ao diferente, levaram a 

manobras jurídicas que culminaram no fim da cidade. Tal recepção inicial ocorreu de 

forma contrária no caso brasileiro. 

A Constituição brasileira vigente à época de Canudos (Constituição da 

República de 1891), possuiu forte influência da Constituição estadunidense, inclusive, 

o nome do país era Estados Unidos do Brasil. No que constava as estipulações acerca 

dos municípios, a Constituição de 1891 dedicou apenas um artigo específico ao tema, 

qual seja, o artigo 81, com o seguinte enunciado: “Os Estados organizar-se-ão de forma 

que fique assegurada a autonomia dos Municípios em tudo quanto respeite ao seu 

peculiar interesse.” (BRASIL, 1891). 

Ao deixar em aberto as especificidades jurídicas envolvendo os municípios, a 

Constituição de 1891 demonstrava uma flexibilidade em relação a criação e a 

autonomia desta espécie de ente federado. O que se mostrou em Canudos, entretanto, 

foi a repreensão armada dos Governos estadual e federal, sem qualquer espaço para 

diálogo com a comunidade, que detinha envergadura social e econômica para 

constituir município. 

Historicamente, a facilidade de se agrupar em pequenas comunidades no Brasil 

foi cada vez aumentada, o que se verifica especialmente após a Constituição da 

República de 1988. Conforme Atlas do IBGE, as maiores elevações quanto ao número 

de municípios no Brasil ocorreram nas décadas de 1950, 1960 e 1990. 

A facilidade pela qual era possível se criar municípios começou a ser tolhida com 

a Emenda Constitucional 15, de 1996, por essa norma constitucional, a criação de 

municípios passou a ser regulada não apenas por lei estadual, mas foi vinculada 

também à lei federal, em um movimento de retorno à centralização de poder na União. 
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Já em 2019, o Governo Federal apresentou a proposta de emenda à Constituição n. 

188, que visa a fusão de todos os municípios com menos de 5.000 habitantes, o que 

representaria outra derrota para as pequenas comunidades locais. 

O tratamento dado aos municípios, no Brasil, sempre foi justificado no viés da 

viabilidade econômica da existência destes, mas o que pode ocorrer na prática, é a 

dissolução e hegemonização cultural de comunidades tradicionais, em prol de uma 

unidade que as vezes não se mostra necessária. 

 

5 O CONCEITO DE POVO E A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

POPULAR NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS 

 

O termo “povo” flutua entre diversos contextos históricos e regionais, contudo, 

com o surgimento do Federalismo no Brasil e, consequentemente, com a necessidade 

da formação da identidade de um certo povo, esta mera ideia torna-se um conceito 

concretizador da Constituição e de uma unidade federal. Para mais, o conceito de 

“povo”, com a consagração da Constituição Federal de 1988 e o surgimento do Estado 

Democrático de Direitos, recebe outro sentido, transformando-se em uma forma ativa 

e operante, em que o povo deve ser o formador da comunidade política do Estado, 

melhor dizendo, deve ser aquele que define o poder político deste. 

Nesse seguimento, Friedrich Müller traz uma grande contribuição para o 

presente conceito do que viria a ser povo, em sua obra “Quem é o povo?”. Para ele, o 

termo “povo” possui quatro significados possíveis. Primeiramente, ele atribui o 

significado de povo ativo ao termo. Neste, estão compreendidos os cidadãos, ou seja, 

as pessoas que dispõe do direito de votar e ser votado, propiciando-se falar em direitos 

políticos ativos e passivos. O segundo significado é o de povo legitimante, em que estão 

compreendidos os brasileiros natos (art. 12, I CR/88), e os brasileiros naturalizados 

(art. 12, II CR/88). A diferença do povo ativo e do povo legitimante é que, naquele, 

estão incluídos apenas os cidadãos detentores de direitos políticos ativos, ao passo que, 

neste, estão compreendidos ambos, os detentores de direitos políticos passivos e 

ativos. O terceiro significado possui dois sentidos, o de povo destinatário de prestações 

civilizatórias do estado, bem como o de povo participante. No primeiro sentido são 

atingidas as pessoas que possuem o dever de cumprir prestações positivas e negativas 

impostas pelo Estado, à medida que, no segundo sentido, estão inclusas às pessoas que 

consagram a democracia viva, melhor, que participam de plebiscitos, referendos e 



39 

 

iniciativas populares. Por fim, há um quarto significado, o de povo ícone, utilizado 

como forma de legitimação popular por políticos ou representantes que reduzem o 

conceito de povo apenas àqueles que compactuam com seus ideias partidário, este, 

entretanto, não se revela como indispensável contribuição para o presente estudo. 

Com essa contribuição, pode-se definir que o povo de Rajneeshpuram molda-se 

ao significado de povo participante. Isto porque, como foi analisado, os neo-

sannyasins, seguidores de Osho, demonstravam interesse em construir uma 

comunidade, localizada em Oregon, mas, não somente isso. Outrossim, buscavam 

formas de participarem do condado em que estavam, a saber, o Condado de Wasco. 

Além disso, possuíam a vontade de votar, dialogar e conversar com as pessoas que lá 

já encontravam-se antes da chegada de Osho. Ademais, os Rajneeshees, inicialmente, 

pretendiam os seus interesses por meio de vias legais e democráticas, com a eleição de 

seus membros na constituição da comunidade de Antelope e, consequentemente, a 

participação destes nas reuniões da cidade. 

Entretanto, houve resistência contra a participação do povo Rajneesh por parte 

do governo estadual. Em certo momento, nas eleições de governo do Condado de 

Wasco, os neo-sannyasins tiveram seus registros de eleitor interrompidos. Desta 

maneira, Friedrich Müller ensina muito bem: 

 

Trata-se aqui da discriminação parcial de parcelas consideráveis da população, 
vinculada preponderantemente a determinadas áreas; permite-se a essas parcelas da 
população a presença física no território nacional, embora elas sejam excluídas 
tendencial e difusamente dos sistemas prestacionais [Leistungssysternen] econômicos, 
jurídicos, políticos, médicos e dos sistemas de treinamento e educação, o que significa 
'marginalização" corno subintegração (MULLER, 2003. P. 91) 

 

Com efeito, destaca-se o emprego e a identificação de “subversão” ao sistema, 

quando os excluídos e os minimamente integrados reivindicam e demandam aquilo 

que a Constituição já os concederam. 

A perda dos direitos civis dos brasileiros de Canudos, por sua vez, se deu não de 

forma jurídica ou amparada por institutos legais, mas sim devido ao verdadeiro cerco 

que o exército fez no Arraial. A população da comunidade, claramente parte do 

conceito de povo no sentido ativo (em sua maioria), teve em seu isolamento, a retirada 

de suas capacidades políticas de forma tácita. 

Outrossim, o povo de Canudos pode ser subsumido ao significado de povo 

destinatário de prestações civilizatórias do estado. Isso porque, apesar de destinatários 
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de prestações positivas e negativas impostas pelo Estado, no momento que seus 

direitos foram suprimidos de forma unilateral pelo Governo, deixaram de possuir tais 

faculdades. Ressalta-se que, o povo de Canudos, diferentemente do povo de 

Rajneeshpuram, foi golpeado de maneira tão intensa, motivo pelo qual as pessoas, 

componentes da referida comunidade, perderam não somente seus direitos políticos, 

mas, como em alguns casos, até mesmo o direito à vida.  

 

CONCLUSÃO 

  

A partir da análise dos casos de Rajneeshpuram e Canudos, percebe-se que estes 

refletem as formas de federalismo historicamente vigentes em seus respectivos países. 

Disto, é possível abstrair alguns fatores em comum que demonstram a resistência dos 

governos brasileiro e norte-americano às comunidades “independentes”, como as 

estudadas. A forma de tratamento que estas receberam elucida a resistência 

institucional que Estados Nacionais possuem em relação às culturas diversas daquela 

hegemônica em seu território, retirando, muitas vezes, a condição de povo dos 

habitantes destes grupos marginalizados. É relevante, ainda, destacar que o caráter a 

princípio subsidiário dos entes federativos mais amplos não foi respeitado no caso de 

Canudos, o que reflete a dificuldade que o modelo de federalismo brasileiro possui em 

respeitar a autonomia dos entes menos amplos. Por fim, permanece o questionamento 

se a evolução natural que o modelo de Estado vigente no Brasil sofreu de 1889 até os 

dias atuais, realmente proporcionou um avanço em relação à emancipação de seu 

histórico centralizador e autoritário. 
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CAPÍTULO III 

 

STF, ATIVISMO JUDICIAL E FEDERALISMO: IMPACTO DAS DECISÕES 

JUDICIAIS NO ÂMBITO DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE 

ENTES FEDERADOS 

 

Bárbara Ingrid Machado Canabrava Pereira 

Paula Beltrão Brum Freitas 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho busca promover uma análise acerca da supremacia do Poder 

Judiciário no cenário constitucional brasileiro, demonstrando a relação entre Poder 

Judiciário e Poder Legislativo. Parte-se do pressuposto de que a atuação de um Poder 

impactará diretamente na atuação do outro, bem como, a atuação do Judiciário pode 

impactar no equilíbrio federativo. Voltar-se-á o foco de análise para o Poder Judiciário 

enquanto órgão com atividade normativa, buscando compreender os elementos que 

justifiquem tal supremacia. Contemplar-se-á nesta apreciação a atuação do Supremo 

Tribunal Federal (STF), quando age de forma ativista oferecendo soluções em casos de 

ausência ou conflito de norma reguladora de novos fenômenos sociais e conflitos entre 

os entes federados, apresentando-se assim como um importante e relevante garantidor 

dos direitos fundamentais, da democracia e do equilíbrio federativo.  

 

Palavras-chave: Federalismo. Separação Poderes. STF. Ativismo Judicial. Conflito 

de Competências. Entes Federados. 

 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to promote an analysis of the supremacy of the judiciary in the 

Brazilian constitutional scenario, demonstrating the relationship between the judiciary 

and the legislative branches, assuming that the performance of one Power will directly 

 
 Bacharel em Direito pela PUC Minas.  
 Bacharel em Direito pela PUC Minas. 
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impact the performance of the other. The focus of analysis will be on the judiciary as 

an organ with normative activity, seeking to understand the elements that justify such 

supremacy. This assessment will contemplate the performance of the Supreme Court 

(STF), when it acts activistically offering solutions in cases of absence or conflict of 

regulatory norm of new social phenomena, thus presenting itself as an important and 

relevant guarantor of Fundamental Rights and democracy. 

 

Keywords: Three Powers. Judiciary. Supreme Court. Judicial activism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado Federal brasileiro prevê em sua Constituição de 1988 a divisão dos 

poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. Para compreender a dinâmica orgânica 

dos mesmos é necessário analisá-los individualmente e também, no relacionamento 

entre si, possibilitando assim um melhor entendimento do funcionamento do Estado. 

No presente trabalho, voltar-se-á o foco de análise para o Poder Judiciário enquanto 

órgão com atividade normativa, buscando compreender os elementos que justifiquem 

sua posição de supremacia no cenário atual e o reflexo de sua atuação no âmbito do 

Estado Federal.  

Ao abordar o destaque do Judiciário torna-se imprescindível contemplar a 

temática concernente ao ativismo judicial, por ser uma prática deste Poder. Para 

melhor compreensão do tema serão realizadas a conceituação e diferenciação dos 

termos ativismo judicial e judicialização, a fim de evitar dúvidas ou equívocos de 

interpretação no tocante à aplicação destes conceitos.  

O Poder Judiciário tem no topo de sua estrutura o Supremo Tribunal 

Federal, objeto de análise do presente trabalho, quando se apresenta de forma ativista 

oferecendo soluções em casos de ausência ou conflito de norma reguladora de novos 

fenômenos sociai, bem como, quando atua para resolução de conflitos entre os entres 

federados. Desta maneira, este artigo pretende apresentar um debate sobre esta forma 

de atuação do STF e sua consequente repercussão para a garantia dos direitos 

fundamentais, da democracia e do federalismo.  
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2 O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO E OS TRÊS PODERES 

 

Para tratar a temática aqui proposta, é de suma importância analisar a estrutura 

do Estado brasileiro e seu funcionamento em alguns aspectos, o que permitirá um 

exame amplo e contextualizado. De início deve-se considerar que o Estado brasileiro é 

uma Federação e como tal, constantemente enfrenta debates referentes às questões 

que envolvem ações de centralização e descentralização, sejam elas de poderes, 

competências e/ou políticas. Este conflito é inerente ao federalismo e sempre será foco 

dos estudos acerca do mesmo.  

Tornando-se o Brasil um Estado democrático a partir da Constituição de 1988, 

constata-se que optou o constituinte originário pelo formato federativo de Estado e 

nesta seara Rocha (1997) registra que 

 

[...] a Federação é a cidadania comprometida com a história do povo centrada 
em dado espaço geográfico no qual se projeta a organização do poder e se 
exerce a liberdade de cada pessoa. Na história constitucional brasileira, a 
Federação é mais que apenas a forma de Estado escolhida e acolhida pelo 
sistema de Direito: é uma garantia contra as investidas centralizadoras e 
antidemocráticas que teimam em rondar o poder. Federação é garantia de 
Democracia no Brasil, por isso mesmo impõe uma vigília permanente 
(ROCHA, 1997, p. 257) 

 

Cabe lembrar que a Constituição de 1988 encerrou um período de governo 

ditatorial, ocasião em que diversas premissas de um Estado Federal foram 

desconsideradas, devido à própria estrutura daquele tipo de governo. A Constituição 

de 1988 apresentou ruptura com esta estrutura dos governos militares e demonstrou o 

desejo do poder constituinte originário de resguardar o Estado brasileiro de qualquer 

tipo de governo totalitário, estipulando diretrizes impeditivas de quaisquer práticas 

antidemocráticas. Dentre as ações escolhidas pelo constituinte que visam resguardar o 

novo modelo de Estado, está a Federação. 

Esta nova forma de Estado, em sua organização e estruturação, possui 

elementos essenciais para uma sociedade democrática. Sobre a estrutura do Estado 

brasileiro Horta (2003) aponta que 

 

[...] na estrutura mais heterogênea que o Estado Federal Brasileiro adquiriu 
na Constituição de 1998 são peças constitutivas e inelimináveis na fisionomia 
da formação federativa do Estado os seguintes elementos de sua configuração 
constitucional: (...) VI – repartição de competências (...)XII – Poder Judiciário 
da União, com a inclusão neste de um Supremo Tribunal Federal, para exercer 
a função de Guarda da Constituição, e do Poder Judiciário dos Estados; XIII- 
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Ministério Público, na qualidade de instituição essencial à função jurisdicional 
do Estado, de órgão da ação de inconstitucionalidade e da representação, para 
fins da intervenção federal da União e da intervenção estadual nos municípios 
(HORTA, 2003, p.452) 

 

Além de tais dispositivos, outra norma essencial para compreender a estrutura 

do Estado brasileiro é o Art. 2º da Constituição da República de 1988 que estabelece 

que: “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário.” (BRASIL, 2019). Tal aspecto possui enorme relevância ao se 

considerar que o funcionamento adequado da relação entre os três poderes é 

determinante para o cumprimento dos preceitos constitucionais, para o equilíbrio 

democrático e para a garantia dos direitos fundamentais. 

Para esclarecer a dinâmica do funcionamento destes poderes, Barroso (2012) 

explica que  

 

[...] a maior parte dos Estados democráticos do mundo se organizam em um 
modelo de separação de Poderes. As funções estatais de legislar (criar o direito 
positivo), administrar (concretizar o Direito e prestar serviços públicos) e 
julgar (aplicar o Direito nas hipóteses de conflito) são atribuídas a órgãos 
distintos, especializados e independentes. Nada obstante, Legislativo, 
Executivo e Judiciário exercerem um controle recíproco sobre as atividades de 
cada um, de modo a impedir o surgimento de instâncias hegemônicas, capazes 
de oferecer riscos para a democracia e para os direitos fundamentais. Note-se 
que os três Poderes interpretam a Constituição, e sua atuação deve respeitar 
os valores e promover os fins nela previstos. No arranjo institucional em vigor, 
em caso de divergência na interpretação das normas constitucionais ou legais, 
a palavra final é do Judiciário. Essa primazia não significa, porém, que toda e 
qualquer matéria deva ser decidida em um tribunal. Nem muito menos 
legitima a arrogância judicial (BARROSO, 2012) 

 

O referido autor defende ainda que o grau de prestígio dos Poderes Legislativo 

e Executivo influenciarão diretamente nas ações do Poder Judiciário, que manterá um 

movimento pendular entre posições de ativismo e de autocontenção.  Para este autor, 

ocorre de forma limitada a superposição entre Executivo e Judiciário. A maior 

dificuldade refere-se ao Poder Legislativo, que enfrenta uma crise, tanto de 

representatividade como de legitimidade, aspecto este que favorece a expansão do 

Judiciário (BARROSO, 2012). 

Diante de considerações como estas torna-se claro que a estrutura clássica dos 

três poderes, como defendida por Montesquieu, no século XVIII, não se faz presente 

na realidade de muitos Estados que adotaram a tripartição do poder. O pleno exercício 

dos três poderes, previsto no Art. 2º da Constituição de 1988, é influenciado pelo 

momento político, econômico, social e cultural de cada país. Para Streck (2018) “o 
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modelo de hoje, constante explicitamente na Constituição, nem de longe é o ‘clássico’. 

O clássico foi superado de há muito. Não há como negar isso” (STRECK, 2018) 

Sobre este modelo clássico Bernardes (2013) esclarece que  

 

[...] não se nega seu valor histórico e de grande relevância para o 
desenvolvimento de uma ótica voltada a não concentração de poderes, 
principalmente, no enfoque datado ao regime adotado e precedente ao 
momento de sua consagração, o absolutismo. Sua consagração proporciona o 
melhor controle e fiscalização ao exercício do poder e considerando seu 
aperfeiçoamento pelo sistema de freios e contrapesos, de contribuição direta 
da obra ‘O federalista’, não há menor dúvida de que supera a negação das 
liberdades públicas, na medida em que, define espaços específicos de atuação 
do Estado e para além desses limites o cidadão poderia se opor, o que se 
coaduna com a ideia do constitucionalismo consagrada à época, pois o 
governo deve ser limitado e com base no primado da lei (BERNARDES, 2013). 

 

Esclarece, também, que diversas mudanças trouxeram um aumento relativo das 

funções e atividades desempenhadas pelo Estado, considerando-se que a sociedade se 

tornou mais complexa e plural, apresentando novas e inúmeras demandas. Para 

atendê-las faz-se necessário que haja um intercâmbio e cruzamento de funções entre 

os poderes do Estado (BERNARDES, 2013).  

Basta contextualizar o surgimento do modelo clássico da teoria dos três poderes, 

para compreender que sua aplicação, tal qual como foi idealizado, não se faz mais 

possível. Tal modelo surgiu como uma crítica e uma solução de Montesquieu em 

relação à forma de Estado então vigente no século XVIII, o Estado Absolutista -, 

organização de Estado em que todo o poder e funções encontravam-se centralizados 

nas mãos dos reis. Por este motivo voltou-se para o debate acerca da separação das 

funções executiva, legislativa e judiciária, contexto no qual surgiu a tese da tripartição 

dos poderes, criando-se a seguinte estrutura: Poder Executivo, Poder Legislativo e 

Poder Judiciário.  

Para Galvão (2015), tal separação evita o retrocesso à arbitrariedade, à 

contrariedade no tocante às garantias do indivíduo perante o Estado e ao abuso do 

poder estatal. Destaca ainda, que as funções estatais são distribuídas a estes poderes, 

caracterizados pela autonomia e independência entre si e ao mesmo tempo, há um 

controle mínimo e de forma recíproca, mas sem descaracterizar as funções e 

competências conferidas a cada um (GALVÃO, 2015). 

A estrutura política, social, econômica, cultural e normativa dos Estados no 

presente século é completamente diversa daquela do surgimento da teoria clássica e, 

por este motivo, tal teoria não se aplica da mesma maneira. Novas são as relações de 
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poder, a organização dos Estados, os anseios da sociedade, o que tem influenciado 

diretamente na organização e relação entre os três poderes no âmbito do Estado 

brasileiro. 

 

3 A SUPREMACIA DO PODER JUDICIÁRIO 

 

No cenário atual, ocorre uma sobreposição do Poder Judiciário em relação ao 

Poder Legislativo, o que resultou em críticas direcionadas aos dois poderes. Alguns 

autores entendem que o Poder Legislativo é falho, o que justificaria uma atuação mais 

ativa do Poder Judiciário para preencher lacunas; outros autores entendem que, 

independentemente de tais aspectos referentes ao Legislativo, o Judiciário deveria 

adotar uma postura de autocontenção e não interferir na seara legislativa. O debate se 

alonga neste sentido, sendo necessário explicitar os diferentes posicionamentos sobre 

o assunto.  

Para iniciar a apresentação de tal debate, faz-se necessária uma breve 

contextualização referente ao Poder Judiciário, a partir da promulgação da 

Constituição de 1988. Neste período inicou-se uma busca pela efetividade das normas 

constitucionais e defendeu-se que, para tanto, o Judiciário deveria assumir o seu papel 

dando efetiva concretização à Constituição e aos direitos, regras e princípos nela 

inscritos (BARROSO, 2015). Este mesmo autor, lembra que este fenômeno de ascensão 

do Judiciário não acontece apenas no Brasil, mas em diversos Estados. Fato 

diretamente ligado ao pós Segunda Guerra, momento em que entendeu-se a 

importância deste Poder para a preservação de instuições democráticas, bem como, 

dos dieritos fundamentais (BARROSO, 2015). 

No Brasil, a promulgação da Constituição de 1988 marcou o início da 

redemocratização, momento em que o Judiciário iniciou sua jornada como garantidor 

dos direitos constitucionais e enfrentou diversos momentos de crise. Bonavides, há 20 

anos, em “Do país constitucional ao país neocolonial”, dedicou um capítulo ao “Poder 

Judiciário e a Democracia”. O cenário era completamente diferente do contexto atual 

quando, em 1999, segundo Bonavides, o Judiciário passava por uma forte crise e 

necessitava de uma reforma e de fortalecimento. Para este autor, somente um 

Judiciário forte é capaz de manter a democracia e possibilitar a garantia dos direitos 

fundamentais.  Em meio a esta reflexão, pondera também, que tal fortalecimento deve 

ser equilibrado e moderado para não haver um “governo de juízes”:  
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[...] a idade do direitos fundamentais e do constitucionalismo da liberdade 
atribuiu ao Judiciário o papel de destaque, não raro de hegemonia e 
preeminência, que o liga inapartavelmente ao futuro da democracia, enquanto 
expressão, síntese e substância de quatro gerações de direitos, cuja 
concretude, garantia e universalidade, arrimada a elementos constitucionais 
de proteção, nunca poderá,  prescindir da intervenção eficaz e, se necessário, 
criativa do aparelho judiciário, como concretizador, bem sucedido dos 
sobreditos direitos, nomeadamente os das três derradeiras gerações que dele 
dependem. Isto, advirta-se, não há de levar ao malsinado “governo de juízes”, 
forma de todo ilegítima, mas há de significar, sem dúvida, necessidade de 
referendar novo contrato social, cujos pactuários não poderão deixar de 
admitir que um Judiciário forte é a primeira salvaguarda da democracia 
(BONAVIDES, 1999, p.75). 

 

Esta situação de preponderância do Judiciário, defendida por Bonavides há 20 

anos, concretizou-se nos últimos tempos por inúmeros fatores, não ligados 

diretamente a uma escolha deste Poder de se colocar nesta posição. A própria 

sociedade apresentou demandas que o levou para este lugar de destaque, 

paralelamente ao que alguns autores chamam de omissão ou ineficácia do Poder 

Legislativo.  Este entendimento fica claro no posicionamento de Galvão (2015) que 

salienta que é notável a dificuldade por parte do Legislativo e do Executivo no âmbito 

da efetivação de normas constitucionais e ressalta que, em especial, o Legislativo é 

inerte em determinados aspectos, falha no momento de decisões legislativas e de 

elaboração das leis, atitudes que geram demandas sociais que tendem a ser 

encaminhadas à apreciação do Poder Judiciário (GALVÃO, 2015). 

Diante deste cenário é possível identificar aspectos positivos e negativos. Como 

positivo pode-se dizer que, de alguma forma, as demandas não satisfeitas pelo 

Parlamento, vêm sendo atendidas por outro Poder. Lado outro, este mesmo fato revela 

as dificuldades que o Legislativo vem enfrentando (BARROSO, 2012). Sobre este 

último, Galvão (2015) retrata que há uma “famigerada crise da representatividade 

política, em especial a do Legislativo, derivada, em sua essência, da inoperância, 

incompletude e da falta de apreço à qualidade legislativa.” (GALVÃO, 2015, p.93). 

Diante destas críticas apresentadas ao Poder legislativo, torna-se possível 

compreender o fortalecimento do Judiciário, como algo inerente à sua própria função, 

quando se depara com a seriedade do não atendimento aos anseios sociais ou à 

garantia de direitos. Sobre este papel do Judiciário, em especial das cortes 

constitucionais, Coelho (2015) registra que  
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[...] sem incômodo algum, que as cortes constitucionais estão situadas fora e 
acima da tradicional tripartição dos poderes estatais e que a elas pertence, de 
fato, uma função autônoma de controle constitucional, que não se identifica 
com nenhuma das funções próprias de cada um dos poderes tradicionais, mas 
se projeta de várias formas sobre todos eles, para reconduzi-los, quando 
necessário, à rigorosa obediência às normas constitucionais (COELHO, 2015, 
p.8). 

 

É importante ressaltar que este papel específico, destinado ao Judiciário, não 

parte de sua própria vontade, “porque essa emergência não resulta da sua obra, mas 

do legislador” (VIANNA, 2008). De acordo com este posicionamento, Barroso (2015) 

pondera que “por decisão do constituinte ou do legislador, muitas questões têm a sua 

decisão final transferida ao juízo valorativo do julgador. Como consequência inevitável, 

tornou-se menos definida a fronteira entre legislação e jurisdição, entre política e 

direito” (BARROSO, 2015, p.31). 

Outro aspecto trazido por alguns autores para esclarecer tal fortalecimento do 

Judiciário respalda-se na questão social. São direcionados a este Poder assuntos novos 

e complexos como aqueles referentes aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à 

liberdade e ao meio ambiente. Neste sentido demonstra Vianna (2007) que 

 

[...] o juiz torna-se protagonista direto da questão social. Sem política, sem 
partidos ou uma vida social organizada, o cidadão volta-se para ele, 
mobilizando o arsenal de recursos criado pelo legislador a fim de lhe 
proporcionar vias alternativas para a defesa e eventuais conquistas de direitos. 
A nova arquitetura institucional adquire seu contorno mais forte com o 
exercício do controle da constitucionalidade das leis e do processo eleitoral 
por parte do judiciário, submetendo o poder soberano às leis que ele mesmo 
outorgou (VIANNA, 2007) 

 

A legitimidade do Judiciário para atuar desta maneira pode ser observada no 

Art. 5º da Constituição, nos seguintes incisos: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito; 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes; 
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente (BRASIL, 1988). 
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Não é possível falar do papel e do fortalecimento do Poder Judiciário sem 

abordar o atual protagonismo que o STF assumiu no cenário brasileiro. Para Vianna, o 

STF apresenta desenvoltura no que se refere à ocupação, no âmbito político, de lugares 

que não foram assumidos pelo Legislativo, atuando como “uma agência de legitimação 

da judicialização da política” (VIANNA, 2008). Sobre este tribunal, destaca-se que “é 

o guardião maior da Constituição, cabendo-lhe dirimir os conflitos que lhes são 

apresentados nas diversas espécies processuais que lhe cabe julgar.” (LIMA, 2017). 

Barroso (2015) descreve de forma clara quais são as duas principais funções do 

STF, indispensáveis para a compreensão de sua atuação. O autor elucida que  

 

[...] as múltiplas competências do Supremo Tribunal Federal, enunciadas no 
art. 102 da Constituição, podem ser divididas em duas grandes categorias: 
ordinárias e constitucionais. O Tribunal presta jurisdição ordinária nas 
diferentes hipóteses em que atua como qualquer outro órgão jurisdicional, 
aplicando o direito infraconstitucional a situações concretas, que vão do 
julgamento criminal de parlamentares à solução de conflitos de competência 
entre tribunais. De parte isso, o Tribunal tem, como função principal, o 
exercício da jurisdição constitucional, que se traduz na interpretação e 
aplicação da Constituição, tanto em ações diretas como em processos 
subjetivos. Ao prestar jurisdição constitucional nos diferentes cenários 
pertinentes, cabe à Corte: (i) aplicar diretamente a Constituição a situações 
nela contempladas, como faz, por exemplo, ao assegurar ao acusado em ação 
penal o direito à não autoincriminação; (ii) declarar a inconstitucionalidade 
de leis ou atos normativos, como fez no tocante à resolução do TSE que 
redistribuía o número de cadeiras na Câmara do Deputados; ou (iii) sanar 
lacunas do sistema jurídico ou omissões inconstitucionais dos Poderes, como 
fez ao regulamentar a greve no serviço público (BARROSO, 2015, p. 35). 

 

Ao adotar as atribuições que lhe competem, como bem descrito por Barroso, o 

STF tem sido acusado de tomar uma posição de caráter ativista. Surge o 

questionamento sobre o fato de o STF agir atendo-se apenas ao que é de sua 

competência, ou se extrapola em suas análises e decisões, saindo da judicialização e 

partindo para o ativismo judicial. Para compreender tais fenômenos, faz-se necessário 

conceituar e diferenciar judicialização e ativismo. 

 

4 JUDICIALIZAÇÃO E ATIVISMO JUDICIAL 

 

Frequentemente há uma confusão em torno dos dois conceitos, em razão de 

uma linha muito tênue entre ambos, o que muitas vezes dificulta não só a distinção 

entre eles, mas a compreensão do momento exato em que determinada ação do 

Judiciário deixa de ser judicialização para se tornar ativismo.  Segundo Barroso (2012) 
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“a judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família, 

frequentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a 

rigor, pelas mesmas causas imediatas” (BARROSO, 2012). 

Tratando-se, ainda, das questões conceituais, destaca-se a existência de 

diferentes teses e opiniões, que têm como principais estudiosos sobre o tema: Barroso 

e Streck. Sobre o conceito de judicialização Barroso (2012) define que 

 

[...] judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política 
ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 
instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo 
(...). Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para 
juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na 
argumentação e no modo de participação da sociedade. O fenômeno tem 
causas múltiplas (BARROSO, 2012). 

 

O autor Streck (2016) não discorda do citado conceito, mas ao apresentar o seu 

entendimento para judicialização, tece uma crítica afirmando que  

 

[...] a questão da judicialização (da política), portanto, está ligada ao 
funcionamento (in)adequado das instituições, dentro do esquadro 
institucional traçado pela Constituição. Quanto maior a possibilidade de se 
discutir, no âmbito judicial, a adequação ou não da ação governamental  lato 
sensu com relação aos ditames constitucionais, maior será o grau de 
judicialização a ser observado. Por isso que afirmo, como já o fiz em outras 
oportunidades, que a judicialização é contingencial. Ela depende de vários 
fatores que estão ligados ao funcionamento constitucionalmente adequado 
das instituições (STRECK, 2016). 

 

A partir dos conceitos apresentados, infere-se que a judicialização não é uma 

escolha do Poder Judiciário, é uma consequência do funcionamento insatisfatório dos 

demais órgãos, que levam a este Poder demandas políticas ou sociais. É notável, que 

em qualquer situação, o Judiciário age mediante provocação e não por iniciativa 

própria. Segundo Barroso (2012), a judicialização não tem sua origem na Corte, pois 

está limitada ao estrito cumprimento do seu papel constitucional e para ele “o modelo 

tem nos servido bem” (BARROSO, 2012). 

No que diz respeito ao ativismo judicial, Barroso (2012) entende que é a 

expressão de uma postura de caráter proativo e expansivo no campo de interpretação 

constitucional, adotada pelo intérprete, de forma a potencializar não só o sentido, mas 

o alcance das normas, que ultrapassa o legislador originário. Pontua ainda, que quando 

o processo político majoritário se apresenta inerte ou não produz consenso, 
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encontrando-se emperrado, utiliza-se este mecanismo como forma de contornar tal 

situação (BARROSO, 2012). 

O conceito apresentado por Streck (2016), grande crítico do ativismo, volta-se 

para a palavra vontade, palavra essa considerada chave para a análise deste tema, como 

pode-se observar na definição por ele apresentada: 

 

[...] o ativismo judicial, por outro lado, liga-se à resposta que o judiciário 
oferece à questão objeto de judicialização. No caso específico da judicialização 
da política, o ativismo representa um tipo de decisão na qual a vontade do 
julgador substitui o debate político (seja para realizar um pretenso “avanço” 
seja para manter o status quo) (STRECK, 2016). 

 

Streck afirma também, que “não há ativismo bom” (STRECK, 2016), enquanto 

Barroso (2012) pontua que “o ativismo judicial, até aqui, tem sido parte da solução, e 

não do problema. Mas ele é um antibiótico poderoso, cujo uso deve ser eventual e 

controlado. Em dose excessiva, há risco de se morrer da cura” (BARROSO, 2012).  

Partindo de uma análise que considera as duas perspectivas, Vianna (2008) diz 

que  

 

[...] o ativismo judicial, quando bem compreendido, estimula a emergência de 
institucionalidades vigorosas e democráticas e reforça a estabilização da nossa 
criativa arquitetura constitucional. Quando mal compreendido, entretanto, 
este ativismo é sempre propício à denúncia de um governo de juízes, de uma 
justiça de salvação, referida casuisticamente aos aspectos materiais em cada 
questão a ser julgada.  Mal compreendido leva a concepções de uma justiça 
que abdica da defesa da integridade do Direito, tal como a conceituam, na 
esteira de Dworkin, Nonet e Selznick, e se torna, mesmo que em nome das 
melhores intenções, um instrumento do seu derruimento.” (VIANNA, 2008) 

 

Posta a questão conceitual, retoma-se a discussão sobre a possível existência de 

práticas ativistas por parte do STF em suas decisões.  

 

5 STF E AS MANIFESTAÇÕES DE ATIVISMO JUDICIAL  

 

De acordo com o Art. 102 da Constituição da República o STF é o guardião da 

Constituição e responsável por receber e julgar as demandas que lhe são apresentadas. 

Para além destas funções, Vianna (2008) ressalta ainda que em “sua desenvoltura na 

assunção de papéis políticos, ocupando lugares vazios deixados pelo Legislativo, o STF 

se tem comportado como uma agência de legitimação da judicialização da política, tal 

como se atesta nos seus julgamentos de ADI” (VIANNA, 2008). 
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Para explicar o papel do STF, Barroso (2012) registra que 

 

[...] a democracia não se resume ao princípio majoritário. Aí está o segundo 
grande papel de uma Constituição: proteger valores e direitos fundamentais, 
mesmo que contra a vontade circunstancial de quem tem mais votos. E o 
intérprete final da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Seu papel é 
velar pelas regras do jogo democrático e pelos direitos fundamentais, 
funcionando como um fórum de princípios – não de política – e de razão 
pública – não de doutrinas abrangentes, sejam ideologias políticas ou 
concepções religiosas” (BARROSO, 2012). 

 

Tal esclarecimento possibilita a compreensão de que, em determinados 

momentos, o Poder Judiciário deverá atuar de forma contramajotitária, garantindo 

direitos fundamentais às minorias. Barroso (2012) adverte sobre a adoção de uma 

postura adequada e equilibrada por parte do STF e de todo o Judiciário no desempenho 

de suas atribuições. Para ele, uma corte internacional não deve estar indiferente às 

consequências de caráter político que envolvem suas decisões, “inclusive para impedir 

resultados injustos ou danosos ao bem comum ou aos direitos fundamentais. Mas 

somente pode agir dentro das possibilidades e dos limites abertos pelo ordenamento 

jurídico” (BARROSO, 2012). Sobre o papel do STF, Gilmar Mendes procura 

demonstrar que, em suas decisões o Tribunal apresenta 

 

austero compromisso com a defesa dos direitos fundamentais no Estado 
Democrático de Direito. Deste modo, a Corte assume sua responsabilidade 
máxima pela proteção efetiva da dignidade da pessoa humana, conduzindo o 
Brasil de forma segura a adaptações necessárias quanto à extensão de tal 
princípio, inevitáveis em razão de novas situações e avanços tecnológicos, em 
verdadeiro compromisso também com as gerações futuras (MENDES, 2013). 

 

Cabe então refletir sobre as ações do Supremo Tribunal Federal e seus impactos 

para a sociedade brasileira. Barroso (2012) cita algumas das decisões adotadas pela 

Corte, que saíram do âmbito da judicialização e passaram para o ativismo. Para este 

autor 

 

[...] o Judiciário, no Brasil recente, tem exibido, em determinadas situações, 
uma posição claramente ativista. Não é difícil ilustrar a tese. Veja-se, em 
primeiro lugar, um caso de aplicação direta da Constituição a situações não 
expressamente contempladas em seu texto e independentemente de 
manifestação do legislador ordinário: o da fidelidade partidária. O STF, em 
nome do princípio democrático, declarou que a vaga no Congresso pertence 
ao partido político. Criou, assim, uma nova hipótese de perda de mandato 
parlamentar, além das que se encontram expressamente previstas no texto 
constitucional. Por igual, a extensão da vedação do nepotismo aos Poderes 
Legislativo e Executivo, com a expedição de súmula vinculante, após o 
julgamento de um único caso, também assumiu uma conotação quase-
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normativa. O que a Corte fez foi, em nome dos princípios da moralidade e da 
impessoalidade, extrair uma vedação que não estava explicitada em qualquer 
regra constitucional ou infraconstitucional expressa (BARROSO, 2012). 

 

Adotando ações como estas, o STF vem sendo criticado por legislar, o que não é 

de sua competência e sim, do Poder Legislativo. Buscando analisar as posturas desta 

Corte, Streck (2018) também menciona algumas decisões do STF que possuem caráter 

ativista. O autor, referindo-se a uma reportagem jornalística, salienta que 

 

[...] coube a um jornalista, Bruno Boghossian, da Folha de S.Paulo, a melhor 
análise sobre o futuro do STF. Em matéria intitulada Supremo precisa decidir 
se pode ou não se intrometer em outros Poderes (aqui) lembra decisões 
ativistas da corte, como a decisão no caso de Lula impedido de ser ministro, o 
caso Cristiane Brasil, a decisão monocrática que cancelou tramitação de 
projeto de lei e o trancamento da privatização de uma distribuidora de energia 
elétrica. E acrescento outras, como a não colocação em pauta das ADCs sobre 
presunção da inocência — ato monocrático-discricionário —, a decisão liminar 
sobre o aborto, a cassação de deputados, demarcação de terras indígenas, 
enfim, um rosário de decisões que podem ser classificadas como interventivas-
ativistas (STRECK, 2018). 

 

No tocante às citadas decisões adotadas pelo STF é possível verificar a atitude 

ativista diante de situações que não estavam postas ou respondidas claramente no 

âmbito normativo. Logo, ao ser provocado e não por iniciativa própria, valeu-se das 

práticas interpretativas para oferecer uma resposta à demanda apresentada. Salienta-

se que, uma vez provocado, o Judiciário deve se manifestar.  

Nesta seara, há uma corrente que considera a interpretação de caráter extensivo, 

um atentado à Constituição e há outra corrente que dirá exatamente o contrário, que 

ao munir-se das ferramentas técnicas para aplicar uma interpretação extensiva amplia-

se o alcance da norma constitucional aos casos concretos. “Tal caráter indeterminado, 

nas controvérsias sobre a sua interpretação em casos concretos, põe o juiz na situação 

nova de um legislador implícito, com os naturais repercussões (...) nas relações entre 

os Três Poderes.” (VIANNA, 2007). 

Neste ponto da discussão cabe apresentar dois conceitos relevantes nesta 

temática: legislador positivo e legislador negativo. Para Ives Martins uma atitude de 

legislador positivo ocorre quando se elaboram “normas gerais e abstratas, que assim 

passariam a integrar o ordenamento, não por força da elaboração legislativa, mas sim 

da elaboração pretoriana.” (ALVES, 2004). Para Victor Pinheiro o STF exerce sua 

função como legislador negativo quando atua como “um órgão capaz apenas de afastar 

do ordenamento jurídico brasileiro as normas inconstitucionais; desta forma, caberia 
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ao poder Legislativo à função de criar novas normas jurídicas, atuando como legislador 

positivo” (PINHEIRO, 2018).  

Nesta mesma perspectiva cabe apresentar o conceito de autocontenção, que 

para Barroso (2012) trata-se exatamente do oposto ao que seria a prática do ativismo 

judicial, uma vez que o Judiciário atua reduzindo a sua interferência nas ações dos 

outros Poderes, utilizando-se de critério mais rígidos e conservadores. Segundo Gerson 

Camargo a autocontenção é o “extremo oposto de ativismo judicial, e é nesse sentido 

que surgem as polêmicas acerca das atividades judiciais, afinal, o sujeito, seja do 

ativismo, seja da autocontenção é o mesmo: o juiz, que, diante de uma decisão, deve se 

valer de uma dessas posturas.” (CAMARGOS, 2016). 

Sobre a linha tênue entre as duas formas de atuar deve-se considerar as 

pontuações de Bernardes (2013), que esclarece que  

 

[...] os parâmetros definidos pela Constituição ao Estado, em muitos 
momentos, são de base principiológicas e, portanto, o dever/limite de atuação 
da Administração Pública, não surge de forma tão clara como antes, em 
enunciados representados apenas por regras. Sem claras demarcações e 
limites e repercutindo a atuação – ou não – do Estado na vida do cidadão, em 
especialmente, no seu elenco de direitos fundamentais, socorre-se ele do 
Poder Judiciário, que tem como missão principal assegurar o cumprimento da 
Constituição (BERNARDES, 20013). 

 

Esta mesma autora define o alcance para a atuação do Judiciário ao apontar que 

“o limite para a atuação do Judiciário repousa na preservação dos direitos 

fundamentais previstos constitucionalmente, ou em leis, assegurando o núcleo 

essencial desses ou o mínimo existencial e no fato de que sua decisão deverá estar 

racionalmente fundamentada (BERNARDES, 2013). 

Alguns autores, a partir de seus entendimentos, posicionam-se contrariamente 

a esta flexibilidade ou liberdade interpretativa conferida ao Judiciário, em especial o 

STF. Streck (2018) argumenta que  

 

O Supremo Tribunal Federal, nestes 30 anos, tem praticado uma dose 
considerável de ativismo. Chegou até a se falar em STF como "vanguarda 
iluminista". Muitas teses que resultam de julgamentos mais parecem leis 
gerais do que holding de precedentes. De um período para cá, até o ano de 
2018, o STF chegou até mesmo a assumir, pelo menos por parte de alguns 
ministros, embora sem confessar explicitamente, a tese do dualismo 
metodológico do final do século XIX, pelo qual a realidade social tem primazia 
sobre a realidade normativa (..). Esse dualismo está presente em teses como 
"é preciso ouvir a voz das ruas". Todos sabem de minha posição ortodoxa: 
contra a voz das ruas, ouçamos o ronco da Constituição (STRECK, 2018). 
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Coelho (2015) também defende a força da Constituição, que é para ele uma lei 

fundamental e que deve ser respeitada desta maneira pelos magistrados, que irão 

determinar não só o seu significado, como o de todas as leis criadas pelo Legislativo. 

Adverte que diante de situações de divergência sempre sobressairá a Constituição, uma 

vez que “a intenção do povo sobressai à intenção de seus mandatários” (COELHO, 

2015, p.9). 

Esta possibilidade de determinar o significado da Constituição, para Vianna 

(2007), relaciona-se à existência da vontade inicial do poder constituinte originário de 

conceder ao Judiciário competências para a solução de conflitos de caráter político e 

social. Para este autor, “a decisão que emprestou autoridade ao judiciário a fim de 

dirimir tais conflitos não foi, na origem, tomada pelo juiz(...) Sem a vontade do 

político(...), o ativismo judiciário se encontraria privado de fundamento institucional” 

(VIANNA, 2007). 

Considerando que há legitimidade por parte do Poder Judiciário para 

interpretar a Constituição, Barroso (2012) registra que esta tarefa deve ser exercida de 

forma consciente, técnica e respeitando a própria Constituição, a democracia, os 

direitos fundamentais, as instituições e os demais Poderes. Para ele, caso haja alguma 

atuação de caráter contramajoritário, a mesma se dará a favor, e não contra a 

democracia. Mas, nas demais circunstâncias, deverá o Judiciário, em especial o STF, 

acolher todos os posicionamentos e escolhas legítimas realizadas pelo legislador, “o 

que contribui para a integridade, segurança jurídica, isonomia e eficiência do sistema. 

Por fim, suas decisões deverão respeitar sempre as fronteiras procedimentais e 

substantivas do Direito: racionalidade, motivação, correção e justiça” (BARROSO, 

2012). 

Diante do exposto, constata-se que o ativismo judicial é uma prática adotada 

pelo Poder Judiciário, com destaque para o STF, devido à visibilidade de suas decisões 

e o alcance da repercussão das mesmas. Os autores aqui mencionados divergem em 

opiniões sobre o tema, mas todos convergem em um ponto específico: toda e qualquer 

atitude advinda do Judiciário deve zelar pela democracia e pela garantia dos direitos 

fundamentais, bem como respeitar a Constituição e a vontade do poder constituinte 

originário.  
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6 STF E O IMPACTO DO ATIVISMO JUDICIAL NO ÂMBITO DOS 

CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE ENTES FEDERADOS  

 

Como amplamente debatido anteriormente, práticas de ativismo judicial são 

realidade no cenário brasileiro e apara além dos aspectos já tratados, pretende-se neste 

momento demonstrar como a atuação do STF pode impactar no âmbito do equilíbrio 

federativo, quando aprecia conflitos de competência entre os entes federados, em 

especial entre União e Estados. Prevê a Constituição de 1988, em seu Art. 102, I, "f" 

que 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito 
Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da 
administração indireta. 

 

Ao analisar o referido artigo, é possível constatar que coube ao STF a função de 

dirimir conflitos entre os entes federados, revelando seu papel para a manutenção do 

equilíbrio federativo. Ao analisar tais aspectos, Marco Magalhães (2017), juntamente 

com alguns autores, defende a tese de que seria o Supremo Tribunal Federal um efetivo 

tribunal da federação, para ele “essa competência revela a feição nacional do STF, que 

atua para dirimir conflitos que possam afetar o equilíbrio do princípio federativo em 

nossa República.” (MAGALHÃES, 2017). Corroborando com essas ideias, Vanessa de 

Oliveira afirma que 

 

[...] não há como tratar da questão do funcionamento das federações sem 
passar pelos conflitos federativos dela resultantes e, somado a isso, ao papel 
de árbitro desses conflitos exercido pelo Poder Judiciário. Esse papel varia 
imensamente de país para país, de acordo tanto com o poder que é dado ao 
Judiciário para exercer o seu papel de árbitro, como com o desenho 
institucional adotado pelas federações (OLIVEIRA, 2009). 

 

Este papel desempenhado pelo Judiciário no contexto de uma federação, 

especificamente o STF no caso brasileiro, merece atenção por parte dos estudiosos do 

federalismo. O número de tensões entre os entes tende a ser maior da Federação 

brasileira devido à sua característica peculiar de existência de três entes federativos, 

União, Estados e Municípios, diferentemente da maioria das federações em que há 

apenas União e Estados.  Caberá então ao STF decidir sobre os limites das 

https://www.scielo.br/pdf/ln/n78/a11n78.pdf
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competências de cada ente federativo nos casos de conflitos, visando a preservação das 

previsões constitucionais e dos princípios federativos.  

Segundo alguns autores, na resolução destes conflitos, o Supremo Tribunal 

Federal tende a resolver a favor da União. Para Vanessa Oliveira “as Adins impetradas 

pela União contra os estados têm maiores chances de “sucesso” do que aquelas 

impetradas pelos estados contra a União, o que pode ser o indício do desenvolvimento, 

no país, de um federalismo centralizador.” (OLIVEIRA,2009). Neste mesmo sentido, 

Marcelo Fernandes afirma que o STF “no exame de diversas questões, tem firmando 

um posicionamento claramente contrário ao princípio federativo, restringindo-o 

demasiadamente e prestigiando de forma indevida a União Federal em detrimento dos 

Estados, Municípios e do Distrito Federal.” (FERNADES 2013). Para fundamentar sua 

tese, Fernandes apresenta  

 

[...] alguns exemplos que podem ser extraídos de várias decisões proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não pode legislar sobre 
informações que devem ser discriminadas nas contas telefônicas, sobre 
critérios de outorga de diplomas de conclusão de nível médio nas escolas 
locais, sobre a gratuidade de pontos adicionais de TV por Assinatura ou 
sobre a disponibilização, para os consumidores, de informações sobre juros 
e rendimentos de aplicações financeiras. Este mesmo ente federado não 
pode editar um Decreto restringindo a participação, em licitações públicas, 
de empresas que discriminem na contratação de sua mão-de-obra. O Rio 
Grande do Sul não pode instituir, no âmbito da administração pública local, 
a aquisição preferencial de softwares livres. Este mesmo Estado também não 
pode definir o conceito de pesca artesanal. O Amapá, Santa Catarina, 
Distrito Federal, Rio Grande do Norte e São Paulo não podem legislar a 
respeito da proibição de cobrança de assinatura básica pelas companhias 
telefônicas (FERNANDES, 2013). 

 

No entendimento destes autores estaria o STF privilegiando a União em suas 

decisões e ferindo gravemente os princípios federativos. Tal reflexão é importante para 

compreender e dimensionar o papel fundamental da Suprema Corte na garantia do 

equilíbrio federativo devido a sua competência em relação aos conflitos entre os entes 

federados.  

Diante da discussão apresentada é importante verificar que o posicionamento 

do STF pode interferir diretamente no equilíbrio federativo. Por este motivo ressalta-

se, mais uma vez, que o ativismo judicial pode ser benéfico quando realmente 

necessário, desde que utilizando-se as técnicas do direito, em uma interpretação que 

respeite a Constituição, o Estado Democrático de Direito, os direitos e garantias 

fundamentais e os princípios federativos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Face ao exposto, torna-se clara a existência da supremacia do Poder Judiciário 

em fade dos outros dois Poderes, evidenciando que não se faz possível a prática da 

clássica teoria tripartite de Montesquieu no cenário brasileiro. Mas, cabe destacar que 

tal supremacia não desrespeita a autonomia e a independência dos demais Poderes, 

uma vez que, como exposto, ela só é possível devido à escolha do constituinte originário 

de colocar o Poder Judiciário como guardião da Constituição e responsável por dirimir 

conflitos entre os Poderes.  

Pode-se constatar também, que a sociedade vem se transformando e inovando 

de forma acelerada - atributo da própria evolução - o que demanda posicionamento do 

Estado sobre essas novas questões. O Poder Legislativo não tem acompanhado tais 

mudanças no ritmo em que elas ocorrem, não sendo possível satisfazer, prontamente, 

aos anseios sociais nestas questões. Desta maneira, os cidadãos encontram no Poder 

Judiciário um meio de garantir seus direitos diante da falta de resposta por parte do 

Poder Legislativo. Ao ser demandado, o Poder Judiciário se vê na obrigatoriedade de 

apresentar uma solução. A forma advinda como resposta deve, na sua origem, respeitar 

as disposições constitucionais. Cabendo destacar que o jurisdicionado requer e tem 

direito a um provimento lógico, mesmo em face da ausência do elemento normativo 

formal. 

Quando o STF é demandado para decidir questão não apreciada pelo legislador, 

evidencia-se a falha deste e a obrigatoriedade da solução por parte do Tribunal, ação 

esta que não caracteriza afronta aos princípios constitucionais. A falta de previsão 

normativa não exime o Poder Judiciário de solucionar a demanda, cabendo a este 

Poder recorrer às técnicas do direito para que, nos limites de sua responsabilidade, 

realize interpretação coerente que possibilite a garantia dos direitos fundamentais. E, 

para garantir direitos não previstos, deve o STF agir de forma ativa e extensiva, a fim 

de preencher lacuna jurídica e atender aos anseios sociais.  

O mesmo raciocínio é válido para as questões referentes aos conflitos existentes 

entre os entes federados, uma vez que o STF foi incumbido de dirimi-los por meio do 

Art. 102, I, f, da Constituição da República. Tal poder deve ser exercido com coerência 

e responsabilidade, pois é capaz de refletir no próprio equilíbrio federativo, como fora 

anteriormente discutido.  
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Não se defende aqui ações/interpretações irresponsáveis, inconstitucionais, 

aliadas a interesses políticos; defende-se a garantia do devido processo legal, a 

publicidade dos feitos e a pronta resposta à sociedade, de forma a combater e/ou 

prevenir a lesão aos direitos fundamentais, dos princípios federativos e o desrespeito à 

Constituição. O ativismo judicial é uma realidade diante do atual modelo social e 

federativo e uma resposta às demandas, devendo sua prática ser criteriosa para que 

haja, de fato, a proteção do federalismo da democracia e a garantia de direitos.  
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CAPÍTULO IV 

 

A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS: A DISPUTA ENTRE OS ENTES 

FEDERADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO SALÁRIO 

DO PROFESSOR 

 

Douglas de Castro Guimarães 

 

RESUMO 

 

Este artigo científico analisa a implementação da Lei do Piso Nacional do Salário do 

Professor no Brasil, comparando as discussões no seu trâmite legislativo com os 

embates envolvendo Estados e União no STF. A análise verifica o funcionamento do 

federalismo no Brasil focado em quais estratégias os governadores utilizam para 

bloquear projetos de leis que versam contra os interesses dos Estados sob o prisma da 

distribuição de competências entre os entes federados. O resultado é o entendimento 

de que os governadores não mobilizaram deputados e senadores dos seus Estados para 

vetarem o projeto deixando a disputa para o Superior Tribunal Federal. 

 

Palavras-chave: Divisão de Competências. Congresso Nacional. Superior Tribunal 

Federal. Piso Nacional do Salário do Professor. 

 

ABSTRACT 

 

This scientific article analyzes the implementation of the National Teacher’s  Salary 

Floor Law in Brazil, comparing the discussions in its legislative process with the 

conflicts involving States and Union at the STF. The analysis verifies the functioning of 

federalism in Brazil, focused on which strategies the governor used to block bills that 

are against the interests of the States under the prism of the distribution of 

competences among the federated entities. The result is the understanding that the 

governor did not mobilize deputies and senators from their states to veto the project, 

leaving the dispute to the Superior Federal Court. 

 
 Graduando em Direito pela PUC Minas. 
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Keywords: Compentences Division. Nationail Congress. Superior Federal Court. 

National Teacher’s Salary Floor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Brasileira de 1988 define em seu artigo primeiro duas 

importantes características do país que estava sendo gestado naquele momento. Pela 

apreensão do artigo primeiro podemos concluir que a o Brasil deveria ser constituído 

como uma República Federativa formada pela união indissolúvel da União, Estados e 

Municípios visando implementar o Estado Democrático de Direito.  

Desta forma, o legislador originário se preocupou no ordenamento 

constitucional de 1988, além de conceder direitos sociais básicos, garanti-los ao maior 

número de pessoas possíveis. Como observa, Paulo Bonavides:  

 

Tocante aos direitos sociais básicos, a Constituição define princípios 
fundamentais, como os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa; 
estabelece objetivos fundamentais para a república como o desenvolvimento 
nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 
desigualdades sociais e regionais e, de último, em capítulo próprio, enuncia os 
direitos sociais, abrangendo genericamente a educação, a saúde, o trabalho, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desempregados.1 

 

Analisando o trecho supracitado percebemos que a Educação está no bojo das 

áreas que deverão ser consideradas como princípios fundamentais para o Estado 

brasileiro. Assim, os governos devem tomar medidas executivas para que ao cidadão 

brasileiro seja garantido o acesso à educação de qualidade.  

Assim sendo, iremos verificar se os Governadores dos Estados mobilizaram o 

poder de veto para alterar ou barrar a Lei Nacional do Piso Salarial de 2008 e quais as 

discussões sobre o Federalismo, deputados e senadores movimentaram para discutir 

esta lei.  

Além disso, iremos verificar os argumentos lançados pelos procuradores dos 

Estados sobre o tema Federação no conjunto das discussões sobre esta lei no Superior 

Tribunal Federal brasileiro.  

 
1 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 33ª ed. – São Paulo: Malheiros, 2018. p. 
382.  
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A nossa hipótese é que os Governadores dos Estados transferiram o local da 

disputa política do tema, divisão de competências do Congresso Nacional para o 

Supremo Tribunal Federal.  

O objetivo deste trabalho será analisar dois campos de embates entre a União e 

os Estados no cumprimento do princípio fundamental constitucional “Educação” no 

Estado Democrático de Direito. Em 2008, o Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

instituiu a Lei Nacional do Piso Salarial, que passou a estabelecer parâmetros mínimos 

salarias para os docentes, e esta Lei provocaria mudanças inclusive na carreira de 

docentes das esferas estaduais e municipais.  

Cincos Estados membros brasileiros buscaram o Superior Tribunal Federal para 

discutir a competência da União para estabelecer leis salariais de servidores estaduais 

e municipais.  

Segundo estes Estados, estaríamos em claro conflito de competência onde a 

União estaria se excedendo nas atribuições que a Constituição lhe conferiu sobre o 

tema da Educação.  

Assim, o primeiro objetivo deste trabalho é entender a relação de disputa entre 

União e Estados no Congresso e no STF, diante da aprovação da Lei Nacional do Piso 

Salarial do Professor.  

O segundo objetivo é entender como União e Estados se utilizam da técnica de 

repartição de competências para investir no atendimento do cidadão no campo da 

educação. Usando outras palavras, como União e Estados dividem orçamentos, 

obrigações, legislações para fomentar o desenvolvimento da educação no país. 

 

2 A DIVISÃO DE COMPETÊNCIA COMO FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO 

DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.  

 

O constituinte originário adotou o federalismo como forma de organização do 

Estado brasileiro. A União, os Estados e os Municípios devem agir de forma conjunta 

e coordenada para implementar os princípios fundamentais arrolados no Texto 

Constitucional. A técnica de como a divisão de tarefas entre os entes federativos deve 

ser feita ficou conhecida como divisão de competências.  

 

[...] no caso da organização federativa, atribuir competência à União e aos 
Estados significa capacitá-los para o exercício dos poderes que a cada um 
incumbe nos termos da Constituição. É o que confirmam as seguintes 
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definições de José Afonso da Silva (1989:413): ‘ Competência é a faculdade 
juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou agente do Poder 
Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de 
poder que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas 
funções. 2 

 

A Constituição de 1988 criou um sistema complexo que mistura competências 

privativas, exclusivas, comuns suplementares, competências concorrentes e delegação 

da União para os demais entes federativos. 

Ao explorarmos atentamente os artigos 23 e 24 depreendemos que a 

Constituição estabelece o sistema de competências comuns e concorrentes divididas 

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A adoção das competências 

comum e concorrente entre os entes federativos pode ser entendida como sendo um 

anseio do legislador originário para que aqueles entes políticos administrativos 

atuassem de forma cooperativa e coordenada. Agindo desta maneira, ficaria mais fácil 

para o Brasil atender às aspirações de um Estado Democrático de Direito para alcançar 

determinados parâmetros, tal como exemplificados por Gilmar Mendes e Paulo 

Gustavo Branco: 

 

Para a defesa e o fomento de certos interesses, o constituinte desejou que se 
combinassem os esforços de todos os entes federais; daí ter enumerado no art. 
23 competências, que também figuram deveres, tal a de “zelar pela guarda da 
Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público”, a de proteger o meio ambiente e combater a poluição, melhorar as 
condições habitacionais e de saneamento básico, a de proteger obras de arte, 
sítios arqueológicos, paisagens naturais notáveis e monumentos, apenas para 
citar algumas competências/incumbências listadas no incisos do art. 23.3 

 

Acrescentamos a estes elementos exemplificados pelos autores supracitados, o 

objetivo de garantir uma educação básica de qualidade a todos os cidadãos brasileiros. 

Este objetivo está assegurado, primeiramente no artigo 22 inciso XXIV da Constituição 

da República Federativa que afirma ser competência privativa da União tratar sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional. 

O artigo 23 da Constituição da República Federativa afirma ser competência 

comum da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no seu inciso V: 

“proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à 

 
2 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. Competências na Constituição de 1988. São Paulo. 6ª ed. 
Atlas. p. 20 
3 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional/ Gilmar Mendes Ferreira, Paulo Gustavo 
Gonet Branco – 13.ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. P.906 e 907. 
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pesquisa e à inovação”. Já o artigo 24 trata a competência concorrente dos entes 

federativos para legislar no seu inciso IX, sobre: “educação, cultura, ensino, desporto, 

ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação”. Para finalizar, o a artigo 30 

no seu inciso VI afirma ser competência dos Municípios, “manter, com a cooperação 

técnica e financeira da União e o Estado, programas de educação infantil e ensino 

fundamental.  

Passemos agora a escrutinar uma divisão que existe no tema de repartição de 

competências na doutrina majoritária há um bom tempo. Esta divisão seria entre 

competência cumulativa e não cumulativa. Para tanto, utilizaremos a conceituação 

definida por Ferreira Fialho:  

 

A cumulativa existe sempre que não há limites prévios para o exercício da 
competência, por parte de um ente, seja a União, seja o Estado-membro. Claro 
está que, por um princípio lógico, havendo choque entre norma estadual e 
norma federal num campo de competência cumulativa, prevalece a regra da 
União.  
A não cumulativa é que propriamente estabelece a chamada repartição 
‘vertical’. Com efeito, dentro de um mesmo campo material (concorrência 
‘material’ de competência), reserva-se um nível superior ao ente federativo mais 
alto – a União- que fixa os princípios e as normas gerais, deixando-se ao ente 
federativo que é o Estado-membro a complementação. Diz-se, por isso, que cabe 
ao Estado-membro uma competência ‘complementar”. Admite-se até que, à 
falta dessas normas gerais, o Estado-membro passe a cumprir essa ausência 
(competência supletiva)4 

 

Examinando de forma crítica esta divisão inferimos que cabe à União traçar 

normas gerais sobre os assuntos de competência legislativa concorrente e cabe aos 

demais entes federativos traçar leis específicas 5, que tem por objetivo cumprir os 

objetivos traçados pela lei geral da União de acordo com a realidade social, econômica 

e política de cada ente federativo. Desta forma, União, Estados e Distrito Federal 

agiriam de forma cooperada e concorrente para melhor solucionar os problemas 

sociais graves enfrentados pelo país. 

Isto posto, percebemos que existem verdadeiros embates entre os entes 

federativos para traçar limites de responsabilidade no cumprimento dos princípios 

fundamentais estipulados pela Constituição de 1988.  

 

 
4 FERREIRA FIALHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São 
Paulo: Saraiva, 1990.v.1. p. 189. 
5 Esta divisão de competência legislativa está disciplinada pelos parágrafos (1º,2º,3º e 4º) do artigo 24 
da CRF/88. 
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2.1 A lei nacional do piso salarial dos professores 

 

O Título VIII da Constituição trata da Ordem Social e reserva ao capítulo III, 

seção I, os artigos 205 e seguintes que tratam sobre o tema Educação. É importante 

salientar que em 1996 o Congresso Nacional aprovou uma Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Básica que juntamente com os artigos já mencionados da Constituição, 

deram um norte legislativo para que os entes federativos constituíssem a sua estrutura 

de ensino.  

No primeiro momento é interessante citarmos o artigo 211 da Constituição 

Federal que explicita a divisão de competência necessária para a oferta da educação 

pública no país. Segundo este artigo, os entes federativos deverão atuar em regime de 

colaboração e com atuação complementares nos diferentes níveis de ensino, eis o 

artigo: 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 
de colaboração seus sistemas de ensino.  
§1º. A União organizará o sistema federal de ensino e dos Territórios, financiará 
as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de 
oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino 
mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios.  
§2º. Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil.  
§3º. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio.  
§4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório.  
§5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular.  

 

Passemos agora a explorar o artigo 206, principalmente, após a redação dada 

pela Emenda Constitucional número 53 de 2006, este artigo trata dos princípios do 

ensino ministrado na educação, em especial no ensino ofertado nos estabelecimentos 

públicos. O inciso VII prescreve “a garantia de padrão de qualidade”, na nossa visão é 

este o inciso que carrega o princípio mais forte deste artigo. O inciso I “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” e o inciso IV “gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais”, caracterizam a qualidade pelo viés  do público e 

da garantia do acesso e permanência de todos à escola. 
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Já o inciso II “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; o inciso III “pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; e o Inciso VI 

“gestão democrática do ensino público, na forma da lei”; mostram um outro caráter da 

expressão padrão de qualidade. Portanto, o segundo sentido de padrão de qualidade 

proferido pelo legislador se refere ao ensino como sendo plural e de gestão 

democrática.  

Por fim, o inciso V “valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas, inciso VII  “ piso salarial 

profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de 

lei federal e o Parágrafo único “ a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a 

elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios”.  

Este último grupo de artigos carrega a terceira categoria da natureza do padrão 

de qualidades. Inferimos que segundo estes artigos, o padrão de qualidade passa pela 

elaboração de uma lei que contemplará a valorização dos profissionais de educação por 

meio de ingresso por concurso público, plano de carreira, piso salarial profissional 

nacional e a lei fixará um prazo para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios adequem os seus planos de carreira a esta nova realidade que seria 

implementada.  

É importante observar que a partir da Emenda Constitucional de número 53, o 

piso salarial passa a ter o status de princípio, e por isto a Lei Federal 11.738/2008, a 

chamada Lei do Piso, trouxe alguns pontos fundamentais para que o plano de carreira 

e o piso salarial realmente impactassem em uma melhora no padrão de qualidade na 

educação pública executada no país.  

 

2.2 O Congresso como local de debates sobre o federalismo 

 

É consenso na doutrina que o federalismo brasileiro é bicameral, composto pela 

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes do povo com seus membros sendo eleitos proporcionalmente ao 

número de eleitores de cada Estado membro da federação.  
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Já o Senado Federal é o representante dos Estados membros no sistema 

bicameral. Por isto, cada Estado e o Distrito Federal possuem 3 Senadores cada, 

independentemente do número de eleitores. Assim, é correto supor que enquanto a 

Câmara dos Deputados representa os anseios do povo, o Senado Federal foi pensado 

para representar os interesses dos Estados membros da federação no Congresso 

Nacional. Analisando estas diferenças entre Câmara dos Deputados e Senado 

percebemos ser o Congresso Nacional o local por excelência onde os embates sobre a 

repartição de competência deveriam acontecer. E o Senado Federal é o ambiente ideal 

para que o governador utilizasse da sua influência sobre os Senadores para vetar 

alguma tentativa da União de sobrecarregar os Estados membros com alguma 

obrigação extra, em relação ao que foi traçado pelo pacto federativo proposto pelo 

Constituinte de 1988.  

Segundo Luiz Fernando Abruccio (1994), na sua obra Os Barões da Federação, 

no jogo político gestado pela Constituição de 1988 os Governadores dos Estados 

ganharam grandes poderes e tornaram-se importantes personagens nas disputas entre 

os entes federativos.  

O nosso federalismo foi caracterizado como um federalismo estadualista onde o 

governador teria um poder forte proporcionado pela falta de “check and balances” no 

âmbito da política estadual. E desta forma, os Governadores mobilizavam as bancadas 

de deputados federais e senadores para vetarem projetos que fossem contra os 

interesses dos Estados.  

Assim sendo, se este mecanismo continua em funcionamento, os Governadores 

dos Estados deveriam mobilizar este poder de veto para alterar ou barrar a Lei 

Nacional do Piso Salarial de 2008. O Congresso Nacional seria o local da disputa 

política entre os entes federados acerca do tema tratado nesta pesquisa.  

 

2.3 O papel do Superior Tribunal Federal na construção dos limites do 

federalismo  

 

O Superior Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do judiciário brasileiro 

que possui várias competências que devem ser tratados originalmente, por este órgão. 

Dentre estas competências destacamos “as causas e os conflitos entre a União e os 

Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive respectivas 

entidades da Administração indireta”. 



71 

 

Já foi tratado em parte anterior deste artigo a competência concorrente entre 

União e Estados, se fixarmos o olhar sobre o tema tratado, um Piso Nacional Salarial 

para os profissionais da Educação, a União ficaria responsável por legislar as normas 

gerais e os Estados, observando os quesitos impostos por estas normas gerais, criariam 

a sua legislação específica para tornar aplicável o que foi imposto pela norma geral. 

Para tornar mais claro esta divisão passaremos a utilizar o conceito de norma geral e 

normas específicas utilizada por Moreira Neto,  

 

Normas gerais são declarações principiológicas que cabe à União editar, no uso 
de sua competência concorrente limitada, restrita ao estabelecimento de 
diretrizes nacionais sobre certos assuntos, que deverão ser respeitadas pelos 
Estados-Membros na feitura das suas legislações, através de normas específicas 
e particularizantes que as detalharão, de modo que possam ser aplicadas, direta 
e imediatamente, às relações e situações concretas a que se destinam em seus 
respectivos ângulos políticos.6 

 

Fica evidente que não é fácil a tarefa de separar norma geral de norma específica. 

O trabalho de divisão torna-se ainda mais complicado, uma vez que, uma mesma lei 

pode trazer ao mesmo tempo leis gerais e leis específicas. Assim, ficaria a cargo da 

doutrina jurídica e da jurisprudência do STF colocar parâmetros técnicos e jurídicos 

para estabelecer os limites destes conflitos de competências.  

 

Na prática, porém, não vemos como evitar uma certa dose de subjetivismo na 
identificação das normas gerais, o que sempre acabará suscitando conflitos de 
competência. Daí avultar na espécie o papel de árbitro constitucional do 
federalismo que desempenha o Supremo Tribunal Federal. De sua 
interpretação construtiva muito dependerá, com certeza, a eficácia do sistema 
de repartição de competências, no que diz com essa dedicada e fundamental 
questão. 7  

 

3 ANÁLISE DAS FONTES 

 

3.1 Tramitação da lei nacional do piso salarial dos professores no 

congresso nacional. 

 

 
6 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Competência Concorrente limitada. O problema da 
conceituação das normas gerais. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, nº100, 
out./dez.1988. p.189. 
7  ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988 – 6ª ed. – São 
Paulo: Atlas, 2013. p. 135. 
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A Lei Nacional do Piso Salarial dos Professores teve como casa iniciadora o 

Senado Federal, de iniciativa do Senador Cristóvão Buarque, então senador pelo 

Partido dos Trabalhadores, tendo o projeto a seguinte numeração nesta casa: PLS 

59/2004, no dia 23 de março, do ano de 2014 e como casa revisora, a Câmara dos 

Deputados com a numeração PL 7431/2006.  

A análise do trâmite da PLS 59/2004 revela alguns aspectos interessantes. 

Percebemos que existia uma boa vontade ou até mesmo uma simpatia dos Senadores 

para com o projeto. Tal afirmação se baseia no fato de que o projeto citado não foi 

apreciado pelo plenário da casa e pelos pareceres extremamente favoráveis feitos pela 

Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Educação do Senado. 

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório do Senador Mozarildo 

Cavalcanti, que considerou que a proposição era admissível no âmbito jurídico-

constitucional e regimental. É interessante observar que para exercer o seu voto que 

deveria ser estritamente relacionado a questões de técnica legislativa e de competência, 

o relator da referida comissão emitiu sua opinião particular sobre o projeto. Notamos 

que o Senador responsável pela relatoria ressalta a importância da valorização da 

educação sem tocar no assunto de divisão de competências:  

 

Ademais, haveria ainda poderosas razões de mérito a credenciar o presente 
projeto não só à aprovação desta CCJ, mas também à do Senado, já que se trata 
de iniciativa voltada a devolver um mínimo de dignidade salarial aos 
profissionais de educação, particularmente os das regiões menos desenvolvidas 
do País, seus principais beneficiários.8 

 

O relatório da Comissão de Educação do Senado foi lavrado pela Senadora Lúcia 

Vânia, que trouxe várias justificativas para que o projeto fosse aprovado. Além disso, a 

senadora entra na discussão da divisão de competências entre os entes da federação 

para rechaçar a possibilidade da utilização deste tema como pretexto para inviabilizar 

a aprovação da lei. 

Segundo o raciocínio da relatora, o fato de a União estabelecer um mínimo de 

salário, não macula a autonomia dos demais entes que poderiam estabelecer pisos 

diferentes, desde que, respeitados este mínimo. Desta forma, a senadora tenta afastar 

a possibilidade de utilização da divisão de competências, como forma de inviabilizar a 

elaboração do Piso Salarial Nacional dos Professores.  

 
8 SENADO FEDERAL. PLS 59/2004. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça p. 3.  
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É de se notar, que um dos maiores óbices à implantação de uma política do 
Estado brasileiro nesse sentido tem sido a interpretação de que o piso previsto 
no inciso V do art. 206 da Constituição Federal deve ser defino no âmbito de 
cada sistema de ensino, tendo em conta a estrutura federativa brasileira, onde 
cada ente goza de autonomia para dispor acercar das questões alusivas aos 
respectivos servidores. Todavia, esse entrave tem perdido força.9 

 

O regimento interno autoriza que mediante recurso de um décimo dos votos de 

senadores, a matéria deveria ser apreciada pelo plenário da casa. No dia 18 de agosto 

de 2006, a presidência comunicou ao Plenário que se esgotou o prazo previsto no art. 

91, §3º do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido de 

apreciação da matéria pelo Plenário. Desta forma o projeto de lei estava aprovado de 

forma terminativa pela Comissão de Educação e seria remetida à Câmara dos 

Deputados. 

Passemos agora a observar os principais assuntos que os Deputados trouxeram 

durante a tramitação da PL 7431/2006. A proposta passou pelas Comissões de 

Educação, de Trabalho de Administração e Serviço, de Finanças e Tributações e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania. Nestas comissões o projeto de lei não passou por 

profundas alterações. A Comissão de Trabalho de Administração e Serviço conseguiu 

maior êxito nas suas emendas, que no conjunto tinham como objetivo incluir 

aposentados e pensionistas na categoria de profissionais que seriam abarcados pelo 

Piso Salarial Nacional dos Professores.  

O resultado da observação da tramitação do projeto de lei examinado por este 

artigo, é que os governadores aparentemente não mobilizaram o seu poder de veto para 

alterar o referido projeto. Esta afirmação se pauta em dois pontos: primeiro pela falta 

de discussão sobre divisão de competência nas várias comissões pelas quais o projeto 

passou tanto pela Câmara quanto pelo Senado. O Segundo ponto é que no Senado 

Federal, casa dos representantes dos Estados membros, o projeto, se quer, foi 

analisado pelo plenário da casa tendo a sua aprovação feita após a aprovação pelas 

Comissões Permanentes de Educação e Constituição e Justiça.   

 

 

 

 

 
9 SENADO FEDERAL. PLS 59/2004. Parecer da Comissão de Educação p. 7 
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3.2 A disputa no Superior Tribunal Federal: ADI nº4167. 

 

A despeito de a Lei do Piso Salarial ter sido aprovada por unanimidade no 

Congresso Nacional, ressalta-se o fato de que o Senado representa os Estados 

membros, cinco governadores (Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina) protocolaram no dia 28 de outubro de 2008, por meio de uma petição inicial, 

o pedido de declaração de inconstitucionalidade da referida lei. Este pedido passou a 

se processar no STF sob a nomenclatura de Ação Direta de Inconstitucionalidade de 

número 4167. 

Há de se evidenciar que o pedido foi de inconstitucionalidade parcial, os 

governadores supracitados não estavam questionando a utilidade e a necessidade de 

se regulamentar o eixo central da Lei, o piso salarial nacional. No entanto, segundo os 

Procuradores do Estado, o confronto jurídico se daria em torno “de algumas 

circunstâncias que dele decorrem na forma como foram postas pela Lei 11738//08 e 

que implicam a extensão inconstitucional de competência extraordinária para a sua 

fixação”. 10 Em outras palavras, os governadores estavam questionando se a Lei Federal 

não estaria extrapolando sua competência de ditar norma geral em matéria 

concorrente.  

Os pontos principais de questionamento dos Estados seriam os critérios que a 

lei utiliza para estabelecer o piso salarial. Foram questionados: a) o estabelecimento de 

40 horas semanais máximas de jornadas; b) a estruturação da jornada (a lei estabelece 

que 1/3 da jornada deve ser cumprida em outras atividades diferentes do trabalho 

docente de sala de aula e c) vinculação do piso salarial ao vencimento inicial das 

carreiras profissionais dos professores de educação pública.  

A petição inicial da ADI no subtítulo “Razões para Declaração de 

Inconstitucionalidade” foi dividida em três partes: a) Incompetência e Afronta à 

autonomia dos entes federados: A afetação dos princípios da especialização de funções 

e federativo; b) Da violação à proibição de excesso em virtude dos resultados da 

restrição à jornada docente; c) Da violação à proibição do excesso em virtude da fixação 

do piso salarial.  

Destacamos para os fins deste artigo a discussão proposta no item, 

Incompetência e Afronta à autonomia dos entes federados: A afetação dos princípios 

 
10 ADI – Lei Federal 11738/08 (art. 2º§§1º e 4º art. 3º, caput , II e III, e art. 8º) p. 2/17  
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da especialização de funções e federativo. E para tanto utilizaremos de uma longa 

citação para exemplificar os argumentos dos Procuradores do Estado, a respeito do 

tema proposto pelo artigo:  

 

A Lei 11738, de 16 de julho de 2008, portanto, na medida em que 
procurou dispor sobre questão de competência dos Estados, constitui 
atentado à autonomia constitucionalmente assegurada, devendo ser 
declarada inconstitucional [...]. Existe, infelizmente, um vezo de se 
identificar na condição da União posição de comando, que não se revela 
particularmente na hipótese em apreço. Nem mesmo a admissão das 
funções redistributiva e supletiva da União permite especular sobre a 
existência de precedência normativa, já que antes representam encargo 
que a atribuição de competência, ou poder, tendo o constituinte tomado 
o cuidado de esclarecer a forma pela qual União deveria exercer ditas 
funções, qual seja, mediante assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.  
Consequentemente, sendo autônomos, conquanto coordenados, os 
sistemas de ensino, a cada entidade da federação cumpre disciplinar de 
que forma irá promover o ensino – sem óbice de estarem jungidas às 
diretrizes constitucionais do art. 208, da Constituição Federal – é o fato 
é que os Estados o fizeram.11  

 

Apreendemos pelo estudo dos argumentos dos procuradores do estado que no 

STF os procuradores lançaram mão de argumentos fundados na discussão de divisão 

de competência para contestar parcialmente a constitucionalidade da Lei do Piso 

Salarial Nacional. Os governadores fundamentaram a sua contestação em duas 

premissas básicas: os custos salariais oriundos do aumento salarial dos professores e 

da contratação de novos professores geraria risco às finanças de Municípios e dos 

Estados além disso, o estabelecimento de jornada de servidores dos entes subnacionais 

pela União seria uma evidente violação do pacto federativo.  

Para finalizar informamos que o Superior Tribunal Federal, por maioria, julgou 

improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei 

11.738/2008. Declarando ser constitucional a referida Lei, por se tratar de uma norma 

geral federal, portanto, está no bojo das competências da União que desta forma, cria 

um mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização do professor.  

Por todo o trajeto deste artigo, principalmente na discussão sobres as 

competências, constatamos como acertada a decisão do Superior Tribunal Federal. A 

corte conseguiu manejar com eficiência o complexo mecanismo do federalismo 

brasileiro. A criação da Lei do Piso Salarial Nacional dos Professores e a sua 

reconhecida constitucionalidade, contribuíram para o fortalecimento do federalismo 

 
11 ADI – Lei Federal 11738/08 (art. 2º§§ 1º e 4º, art. 3º, caput, II e III, e art. 8º) p.6,7e8/17  
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ao proporcionar que os entes federativos trabalhem em coordenação para 

proporcionar a melhoria da educação ofertada à população.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No percurso para elaboração deste artigo reafirmamos a importância da divisão 

de competências entre os membros da federação para que haja a implementação do 

Estado Democrático de Direito.  

Sob este prisma entendemos que a Lei do Piso Salarial Nacional dos Professores 

tem um papel importante para transformar um princípio de qualidade da educação em 

algo concreto e realizável pelos entes federativos.  

Como a busca pela qualidade da educação é quase uma unanimidade no senso 

comum do cidadão brasileiro, e de certa forma nos discursos políticos, deduzimos após 

verificar pareceres e emendas ao projeto de lei, que os governadores dos Estados não 

mobilizaram o seu poder de veto para barrar ou até mesmo discutir temas importantes 

da divisão de competências, seja na Câmara dos Deputados ou até mesmo no Senado.  

Oposto foi a atuação de alguns governadores no Supremo Tribunal Federal, 

onde os Procuradores dos Estados usaram o tema repartição de competências como 

tópico principal para o pedido de inconstitucionalidade parcial da lei.  

Desta forma, concluímos que ao analisar os custos políticos de uma discussão 

sobre divisão de competências relacionadas à um tema caro, a educação, os 

governadores preferiram promover o embate no Supremo Federal Tribunal, onde o 

custo e o esforço político foram menores, do que no Congresso Nacional.   
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RESUMO 

 

A presente investigação tem o objetivo de analisar a Emenda Constitucional n° 95, 

conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, em face da 

Constituição Cidadã de 1988. Embora a literatura econômica clássica defenda a 

racionalidade dos gastos públicos como necessária, e desejável, observa-se que a 

Emenda Constitucional n° 95, no modelo em que foi construída, contradiz a carta 

magna brasileira no que foi determinado pelo legislador originário. O objetivo da 

presente pesquisa é examinar se a Emenda Constitucional nº 95 pode ser contrária a 

Constituição Federal. Através de uma abordagem dedutiva e uma técnica de pesquisa 

bibliográfica, o trabalho utiliza-se um procedimento de pesquisa monográfico para 

alcançar um objetivo metodológico propositivo. Apesar do entendimento que o 

controle dos gastos via uma regra limitadora de gastos pode melhorar a política fiscal, 

na verdade observou-se que pode criar um risco à economia dado que a regra 

compromete investimentos e programas sociais.  

 

Palavras-chave: Brasil. Constituição Federal. Despesa pública. Emendas 

constitutionais. 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze Constitutional Amendment 95, known as the 

Constitutional Amendment of the Public Spending Ceiling, in light of the 1988 

 
 Bacharel em Direito pela PUC Minas.  
 Bacharel em Direito pela PUC Minas.  
 Bacharel em Direito pela PUC Minas. 
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Constitution. Although the classical economic literature defends the rationality of 

public spending as necessary and desirable, it can be observed that Constitutional 

Amendment No. 95, in the model in which it was constructed, contradicts the Brazilian 

Magna Carta in what was determined by the original legislator. The goal of this 

research is to examine whether Constitutional Amendment No. 95 may be contrary to 

the Federal Constitution. Through a deductive approach and a bibliographic research 

technique, the paper uses a monographic research procedure to achieve a propositional 

methodological goal. Despite the understanding that controlling spending via a 

spending limiting rule can improve fiscal policy, it was actually observed that it can 

create a risk to the economy given that the rule undermines investments and social 

programs. 

 

Keywords: Brazil. Federal Constitution. Public Expenditure. Constitutional 

Amendments. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca demonstrar a contradição entre a Emenda 

Constitucional n. 95, popularmente conhecida como “PEC do Teto de Gastos”, e o 

caráter comunitarista da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

A Emenda Constitucional n. 95 foi aprovada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pelo então Presidente da República, Michel Temer em 2017 e prevê em seu 

escopo, o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, isto é, a atualização dos gastos 

governamentais (excluindo os destinados à Previdência Social e ao pagamento de juros 

e amortizações da dívida pública) de acordo com a inflação do ano anterior. Além do 

mais, a emenda pode ser revisada após 10 anos de sua promulgação. 

O 1º Capítulo aborda as características do texto constitucional, além de elaborar 

um pequeno histórico do constitucionalismo brasileiro e mundial. Se antes o princípio 

do laissez-faire liberal predominava, do Século XX em diante o comunitarismo ganhou 

terreno, tornando os textos constitucionais, em regra, mais permissivos quanto à 

intervenção estatal na economia. 

Por sua vez, o 2º Capítulo elucida quais são os direitos sociais na Constituição 

pátria, realçando, uma vez mais, o caráter comunitarista do texto constitucional. 
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Já o 3º Capítulo relembra o caráter social da CR/88 e observa que o Brasil faz 

parte do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, 

pacto este que destaca o rol do Estado em garantir direitos sociais a todos sem 

quaisquer distinções. Nesse sentido, o presente capítulo destaca a crise 

socioeconômica vivida no país, agravadas pela pandemia da COVID-19 e seus efeitos 

nefastos na atividade econômica e as restrições orçamentárias impostas ao Estado 

além de questionar a efetividade da Emenda Constitucional n. 95. 

Por fim, o 4º Capítulo aborda a dicotomia entre Direito e Economia e disserta 

sobre o caráter social destas duas ciências. Também, apresenta os pontos de vista 

favoráveis e contrários à Emenda n. 95 além de abordar a sua constitucionalidade ou 

não.  

 

2 A CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA DE 1988 

 

As chamadas Constituições Econômicas são um fenômeno recente na história 

jurídica e surgiram a partir do Século XX em diferentes países. Anteriormente, as 

primeiras Cartas Constitucionais visavam à proteção dos direitos de primeira 

dimensão, os chamados direitos negativos, como a limitação à atuação do Estado e a 

proteção aos Direitos Fundamentais (CHAVES, 2013). Nesse contexto, no surgimento 

das constituições, a ideologia liberal – não intervenção do Estado – era predominante 

nos âmbitos políticos, sociais, jurídicos e, principalmente, econômicos, com reflexos 

nos textos constitucionais. É certo que as reivindicações por Direitos Sociais, na forma 

de prestações ou intervenções positivas do Estado, ganharam força na segunda metade 

do Século XIX, onde havia clara pretensão por melhores condições de trabalho e 

qualidade de vida. Desse modo, no início do Século XX, os Estados, por meio de suas 

Constituições, passaram a abarcar os direitos de segunda dimensão, ou seja, os Direitos 

Sociais. A partir deste momento, a economia se transformou em uma questão de 

Estado (MOREIRA, 2006). 

Clark (2008) ressalta que a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição 

Alemã de Weimar, de 1919, foram os primeiros textos constitucionais a abarcar 

conteúdo na seara econômica. A partir deste momento, o Estado iniciara uma maior 

intervenção na vida econômica, abandonando de vez o laissez-faire1, consideradas 

 
1 Expressão de origem francesa que marcou a teoria econômica do liberalismo e está ligada à ideia de 
“deixar o mercado agir”. 
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características dos Séculos XVIII e XIX. “Era o nascimento formal da consagrada 

Constituição Econômica, que fixa o dever-ser para a vida econômica, ou seja, 

estabelecendo os parâmetros constitucionais para as políticas econômicas do Estado e 

dos particulares” (CLARK, 2008, p. 213). Por sua vez, para Chaves (2013) a 

constituição econômica é “um conjunto de preceitos que opera a institucionalização de 

determinada ordem econômica (mundo do ser) e estabelece princípios e regras 

fundamentais ordenadores da economia, consagradores de um determinado sistema 

econômico” (CHAVES, 2013, p. 393).  

No Brasil, o surgimento de constituição econômica não foi diferente. A primeira 

Constituição a abarcar conteúdo econômico foi a Carta Magna de 1934, inspirada na 

Constituição Alemã, de 1917. A referida Constituição de 1934 em ordem cronológica foi 

a terceira – a primeira de 1824 e a segunda de 1891 –, no entanto, foi a primeira a ser 

escrita no Século XX. Nesse período, surgiram mais quatro outros textos 

constitucionais, em um espaço de tempo de cinquenta e quatro anos. Essas 

Constituições tinham formas peculiares de abordar a temática da economia, conforme 

Peixinho e Ferraro (2017), a saber:  

 

a) 1934. Visava, prioritariamente, à promoção da indústria e à proteção dos 
trabalhadores urbanos através da intervenção estatal; b) 1937. O modelo de 
Estado não exercia intervenção direta, mas de mera coordenação dos agentes 
econômicos, ou seja, a intervenção limitava-se à defesa de interesses 
nacionais; c) 1946. Reconhecia a livre iniciativa e livre concorrência. Era 
sensível aos ideais de realização da justiça social e conciliava aqueles 
princípios com a valorização do trabalho humano. Ampliou as possibilidades 
de intervenção e institucionalizou o planejamento; d) 1967. Marcou o retorno 
da organização e exploração das atividades econômicas para a iniciativa 
privada do Estado menos intervencionista. Buscava atingir o desenvolvimento 
social e econômico através do fortalecimento da empresa privada, estabilidade 
de preços, aumento da oferta de emprego e fortalecimento do mercado; e) EC 
n. 1 de 1969. Diminuiu as possibilidades de intervenção estatal. Preocupou-se 
com o desenvolvimento nacional, justiça social e valorização do trabalho 
humano, adotado o planejamento como instrumento de desenvolvimento 
econômico (PEIXINHO; FERRARO, 2017, p. 6964-6965). 

 

Nesse contexto, percebe-se como o Estado se coloca como ator principal da 

economia ao longo do século. Segundo os teóricos, o modelo escolhido variou entre 

uma ação ora mais firme ora mais tímida do Estado na economia (PEIXINHO; 

FERRARO, 2017). Seguramente, as escolhas referentes à intervenção ou não do Estado 

na economia refletem a situação político-institucional que o país atravessa no 

momento do surgimento da Constituição. A Carta Magna de 1988 emergiu em um 

momento de redemocratização do Brasil, após duas décadas de governos militares, e 
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marcou a introdução do Estado Democrático de Direito, promovedor de compromissos 

e efetivador do texto econômico constitucional dirigido à promoção da dignidade da 

pessoa humana (MOREIRA, 2006). Já Peixinho e Ferraro (2017) afirmam que  

 

A Constituição Federal de 1988 adotou um sistema de mercado, ou seja, 
permanece com o sistema econômico capitalista, porém com normas voltadas 
para a construção de um modelo de Estado Social, com a valorização do 
trabalho e justiça social (PEIXINHO; FERRARO, 2017, p. 6967).  

 

Indubitavelmente, a Constituição da República de 1988 marcou uma nova 

ordem para a economia brasileira, uma vez que o Estado alterou sua atuação, abrindo 

caminho para uma maior atuação dos agentes privados. Barroso (2001) assegura que 

é incontestável o protagonismo dos indivíduos dentro da estrutura econômica 

constitucional. Os particulares “têm eles direito subjetivo à livre concorrência e à busca 

do lucro e o dever jurídico de observarem os princípios de funcionamento da atividade 

econômica” (BARROSO, 2001, p. 200). Dessa forma, o texto constitucional estabeleceu 

as bases para uma economia de mercado no Brasil. Moreira (2006) corrobora esse 

pensamento quando afirma que “a Constituição de 1988 celebra um sistema econômico 

capitalista, em que os fatores de produção são detidos pelos agentes privados, que deles 

dispõem e podem deles valer-se para a obtenção de lucro” (MOREIRA, 2006, p. 106). 

No entanto, o autor ressalta o fato de que a adoção de uma economia de mercado não 

provocaria a assimilação do capitalismo pleno, defendido pelas escolas do Liberalismo. 

Nesse sentido, as funções do Estado frente à nova Constituição Econômica de 1988 

foram alteradas no sentido de tornar possível a efetivação dos princípios e objetivos 

descritos ao longo do texto constitucional, uma vez que “o Estado pode, evidentemente, 

intervir para implementar políticas públicas, corrigir distorções e, sobretudo, para 

assegurar a própria livre iniciativa e promover seu aprimoramento” (BARROSO, 2001, 

p. 204). 

A Constituição de 1988 – conhecida como Constituição Cidadã – estabeleceu 

em seus texto um título inteiramente dedicado para discorrer sobre a Ordem 

Econômica: Título VII –  Da Ordem Econômica e Financeira trouxe inovações. O título 

possui quatro capítulos: Dos Princípios da Atividade Econômica; Da Política Urbana; 

Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária; Do Sistema Financeiro Nacional 

(BRASIL, 1988). O primeiro Capítulo, art. 170 a 181, contempla a ordem econômica 

que traz os fundamentos que limitam a ação do estado frente a economia além dos 

próprios objetivos a ser buscados (PEIXINHO; FERRARO, 2017). 
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O Título VII do texto constitucional, já em seu primeiro artigo – art. 170 – 

claramente estabelece que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social [...]” (BRASIL, 2020). Dessa forma, a valorização do 

trabalho humano e a livre iniciativa são os princípios norteadores da Ordem 

Econômica Brasileira. Nesse sentido, cabe ressaltar que a valorização do trabalho 

humano é amplamente discutida no Art. 7º da Constituição Federal, no Capítulo 

referente aos Direito Sociais. Destaca-se também o fato de que a busca pela existência 

digna, baseado na justiça social, demonstra o caráter fraterno presentes no texto da 

Constituição Econômica Brasileira. 

Ainda em seu Art. 170, a Constituição da República dispõe em seus incisos 

outros nove princípios a serem observados pela ordem econômica do país, a saber: 

 

I – soberania nacional; II – propriedade privada; III – função social da 
propriedade; IV - livre concorrência; V – defesa do consumidor; VI - defesa do 
meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração 
e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
VII – redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno 
emprego; IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 
País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) Parágrafo 
único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei.  (Vide Lei nº 13.874, de 2019). (BRASIL, 2020). 

 

É importante observar a presença de entrelaçamentos entre os direitos de 

primeira dimensão – livre concorrência e propriedade privada –; de segunda dimensão 

– função social da propriedade, redução da desigualdade social, busca do pleno 

emprego –; e de terceira dimensão2 – defesa do meio ambiente. Desse modo, a ordem 

econômica constitucional brasileira contempla as características de diferentes 

ideologias e lutas sociais que se apresentaram como pano de fundo no momento do 

surgimento e que pautaram o texto da Constituição de 1988.  

Isto posto, cabe ressaltar os conteúdos dos Artigos 173 e 174 da Constituição da 

República que estabelecem a forma como o Estado atuará no âmbito da atividade 

econômica. Nesse sentido, o Art. 173 dispõe que o Estado somente atuará diretamente 

 
2  “[...] busca pela fraternidade ou solidariedade, isto é, os chamados direitos de terceira geração numa 
perspectiva necessariamente internacional, como o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito 
sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação.” (IBANHES, 2010, 215).   
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na economia nos casos previstos na Constituição, ou seja, os de segurança nacional ou 

de interesse coletivo relevante.  Desse modo, “no modelo estipulado na Lei 

Fundamental, o Estado, em regra, não explorará diretamente atividade econômica, 

sendo esta exercida prioritariamente pela iniciativa privada” (CHAVES, 2013, p. 398). 

Já o Art. 174 assegura que  

 

[...] como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.  

(Vide Lei nº 13.874, de 2019) (BRASIL, 2020).  

 
Dessa maneira, pode-se afirmar que o Estado exerce nessa seara uma função 

mais de caráter operacional e não de protagonista na economia brasileira. Assim 

sendo, por meio dessa breve análise da Constituição Econômica Brasileira percebe-se 

que o legislador optou por mesclar os princípios das três dimensões anteriormente 

referenciadas, uma vez que, apesar de consagrar uma economia de mercado, o 

constituinte manteve sua preocupação com as questões sociais e humanitárias afetas à 

população brasileira. Neste sentido, Chaves (2013) afirma que  

 

Nota-se a opção por um determinado modelo econômico (capitalista), além da 
descrição das formas como deve se operar a intervenção do Estado no domínio 
econômico, a partir das quais fica clara a adoção de um sistema híbrido, que 
simultaneamente congrega aspectos liberais e sociais (CHAVES, 2013, p. 396).  

 

Nesse sentido, fica evidente que a constituição econômica brasileira não adota 

sentido único, uma vez que no texto constitucional é possível a identificação e 

associação de princípios liberais e sociais. Esses princípios demonstram claramente a 

mesclagem de diferentes pontos de vista a respeito dos rumos da economia, sendo 

impossibilitado dizer que o constituinte originário fez escolha por uma ideologia 

específica. É certo que o uso de fundamentos de diferentes correntes econômicas 

modelou a Carta Magna, de forma que esse conteúdo fosse tratado contemplando 

circunstâncias de um mundo que apresenta caráter de pluralidade. 

 

3 OS DIREITOS SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1998 

 

Considerando-se que o modelo constitucional escolhido pelo constituinte 

brasileiro tem por base princípios de diferentes correntes econômicas e sociais, a 

Constituição da República, apesar de instituir uma dinâmica na qual o mercado é o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art1
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ator principal do contexto econômico, também busca resguardar os direitos tidos como 

de segunda dimensão. Essa ideia é reforçada por Peixinho e Ferraro (2017) quando 

afirmam que “verifica-se, ainda, o cunho social ao preocupar-se com a redução de 

desigualdades, erradicação da pobreza e marginalização e busca de pleno emprego” 

(PEIXINHO; FERRARO, 2017, p. 6.967). 

Neste modelo, a Constituição Federal abre caminho para que Mercado e Estado 

possam atuar cada um dentro de seu espectro, mas com resultados que convergem para 

os princípios constitucionais. Os Direitos Sociais, nesta perspectiva, são prestações 

devidas pelo Estado. “Ao Estado, e não à iniciativa privada, cabe desenvolver ou 

estimular práticas redistributivistas ou assistencialistas” (BARROSO, 2001, p. 201). 

Desse modo, é atribuição dos entes federativos concretizar tais direitos.  

 

Como responsabilidade da sociedade, é papel do Estado ser o provedor dos 
serviços e benefícios que respondam à satisfação das necessidades sociais 
básicas dos cidadãos brasileiros, para alcançarem sua emancipação. Esse 
sistema de proteção social visa, exatamente, criar um sistema para proteger os 
cidadãos de determinados riscos clássicos, embora sempre de forma desigual: 
doença, velhice, invalidez, desemprego, exclusão (por renda, raça, gênero, 
etnia, cultura etc.) (HULLEN, 2018, p. 224). 

 

Nessa esteira, os Direitos Sociais podem se entendidos como “direitos capazes 

de garantir a dignidade ao indivíduo e à coletividade, efetivados pelo Estado e 

judicializáveis em face deste” (ALVES, 2014). Observa-se, nesse entendimento, uma 

grande preocupação em oferecer o mínimo existencial à população, por meio do ente 

estatal que, buscando atender às pretensões populares – inicialmente manifestada 

pelos trabalhadores –, ao longo do tempo, pega para si essa responsabilidade, 

ratificando em lei tais demandas (PIANA, 2009). De acordo com Hullen (2018),  

 

As políticas sociais são importantes porque elas protegem os indivíduos que 
vivem em sociedades contra os riscos próprios da vida humana e assistem às 
necessidades dessas pessoas; necessidades estas que surgem em diferentes 
momentos e situações concretas, como também em situações de dependência. 
O conjunto dessas políticas sociais, geralmente denominadas de políticas de 
proteção social, tem por objetivo, portanto, que a sociedade se torne 
responsável por reduzir ou neutralizar o impacto de determinados riscos sobre 
o indivíduo e a própria sociedade (HULLEN, 218, p. 224). 

 

A história dos Direitos de Segunda Dimensão, ou dos Direitos Sociais, começa 

com a luta dos trabalhadores industriais, explorados pelos proprietários dos meios de 

produção. Nesse contexto, o momento era marcado pela abstenção estatal no domínio 
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tanto das relações de trabalho como no da proteção social. “O período que vai de 

meados do século XIX até os anos de 1930, é marcado predominantemente pelo 

liberalismo e sustentado pela concepção do trabalho como mercadoria e sua regulação 

pelo livre mercado” (PIANA, 2009, p. 24).  

Então, a partir da demanda dos trabalhadores por melhores condições de 

trabalho, o Estado passou a intervir nas relações econômicas para que os abusos e os 

excessos não fossem cometidos contra aqueles de menor poder econômico. “O 

fortalecimento e a organização da classe trabalhadora foram determinantes para a 

mudança da natureza do Estado liberal no final do século XIX (idem), e os ganhos 

sociais e políticos obtidos mais precisamente no século XX pelos trabalhadores” 

(PIANA, 2009, p. 26). Dessa forma, os Direitos Sociais, assim como os outros Direitos 

conhecidos como fundamentais, se perfizeram por intermédio da luta pelo respeito à 

dignidade da pessoa humana ao longo do tempo (ALVES, 2014). De acordo com autor, 

em nível Constitucional, a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição alemã, de 

1919, foram as primeiras a abarcar as demandas advindas das lutas sociais em seu 

texto.  

No Brasil, os Direitos Sociais foram conquistados por meio de incessante luta 

dos trabalhadores que reivindicavam do Estado postura ativa no resguardo de certos 

direitos mínimos. No país, devido ao forte passado colonial e à força das elites em 

manter as estruturas institucionais que as favoreciam, os Direitos Sociais tardaram a 

ser implementados (HULLEN, 2018).  

Piana (2009), por sua vez, ressalta que as Políticas Sociais ao longo da história 

do Brasil sempre foram marcadas por “um caráter assistencialista, paternalista e 

clientelista” com claro objetivo de preservar a ordem na sociedade (PIANA, 2009). 

Entretanto, mesmo com as dificuldades de se reconhecer a importância dos Direitos 

Sociais, a Constituição de 1934 foi a primeira a resguardar tais Direitos no Brasil. À 

época de Getúlio Vargas ocorreu verdadeiro auge dos Direitos Sociais no país, sendo 

que a Constituição de 1946 aumentou o rol de Direitos Sociais, enquanto o Golpe 

Militar de 1964 fez tais Direitos retrocederem, dado que houve uma supressão dos 

Direitos Civis e Políticos (HULLEN, 2018). 

Assim sendo, após uma extensão dos Direitos Sociais, o período militar 

mostrou-se como uma reação conservadora e, ao longo dos 21 anos, houve negligência 

em relação a esse Direito tão essencial. Esse sentimento de distanciamento entre 

Estado e Sociedade foi combatido posteriormente com a redemocratização do país, 
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sendo a Constituição da República promulgada em 1988, após o trabalho da 

Assembleia Constituinte, o grande marco de reencontro da Sociedade com o Estado. 

“A Constituição Federal de 1988 materializa o processo de redemocratização vivido no 

país, pois resultou de um amplo processo de discussão e de mobilização política” 

(HULLEN, 2018, p. 222). A Carta Magna brasileira consistiu, sem dúvidas, em um dos 

mais importantes momentos para a edição dos Direitos Sociais no Brasil. 

Além da observância das adversidades sócio-econômicas vividas pela população 

e dos problemas agravados pelo período militar, a Constituição Federal trouxe um rol 

ampliado de preocupações com matérias até então pouco discutidas ou já esquecidas 

(IBANHES, 2010). No mesmo sentido, Piana (2009) assegura que 

 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, chamada Constituição Cidadã, 
pauta-se em parâmetros de equidade e direitos sociais universais. Consolidou 
conquistas, ampliou os direitos nos campos da Educação, da Saúde, da 
Assistência, da Previdência Social, do Trabalho, do Lazer, da Maternidade, da 
Infância, da Segurança, definindo especificamente direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, da associação profissional e sindical, de greve, da 
participação de trabalhadores e empregadores em colegiados dos órgãos 
públicos, da atuação de representante dos trabalhadores no entendimento 
direto com empregadores (artigos 6 a 11, do Capítulo II, do Título II – Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais). (PIANA, 2009, p. 39). 

 

Como destacado pela autora, os Direitos Sociais são os dispostos entre os artigos 

6º e 11º da Constituição da República, sendo que o Art. 194 trata da Seguridade Social. 

O texto do Art. 6° claramente apresenta os Direitos Sociais assegurados, a saber: “Art. 

6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 

2020). Consistindo em um extenso rol de Direitos que busca amparar a população de 

maneira abrangente em suas necessidades mais básicas de sobrevivência e de gozo de 

uma vida digna.  

Merece destaque o fato de o constituinte ter se preocupado e detalhado no texto 

constitucional a questão referente aos direitos do trabalhador. Do ponto de vista da 

Constituição Econômica, a valorização do trabalho humano apresenta-se como um dos 

princípios da Ordem Econômica, sinalizando que o legislador deu grande ênfase 

especificamente a esse Direito, em atendimento às demandas por melhores condições 

de trabalho, que iniciaram a luta pela conquista dos Direitos Sociais. Nesta esteira, do 

Artigo 7° ao Artigo 11° o texto constitucional dispõe sobre o Direito dos Trabalhadores 



89 

 

urbanos e rurais, o Direito de Greve, a Liberdade Sindical e a representação dos 

trabalhadores.  

Ao que se refere à Seguridade Social, prevista no art. 194 do Capítulo II do Título 

VIII da Constituição Federal, é inquestionável o fato de que ela foi uma das grandes 

conquistas da população, advinda do documento fundamental de 1988. O referido 

artigo estabelece que: “Art. 194: A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 

2020). Assim sendo, o constituinte estabeleceu diretrizes e objetivos a serem 

alcançados no âmbito da Seguridade Social, que “significa, no plano jurídico, um 

avanço no campo da cidadania no Brasil, e evidencia o propósito de correção de 

situações injustas existentes até aquele momento” (OLIVEIRA, 2011, p. 20). 

Ressalta-se que, como os Direitos Sociais são uma Política de Estado, não 

cabendo permuta, diferentemente do modo como se davam as políticas sociais, de 

forma paternalista e sempre em troca de favores, a nova disposição universalizada dos 

Direitos sociais na Constituição Federal, tem o propósito de evitar que titulares de 

cargos públicos os troquem por vantagens políticas ou atribuam a eles o caráter de 

caridade (HULLEN, 2018). Dessa forma, a efetivação dos Direitos Sociais constantes 

do texto constitucional é de extrema relevância para que o país alcance os objetivos 

traçados pela Constituinte Federal, que no inciso III do “Art. 3º apregoa que 

constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III – erradicar 

a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 

2020).  

Como já visto, é responsabilidade do Estado prover os Direitos Sociais à 

população, seja por intermédio da oferta direta ou indireta dos serviços assegurados 

pela Constituição da República. Entretanto é sabido que, apesar de manter o 

monopólio da emissão de moeda, o Estado tem limites orçamentários para observar no 

cumprimento dessa atribuição, dado que uma ação irresponsável pode causar mais 

danos – vide período inflacionário – do que benefícios à população. No entanto, “o 

entendimento jurídico atual é de que a simples escassez orçamentária não pode 

fomentar o esvaziamento do direito” (ALVES, 2014). 

Ainda segundo o mesmo autor, “o reconhecimento dos direitos sociais [...] 

apresentaram barreiras a serem transpostas quanto à sua efetivação, uma vez que, para 

a sua proteção, faz-se necessário uma intervenção ativa do Estado, o que gera custos." 
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(ALVES, 2014). Desse modo, o Direito não pode ser violado em face da falta de verba, 

criando-se, então, uma situação de impasse entre eles. Assim sendo, fica caracterizada 

a existência de contraposição entre os recursos escassos de um orçamento limitado e 

os custos gerados pela efetivação dos Direitos Sociais tão essenciais à população como 

a brasileira.  

 

4 A PROPOSTA DE EMENDA (IN)CONSTITUCIONAL NÚMERO 95 E O 

PAPEL DO ESTADO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

As inúmeras crises econômicas geraram profundas recessões e cisões sociais, 

para evitar as crises e amenizar as consequências das perturbações econômicas o 

Estado passou a personificar um ente mais intervencionista na sociedade em todos os 

planos imagináveis. 

As crises em um curto período de tempo corroem os avanços sociais que 

demandaram décadas para se concretizarem. O Estado como protagonista na 

promoção e ratificação dos Direitos Sociais é mais um subterfúgio encontrado pela 

sociedade de defender tais direitos e desenvolvê-los. 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotado pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966 e ratificado pelo 

Brasil em 24 de janeiro de 1992 em conjunto com o Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais da ONU delineiam que o poder público, portanto, o Estado tem a 

obrigação de assegurar os Direitos Sociais, efetivando-os para todos, sem distinção de 

qualquer natureza ou cerceamento. 

A ideia de efetividade dos Direitos Sociais consiste na sua aplicabilidade real, 

portanto, cumpra-se todos os direitos elencados no Artigo 6º3 da Constituição 

Federativa do Brasil de 1988 para todas as pessoas do povo. Indubitavelmente, a 

garantia dos Direitos Social elencados no referido artigo da Carta Magna está, 

umbilicalmente, ligada às capacidades prestacionais do Estado, que tem o dever de 

garantir educação, saúde, moradia, transporte, segurança, previdência social, 

assistência e outros em condições mínimas para a uma vida digna. 

Nos termos em que José Afonso da Silva (2005) disserta: 

 
3 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”.  BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da 
República Federativa do brasil. Título II, Capítulo II - DOS DIREITOS SOCIAIS Art 6º. (BRASIL, 2019). 



91 

 

 

São prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições 
de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 
situações sociais desiguais. [...] Valem como pressupostos do gozo dos direitos 
individuais na medida que criam condições materiais mais propícias ao 
aferimento de igualdade real, no que, por sua vez, proporciona condição mais 
compatível como o exercício efetivo da liberdade (SILVA, 2005, p. 286). 

 

Os direitos prestacionais, que exigem do Estado uma ação real para a sua 

efetivação são direitos onerosos para o orçamento público, pois exigem uma política 

pública complexa com capacidade de alteração do mundo palpável. Há uma 

movimentação de todo o aparato estatal para o avanço dos Direitos Sociais que vai 

desde o planejamento técnico até a alteração da realidade empírica. Tal movimentação 

é custosa, pois se exige a contratação de servidores públicos para o planejamento 

estratégico e para efetivarem-se os contratos e convênios com empresas particulares 

para a transformação material. 

De acordo com Ingo W. Sarlet (2012): 

 

Tais características dos direitos sociais prestacionais encontram-se, por outro 
lado, diretamente ligadas à sua relevância econômica e dependência da 
disponibilidade de recursos, razão pela qual já se fez referência, no item 
precedente, a que, no âmbito da aplicação de recursos públicos, se advoga a 
necessidade de uma tomada de decisão por parte dos órgãos políticos 
legitimados para tanto, não se olvidando a intima relação destes aspectos com 
a problemática das tarefas impostas ao Estado e a dotação orçamentária para 
tanto. (SARLET, 2012, p. 137).  

 

Observemos um exemplo de Direito Social, moradia, o Governo Federal criou 

um programa para o subsídio na construção de moradias populares, a fim de garantir 

moradia própria para as famílias brasileiras, denominado de Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV). O programa criado em 2009 ajuda famílias de baixa renda, 

facilitando o acesso à aquisição de um imóvel. 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Regional; a Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (Cbic) e Associação Brasileira de Incorporadoras 

Imobiliárias (Abrainc) no período de maio de 2009 a dezembro de 2018 foi investida 

pelo Orçamento Geral da União R$110 bilhões de reais, todavia segundo o mesmo 

levantamento o déficit habitacional aumentou de 7,3 milhões para 7,8 milhões de 

pessoas no mesmo período, portanto, os gastos não foram suficientes (LIS, 2019). 
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Em síntese, Direitos Sociais não nascem de árvores, Direitos Sociais não 

avançam pelo espontaneísmo do mercado, pelo “laissez-faire”. E no Brasil não foi/é 

diferente, os Direitos Sociais são construções conjuntas da sociedade e do Estado, 

como se observa na corrente positivista ortodoxa brasileira que se manteve fiel ao 

pensamento de Augusto Comte, na qual a incorporação do povo se daria por meio de 

medidas de proteção ao trabalhador e da sua família, onde o Estado liderou o esforço 

evolutivo dos interesses sociais. A vasta legislação que culminou na Consolidação das 

Leis do Trabalho de 1943, além da criação do Instituto de Aposentadoria e Pensão 

Marítimos (IAPM), da ampliação das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP) que 

garantiam a previdência social mínima são exemplos históricos. 

A construção do estado de bem-estar social no Brasil originou-se durante o 

governo de Getúlio Vargas, o ex-presidente já elucidava qual o objetivo de um Estado 

modernizador e protagonista em seus discursos: “A finalidade do Estado é promover a 

justiça social. Mas não há justiça social sem desenvolvimento e não há 

desenvolvimento sem soberania”.  

Já em 1966 foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que 

unificou o sistema previdenciário nacional, a criação do Fundo de Assistência Rural 

(Funrural), que incluía os trabalhadores do campo na previdência, não obstante, foi 

criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que funcionava como um 

seguro-desemprego, a criação, concomitantemente, do Banco Nacional de Habitação 

(BNH). 

Nos termos de José Murilo de Carvalho sobre o regime militar: “A avaliação dos 

governos militares era [...] a expansão dos direitos sociais em momento de restrição de 

direitos civis e políticos”. A Constituição de 1988 ampliou  os direitos sociais como 

nunca antes visto.  A garantia constitucional de direito como moradia, saúde, educação 

e etc. foi um marco social na história política-social do Brasil, pois alterava a lógica de 

vassalagem entre o povo e o detentor do poder. 

Em outras palavras, os Direitos Sociais não ficariam a mercê do detentor do 

poder, a possibilidade do mandatário de oferecê-los ou não ao povo, fazendo o uso dos 

Direitos Sociais como moeda de troca entre o eleitor e o eleito, criando um curral 

eleitoral que garantiria a perpetuação de clãs familiares no poder político, 

especialmente no âmbito municipal. 

Portanto, a ideia revolucionária constitucional consiste na obrigação do Estado, 

não do detentor do poder a oferta dos serviços sociais assegurados na Constitu ição, 



93 

 

tenta-se ultrapassar o ideal paternalista/populista para um modelo de dever 

constitucional estatal independente de personalidades carismáticas. 

Acontece que o Estado possui limites orçamentários, limites estes oriundos da 

Lei Orçamentária, do Regime Fiscal e da própria capacidade arrecadatória estatal, a 

inobservância desses limites por parte do Estado gerará nocividades como a 

hiperinflação, que gera uma diminuição da capacidade financeira das pessoas do povo 

– fato este que o Brasil está familiarizado. 

Partindo do pressuposto que Direitos Sociais são onerosos para as finanças 

públicas e que o orçamento estatal é finito, temos uma problemática: sem investimento 

corrente elevado não há melhoria social, como controlar os gastos e trazer efetividade 

concreta dos Direitos Sociais? 

O impasse nacional intensificou-se com a Emenda Constitucional nº 95, que 

prevê o congelamento das despesas primárias do orçamento público, limitadas à 

variação da inflação, medida pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), ou seja, não haverá crescimento real das despesas primárias. 

A despesa primária é dividida em dois grandes blocos: i. Despesas por custeio e 

ii. Despesas com investimentos. Como há uma dificuldade de cortar despesas com 

serviços públicos (custeio), tendo em vista sua obrigatoriedade normativa, o corte 

realizar-se-á sobre os investimentos, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional 

(BRASIL, 2020) o investimento estatal desabou desde o ano de 2018, estamos vivendo 

o menor nível de investimento público da história. 

Há certa legitimidade para a Emenda Constitucional nº 95, a situação fiscal é 

catastrófica, a maior parte da renda do Estado brasileiro está a serviço da dívida e do 

pagamento do funcionalismo público e das aposentadorias. Acontece que o limite de 

gastos serviu unicamente para “estrangular e sucatear setores públicos, 

desmoralizando-os e preparando-os para a privatização. “O Brasil estará impedido de 

crescer além de taxas vegetativas enquanto vigorar essa reforma inconstitucional que 

na prática revoga a constituição de 1988” (GOMES, 2020, p. 168). 

Em consequência, o Brasil despencou nos dados socioeconômicos: taxa de 

desemprego elevada (12%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2020), as desigualdades sociais se acirraram e o IDH (OLIVEIRA, 

2019) ruiu. Como não bastasse essa invenção tupiniquim para resolver os gastos 

públicos, vive-se, atualmente, em uma circunstância de pandemia do SARS-CoV-2 

("coronavírus"), causador da doença COVID-19. 



94 

 

Com o intuito de evitar a disseminação do patógeno, o isolamento social se fez 

necessário, por consequência o pouco consumo existente e a produção caíram, por 

lógica as receitas tributárias arruinaram-se. Outrossim, as despesas aumentaram, a 

criação de mecanismos para manter a economia aquecida como o auxílio emergencial, 

a liberação de saques ao FGTS, o aumento de crédito para empréstimos para empresas,  

o aumento dos gastos na construção de hospitais e a contratação de servidores da saúde 

para contornar os danos humanos  e econômicos forçaram o teto de gastos ao limite. 

Em síntese, o Estado brasileiro está em situação complicadíssima, receita 

depreciada, gastos elevadíssimos e sem previsão de retorno para as atividades 

econômicas. Os Direitos Sociais são marginalizados nessas circunstâncias, não há 

investimento, não há avanço coletivo. O Estado não consegue nem mesmo manter os 

avanços conquistados nos últimos anos, não há verba para a sua manutenção, o 

maquinário estatal está indisponível, não existem reservas monetárias suficientes  para 

atender todas as necessidades sociais, exigindo o ingresso da população na tutela 

jurisdicional do Estado para garantir seus direitos constitucionais. 

O entendimento jurídico atual consiste na ideia de que a mera inexistência ou 

carência orçamentária não reduz o dever obrigacional do Estado de efetivar um direito, 

ou seja, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob escusos de 

limitações orçamentárias. 

Temos um novo embaraço: a sociedade exige melhorias, o Estado não possui as 

reservas para investir nos aperfeiçoamentos sociais e a justiça exige do Estado o 

impossível dado às circunstâncias financeiras. 

De acordo com a Conselheira do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde 

(CESBES), a Dra. Grazielle David, é: 

 

Nítida e urgente a necessidade de rever as regras fiscais. Para isso, é essencial 
que sejam consideradas duas premissas: 1. A política fiscal é uma política 
pública como todas as outras, assim, a participação social deve ser garantida 
tanto na sua elaboração quanto no seu monitoramento; 2. A política fiscal está 
sujeita às normas do Pacto Internacional dos Direitos Humanos, Econômicos, 
Sociais, Culturais e Ambientais, e não o contrário, como vem ocorrendo hoje. 
Assim, devem existir mecanismos na política fiscal para que ela seja 
reordenada sempre que ocorrerem riscos à não garantia dos direitos no 
orçamento (DAVID, 2018). 

 

E acrescentamos: a urgência de alteração nesse dogmatismo fiscal avolumou-se 

com a pandemia. Roberto Mangabeira Unger assinalou, corretamente, que “o 

fiscalismo financista, travestido de liberalismo e de ortodoxia econômica, apostou na 



95 

 

retração do Estado e na busca da confiança financeira”, acreditando que “a obediência 

traria o investimento e que nosso país cresceria com o dinheiro dos outros” (UNGER, 

2020, p. 25), o que de fato não ocorreu, a obediência servil tem como objetivo único a 

garantia do pagamento das infinitas e opacas dívidas do Estado em profundo 

detrimento dos investimentos estatais, destarte dos Direitos Sociais. 

A Emenda Constitucional nº 95 é contrária a própria Constituição, pois 

estrangula a capacidade constitucional do Estado de prover os Direitos Sociais, criou-

se uma tergiversação para que o Estado não tenha a obrigação de ofertar e avançar os 

Direitos Sociais, com a evasiva de que a própria Constituição pela emenda citada 

impossibilitaria os gastos públicos na busca da redução das desigualdades e a 

construção de um mínimo existencial, todavia outros defendem que como os direitos 

sociais estão inerentemente ligados à disponibilidade orçamentária estatal, às 

circunstâncias práticas não há que de se falar em inconstitucionalidade da Emenda. 

 

5 O CONFLITO: DIREITO VS ECONOMIA COMO PLANO DE FUNDO AO 

DEBATE DA E.C. Nº 95 

 

O termo economia vem do grego e pode ser entendida como “aquele que  

administra um lar”. Portanto “economia é o estudo de como a sociedade administra 

seus recursos escassos” (MANKIW, 2005, p. 673), não obstante é matéria social, de 

cunho coletivo e “ao contrário das ciências exatas, a economia não é desligada a 

concepção do mundo do investigado, cujos interesses e valores interferem, 

conscientemente ou não, em seu trabalho” (SANDRONI, 1999, p. 189). 

O Direito consiste em um conjunto amplo de ciências jurídicas e sociais, que 

tem como objeto de estudo as normas, “aquilo que é consagrado pela Justiça. Utiliza-

se o termo tanto para significar o ordenamento vigente, como a possibilidade 

concedida pelo ordenamento de agir e fazer valer uma situação” (FERRAZ JÚNIOR, 

2013, p 30). Em síntese, temos duas ciências puramente sociais, que estão banhadas 

em valores individuais, culturais e morais. 

A relação entre a Ciência Econômica e a Ciência do Direito como fenômenos 

sociais complexos está na forma como a sociedade é organizada. Concepção na qual o 

Direito serve como instrumento de intervenção para regular as atividades sociais sob 

uma noção social democrata (viés constitucional) para evitar excessos da prática real, 
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onde a norma é um parâmetro ideal que deve ser seguido para promover avanços 

econômicos para todos. 

Como ciências sociais, os arranjos interdisciplinares não são sempre pacíficos, 

pois seus observadores argutos são imbuídos de valores ideológicos, políticos. Por 

conseguinte, as normas produzidas pelo poder constituinte e as decisões jurídicas são 

questionadas pelo prisma econômico, assim como os atos econômicos perpassam por 

uma apuração legal. 

A conjuntura da Emenda Constitucional número 95 não foi dispare. A emenda 

trouxe consequências práticas para a atividade estatal, especialmente quanto à 

efetivação dos investimentos em áreas sociais, colocando doutrinas econômicas e 

jurídicas em contraposição. 

A primeira questão refere-se ao tamanho do gasto público estatal: aqueles 

favoráveis defendem a insustentabilidade do crescimento dos gastos estatais, uma vez 

que, as despesas crescerem a taxas superiores ao crescimento do PIB (Produto Interno 

Bruto), portanto, seguraria a dívida pública e traria sustentabilidade fiscal ao Estado. 

Aos contrários dizem que a constatação prática da EC é operar perante as contas de 

investimentos, saúde, educação e etc, mas não atinge o núcleo duro dos gastos do 

governo: as dívidas públicas, seus juros e amortizações, portanto, o congelamento 

inicia de um falso diagnóstico. 

A segunda questão é o investimento em áreas sensíveis: aqueles que defendem 

a EC dizem que os investimentos estão depreciados por conta das circunstâncias 

econômicas nacionais e internacionais e que com a redução dos gastos públicos, atrair-

se-ia investimentos estrangeiros na área econômica, permitindo uma flexibilidade ao 

Estado em investir em áreas sócias. Os contrários defendem a ideia que os ritmos de 

algumas despesas obrigatórias tendem a crescer, como a previdência social (tendo em 

vista as mudanças demográficas e o natural envelhecimento da população brasileira), 

portanto estrangula outras áreas como saúde e educação para compor os gastos com a 

previdência, não obstante, a regra não é variável conforme a realidade empírica, pois 

não observa correções com base no crescimento do PIB, necessidades atípicas para 

áreas sociais e etc. 

No âmbito do Direito se tem o questionamento da legalidade da Emenda 95, no 

que se refere à sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade no âmbito da Carta 

Magna de 1988. Tendo em vista o esvaziamento da capacidade prática do Estado de 

investir, todavia sem esvaziamento do núcleo essencial de nenhum direito 



97 

 

fundamental. Ou seja, a E.C. 95 não retira literalmente nenhum direito das pessoas do 

povo, todavia dificulta sua aplicabilidade no plano real. 

Nos termos do parecer do Ministério Público (N.º 513/2018 – SFCONST/PGR): 

 

As normas impugnadas não são vocacionadas a abolir ou reduzir em excesso 
o regime de proteção dos direitos fundamentais. Isso porque mantêm como 
parâmetro para a fixação dos gastos futuros o total de despesas efetivadas no 
exercício de 2017 e garantem a correção de acordo com o IPCA. Além disso, 
fixam os pisos dos gastos com saúde e educação. Assim, o que se veda é o 
aumento das despesas primárias, mas não a gestão do orça - mento e a 
destinação de verbas públicas à promoção dos direitos sociais. Caberá ao 
Executivo, respeitado o teto dos gastos públicos, alocar as receitas aos serviços 
públicos de saúde e de educação. 
Na realidade, o regime de contenção de gastos públicos objetiva preservar o 
funcionamento do Estado, impedindo o crescimento desenfreado das 
despesas primárias, que poderia, a longo prazo, inviabilizar o desempenho das 
atividades públicas. Deve-se considerar que o congelamento do teto dos gastos 
públicos por 20 exercícios financeiros insere-se no contexto de austeridade 
fiscal com vistas à superação da crise financeira e à concretização do 
reequilíbrio orçamentário (BRASIL, 2018). 

 

Em alternativa, partidos políticos e outros representantes da sociedade civil 

encharcaram o Pretório Excelso com inúmeras Ações Diretas de 

Inconstitucionalidades contra a Emenda Constitucional nº 95/2016. Defendendo que 

o Novo Regime Fiscal instituiu um arrocho fiscal impraticável e feriu/restringiu a 

autonomia administrativa financeira das outras funções estatais De acordo com a ADI 

5.633 de autoria das entidades da magistratura ANAMATRA, AJUFE e AMB, o novo 

regime fiscal está limitando e restringindo a autonomia administrativa e financeira do 

Poder Judiciário de participar da elaboração do seu próprio orçamento, (a) seja porque 

o Novo Regime Fiscal já impôs limitações — que somente a “realidade orçamentária” 

poderia impor — sem a participação do Poder Judiciário pelo período de 20 anos, (b) 

seja porque atribuiu com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo a possibilidade de 

promover a revisão das limitações, após o 10º ano de vigência do Novo Regime Fiscal, 

uma vez mais sem a participação do Poder Judiciário. 

A inconstitucionalidade da emenda que estabelece limites de gastos por 20 anos 

decorreria da lógica da Constituição de defender sempre os direitos fundamentais e 

sociais. A responsabilidade fiscal só poderia ser considerada, na nossa Constituição, se 

equilibrada com responsabilidade social. E nesse caso se privilegiou a responsabilidade 

fiscal, esquecendo-se da responsabilidade social por inteiro. 

Por outro lado, alguns economistas como o ex-Ministro da Fazenda, Antônio 

Delfim Neto, advogam que a Emenda Constitucional representa um “sinal de uma 
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antecipação de esperança da sociedade” (DELFIM NETO, 2016) e alertava que se não 

fosse a aprovação da Emenda Constitucional a sociedade brasileira pagaria um preço 

ainda pior, dado o quadro de deterioração que as finanças públicas enfrentariam. Na 

mesma esteira, o economista Ricardo Amorim afirmou que aprovar uma reforma desta 

natureza era fundamental para impor limites aos gastos estatais em parâmetros 

racionais, não ficando à mercê da logística adotada por aquele que exerce o poder 

(CATVE, 2016). 

Em outras palavras, a PEC era fundamental para constituir um realismo ao 

orçamento federal para equilibrar as receitas e despesas, ele afirmou ainda que a LDO 

e a LOA superestimaram as receitas e aumentaram as receitas, reiteradamente. 

Outrossim, o Ex-Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos 

Lisboa, a PEC não seria capaz de tirar o Brasil da profunda recessão econômica, todavia 

era um indispensável ponto de partida, rumo ao equilíbrio das contas públicas 

nacionais. 

Em síntese, o crescimento do gasto público é insustentável, de acordo com o 

levantamento realizado pelo Jornal Globo, “desde 1991 as despesas do governo 

crescem a taxas superiores à média do PIB e em 2014, as contas do governo passaram 

a registrar rombos recordes” (ALVARENGA; LAPORTA, 2016). Não obstante, o teto 

seria essencial para a recuperação econômica, pois demonstraria aos investidores 

internacionais e nacionais que o Estado está disposto a solucionar os riscos de 

solvência do governo, reduzindo o déficit primário e reduzindo o apetite por maiores 

riscos e inclinando a curva de juros negativamente.  

Por outro lado, os economistas que são contrários à Emenda Constitucional, 

afirmam que há um falso diagnóstico do problema fiscal, pois o crescimento 

desenfreado do déficit público está vinculado aos gastos com juros e rolagem da dívida 

pública, as opacas renúncias fiscais e a política de acúmulo de ativos com remuneração 

baixa. Outro ponto de debate é que a Emenda Constitucional não considera mudanças 

demográficas e possíveis crescimentos do PIB, colocando em risco, no longo prazo, 

políticas sociais, ou seja, a duração do teto é muito longa e não apresenta 

flexibilizações.  

Do mesmo modo que para alguns políticos e economistas, com a Emenda 

Constitucional do teto dos gastos instituiu-se um projeto de Estado Mínimo não 

referendado nas urnas, ou seja, a E.C. reduzirá a participação do Estado, mas não 

encontra guarida democrática, uma vez que, não foi referendado pelo voto popular e o 
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então Presidente Michel Temer não foi eleito para o cargo de Presidente da República, 

mas empossado após um processo de impeachment controverso.  

Como visto anteriormente, alguns economistas defendem a Emenda como meio 

para retomada do crescimento econômico, todavia outras afirmam que o Teto de 

Gastos irá dificultar e tornará mais lenta o desenvolvimento econômico, pois não 

haveria estímulos à economia, pois haveria um estrangulamento dos investimentos 

públicos. 

Sobressai a ideia que nenhum outro país aplicou tal modelo, portanto, não há 

experiência prática do Teto de Gastos vinculado à inflação, como não há referências 

internacionais, existem incertezas quanto aos efeitos dessa medida na economia e até 

mesmo sua viabilidade. Vale ressaltar que na União Europeia, o limite para os gastos 

públicos é associado à taxa de crescimento de longo prazo do PIB. E ainda, existem 

alternativas melhores e menos danosas, como realizar uma reforma tributária e 

aumentar a carga de impostos cobrados aos mais ricos, como a tributação de lucros e 

dividendos distribuídos aos acionistas e o aumento da taxa sobre heranças, no Brasil a 

taxa varia de 3% à 8% enquanto países como EUA, a taxa é de 40%, na Alemanha é de 

30%, no Chile é de 25%, Japão é 55%. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Após a leitura do presente artigo, a controvérsia em torno da Emenda 

Constitucional n. 95 há de permanecer. Todavia, isso é algo normal, em virtude dos 

naturais pontos de vista dissonantes, como também pelo ineditismo da emenda, uma 

vez que nenhum país aprovou uma indexação do crescimento dos gastos públicos pela 

variação da inflação. 

Mas, a Constituição Federal após a promulgação da Emenda 95 reverteu, em 

parte, o seu caráter comunitarista, uma vez que, o ajuste das contas públicas em meio 

a severa crise econômica que o Brasil vive se deu sobre todos os gastos orçamentários 

do governo, seja ele verba de custeio ou de investimento, deixando os gastos com a 

Previdência Social (também objeto de ajuste de gastos em 2019 por meio da Emenda 

Constitucional n. 103) e os títulos da dívida pública de fora. 

Ademais, pelo IPCA ser o índice utilizado para o limite do aumento dos gastos 

governamentais, a perspectiva da redução do crescimento dos gastos perdurar em um 

curto prazo aumenta, uma vez que as metas de inflação previstas para até 2023 vão 
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diminuir progressivamente (dos atuais 4% em 2020 para cerca de 3,25% em 2023), 

(CMN..., 2020) embora tais metas possam não ser alcançadas. 

Uma solução inventiva para a questão nacional de equilíbrio das contas públicas 

e, ao mesmo tempo, que mantenha o caráter social da CR/88 pode ser a adotada pelo 

Estado do Ceará, que, embora tenha estabelecido um “teto de gastos”, o fez por um 

período menor (10 anos), sua evolução se dá pelo crescimento da Receita Corrente 

Líquida do Estado (RCL) e abarca apenas verbas de custeio, deixando gastos como 

saúde, educação e investimento em obras de fora do limite estadual.4 
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RESUMO 

 

O presente artigo visa demonstrar as distinções dos sistemas processuais penais, que 

se apresentam em três formas: o acusatório, o inquisitório e o misto e, a sua verdade 

na contemporaneidade. De início, serão discorridos todos os sistemas conforme 

postula a doutrina, seguindo da conceituação dos sistemas processuais penais 

existentes, bem como a contextualização histórica de sua criação. Por fim, adentra-se 

no princípio da verdade real que busca apurar os fatos que melhor se relacionam com 

o ocorrido. Nesta parte, é possível verificar o posicionamento da justiça que tem em 

mãos, a liberdade processual na figura do magistrado. Diante disso, buscou-se 

compreender todo o processo constitutivo dos sistemas processuais penais no Brasil 

para que possa corroborar com um Estado Democrático de Direito, em que prima pela 

verdade absoluta dos fatos. Assim, com o intuito de investigar tal temática, utilizou-se 

da pesquisa bibliográfica e como resultado foi possível verificar a importância do 

processo penal como garantia dos direitos dos cidadãos. 

 

Palavras-chave: Sistemas Processuais Penais. Princípio da Verdade Real.  
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ABSTRACT 

 

This article aims to demonstrate the distinctions of criminal procedural systems, which 

come in three forms: the accusatory, the inquisitorial and the mixed, and its truth in 

contemporary times. At first, all systems will be discussed as the doctrine postulates, 

followed by the conceptualization of existing criminal procedural systems, as well as 

the historical context of their creation. Finally, we enter into the principle of real truth 

that seeks to ascertain the facts that best relate to what happened. In this part, it is 

possible to verify the position of the justice in hand, the procedural freedom in the 

figure of the magistrate. Therefore, we sought to understand the entire constitutive 

process of criminal procedural systems in Brazil so that it can corroborate with a 

Democratic State of Law, in which it strives for the absolute truth of the facts. Thus, in 

order to investigate this theme, bibliographic research was used and, as a result, it was 

possible to verify the importance of criminal proceedings as a guarantee of citizens' 

rights. 

 

Keywords: Criminal Procedural Systems. Principle of Real Truth. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema processual de um Estado surge de acordo com o contexto político-

social, e no caso do Brasil, este está intrinsecamente atrelado ao Estado Democrático 

de Direito. Diante disso, este artigo tem como objetivo verificar os conceitos e 

distinções entre os sistemas processuais penais existentes, bem como a 

contextualização histórica de sua criação. Dessa forma, imperiosos e faz conceituarmos 

o processo penal, em primeiro lugar, trazendo as discussões sobre os principais 

sistemas processuais penais, que abarcam o sistema acusatório, o inquisitório e o 

misto. A pergunta que buscou-se responder é como se encontra o sistema processual 

penal na contemporaneidade. Para responder esse questionamento, utilizou-se como 

metodologia a pesquisa bibliográfica. Assim, este artigo está estruturado com base na 

definição e distinção dos tipos de sistemas processuais penais. Para a realização deste 

estudo, este trabalho encontra-se dividido em dois capítulos. No primeiro será descrito 

sobre os sistemas processuais penais; bem como a sua análise individual e a sua 
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existência no cenário brasileiro. Já o segundo e o último capítulo, surge para discorrer 

sobre o princípio da verdade real do processo que surge como um norte aos juristas 

quanto a aplicabilidade da pena e da apuração dos fatos. 

 

2 OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS 

 

Capez (2018) conceitua o Processo Penal como “o conjunto de   princípios e 

normas que disciplinam a composição das lides penais, por meio da aplicação do 

Direito Penal objetivo” (CAPEZ, 2018, p.45), ou seja, é um conjunto de normas e 

princípios que regem a aplicação do direito material.  

Por outro lado, Lopes Jr (2018) corrobora com o entendimento de Goldschmidt 

(1935), sobre o processo penal, a partir da ótica constitucional. Nesse passo, segundo 

Lopes Jr. (2018), o processo penal é um instrumento de efetivação das garantias 

constitucionais, isso porque, a partir do disposto em nossa Constituição que preza pelo 

Estado Democrático de Direito, o poder estatal de punição deve ser legitimado e 

justificado, o que só se faz com o devido processo legal, garantidor dos direitos 

constituído sem nossa Carta Magna.  

A corroborar o exposto acima, Prado (2014) afirma que o processo será 

adequado constitucionalmente “no momento em que viabilizar o conhecimento da 

infração e sua autoria por meio de um sistema lógico e jurídico capaz de apoiar a 

decisão em um determinado contexto de verdade” (PRADO, 2014, p. 19). Nesse 

sentido, o autor apresenta o processo penal como fundamento de uma decisão, capaz 

de legitimá-la. Além disso, Marcão (2018) compreende “o processo sob a mesma 

diretriz instrumental. Ele afirma que o processo penal se configura como instrumento 

democrático do Estado com o fim de responder à pretensão punitiva e fazer justiça” 

(MARCÃO, 2018, p. 58).  

Perante o exposto, Capez (2018, p.2) ainda conclui: “A jurisdição só pode atuar 

e resolver o conflito por meio do processo, que funciona, assim, como garantia de sua 

legítima atuação, isto é, como instrumento imprescindível ao seu exercício”, 

entendimento que coaduna com os anteriormente apresentados.  

Partindo da concepção do processo penal como instrumento de garantias 

constitucional e como meio de legitimação de uma prestação jurisdicional do Estado, 

imprescindível discutirmos os sistemas processuais penais, ou seja, quais as formas 

existentes de construção e formulação desse processo.   
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Lopes Jr. (2018) alerta que o que distingue de maneira fundante, os sistemas 

processuais penais é a posição que o juiz ocupa no processo penal. Isso porque, em 

consonância ao entendimento de Ferrajoli (2002), o autor Prado (1999) afirma que é 

“a atuação dos juízes, de forma representativa, na busca da verdade substancial nas 

decisões judiciais, atuando de modo independente e em sujeição à lei válida, ou seja, 

constitucional, que irá legitimar a atividade jurisdicional” (PRADO, 1999, pp. 38-39).  

Em razão da separação de funções do Estado entre Legislativo, Executivo e 

Judiciário, cada uma dessas funções atua autonomamente, embora devam agir em 

harmonia umas com as outras, garantindo o Estado Democrático de Direito (DIAS, 

2010, pp. 8-9), fala-se em sujeição à lei válida, pois ressalta-se aqui o respeito à 

Constituição, essencial para a manutenção do sistema democrático. 

Seguindo esse raciocínio, importante pontuar que o judiciário se figura como 

um aplicador da lei construída e formulada pelo Legislativo - representantes 

democraticamente eleitos pelo povo -, logo, por esse motivo, os juízes, ao exercerem 

sua função de julgar, estão agindo representando o interesse da coletividade. Além 

disso, a legitimidade dos juízes “ainda se funda no próprio texto constitucional, 

legitimando-se de maneira indireta ao sistema de opção política” (SILVA, 2010, p. 32). 

Essa tese ganha força quando levado em consideração o posicionamento do 

jurista Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (1989), que chegou à  conclusão que a lide, 

em nenhuma de suas formas, serviria para conceituar o conteúdo do Processo Penal, 

pois isto não seria adequado à natureza do processo penal: os juízes devem agir 

representando os interesses da coletividade - dentro daquilo que lhes foi atribuído por 

força de lei - e não tentar resolver, como pode ocorrer no Processo Civil, um mero 

‘‘litígio entre as partes’’.  

Ademais, apesar de a discussão acerca da busca da verdade ser o tema do 

próximo capítulo, é oportuno adiantar que a busca pela verdade substancial (ou real) 

é o que, em tese, move o processo penal. Busca-se conhecer o ocorrido, o conflito, a 

verdade sobre o caso concreto, o que permitirá o pronunciamento final do julgador 

(NUCCI, 2019). Portanto, conclui-se que a atuação do magistrado é um dos pontos 

mais relevantes a serem observados ao se tratar de processo penal e, 

consequentemente, de qual sistema processual penal adotar.  Diante de todo o exposto, 

passa-se à análise dos principais sistemas processuais penais existentes. 
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2.1 O Sistema Acusatório 

 

No tocante aos Sistemas Processuais Penais, existem, basicamente, três 

sistemas: o sistema acusatório, o inquisitório e o sistema processual misto.   

O primeiro, tem como base fundante a observância do princípio acusatório, o 

qual “possui como núcleo essencial a separação das funções de acusar, julgar e 

defender” (SILVA, 2010, p. 70). Dessa forma, ao juiz resta a incumbência única a 

exclusiva de julgar, de forma imparcial, o caso concreto, proferindo uma sentença e 

entregando a prestação jurisdicional do Estado.   

Desse modo, segundo Prado:  

 
[...] a real acusatoriedade depende da imparcialidade do julgador, que não se 
apresenta meramente por se lhe    negar, sem qualquer razão, a possibilidade 
de também acusar, mas principalmente, por admitir que a sua tarefa mais 
importante, decidir a causa, é fruto de uma consciente e meditada opção entre 
duas alternativas, em relação às quais manteve-se, durante todo o tempo, 
equidistante. (PRADO, 1999, p. 116).  

 
É de responsabilidade de outro órgão estatal ou de particular distinto, 

independente do judiciário, o direito de acusar. Segundo as lições de Geraldo Prado 

(1999, p. 118-119), “a acusação integra o direito de ação (direito público subjetivo de se 

exigir do Estado uma prestação jurisdicional). A acusação construirá as bases para o 

objeto da demanda e a defesa se restringirá a ela”.  

Logo, em vista do julgador figurar como um terceiro imparcial, inerte à iniciativa 

das partes, considera-se, nesse sistema, necessário que as partes tenham maiores 

responsabilidades e atuação no processo penal. Por essa razão, a iniciativa probatória 

deve ser das partes, cabendo a elas agir ativamente no processo, sob igualdade de 

oportunidades, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

garantidos constitucionalmente (LOPES JR., 2019, pp. 177-178). 

Além disso, o procedimento, predominantemente, se dá de forma oral, diferente 

do sistema inquisitório (LOPES JR, 2018, pp. 175-179), obtendo-se assim uma 

concentração dos atos processuais, o que traz um julgamento mais justo. Isso porque 

os debates e a instrução probatória não se perdem no tempo e o juiz irá fundamentar 

sua sentença sobre aquilo que teve contato direto, de forma que há um controle maior 

das partes sobre o convencimento do juiz (PRADO, 1999, p. 140-141).  

O processo no sistema acusatório, segundo o estudioso Marcão (2018) também 

é norteado pelo princípio da publicidade, ou seja, o processo e todos os seus atos são 
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públicos, inclusive no que tange aos processos em segredo de justiça. Em qualquer 

hipótese, ambas as partes têm acesso à integralidade do processo, o que os permite o 

exercício da garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório. 

A doutrina ainda afirma que a publicidade possui dois aspectos: o primeiro, no 

que tange à “necessidade de participação do público na gestão da coisa pública”, como 

pontua Prado (1999, p. 141), enquanto “o segundo traz uma ótica acerca da ideia de dar 

ciência e satisfação à população sobre a forma pela qual os agentes do Estado exercem 

suas funções” 

Outro ponto que difere o sistema acusatório dos demais, é o fato que este só tem 

início com o oferecimento da acusação (PACCELI, 2019), ou seja, com a provocação do 

juiz, responsável pelo julgamento, a proceder a averiguação do delito e de seu autor. 

Aqui, percebe-se que o acusador não possui o direito de punir, mas apenas e 

unicamente de acusar. Com a separação de funções, o acusador postula “pela efetivação 

do poder de punir, que é exclusivo do juiz” (LOPES JR., 2018, p. 160).  

Outra distinção essencial, perceptível pelo pressuposto de que as partes 

(acusação e defesa) devem ser ativas, é que, no sistema acusatório, o acusa do é um 

sujeito de direitos. No processo penal, ele tem direitos e garantias que devem ser 

respeitados a fim de se legitimar o pronunciamento final do juiz e frear as 

arbitrariedades estatais, bem como possível imparcialidade do julgador (LOPES JR., 

2018).  

Conforme ressalta Marcão (2018), o sistema acusatório determina que o 

processo seja regido com base em princípios constitucionalmente previstos:  

 
(O processo) tem seu desenvolvimento delineado, dentre outros, pelos 
princípios da dignidade da pessoa   humana; legalidade; oficialidade; juiz 
natural; devido processo legal; publicidade; igualdade processual; iniciativa 
das partes; ampla defesa; contraditório; verdade real; presunção de inocência; 
imparcialidade do juiz e fundamentação das decisões judiciais. (MARCÃO, 
2018, p. 88)  

 
Nesse ínterim, um princípio que merece relevância é o da presunção de 

inocência. Para tanto, Prado (2014) explica que o processo penal tem como objetivo 

final, o alcance da certeza, seja ela para absolver o acusado, seja para condená-lo. Por 

essa razão, o processo deve ser iniciado pelo estado de incerteza. O princípio da 

presunção de inocência vem para “fundar o estado original de  incerteza que marcará a 

persecução penal, da notícia crime ao momento imediatamente anterior ao trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória” (PRADO, 2014, p. 17).  
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Nesse sentido, Coutinho (1989), centrou-se na discussão da lide, sugerindo a 

expressão Caso Penal como uma situação de dúvida e incerteza, decorrente da prática 

do crime e quanto à aplicação da pena.  Dessa forma, há de se considerar, ainda, a 

máxima de Ferrajoli (2002, p.25) de que: “não há pena sem processo”. Já no Sistema 

Acusatório, o processo é um instrumento de garantia dos direitos constitucionais. Ele 

legitima o poder de punir outorgado ao Estado-juiz. Logo, o devido processo legal é 

imprescindível para a atribuição de uma pena. Essa pena se configura pelo alcance de 

uma certeza (meta do processo penal). 

Nesse diapasão, se o objetivo é alcançar uma certeza, considera-se, a princípio, 

a existência de uma incerteza, que só é possível com a aplicação do princípio da 

presunção de inocência, indispensável à existência do sistema acusatório. Portanto, só 

há pena se houver, no início, a presunção de inocência. Essa constatação demonstra a 

necessidade do processo e do respeito às características do sistema acusatório para a 

formulação e legitimação da sentença judicial. 

 

2.2 O Sistema Inquisitório 

 

Por outro lado, tem-se o sistema inquisitorial. Nele, não há a separação de 

funções entre o acusador e o julgador. O juiz figura-se como inquisidor, abandonando 

sua imparcialidade e atuando, desde o início, também como acusador. Situação que 

acarreta “no monopólio do actum trium personarum (sistema que demanda a 

existência de três sujeitos acusador, acusado e julgador)” (MARCÃO, 2018, p.87). 

Sobre o tema, esclarece Lopes Jr. (2018): 

 
É da essência do sistema inquisitório a aglutinação de funções na mão do juiz 
e atribuição de poderes instrutórios ao julgador, senhor soberano do processo. 
Portanto, não há uma estrutura dialética e tampouco contraditória. Não existe 
imparcialidade, pois uma mesma pessoa (juiz-ator) busca a prova (iniciativa e 
gestão) e decide a partir da prova que ela mesma produziu (LOPES JR., 2018, 
p. 42). 

 
Por esse motivo, o processo se inicia com a notícia crime, e não com o 

oferecimento da denúncia, pois o juiz participa de todos os atos de investigação, 

acusação e julgamento (PACCELI, 2018).  

Nesse contexto, segundo Lopes Jr. (2018, p.181) o acusado passa de um sujeito 

de direitos para um objeto da investigação e a ele não cabe nenhum direito ou garantia. 

Insta salientar que foi com o sistema inquisitório que se criou a denominação “réu”, 
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que se origina de “rés”, ou seja, “coisa”. Por essa razão, o réu não tem acesso a todos os 

atos do processo, que, por sua vez, diferente do que ocorre no sistema acusatório, 

tramita de forma sigilosa e preponderantemente escrito (LOPES JR., 2018, p. 182).   

Já Ferrajoli (2002, p. 434) distingue o modelo processual “garantista ou cognitivo, 

adotado pelo sistema processual acusatório, e o modelo substancialista ou   

decisionista, adotado pelo sistema inquisitório”. O primeiro, busca pela verdade 

processual, enquanto o segundo busca a verdade substancial, real, uma verdade mais 

abrangente e que, por vezes, fundado em valorações.  

Dessa forma, o autor disserta:  

 
Por isso o esquema decisionista costuma ser solidário com o método 
inquisitório (ainda que não necessariamente esteja excluído dos sistemas 
acusatórios):com base nele,defato,é    natural que o órgão judicante seja órgão 
ativo na busca da verdade substancial, informada por critérios essencialmente 
discricionários; a atividade instrutória pode ser secreta, interessando a 
decisão justa mais que sua controlabilidade; o papel da defesa resulta 
irrelevante ou,pior,é visto  como um obstáculo ao bom andamento do  juízo; o 
objeto privilegiado do processo não é o fato-crime, mas a personalidade 
criminosa do réu (FERRAJOLI, 2002, p. 435). 

 
Ainda, segundo Ferrajoli (2002, p. 540), postula que o processo inquisitório se 

caracteriza por uma relação entre inquisidor e inquirido, em que o primeiro é sujeito 

ativo e o segundo objeto passivo. Não há um terceiro sujeito, como ocorre no sistema 

acusatório. 

No que tange à matéria probatória, há uma preponderância da confissão sob outras 

provas, haja vista que, nesse sistema, ela basta para embasar uma condenação. Dessa 

forma, por vezes, “eram autorizadas torturas no momento do interrogatório, a fim de 

se obter a confissão” (CAPEZ, 2018, p. 85).  

Diferente do sistema acusatório, em que da sentença cabe recurso para 

instâncias superiores e há, de fato, o trânsito em julgado, no sistema inquisitório essa 

característica não perdura. “As sentenças não transitam em julgado e, 

consequentemente, podem ser revistas a qualquer tempo, reabrindo o caso” (LOPES 

JR, 2018, p. 181).  

Ferrajoli (2002), ao diferenciar os sistemas processuais acusatório e inquisitório:  

 
Justamente, pode-se chamar acusatório todo sistema processual que tem o 
juiz como um sujeito passivo rigidamente separado das partes e o julgamento 
como um debate paritário, iniciado pela acusação, à qual compete o ônus da 
prova, desenvolvida com a defesa mediante um contraditório público e oral e 
solucionado pelo juiz, com base em sua livre convicção. Inversamente, 
chamarei inquisitório todo sistema processual em que o juiz procede de ofício 
à procura, à colheita e à avaliação das provas, produzindo um julgamento após 
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uma instrução escrita e secreta, na qual são excluídos ou limitados o 
contraditório e os direitos da defesa. Está claro que aos dois modelos são 
associáveis sistemas diferentes de garantias, sejam orgânicas ou 
procedimentais: se o sistema acusatório favorece modelos de juiz popular e 
procedimentos que valorizam o contraditório como método de busca da 
verdade, o sistema inquisitório tende a privilegiar estruturas judiciárias 
burocratizadas e procedimentos fundados nos poderes instrutórios d o juiz, 
compensados talvez pelos vínculos das provas legais e pela pluralidade dos 
graus de juízo (instâncias) (FERRAJOLI, 2002, p. 452).  

 
Portanto, diante o exposto, é possível concluirmos que o sistema inquisitório 

tem como característica principal a existência do autoritarismo do Estado, em que o 

juiz, representante deste, age como acusador e julgador, concentrando funções em suas 

mãos. Além disso, insta salientar o fato de o réu possuir apenas a qualidade de objeto 

da demanda, observando-se uma patente desigualdade processual entre as partes e 

colocando o réu em uma   posição prejudicial e desfavorável. Enquanto isso, o sistema 

acusatório tem como objetivo frear o excesso de poder estatal, agindo sob a separação 

de funções entre os sujeitos processuais (acusador, acusado e julgador) e atribuindo ao 

acusado direitos e deveres, o que o qualifica como sujeito ao invés de objeto, igualando 

acusado e acusador.    

 

2.3 Sistema Misto 

 

Entretanto, surgiu como tentativa de conciliar dois sistemas processuais penais 

tão antagônicos, o sistema misto. Este é dividido em duas fases: “a instrução 

preparatória inquisitiva, com as características do sistema inquisitório; e o julgamento, 

com as características do modelo acusatório” (MARCÃO, 2018, p. 89). É um modelo 

bifásico. 

Porém, segundo Lopes Jr. (2018), nesse sistema, a acusação continua ficando a 

cargo do Estado, haja vista que, no Brasil, teoricamente, adota-se esse sistema, há um 

órgão estatal criado especialmente para cumprir tal função: o Ministério Público. Por 

conseguinte, o monopólio estatal subsiste e a imparcialidade do Estado-juiz é 

prejudicada.  

Neste modelo, a busca pela “verdade processual permanece” (MAIER, 2006, 

p.361), ainda que, de acordo com Soares, “sofra influências diretas das opções políticas 

e das subjetividades de cada sujeito processual participante do processo” (BRETAS, 

2017, p.48).   
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2.4 O Sistema Processual Penal Brasileiro 

 

Em relação, especificamente, ao sistema processual penal adotado no Brasil, 

existem três possíveis posicionamentos da doutrina. Minoritariamente, defende-se que 

nosso país adota o sistema misto, pois é dividido em duas fases: pré-processual 

(inquérito e investigação, com características do sistema inquisitivo) e a processual 

(julgamento, com características do sistema acusatório).  

Entretanto, a doutrina majoritária entende que o sistema processual penal 

brasileiro é acusatório, pois a Constituição Federal garante ao acusado diversos direitos 

e deveres (como a presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, C.F.) e, em sua 

própria redação, usa o termo “acusado” ao invés de “réu”(art.5º,LV,C.F.). 

Além disso, há o fato de que, conforme estabelecido em lei (art. 155, CPP), as 

provas produzidas em fase pré-processual não sustentam, por si só, uma condenação. 

Elas devem estar corroboradas por outras produzidas na fase acusatória, com 

observância do contraditório e da ampla defesa. Outros pontos importantes são que a 

Constituição concedeu ao Ministério Público, órgão independente e autônomo, a 

função de acusar (art. 127 e 129, C.F.) e que o inquérito policial (fase pré-processual) 

não é indispensável, conforme depreende-se da leitura do art. 39, §5º, do Código de 

Processo Penal.  

Há, ainda, parte da doutrina que compreende o sistema brasileiro como 

neoinquisitório ou acusatório formal, sob o argumento de que a fase inquisitória se 

perpetua pela fase acusatória. Entre as várias razões que sustentam esse entendimento, 

uma delas está no fato que o núcleo fundante dos sistemas processuais é a gestão da 

prova (LOPES JR, 2018), logo, se a legislação brasileira permite que o juiz, de ofício, 

produz aprovas (art.156, CPP), há uma ofensa ao princípio da imparcialidade. Ele 

perde a posição exclusiva de julgador e avoca para si responsabilidades das partes.  

Se a principal diferença entre os sistemas processuais inquisitório e acusatório é o 

acúmulo ou não de funções do julgador, o sistema brasileiro não pode ser classificado, 

de fato, como sistema acusatório ou misto, pelas razões supra apresentadas. Resta, 

portanto, uma nova classificação: o sistema neoinquisitório ou acusatório formal, 

considerando que o sistema brasileiro não se enquadra em nenhuma das três 

possibilidades clássicas, mas, apesar de possuir aparência de um sistema acusatório, 

seu núcleo fundante está contaminado pelo sistema inquisitório.  
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Em sua obra “Sistema acusatório - a conformidade constitucional das leis 

processuais penais”, Prado (1999) traz posicionamento de Afrânio Jardim, que 

“defende o entendimento de que a estrutura processual penal de hoje, no Brasil, é um 

produto inacabado” (PRADO, 1999, p. 60).  

Para a historiadora Schwarcz (2019), uma escalada de violência que ocorreu nos 

últimos anos no Brasil e criou um terreno propício para o surgimento de 

reivindicações, visando uma solução urgente e radical para a solução dos problemas da 

segurança pública no Brasil, com propostas de solução de caráter autoritário e 

imediatista, o que culminaria em soluções inadequadas que representam um padrão 

de continuidade dos padrões autoritários que tem se apresentado ao longo da história 

brasileira. 

Lopes Jr (2018) adverte diversas vezes que não cabe ao direito processual penal 

combater o crime, alertando quanto às prisões provisórias e temporárias estarem 

ganhando caráter definitivo. Solução alternativa àquela que vem sendo adotada seria 

importar para o direito  processual penal brasileiro, a fase de instrução preliminar que 

existe no Direito Processual Penal espanhol.José Boanerges Meira (2011),ressalta que 

essa fase, embora se assemelhe ao inquérito policial brasileiro, possui concentração de 

poderes na alçada do magistrado, assegurando ao acusado o direito à plena defesa ,a 

partir do conhecimento dos fatos e à possibilidade de requerer a produção de provas, 

através de três elementos básicos: caráter de  instrução e não mera investigação; 

necessidade de verificar a existência do fato e ritos sumários para casos de maior 

gravidade. O Processo Penal espanhol, portanto, possui uma técnica que evita casos 

em que inocentes são condenados e os verdadeiros criminosos permanecem em estado 

de liberdade. 

 

2.5 Histórico de Criação dos Sistemas Processuais Penais 

 

O sistema acusatório surgiu na Grécia Antiga, sendo caracterizado como pela 

participação direta do povo no exercício da acusação e até mesmo na posição de 

julgador. Segundo Maier (2006), o julgamento presente na antiga Grécia era público, 

oral e possuía garantias ao contraditório. Como relata Kai Ambos, o processo penal 

surgido no helenismo, do século IV ao século VI antes de Cristo é correspondente ao 

que seria um processo penal puro, visto que qualquer cidadão poderia formar a 

acusação diante do oficial competente. Durante o helenismo, existiam dois processos: 
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“um público -semelhante ao atual e um privado – que focava em delitos menos graves”. 

(KHALED JR., 2016, pp. 37-38). 

Para Aristóteles, a acusação popular era elementos principal do sistema judicial 

de Sólon. A tarefa de acusação gerava custos ao acusador: este era obrigado a prestar 

caução para indenizar possível acusação falsa que porventura fizesse. O acusador 

original poderia ser trocado no decorrer do processo, enquanto o acusado deveria 

defender-se ainda que eventualmente apoiado por outros cidadãos. 

Diante disso, surge um modelo de democratização absoluta do processo, na qual 

havia igualdade entre os acusados e os acusadores, assim, em consonância com este 

complexo e evoluído sistema para seu tempo, o acusado tinha direito a aguardar o 

processo em liberdade e só seria antecipadamente caso envolvido em um raro, porém, 

já existente, jogo de traição ou conspiração. Normalmente o número de juízes do 

tribunal de Atenas “variava entre 501 até 6000, praticamente uma eleição 

representativa e considerarmos a população da época, assim, havia uma sentença 

democrática” (KHALED JR., 2016, p. 38). 

Contudo, o sistema Processual Penal Ateniense, embora bastante avançado para 

o contexto da antiguidade clássica, tinha sanções que seriam atrocidades à moderna 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, desconsiderando qualquer humanidade: 

o castigo nunca era considerado do ponto de vista daquele que o sofreria. Com pesadas 

penas que podiam ir até mesmo, ao sacrifício sem justificativa além de que 

simplesmente beneficiar o todo. 

Esse sistema contava com elementos fundamentais para um sistema acusatório 

democrático: havia publicidade dos atos, a gestão da prova nas mãos das partes e até 

mesmo, a separação das funções de acusar e julgar, esta última, conforme Kerche 

(2018) ressalta, tem ficado menos clara em grandes operações contemporâneas de 

combate à corrupção. Qual seja, os gregos antigos tinham normas processuais que 

permitiam um procedimento estruturado com base em argumentação e, portanto, uma 

produção da verdade pautada no diálogo com supremacia do contraditório, em que o 

juiz não agia por iniciativa própria.  

Nesse sentido, afirma Ferrajoli (2002) em sua obra Direito e Razão:  

 
É pacífico que o processo penal da Antiguidade, tal como se configura na 
Grécia e na Roma republicana, tem uma estrutura essencialmente acusatória 
por causa do caráter predominantemente privado da acusação e da 
consequente natureza arbitral tanto do juiz como do juízo. (FERRAJOLI, 
2002, p. 453). 
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Se na Grécia Antiga vigorava o sistema processual penal acusatório, o mesmo 

aconteceu na República Romana, período em que houve grande influência helenística 

no território de Roma Antiga. Khaled Jr. chama a atenção para o que havia antes da 

influência grega no sistema processual penal em Roma, aquele que era chamado 

processo penal público da cognitio, em que com possibilidade de prova pelo julgador e 

outras atitudes que caracterizavam uma nefasta concentração de funções, no qual o 

Estado  efetuava a defesa  social, com os magistrados reunindo todas as funções 

processuais, em um sistema que  claramente não limitava o poder dos magistrados de 

esclarecer os fatos, não precisavam de provocação para agir e não existiam trâmites 

processuais determinados previamente. Khaled Júnior, denota que foi a insatisfação 

com a cognitio que fez com que esta fosse substituída pela accusatio (KHALED 

JÚNIOR, 2016, p.41), um sistema em que havia separação das funções de acusar e 

julgar, em que a acusação o era feita por representantes da comunidade que deveriam 

realizá-la de forma gratuita, conforme assinala Lopes Júnior (2019): “Tratando-se de 

delicta publica, a persecução e o exercício da ação penal eram encomendados a um 

órgão distinto do juiz,nãopertencente ao Estado,senão a um representante 

voluntário da coletividade (accusator)”. 

Ainda, ressaltando qual a origem das principais características do sistema 

acusatório que, por sua vez, decorrem, essencialmente, da separação das funções de 

acusar e julgar, afirma Ferrajoli (2002):  

 
Se, de fato, a passagem da vingança de sangue para a lei penal se completa 
quando as funções judicantes e punitivas são confiadas a um terceiro órgão e 
bem cedo público, a titularidade da acusação permanece por longo tempo nas 
mãos da parte ofendida ou do seu grupo familiar para depois transferir-se, em 
época mais tardia, à sociedade como um todo e por meio dela a todo cidadão 
singular. E precisamente desta natureza privada ou polar - e, seja como for, 
voluntária - da ação penal que derivam, no processo romano ordinário, as 
características clássicas do sistema acusatório: a discricionariedade da ação, o 
ônus acusatório da prova, a natureza do processo como controvérsia baseada 
na igualdade das partes, a atribuição a estas de toda  atividade probatória e até 
mesmo da disponibilidade das provas, as conexas publicidade e oralidade do 
debate, o papel de árbitro ou espectador reservado ao juiz, tanto mais quanto 
maior for sua origem popular. (FERRAJOLI, 2002, p. 453)  

 
Com o decorrer dos anos o sistema acusatório foi imposto como o único e a 

abertura avançou de outras maneiras: houve o estabelecimento de um júri composto 

por cidadãos de pelo menos 30 anos, eram as chamadas centúrias, que foram 

lentamente absorvendo o poder dos magistrados. Já o cargo de acusador, “não raras 

vezes, era disputado - mesmo sem ser remunerados - por cidadãos que visavam ganhar 
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notoriedade na sociedade, ainda que este ficasse impossibilitado de recorrer” 

(KHALED JÚNIOR, 2016, p. 44) e pudesse até mesmo responder criminalmente 

(MAIER, 2006, p.281).  

Historicamente, regimes autoritários, ditatoriais e totalitários são 

caracterizados pela tendência em produzir “verdades” através de práticas 

persecutórias. Neste sentido, a perspectiva inquisitória vai ser encontrada no Império 

Romano, em uma fase inicial, mas não menos persecutória.  

O sistema acusatório presente na “República Romana, que possuí a regras e 

princípios que procuravam deixar de lado a arbitrariedade” (KHALED JÚNIOR, 2016, 

p.44), não atendia às necessidades de um regime que era centrado no imperador, desta 

forma a composição dos tribunais romanos “foi alterada de modo a centralizar em 

funcionários do Estado a persecução penal” (MAIER, 2006, pp. 284-285).  

O novo sistema político veio portanto, acompanhado pela cognatio extra 

ordinem, a qual tinha sintonia com as novas ideias: o sistema de acusar passaria a estar 

sob controle em todas as situações que não fossem   relativas à delitos privados, o povo 

só manteve o controle sobre a acusação nesse tipo específico de delito, possibilitando 

que funcionários encarregados de perseguir penalmente os fatos puníveis tivessem 

grande influência e liberdade para atuar conforme determinado. (MAIER, 2006, 

p.286)  

Como nos adverte Magliameli (2019), durante a Idade Média o sistema 

inquisitório continuou seu legado de horror: Remy, juiz de Lorena, queimou diversas 

mulheres por terem sido acusadas de bruxaria e se vangloriava porque as ‘‘acusadas’’ 

nem esperavam o veredicto: elas se suicidavam antes, para não serem torturadas. 

Esse sistema só perderia o protagonismo após a Revolução Francesa, quando 

ganhariam força, os pensamentos de Locke e Voltaire para estabelecer a ideia de 

tolerância e, as ideias de Montesquieu sobre a separação de poderes. Evidentemente, 

esta influência chegou ao direito penal, sobretudo, através dos iluministas Beccaria, 

Verri e Bentham.  

Daí surge a ideia da tutela e defesa de liberdades individuais diante de um 

Estado propenso a violar tais liberdades. Neste sentido, a presunção de inocência e o 

princípio da jurisdicionalidade foram consagrados na Declaração dos Direitos do 

Homem de 1789. (CARVALHO, 2003, p.43). 

Embora tenha ocorrido a tentativa de retorno de um sistema acusatório, para 

Maier (2006), o sistema que surgiu é misto: assume os princípios inquisitórios da 
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persecução penal pública e da averiguação da verdade penal, porém, com valores 

individuais relacionados à ideia de dignidade humana. No âmbito brasileiro, podem 

existir indivíduos que estejam sujeitos à um sistema inquisitório, em pleno século XXI: 

tal situação ainda pode existir entre os povos originários, em função do apontado pelo 

art. 57 da Lei n° 6.001/73 (Estatuto do Índio), que dispõe:  

 
Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições 
próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde 
que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a 
pena de morte. (Lei 6.001/73, p.5) 

 
Como pode ser observado, o dispositivo só protege os povos originários de 

condenação que firam o direito à vida e de penas de caráter cruel e infamante, o que 

ignora totalmente outros bens jurídicos -que para os brasileiros, também são 

importantes - como por exemplo, o sistema processual penal, nas situações em que a 

pena for aplicada pelo grupo tribal. Sobre este tema:  

 
Em uma semelhante sociedade de fato pode acontecer que a centralidade seja 
do grupo, e não do ser humano enquanto tal. Isto significa que o indivíduo 
vale enquanto membro de um certo grupo e que dentre os direitos dos quais 
ele realmente goza estão em primeiro plano os direitos coletivos, ou seja 
direitos postos como garantia do grupo, e apenas de modo subordinado 
direitos individuais, isto é, garantias da liberdade e da autonomia de cada 
homem singularmente […] (MAGLIAMELI, 2019, p.8) 

 

3 A VERDADE REAL 
 

No contexto do Processo Penal Brasileiro, se encontra um princípio 

denominado Verdade Real, que busca a apuração por completo dos fatos que melhor 

se relacionam com o ocorrido, ou seja, a verdade real dentro do processo é a busca 

incansável para que se descubra o que realmente veio a ocorrer no acontecimento que 

levou os indivíduos a uma pretensão jurisdicional. Para a sua aplicação, faz-se preciso 

que seja utilizado cada um dos mecanismos de provas para a comparação idêntica dos 

fatos. Tal princípio traz como um norte aos juristas, por mais que impossível seja 

determinar com toda a verossimilhança o que ocorreu no momento do crime.  

Evidentemente, este se faz como um problema na prestação jurídica por parte 

do magistrado, uma vez que a busca pela verdade real pode vir a perpassar as 

atribuições do juízo. Quando o juiz vem a tratar de uma verdade por trás de uma 

decisão, o mesmo se perde no conceito da imparcialidade necessária ao julgamento, 
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pois, por vezes, trata-se de uma verdade existente de forma anterior ao fato, como 

preconceitos ao tratar um ocorrido.  

Assim como explica Lopes Jr. (2019): 

 
O modelo acusatório (constitucional) traz na sua essência a necessidade de um 
amplo debate sobre a hipótese acusatória. Para tanto, Ferrajoli define as 
seguintes garantias secundárias: publicidade, oralidade, legalidade do 
processo e motivação da decisão judicial. Tais garantias são condições 
necessárias para que o debate transcorra com transparência e igualdade de 
oportunidades, ou seja, no ambiente que se espera da estrutura dialética do 
processo. Sempre que se atribuem poderes instrutórios ao juiz , destrói-se a 
estrutura dialética do processo, o contraditório, funda-se um sistema 
inquisitório e sepulta-se de vez qualquer esperança de imparcialidade 
(enquanto terzietà = alheamento). É um imenso prejuízo gerado pelos 
diversos “pré-juízos” que o julgador faz. (LOPES JR., 2019, p. 207).  

 
A Verdade Real dentro do Processo Penal reitera uma liberdade imensa ao juiz, 

que pode vir a tratar como bem querer as deliberações próximas a serem tomadas.  

Como por exemplo latente desta liberdade se encontra o advento da lei n. 

11690/08 que trouxe nova redação ao art. 156, do CPP, dispondo assim: 

 
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, 
facultado ao juiz de ofício: (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 
I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de 
provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 
adequação e proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei nº 11.690, de 
2008) 
II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a 
realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. (BRASIL, 
2008). 

 
Torna-se incompreensível o que tenta o inciso apresentado, uma vez que sua 

inconstitucionalidade é imensa, trazer uma possibilidade para que o magistrado aja 

dentro de um processo é permitir que o mesmo ocorra ao bel prazer daquele. O Juiz 

não pode apresentar, de ofício, ou cuidar do processo desta maneira, cria-se uma 

prestação jurídica que vai de encontro a princípios cruciais da democracia e igualdade, 

como o contraditório, ampla defesa e principalmente, a vedação da decisão surpresa, 

ou até quanto ao princípio do livre convencimento motivado, do qual as partes trazem 

suas vontades, pois elas, estando ou não o estado em algum dos polos, são as que de 

fato devem buscar o que pretendem.  

Lopes Jr. (2109) demonstra, posteriormente, como tal aplicação da verdade real 

é prejudicial ao processo e aos seus princípios: 

 
Basta constatar que o atual CPP atribui poderes instrutórios para o juiz, a 
maioria dos tribunais e doutrinadores defende essa “postura ativa” por parte 
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do juiz (muitas vezes invocando a tal “verdade real”, esquecendo a origem 
desse mito e não percebendo o absurdo do conceito), proliferam projetos de 
lei criando juízes inquisidores e “juizados de instrução” etc. (LOPES JR., 2019, 
p. 182). 

 
Destarte, ao tornar o juiz um agente dentro do processo penal, e não mais um 

ouvinte que buscará aplicar a lei àquele que a descumprir, toda a isonomia e 

imparcialidade do mesmo irá se perder, este agirá, e portanto, fará aquilo que bem 

entender para trazer à tona o que acredita. A liberdade da atuação jurídica neste 

contexto, prejudica toda a prestação jurisdicional, ao atacar veementemente o 

contraditório e a ampla defesa, tornando o processo penal brasileiro, que em regra 

deveria ser acusatório, em uma inquisição.  

Evidencia a grave aquisição da liberdade ao julgador se observarmos, o que 

talvez fora o mais nobre dos julgamentos, envolvendo um dos maiores nomes da 

Filosofia Grega, Sócrates se encontrou julgado e condenado por crimes que não 

cometeu, demonstrada sua história no livro de Platão (428-348 a.C.) em Apologia de 

Sócrates, diante do tribunal popular instaurado na época, o filósofo é acusado pelo 

poeta Meleto, que também era político, por não reconhecer os deuses do Estado, 

introduzir novas divindades e corromper a juventude.  

Fato é, o que narrado se encontra no livro pode vir a ter uma noção diferenciada, 

mais uma vez remontando a verdade real do que aconteceu, do julgamento e até do 

comportamento de Sócrates, porém, faz-se necessário compreender que a atuação dos 

populares e principalmente do acusador era simplesmente buscar a verdade dos fatos, 

e tal atuação se perde, uma vez que não se encontra elencada ao que o processo, ou no 

caso, o julgamento necessita, qual seja, evidenciar o que ali é dito, e a partir daí, julgar.  

Ao analisar o passado do réu, ou partir de premissas individuais e obviamente 

subjetivas, relativizando o procedimento acusatório, e impondo-lhe como inquisição 

por si só, o julgador toma partido, e por isso, perde sua imparcialidade. Busca-se, nesse 

cenário, não só a temida verdade real dos fatos, mas também, que está verdade seja a 

do julgador, ele passa a desejar estar certo e não mais aplicar a lei. Seu ativismo 

jurídico impossibilita que a busca da melhor prestação jurisdicional seja efetuada.  

Neste sentido, não podemos nos permitir partir em busca da justiça, uma vez 

que esta ideia é por completo relativa, ao observar cada indivíduo. O que se faz justo 

ao homem que conhece leis pode não ser o mesmo ao que desconhece, o trabalhador 

rural pode não compreender por que paga valores ao Estado, e não encontra justiça 

neste tratamento. Basta ao juiz aplicar a lei, e não se pautar pelo que é justo.  
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A identificação da justiça já é diferente, entregar o poder a um indivíduo para 

que este a encontre é tratá-lo como superior, perdendo a isonomia não só processual, 

mas constitucional que nos é atribuída.  A imparcialidade é como preendida como 

característica essencial do perfil do Juiz, que o impede de ter vínculos subjetivos com 

o processo de modo a mantê-lo, de certo modo afastado para conduzi-lo com isenção. 

Há de salientar a entrada evidente de juízes que são considerados “super-

heróis”, no cenário jurídico brasileiro, ações que não cabem em circunstâncias 

aleatórias tornaram-se comum, e o apelo popular de um julgamento também o torna 

inviável, o fazendo ir de encontro ao devido processamento.   

Analisar provas e postular o que entende de direito como conceito primordial 

do que é justo e ainda determinar certo e errado mais parece uma tentativa de 

reutilizar a inquisição processual e atribuir aos magistrados características de bússola 

moral. Por fim, Lopes Júnior (2019) evidencia que: 

 

Atribuir poderes instrutórios a um juiz – em qualquer fase – é um grave erro, 
que acarreta a destruição completa do processo penal democrático. Ensina 
Cordero que tal atribuição (de poderes instru-tórios) conduz ao primato 
dell’ipotesi sui fatti, gerador de quadri mentali paranoidi. Isso significa que se 
opera um primado (preva-lência) das hipóteses sobre os fatos, porque o juiz 
que vai atrás da prova primeiro decide (definição da hipótese) e depois vai 
atrás dos fatos (prova) que justificam a decisão (que na verdade já foi 
tomada). O juiz, nesse cenário, passa a fazer quadros mentais paranoicos. 
(LOPES JR., 2019, p. 182). 

 

Ademais, podemos entender que a verdade real é inconcebível de ser 

encontrada, por não haver a menor possibilidade de compreender, primeiramente o 

que é a verdade, por esta ser individual, e além disso, a realidade não passa de 

interpretações visuais e sensoriais do ser, ao explicar essa impossibilidade, Aury Lopes 

expõe que: 

 

Aliado a tudo isso, a epistemologia da incerteza e a relatividade sepultam as 
“verdades reais” e os “juízos de certeza ou segurança” (categorias que o direito 
processual tanto utiliza), potencializando a insegurança. Com Einstein e a 
relatividade, sepultou-se de vez qualquer resquício dos juízos de certeza ou 
verdades absolutas: a mesma paisagem podia ser uma coisa para o pedestre, 
outra coisa totalmente diversa para o motorista, e ainda outra coisa diferente 
para o aviador. A verdade absoluta somente poderia ser determinada pela 
soma de todas observações relativas. (LOPES JR., 2019, p. 80). 
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Infra salientar que mesmo após cada uma dessas observações serem 

observadas, ainda que impossível de se fazer, as interpretações poderiam estar em 

desacordo na própria pessoa que analisou o caso.  

O princípio da verdade real do processo, ou da busca do mesmo, entrega uma 

liberdade processual ao magistrado que contradiz todos os outros princípios do 

Processo Penal, e o torna um agente na prestação jurisdicional, quando, em verdade, 

deveria se afastar pala melhor aplicar o que deveria, qual seja, a norma.  

Enquanto seres interagindo em uma sociedade democrática de direito, 

precisamos compreender que, assim como entende Rousseau, se faz necessária a 

aplicabilidade da Lei, dentro do Contrato Social, que seria uma espécie de combinado 

do homem com seus semelhantes, do qual oferece as bases legítimas para uma vida 

em sociedade, esta base não só determina limites às ações entre os seus, mas também 

limitações àqueles que se encontram em posições hierárquicas superiores, e até a 

quem postula e aplica o direito.  

 

[...] em lugar de destruir a igualdade natural, o pacto fundamental substitui, 
ao contrário, uma igualdade moral e legítima a toda a desigualdade física, que 
entre os homens lançara a natureza, homens que podendo ser dessemelhantes 
na força, ou no engenho, tornam-se todos iguais por convenção e por direito. 
[...] Nos maus governos é aparente e ilusória essa igualdade, que só serve para 
manter na miséria o pobre e o rico na sua usurpação. De fato, as leis são 
sempre úteis aos que possuem, e danosas aos que nada têm, donde se deduz 
que o estado social só é vantajoso aos homens quando todos eles têm alguma 
coisa e quando nenhum deles tem demais. (ROUSSEAU, 2003, p. 37).  

 

Sem essas limitações, das quais afirma Rousseau, como quando admitido que 

um indivíduo possui capacidade de analisar e elencar o que DE FATO ocorreu, todo a 

vida em sociedade passa a ruir. 

Doutro lado, há aqueles que defendem a busca pela verdade real, como uma 

necessidade ao processo e à prestação jurisdicional.  Ada Pellegrini Grinover (2014) 

explica, em sua ideia elaborada no texto: Verdade real e verdade formal? Um falso 

problema, que: 

 

[...] O resultado da prova é, na grande maioria dos casos, fator decisivo para 
a conclusão última do processo. Por isso, deve o juiz assumir posição ativa na 
fase instrutória, não se limitando a analisar os elementos fornecidos pelas 
partes, mas determinando sua produção, sempre que necessário. Ninguém 
melhor do que o juiz, a quem o julgamento está afeto, para decidir se as provas 
trazidas pelas partes são suficientes para a formação de seu convencimento. 
Isto não significa que a busca da verdade seja o fim do processo e que o juiz 
só deva decidir quando a tiver encontrado. Verdade e certeza são conceitos 
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absolutos, dificilmente atingíveis, no processo ou fora dele. Mas é 
imprescindível que o juiz diligencie a fim de alcançar o maior grau de 
probabilidade possível. Quanto maior sua iniciativa na atividade instrutória, 
mais perto da certeza ele chegará (GRINOVER, 2014, p.5). 

 

Para a autora, a necessidade de se existir um ativismo por parte do magistrado 

se faz presente e evidente uma vez que este virá a julgar a lide, e desta forma, é preciso 

que o mesmo entenda, aja e esteja por dentro da análise probatória, até o ponto de 

construir provas. Uma análise interessante, que torna o Juiz um dos polos do 

julgamento, agindo em prol do próprio julgamento.  

Admite-se, desta forma, uma ação arbitrária jurisdicional, pois, na ideia 

daqueles que defendem esta modalidade de prestação, o juiz ali está para alcançar a 

justiça, e não apenas aplicar o que manda a lei.  

Já Marcellus Polastri Lima, em seu texto “O Sistema Acusatório. Adversarial 

System Versus Inquisitorial System. A busca da verdade e a prova penal” demonstra 

suas convicções ao que entende pelo processo penal: 

 

(...)a instrução probatória visa reconstruir um acontecimento pretérito, por 
meio da prova, e instruir, consoante Franco Cordero, é “internarsi, profundar 
l’intellecto nel più segreto della cosa” (adentrar e aprofundar o intelecto no 
íntimo da coisa ou objeto); advém a palavra instruir da ciência da arquitetura 
(recolher, compor, ordenar com método), constitui “instrumentum” aquilo 
que serve para compor e ordenar.” (MITTERMAEYR, 1996, p. 55.) 

 
Mittermayer já ensinava que: “A origem da prova dá-se em um fato passado 
fora da consciência do juiz, e o seu efeito se manifesta nas relações que pelo 
pensamento se estabelecem entre esse fato e o que se tem de 
demonstrar”.(MITTERMAEYR, 1996, p. 55.) 

 
(...)Como adverte Paolo Tonini, o juiz em primeiro lugar se defronta com um 
fato histórico imputado ao acusado, devendo resolver se ele é responsável por 
aquele fato, e, em segundo lugar, interpreta a norma incriminadora penal 
para saber qual é o fato típico ao qual o fato histórico se subsume, e, ao final, 
irá valorar o fato histórico que lhe foi apresentado, para concluir se realmente 
este está em conformidade com o tipo penal. Em extrema síntese, a decisão 
será tomada com base em um silogismo: o fato histórico, reconstruído através 
da prova, que é a premissa menor, a norma penal incriminadora, que é a 
premissa maior, e a conclusão que será obtida pela valoração se o fato 
histórico se adequa ou não ao tipo penal.” (TONINI,1998. p. 7) (tradução livre 
nossa). 

 

Percebe-se nos fragmentos que não esbarram num livre convencimento 

motivado, onde as provas são trazidas ao juiz e este decide, o entendimento aqui é 

além, uma vez que o juiz pode vir a se convencer pelas provas trazidas por sua conta. 

Tonini (1998, p.8-9) ainda explica o que seria o provar: “é a indução do juiz no 
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convencimento de que o fato histórico aconteceu de uma determinada forma ou 

determinado modo. O fato histórico deve ser reapresentado ao juiz mediante fatos”.  

Nestes termos, a busca pela verdade real deixa de ser busca e se encontra, como 

representatividade eficaz dos acontecimentos do fato, quando se apresentam provas 

convincentes ao juiz, e este, ao se convencer, admite como verídica o que ali foi posto. 

Ainda que exista sentido na comprovação fática por meio de provas robustas, a 

verdade real não passa de uma fantasia jurídica, numa tentativa de se admitir 

possibilidades concretas ao condenar alguém, uma vez que a liberdade é direito 

indiscutível.  

Ao apresentar um princípio como o da Verdade Real, o jurista admite que não 

vá haver erro no julgamento de algum indivíduo, pois, se descobre o que de FATO 

ocorreu, não há o que se discutir, porém, esta interpretação nos leva de volta ao 

processo inquisitório, onde não havia a defesa e nem mesmo a indignação ou dúvidas 

sobre a culpa, por ser proibida por completo, então, ao ainda se aceitar a ocorrência 

deste princípio, tenta-se apresentar um sistema livre de erros e injustiças, o que não é 

verdade.  

Mesmo numa questão mais positiva e valorosa quanto à verdade real, os que a 

criticam assemelham a sua busca à uma liberdade arcaica e inquisitória do juiz, onde 

este passa a agir e atuar, perdendo, com isso, o caráter democrático do procedimento 

acusatório, base de uma sociedade livre e democrática.  

Khaled Jr. (2015), demonstra perfeitamente o descontentamento com este  

princípio: 

 

Não escondemos nossa posição em relação ao problema em questão: partimos 
do postulado de que no processo é produzida uma reconstrução narrativa de 
um evento que pertence a um tempo escoado, e não uma reprodução 
equivalente ou aproximativa daquilo que foi, com caráter de verdade 
correspondente, o que é simplesmente impossível: a incerteza processual não 
tem como ser abolida por completo, uma vez que o passado não se curva 
diante dos mecanismos de cognição disponíveis aos homens. No entanto, para 
condenar – já que para absolver a verdade não entra em questão – o juiz terá 
que elaborar narrativamente um texto amparado em provas que foram 
estabelecidas ao longo do processo, momento no qual a verdade irá se mostrar 
como uma exigência: a exigência de representar o passado. (KHALED JR. 
2015). 

 

Na concepção Khaled Jr. (2015), a busca por esta verdade se aproxima muito 

com a questão da representação de uma paisagem numa pintura, onde tenta-se 

reconstruir o que ali se observa, num assemelhamento ao que entende Paul Ricoeur: 
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Ricoeur oferece um possível sentido singelo a essa pergunta, referindo-se a 
“uma expressão comum ao pintor e ao historiador: ambos procuram ‘restituir’ 
uma paisagem, um curso de acontecimentos. O autor reflete que “sob esse 
termo ‘restituir’, reconheço o desígnio de ‘devolver o que é seu’ ao que é e ao 
que foi”.38 Certamente que o juiz que elabora uma sentença condenatória 
também o faz munido dessa intenção: ao motivar a condenação ele produz 
uma representação narrativa que acredita ser fiel, correspondendo ao tempo 
escoado sobre o qual tomou uma decisão, com base em rastros do passado. 
Afinal, para ele ficou provada a culpabilidade do acusado. (RICOEUR, 1997, 
tomo III. p. 256). 

 

Neste sentido, o autor compreende a necessidade de se apresentar limites à 

percepção do que seria a verdade, uma vez que a realidade nunca, assim como assume 

Lopes Júnior (2018), pode ser reconstituída em toda sua plenitude. 

 

Logo, precisamos de controles mais rigorosos, para enfatizar as regras do jogo 
em detrimento de qualquer potencial ambição de verdade e com isso procurar 
superar uma epistemologia que é a expressão de uma violência contra o 
acusado e a realidade. (KHALED JR., 2015, p. 166-184). 

 

Por fim, admite que o contraditório pode exprimir uma tentativa de elucidar a 

verdade real do processo, porém está ainda se vê perdida, uma vez que se faz 

impossível um processo livre de atrocidades quando este se pauta pelo princípio.  

 

[...] a partir do devido desenvolvimento do contraditório, ele pode – e apenas 
pode – produzir uma verdade que analogicamente expresse a função de lugar-
tenência em relação ao passado e que certamente não será uma simples 
mentira, possibilitando a condenação. No entanto, inevitavelmente a própria 
impossibilidade de obtenção de uma verdade correspondente – não 
importando qual a epistemologia adotada – sempre fará com que exista uma 
irredutível margem de ilegitimidade em toda condenação, o que deve 
conduzir a um urgente reforço do dique de contenção do poder punitivo, 
conforme as regras do jogo, procurando reduzir os danos decorrentes de 
condenações equivocadas, típicas de um processo penal movido pela ambição 
de verdade. (KHALED JR., 2015, p.184). 

 

Faz-se evidente, portanto, que a verdade real do processo apresenta uma 

atuação ilimitada do juiz no procedimento penal, tornando-o não apenas polo 

primordial do processo como também uma espécie de parte, a fim de promover a 

prestação jurisdicional, efetuando assim, um retrocesso ao processo, onde este perde 

o viés democrático e acusatório, tornando-se por completo uma inquisição aos 

marginalizados e compreendidos como culpados.  
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4 CONCLUSÃO 

O presente estudo permitiu preencher algumas lacunas existentes a esta 

temática, principalmente, no que tange os sistemas processuais penais no Brasil que 

contemplam o sistema acusatório, o inquisitório e o misto. Foi possível perceber que o 

processo penal é um importante instrumento de efetivação das garantias 

constitucionais, e com isso, a ideia de um Estado Democrático de Direito se faz 

presente na garantia da inviolabilidade do direito à vida. 

E, diante disso, os sistemas processuais penais necessitam de uma limitação 

inegociável para a incidência do poder punitivo, com o intuito de evitar o excesso da 

punibilidade inquisitória e proporcionar ao sujeito, condições constitucionais de um 

julgamento imparcial. E isso inclui, também, a inserção do princípio da Verdade Real, 

na qual surge para corroborar com a apuração por completo dos fatos que envolvem o 

ocorrido. 

Contudo, para que a realidade do sistema processual penal brasileiro esteja em 

consonância com um Estado Democrático de Direito, em que possa ser considerado 

um sistema de garantias, é preciso que a arbitrariedade, ainda presente em alguns 

julgamentos, passe a dar lugar as garantias do sujeito, mudando assim, o perfil de um 

sistema inquisitório punitivo. 
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RESUMO 

 

O presente estudo trata das falhas de regulamentação e supervisão no Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) que tornam possível a Lavagem de Dinheiro de grandes 

quantias. A metodologia utilizada foi a análise da Lei nº 9.613/98, bem como das 

instruções normativas e regulamentações que abordam a prevenção ao 

branqueamento de capitais nas instituições governamentais e privadas que possuem a 

responsabilidade de supervisionar e regular o SFN, quais sejam, o BACEN, a CVM, o 

COAF/UIF, a ANBIMA e a ANCORD. Ademais, na pesquisa foi realizado o exame e 

comparação de dados relacionados ao controle, à supervisão e à punição dos 

supervisionados dessas instituições. Pretendeu-se desse modo analisar quais as falhas 

cometidas pelas instituições que têm o dever de manter a integridade do SFN, cada 

uma exercendo sua função, que tornam o Sistema vulnerável ao ilícito mencionado. 

Nessa acepção, foi constatado que a legislação pertinente ao assunto está em 

consonância com as principais orientações dos grupos internacionais ALD/FT. Assim, 

tendo em vista que há a ocorrência de branqueamento de capitais por meio do SFN, as 

falhas encontradas estão na aplicação branda das punições previstas na legislação, na 

utilização em larga escala de papel-moeda de notas de valores mais elevados e na 

ausência de incentivo à denúncia desse tipo de ilícito. Diante dessas constatações, 

propostas de intervenção para esses problemas foram sugeridas com o objetivo de 

modificar tal realidade. 
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Palavras-chave: Lei 9.613/98. Lavagem de dinheiro. SFN. Regulamentação. 

Supervisão. 

 

ABSTRACT 

 

This study deals with the failures of regulation and supervision of the National 

Financial System (NFS) that make it possible to launder large amounts of money 

through it. The methodology used was the analysis of Law nº 9,613/98, as well as the 

normative instructions and regulations that address the prevention of money 

laundering of governmental and private institutions that have the responsibility to 

supervise and regulate the NFS, in other words, BACEN, CVM, COAF/UIF, ANBIMA, 

and ANCORD. In addition, the research was performed the examination and 

comparison of data related to control, supervision, and punishment of supervised of 

these institutions. It was intended, therefore, to analyze which failures committed by 

the institutions that have the duty to maintain the integrity of the NFS, each 

performing its function, that make the System vulnerable to the illicit mentioned. In 

this sense, it was observed that the legislation is in line with the main guidelines of the 

international AML/FT groups. Thus, given the occurrence of money laundering 

through the NFS, the shortcomings found are in the mild application of the 

punishments provided for in the legislation, the large-scale use of higher-value 

banknotes, absence of incentive to report this type of offense. In light of these findings, 

intervention proposals for these problems were suggested to modify such a reality. 

 

Keywords: Law 9,613/98. Money Laundering. NFS. Regulation. Supervision. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diante dos recentes escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro no país, 

envolvendo tanto autoridades públicas, quanto funcionários de empresas privadas, o 

presente estudo tem por objetivo verificar quais as falhas na regulamentação, controle 

e supervisão que tornam o Sistema Financeiro Nacional (SFN) vulnerável ao 

branqueamento de capitais. Nesse contexto, faz-se o estudo da função exercida por 

algumas das principais instituições reguladoras do sistema financeiro, quais sejam, a 
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CVM, o BACEN, o COAF, a ANBIMA e a ANCORD, para, a partir disso, traçar a 

responsabilidade de cada uma. 

 

2 PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES REGULADORAS DO SISTEMA 

FINANCEIRO NACIONAL 

 

Neste tópico serão analisados os papéis exercidos por algumas das principais 

instituições reguladoras do sistema financeiro nacional - o Banco Central do Brasil 

(BACEN), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e a Associação Nacional 

das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e 

Mercadorias (ANCORD) - no que tange o controle e a proteção do Sistema Financeiro 

Nacional (SFN) contra a lavagem de dinheiro. 

 

2.1 Banco Central do Brasil (BACEN) 

 

Criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 196425, o Banco Central do 

Brasil (BACEN) é uma autarquia federal que possui personalidade jurídica e 

patrimônio próprios. A autoridade monetária do país deve garantir, não só a 

estabilidade do poder de compra da moeda de curso forçado, o Real - haja vista ser um 

dos executores das políticas delineadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) 26 -, 

mas também assegurar a eficiência e o bom funcionamento do mercado financeiro 

brasileiro.  

Nesse contexto, a Lei nº 4595/64 estabelece, dentre outras competências do 

BACEN, a fiscalização das instituições financeiras e aplicação das penalidades 

previstas, bem como a contínua vigilância dos mercados financeiro e de capitais e sobre 

as empresas que neles atuam, seja direta ou indiretamente. 

Manter a segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN), para que este não 

seja utilizado para fins ilícitos, é um dos pilares para a garantia da eficiência e bom 

funcionamento do SFN e, por conseguinte, também é da responsabilidade do BACEN. 

Não é por outra razão, a especial preocupação existente, por parte da 

autoridade monetária do país, em torno da prevenção à lavagem de dinheiro, a qual, 

 
25 BRASIL. Lei nº4.595, de 31 de dezembro de 1964. Brasília. DF: Presidência da República. 
26 ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. São Paulo: Atlas, 12. ed, 2014, p. 95. 
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em resumo, consiste na inserção, no sistema financeiro, dos frutos de ilícitos 

antecedentes, na tentativa de esconder a origem dos ativos, dando a eles aparência de 

legalidade. Conforme a autarquia27: 

 
O Banco Central (BC) trabalha para que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) 
não seja utilizado para fins ilícitos. Um dos focos principais nesse sentido é a 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT). 
O papel do Banco Central é regulamentar, monitorar e fiscalizar o 
Sistema Financeiro Nacional (SFN) de modo  a exigir que  
instituições financeiras bancárias e não bancárias implementem 
procedimentos e controles de PLD/FT. Sempre que necessário, o BC 
também comunica indícios de crimes previstos na Lei nº 9.613/1998, ao 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ao Ministério Público 
e, quando pertinente, aos demais órgãos envolvidos na prevenção e no 
combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo como à 

Secretaria da Receita Federal (grifo nossos). 
 

O Banco Central, portanto, detém o poder de fiscalizar o sistema financeiro, através do 

controle e estabelecimento de normas a serem observadas instituições atuantes no 

SFN, possuindo assim a posição central na prevenção do branqueamento de capitais 

no Brasil. 

 

2.2 Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade autárquica em regime 

especial, vinculada ao Ministério da Economia, foi criada pela Lei nº 6.385, de 07 de 

dezembro de 197628. A autarquia possui “personalidade jurídica e patrimônio próprios, 

dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação 

hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira”29.  

A Lei que instituiu a CVM define como atribuições desta instituição, em linhas 

gerais, a regulamentação, a fiscalização, o controle e o desenvolvimento do mercado de 

ações e valores mobiliários no Brasil. Isso com o propósito de proteger, estimular a 

eficiência e o desenvolvimento do mercado. 

Para fins da presente pesquisa, serão analisadas de forma mais detida as 

funções exercidas pela Comissão referentes à regulamentação, à fiscalização e ao 

controle do mercado de ações e valores mobiliários no Brasil. Nesse contexto, tem-se 

 
27 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo. Brasília, DF. 
28 BRASIL. Lei nº 6.385, de 7 dezembro de 1976. Brasília, DF: Presidência da República. 
29 BRASIL. Lei nº 6.385, de 7 dezembro de 1976. Brasília, DF: Presidência da República, art. 5º. 
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que a lei nº 6.385/76 delega à Comissão competência para “fiscalizar 

permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, 

[...]”30, expressa no art. 8º, III, assim como, compete a autarquia a veiculação de 

informações relativas ao mercado, às pessoas que participam dele e aos valores nele 

negociados. 

Ademais, o art. 9º, da mesma legislação, permite a CVM requisitar 

informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa pública; apurar por 

meio de processo administrativo, atos ilegais de administradores, membros do 

conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais 

participantes do mercado; e aplicar penalidades aos autores de infrações31.  

Das disposições desses artigos é possível extrair que a Comissão possui grande 

poder para fiscalizar e investigar as pessoas físicas e jurídicas que atuam no mercado 

de valores mobiliários. 

 

2.3 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais (ANBIMA) e Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras 

de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD) 

 

A ANBIMA e a ANCORD são associações civis, sem fins lucrativos que buscam 

regular e desenvolver o mercado financeiro, o de capitais e de câmbio, bem como 

representar os interesses e educar seus associados.  

A ANBIMA possui previsão normativa de penalidades em seu Estatuto, as 

quais podem variar de uma simples carta de advertência à exclusão do associado, estas 

devem ser aplicadas quando houver descumprimento das regulamentações da 

associação - ainda que não esteja prevista a penalidade a ser aplicada em caso de 

infração, conforme o caput do art. 1832. 

No que tange a prevenção à lavagem de dinheiro, a ANBIMA, em 2014, 

publicou o “Guia de Prevenção à ‘Lavagem de Dinheiro’ e ao Financiamento do 

Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro”. Esse guia apresenta diretrizes técnicas 

fundamentadas nas regulamentações vigentes a época no país, em especial a Lei n. 

 
30 BRASIL. Lei nº 6.385, de 7 dezembro de 1976. Brasília, DF: Presidência da República, art. 8º, 
III. 
31 BRASIL. Lei nº 6.385, de 7 dezembro de 1976. Brasília, DF: Presidência da República. 
32 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS.  
Estatuto Social da ANBIMA. 
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9.613/98 - para que não haja a ocorrência de branqueamento de capitais nas 

instituições associadas33. 

Entre as informações constantes nesse documento, está a orientação de que as 

instituições realizem um Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 

Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), o qual deve conter uma estrutura 

organizacional autônoma, procedimentos para que seja possível o conhecimento de 

clientes (KYC), funcionários (KYE) e parceiros (KYP); monitoramento de transações e 

comportamentos de clientes, identificação, análise, decisão e reporte das situações que 

possam configurar indícios da ocorrência dos ilícitos previstos na Lei 9.613/98. 

A ANCORD, por sua vez, também se preocupa em combater e prevenir o 

branqueamento de capitais, nesse aspecto, o Código de Conduta e Princípios Éticos 

dessa associação recomenda a todos os associados “especial cuidado com a legislação 

e regulamentação vigentes sobre operações que possam configurar lavagem de 

dinheiro”34. Isso, porque os associados devem levar ao conhecimento da ANCORD 

qualquer violação aos códigos por ela titulados. 

Diante do exposto nesse tópico, nota-se que as principais instituições atuantes 

na regulamentação, fiscalização e desenvolvimento do SFN, tanto na esfera privada 

quanto na pública, há alguns anos, estão alinhadas no sentido que reconhecem o 

problema do branqueamento de capitais através do sistema financeiro e, devido a isso, 

têm adotado medidas de prevenção e combate. No entanto, ainda que haja robusta 

legislação a respeito desse tema, como será exposto no tópico seguinte, tais medidas 

vêm se mostrando insuficientes na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

 

3 REGULAMENTAÇÕES 

 

No presente tópico serão analisados a Lei nº 9.613/98, a Instrução Normativa 

nº 301/1999 - CVM e a Circular nº 3.461/2009 - BACEN. Essas disposições legais 

tratam de como deve ocorrer a prevenção e o combate ao branqueamento de bens, 

 
33 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS. 
Guia de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no 
Mercado de Capitais Brasileiro (2014). 
34 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E MERCADORIAS. Princípios Éticos e Código de Conduta da 
ANCORD. 
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direitos e capitais no âmbito das instituições que exercem suas atividades no Sistema 

Financeiro Nacional.  

 

3.1 Ilícito de “Lavagem de Dinheiro” - Lei nº 9.616/98. 

 

No Brasil, as disposições legais “sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de 

bens, direitos e valores”, bem como sobre a prevenção da utilização do sistema 

financeiro em relação a estes ilícitos estão previstas na Lei 9.613, de 199835. 

A referida Lei recebeu influência, principalmente, do órgão 

intergovernamental Financial Action Task Force (FATF), criado em 1989, cujo foco é 

manter a integridade do sistema financeiro internacional, através da promoção e 

implementação de medidas legais e eficientes a serem aplicadas pelos países, no 

combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outras ameaças 

similares36. 

Em 2012, a Lei de lavagem de bens, direitos ou valores foi alterada pela Lei nº 

12.683, com o objetivo de “tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de 

lavagem de dinheiro”37. Cabe destacar que essa alteração extinguiu o rol taxativo de 

crimes antecedentes e, diante disso, qualquer infração penal passou a ser admitida 

como crime antecedente à lavagem de capitais, sendo assim considerada como uma Lei 

de terceira geração. 

A Lei nº 9.613/98 passou, desse modo, a tipificar o mencionado ilícito quando da 

prática de (art. 1º)38: “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 

direta ou indiretamente, de infração penal”.  

No que se refere à sanção penal, aplicada ao agente que tentar ou obtiver êxito em lavar 

dinheiro, de maneira a ocultar ou dissimular a origem ilícita, é a de reclusão, de três a 

dez anos, e multa. Ademais, os parágrafos 1º e 2º, do art. 1º39, da Lei em comento, são 

 
35 BRASIL. [Lei nº 9.613 (1998)]. Lei nº. 9.613, de 3 de março de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2019]. 
36 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Who we are. Risks. Paris: 2014. 
37 BRASIL. Lei n 12.683, de 9 de julho de 2012. Altera a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar 
mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Diário Oficial da União, Brasília, 
9 de jul. 2012. 
38 BRASIL. [Lei nº 9.613 (1998)]. Lei nº. 9.613, de 3 de março de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2019]. 
39 § 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, 
direitos ou valores provenientes de infração penal: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 
I - os converte em ativos lícitos; 
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claros ao dispor que o agente que “apenas” auxiliasse no branqueamento de capitais 

por meio do sistema financeiro, em especial, por meio de instituições financeiras, já 

poderia responder judicialmente pelo crime de lavagem de dinheiro. 

A Lei 9.613/98, especialmente nos artigos 9º a 15, aborda medidas que devem ser 

adotadas para prevenir e combater o ilícito de branqueamento de capitais. Faz-se 

necessário, para melhor compreensão do tema ora investigado, uma análise mais 

detida dos artigos 9º, 10 e 11, tendo em vista que nestes são delineadas as pessoas 

físicas e jurídicas sujeitas ao mecanismo de controle de identificação e manutenção de 

registros, assim como a comunicação de operações financeiras suspeitas. 

O art. 9º elenca todas as pessoas físicas e jurídicas que atuam no SFN que devem 

adotar as medidas antilavagem de dinheiro (dispostas nos artigos 10 e 11) 40. Observa-

se com este artigo, a tentativa de o Estado compartilhar com o setor privado a 

responsabilidade de manter a integridade do SFN, tendo em vista ser impraticável 

combater e prevenir o branqueamento de capitais sem que haja ações conjuntas entre 

os dois setores.  

O art. 10, por sua vez, trata da identificação dos clientes e manutenção de 

registros, mecanismos de prevenção à lavagem de bens, direitos ou valores que devem 

ser adotados por todas as pessoas indicadas no artigo antecedente. A identificação dos 

clientes (know your customer - KYC) e a manutenção de cadastro atualizado destes 

precisam, necessariamente, de estar de acordo com as instruções das autoridades 

competentes41, quais sejam, o BACEN e a CVM. 

O registro que deve ser mantido, a que o artigo se refere, é o da “transação em 

moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, 

ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado 

pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas”42. 

No que refere ao art. 11, há um detalhamento de como deve funcionar a 

comunicação das pessoas elencadas no art. 9º com as autoridades competentes, quanto 

 
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta 
ou transfere; [...] 
§ 2o  Incorre, ainda, na mesma pena quem:  (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes 
de infração penal; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) [destaque nosso]. 
40 BRASIL. [Lei nº 9.613 (1998)]. Lei nº. 9.613, de 3 de março de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2019]. 
41 BRASIL. [Lei nº 9.613 (1998)]. Lei nº. 9.613, de 3 de março de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2019]. 
42 BRASIL. [Lei nº 9.613 (1998)]. Lei nº. 9.613, de 3 de março de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2019]. 
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às operações que possam constituir indícios de crimes que o regramento prevê - como 

é o caso do branqueamento de capitais43.  

Essas são operações que fogem do usual para um determinado cliente, 

operações suspeitas que, aparentemente, são incompatíveis com os 

recursos/comportamento declarados por aquele em seus registros junto às instituições 

financeiras. Além dessas operações, devem ser comunicadas as que são superiores ao 

limite estipulado pelo órgão regulador, as quais são conhecidas por serem automáticas. 

Na Lei nº 9.613/98 também houve a criação do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (COAF), Unidade de Inteligência Financeira (UIF) responsável pelo 

controle, recebimento (de informações dos “setores obrigados”), exame, identificação 

das operações suspeitas de práticas de lavagem de dinheiro e terrorismo, bem como a 

aplicação de penas administrativas. Além disso, havendo indícios de lavagem de 

dinheiro ou financiamento de terrorismo, o COAF deve produzir relatórios de 

inteligência financeira e encaminha-los às autoridades competentes para realizar a 

investigação44. 

Caso não haja o cumprimento das obrigações dispostas na Lei, as pessoas 

mencionadas no art. 9º serão responsabilizadas administrativamente com sanções - 

quais sejam, advertência, multa pecuniária, inabilitação temporária, cassação ou 

suspensão da autorização para o exercício da atividade, operação ou funcionamento, 

aplicadas pelas autoridades competentes, conforme previsto no art. 1245, sendo o 

procedimento da aplicação das sanções regulado por decreto (art. 1346). 

 

3.2 Instrução Normativa nº 301/1999 - CVM e Circular nº 3.461/2009 - 

BACEN 

 

A Instrução nº 301, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de 16 de abril 

de 1999, dispõe sobre a “identificação, o cadastro, o registro, as operações, a 

comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa de que tratam os arts. 10, 

 
43 BRASIL. [Lei nº 9.613 (1998)]. Lei nº. 9.613, de 3 de março de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2019]. 
44 CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS. O que faz o Coaf?. Brasília, DF. 
45 BRASIL. [Lei nº 9.613 (1998)]. Lei nº. 9.613, de 3 de março de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2019]. 
46 BRASIL. [Lei nº 9.613 (1998)]. Lei nº. 9.613, de 3 de março de 1988. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2019]. 
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11, 12 e 13 da Lei nº 9.613/98, (...), referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de 

bens, direitos e valores”47. 

Devem se submeter às obrigações da referida Instrução as pessoas que exercem 

a atividade principal ou acessória no âmbito do mercado de valores mobiliários, o qual 

a CVM controla, bem como as entidades administradoras de mercados organizados 48. 

Dentre as obrigações, destaca-se que as pessoas sujeitas ao controle da CVM 

devem atualizar os dados cadastrais dos clientes ativos a cada 24 (vinte e quatro) 

meses, no máximo; bem como supervisionar rigorosamente a relação de negócio 

mantida com pessoa politicamente exposta (art. 3º-A, III)49. A Instrução ainda indica 

quem deve ser considerado como “pessoa politicamente exposta” em seu art. 3º-B50:  

 
Art. 3º-B Para efeitos do disposto nesta Instrução considera-se:  
I – Pessoa politicamente exposta aquela que desempenha ou tenha 
desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou 
funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, 
territórios e dependências estrangeiros, assim como seus 
representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento 
próximo.  
II – Cargo, emprego ou função pública relevante exercido por 
chefes de estado e de governo, políticos de alto nível, altos 
servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto 
nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos 
políticos; e  
II – Familiares da pessoa politicamente exposta, seus parentes, na 
linha direta, até o primeiro grau, assim como o cônjuge, 
companheiro e enteado. [...] (grifo nosso) 

 
Outra obrigação prevista é que as instituições devem possibilitar um contínuo 

treinamento para funcionários, objetivando tornar do conhecimento destes os 

procedimentos regras e controles internos de prevenção ao branqueamento de 

capitais51. 

A Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil 

(BACEN), por sua vez, possui disposição semelhante à Instrução nº 301, emitida pela 

CVM. Isso acontece, pois, a Circular do BACEN também tem por objetivo a 

consolidação das “regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e 

combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de 

março de 1998”52. 

 
47 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução nº 301, de 16 de abril de 1999. Brasília. 
48 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução nº 301, de 16 de abril de 1999. Brasília. 
49 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução nº 301, de 16 de abril de 1999. Brasília. 
50 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução nº 301, de 16 de abril de 1999. Brasília. 
51 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução nº 301, de 16 de abril de 1999. Brasília. 
52 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009. Brasília. 
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Ressalta-se, no entanto, que a mencionada Circular, haja vista as atribuições do 

BACEN serem mais amplas do que as da CVM, determina que todas as instituições que 

necessitam de permissão daquele para exercerem suas atividades devem implementar 

políticas, procedimentos e controles internos com a finalidade de prevenir que elas 

sejam utilizadas nas práticas dos crimes tipificados na Lei de lavagem de dinheiro53. 

Nesse contexto, a título de exemplo, o art. 6º, da Circular nº 3.461/200954, 

dispõe que as instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN devem manter o 

registro de todos os serviços prestados, bem como das operações financeiras realizadas 

com os clientes ou em seu nome.  

Cumpre mencionar no presente estudo os artigos 9º, 10 e 12, do referido texto 

legal, pois tratam respectivamente das operações com recursos em espécie; da especial 

atenção que algumas operações devem ter por conta de suas características e das partes 

envolvidas, por conta do cliente - pessoa politicamente exposta -, por terem indícios de 

burla aos procedimentos de identificação, entre outras; e da comunicação a ser 

realizada pelas instituições financeiras ao COAF 

Diante do exposto neste subtópico e no anterior, é possível notar que o Brasil 

possui arcabouço legal para prevenir e combater a lavagem de bens, direitos e valores, 

conforme a orientação FATF. Ademais, possui instituições reguladoras e controladoras 

do SFN tanto na esfera pública (BACEN, CVM, COAF) quanto na privada (ANBIMA, 

ANCORD) alinhadas, de acordo com as respectivas instruções normativas, orientações 

emitidas e estatutos, com as medidas AML.  

Tais medidas, porém, conforme será analisado nos tópicos seguintes, não têm 

sido eficazes, ou não estão sendo aplicadas conforme a previsão legal, tendo em vista 

os não raros escândalos de corrupção envolvendo autoridades públicas e de 

empresários, em que ambos obtêm êxito ao lavar os frutos dos ilícitos cometidos 

utilizando o sistema financeiro nacional. 

 

4 PERMEABILIDADE DO SFN AO ILÍCITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

Neste tópico serão analisados os dados das instituições regulamentadoras que 

dizem respeito ao controle e fiscalização dos setores econômicos obrigados, para que 

 
53 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009. Brasília. 
54 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009. Brasília. 
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seja possível a partir disso verificar quais as falhas permitem que o ilícito de 

branqueamento de capitais ocorra utilizando o SFN. 

 

4.1 Dados sobre o branqueamento de capitais através do SFN 

 

A partir da comunicação dos setores econômicos obrigados ao COAF, os funcionários 

da autarquia realizam a análise dessas operações conforme a classificação de risco 

delas. Nessa análise são agregadas informações disponíveis em outros bancos de dados 

de órgãos públicos, tal como o da Receita Federal, os resultados são registrados em 

Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), que são encaminhados às autoridades 

competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando são constatados 

indícios do crime de lavagem de dinheiro ou de qualquer outro ilícito. 

Os dados apresentados pelo COAF (Relatório de Atividades 2018) mostram que 

a quantidade de RIFs produzidos por ano tem aumentado, passando de 1.169, em 

2006, para 7.345, em 201855. Um dos motivos para tal crescimento é que as 

comunicações dos setores econômicos obrigados, realizadas ao COAF, aumentou, 

conforme é possível verificar no gráfico que apresenta a quantidade de comunicações 

de operações em espécie (COE) e a quantidade comunicação de operações suspeitas 

(COS):  

 

FIGURA 1: COMUNICAÇÕES À UIF 

 
Fonte: elaborado pelos autores com dados extraídos do site do COAF 

 

 
55 CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS. Relatório de Atividades 2018. 
Brasília, DF. 
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As COS são as comunicações realizadas pelos setores obrigados quando estes 

consideram suspeitas as movimentações de seus clientes, isto é, quando a operação não 

segue um padrão de operações realizadas pelo cliente. Já as COE devem ser realizadas 

de forma automática pelos setores obrigados sempre que ocorrem movimentações 

(saques e depósitos) em espécie acima do limite fixado pela autoridade competente, 

isto é, a autoridade reguladora do setor.  

Quanto as sanções aplicadas pelos órgãos reguladores do SFN, o COAF de 2006 

até setembro de 2019, já aplicou 607 multas a pessoas jurídicas e físicas 

(administradores) dos setores regulados pela UIF56, em sede de Processo 

Administrativo Sancionador (PAS). Tais multas somam em torno de R$ 89 milhões 

(oitenta e nove milhões reais), contudo, apenas aproximadamente 3,3% deste valor foi 

recolhido - R$ 2.959.014,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil e 

quatorze reais)57. 

A CVM, por sua vez, passou de 4509 (quatro mil, quinhentos e nove) para 4691 

(quatro mil, seiscentos e noventa e um) supervisionados, de 2015 a 2019. O número de 

Processos Administrativos Sancionadores (PAS) de Pessoas Supervisionadas somaram 

apenas 5 (cinco), de 2015 a 2017, e 0 (zero) em 2018, números iguais para os PAS de 

Administradores.  

A Comissão apresentou no Plano Bienal 2017-2018 informações a respeito das 

inspeções temáticas junto aos fundos de investimento (pessoas supervisionadas), as 

quais permitiram identificar “diversas deficiências na formalização ou na implantação 

das políticas de PLDFT”58.  

A autarquia identificou que as falhas mais comuns são as relativas ao processo 

de KYC (identificação, atualização e guarda de informações cadastrais de clientes); ao 

processo de KYP (identificação e aceitação de parceiros comerciais); ao processo de 

KYE (procedimentos que garantem a aderência a padrões de ética e de boas práticas 

por parte dos funcionários); aos processos de análise de movimentações financeiras 

que possam constituir indícios dos ilícitos dispostos na Lei de branqueamento de 

capitais; aos procedimentos para bloqueios determinados em ações de 

indisponibilidade de bens, valores e direitos; à política de PLDFT não condizente com 

os tipos de fundos geridos pela empresa; falhas nos procedimentos para verificar as 

 
56 Os setores econômicos regulados pelo COAF são o de assessoria, bens de luxo, factoring e jóias. 
57 CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS. Coaf em números. Brasília, DF. 
58 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Supervisão baseada em risco. Brasília, DF, p. 70. 
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operações que possam constituir indícios de lavagem de dinheiro, violando o art. 6º da 

Instrução 301/99; falhas na estrutura organizacional mínima; e falhas nos 

procedimentos de comunicação de operações atípicas ao COAF. 

Quanto ao mercado financeiro, de uma forma geral, no “Evento de Risco 10: Não 

detecção de operações irregulares nos mercados organizados”, a CVM concluiu que a 

maior parte dos seus supervisionados monitoram parcialmente as operações que 

apresentam ganhos e perdas e ganhos entre as mesmas partes, violando, desse modo, 

o art. 6º, da Instrução 301, da CVM.  

Outra constatação foi que as informações mantidas pelos supervisionados, 

referente aos clientes (investidores) estrangeiros, estavam incompletas, bem como não 

era possível identificar o beneficiário final apenas com as informações à disposição do 

intermediário nacional, não sendo observada a regra antilavagem de dinheiro que 

determina que é necessário conhecer o seu cliente. 

Contudo, no que diz respeito a punições aplicadas relativas ao descumprimento 

das normas antilavagem de dinheiro, houve somente 1 (uma) sanção de advertência 

aplicada pela CVM, quanto às sanções de multa, estas têm reduzido significativamente, 

passando de um total de R$ 725 mil (setecentos e vinte e cinco mil reais) em 2015, para 

R$ 30 mil (trinta mil reais) em 2018. Destaca-se que nesse período não foi aplicada 

nenhuma sanção de inabilitação ou cassação, conforme os dados disponibilizados pela 

CVM ao COAF59.  

O número pequeno de sanções aplicadas pela CVM, em contraposição às falhas 

apresentadas pelas pessoas supervisionadas, justifica-se na medida em que a Comissão 

priorizou “As ações no âmbito desta supervisão têm servido a um propósito 

educacional e orientador em relação às Políticas de PLDFT, que têm maior importância 

neste momento inicial”60. 

O BACEN, no que concerne à prevenção ao branqueamento de capitais e 

punição dos seus supervisionados, ao considerar o período de 2015 a agosto de 2019, 

manteve o número de pessoas sob a sua supervisão praticamente o mesmo, com 

variação pequena de 1.846 (mil, oitocentos e quarenta e seis) para 1.648 (mil, 

seiscentos e quarenta e oito).  

No período mencionado, de acordo com os dados disponíveis, foram iniciados 

28 PAS em desfavor de Pessoas Supervisionadas e 99 contra Administradores, 

 
59 CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS. Coaf em números. Brasília, DF. 
60 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Supervisão Baseada em risco. Brasília, DF, p.71. 
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processos que resultaram em multas no montante aproximado de R$ 571 milhões 

(quinhentos e setenta e um milhões de reais), em 2015; R$ 8 milhões (oito milhões de 

reais), em 2018; e R$ 10 milhões (dez milhões de reais), até agosto de 201961. Porém, 

não foram encontradas informações de qual a porcentagem dessas multas aplicadas já 

foi paga. 

 Quanto à sanção de inabilitação, foi aplicada a 12 diretores, com um total de 83 

anos, em 2015; a 3 diretores, no total de 32 anos, em 2016; nenhuma em 2017; a 3 

diretores, totalizando 32 anos, no ano de 2018; e, até agosto de 2019, foi aplicada a 4 

diretores, com um total de 40 anos. 

Já no que diz respeito à supervisão realizada pela ANBIMA e pela ANCORD, não foram 

encontradas informações sobre punições aplicadas aos associados/supervisionados 

relativas ao descumprimento de normas de prevenção ao branqueamento de capitais. 

  

Nota-se que há um grande volume de informações processadas pelo COAF, o qual 

recebe comunicações não só das pessoas supervisionadas pelo órgão, mas também dos 

outros supervisores dos diferentes setores econômicos, tais como a CVM e o BACEN.   

Embora seja utilizada tecnologia de forma massiva por esses órgãos para 

realizar o supervisionamento, as estimativas relacionadas a quantidade dinheiro que é 

lavada anualmente no país e, de forma mais clara, os valores que foram lavados, 

apresentados pelas autoridades à sociedade brasileira na Operação Lava-Jato, 

demonstram que o sistema regulatório, preventivo brasileiro é insuficiente para coibir 

o branqueamento de capitais que ocorre utilizando-se o SFN, conforme apresentado 

no tópico seguinte. 

 

4.2 Lavagem de Dinheiro no Brasil  

 

A lavagem de dinheiro é uma atividade ilegal que gera problemas no mundo 

todo, sendo, portanto, transnacional. O grande fluxo de valores de origem ilícita 

movimentados através das fronteiras é um dos principais motivos para que as 

autoridades deem especial atenção a esse ilícito. 

Estudos realizados pelo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

estimam que, em 2009, ativos gerados somente por tráfico de drogas e crimes 

 
61 CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS. Coaf em números. Brasília, DF. 
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organizados que foram lavados perfizeram o montante de 2,7% do PIB global (em torno 

de $1.6 trilhões de dólares)62. Esse valor está de acordo com a taxa entre 2 a 5% do PIB 

global ($1,6 a $4 trilhões de dólares por ano) estimada pelo Fundo Monetário 

Internacional para o fluxo de branqueamento de capitais63. 

No Brasil, o BACEN estima que o branqueamento de capitais movimente em 

torno de R$ 6 bilhões (seis bilhões de reais). Essa instituição reconhece, porém, que 

existem projeções de órgãos internacionais mais pessimistas, nas quais a lavagem de 

dinheiro no país representaria 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o que significaria 

cerca de R$ 15 (quinze) bilhões64. 

Esses números passam uma noção da quantidade de ativos provenientes de 

diferentes tipos de atividades ilícitas que são lavados anualmente no país. Nesse 

quadro, as investigações da Polícia Federal relacionadas à corrupção de agentes 

públicos e empresários que, posteriormente, vieram a público e ficaram conhecidas 

como Operação Lava-Jato, demonstram faticamente a magnitude e complexidade do 

ilícito de lavagem de bens, dinheiro ou valores que afeta o país. 

Inclusive, é nesse sentido o entendimento do Magistrado Fausto Martin De 

Sanctis, no que diz respeito à complexidade do ilícito de lavagem de dinheiro: 

 
Não se trata apenas de uma organização benfeita, não sendo somente uma 
organização internacional, mas se caracteriza pela ausência de vítimas 
individuais e por um determinado modus operandi, com divisão de tarefas, 
utilização de métodos sofisticados, existência, por vezes, de simbiose com o 
Poder Público, além de alto poder de intimidação (forja clima de medo, 
fazendo constante apelo à intimidação e à violência). 65 

 
As investigações mostraram indícios de que parte dos valores desviados do 

patrimônio público eram lavados através de instituições financeiras, em específico, os 

bancos Bradesco (R$ 989,6 milhões); Itaú (R$ 94,5 milhões); Santander (R$19,5 

milhões) e Caixa Econômica Federal (R$ 4,1 milhões); totalizando movimentações  no 

valor de R$ 1,107 bilhão. Além das vultosas quantias, outro elemento que atrai a 

atenção é a aparente colaboração de funcionários das instituições mencionadas. 

 
62 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Estimating illicit financial flows 
resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes. Viena: 2011.  
63 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Cleaning Up: Countries are advancing efforts to stop 
criminals from laundering their trillions. Finance & Development. 2018, dec.  
64 Dados informados em um evento no BACEN contra a corrupção, realizado em 17/11/2016 - VALENTE, 
Gabriel. Lavagem de dinheiro movimenta cerca de R$ 6 bi por ano, estima BC. Globo.com, Brasília, 
2016, 17 nov. O Globo Economia. 
65 SANCTIS, Fausto Martin De. Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro: Destinação de bens 
apreendidos, delação premiada e responsabilidade social. São Paulo: Saraiva, 2. ed, 2015.  
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No suposto esquema de lavagem de dinheiro conhecido como dólar-cabo66 - 

chefiado pelo doleiro Dario Messer e que tinha como “clientes” o ex-Governador do Rio 

de Janeiro, Sérgio Cabral, e a construtora Odebrecht - a função dos gerentes das 

agências bancárias, que faziam parte da organização criminosa, era abrir contas 

bancárias de titularidade de empresas fantasmas e administrá-las.  

Para conseguir uma espécie de blindagem dessas contas, evitando a vistoria e 

comunicações de operações suspeitas ao COAF, outros funcionários das agências eram 

cooptados a participar do esquema de branqueamento de capitais e, assim, também 

tinham acesso e conhecimento do esquema fraudulento com as contas das empresas 

fantasmas67. 

Destaca-se que a utilização de “doleiros” nos esquemas de lavagem de dinheiro 

é uma maneira de profissionalizar o branqueamento de bens, direitos ou valores, tendo 

em vista que essas pessoas são conhecidas por controlarem uma rede internacional de 

compensação próprios, o que faz com que o dinheiro saia ou entre no país sem que haja 

a suspeita dos órgãos de controle e regulamentação das operações financeiras, em 

especial, o COAF. 

Essa forma de lavar dinheiro, de acordo com as apurações da investigação 

policial, também é utilizada para branquear ativos financeiros do tráfico de drogas, de 

empresas que comercializam artigos de luxo, de crimes de colarinho branco, entre 

outros. 

A lavagem de dinheiro movimenta grandes quantias através do SFN. Essa 

permeabilidade do nosso sistema financeiro ao referido ilícito ocorre, entre outros 

fatores, porque os métodos de lavagem de dinheiro são continuamente “aprimorados” 

por seus agentes para permitir que eles continuem agindo. Ademais, algumas falhas no 

sistema de controle e supervisão do SFN também contribuem para o êxito do 

mencionado ilícito, conforme melhor será analisado no subtópico seguinte. 

 

 
66 RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal 2ª. Processo Originário 0073766-
87.2018.4.02.5101, HC nº 0007018-50.2018.4.02.0000, Ofício nº TRF2-OFI-2018/13235. Juiz 
Substituto Caroline Vieira Figueiredo, 09 jul 2018. 
67 Conforme o Procurador Federal entrevistado na matéria: "Associando vários ciclos de lavagem de 
dinheiro, foi possível, por meio do depósito de 'chequinhos' e a quitação de boletos bancários, gerar reais 
utilizando-se do sistema bancário nacional e de falhas nos controles das instituições financeiras, criando 
uma verdadeira máquina de reais", aponta o MPF, no pedido de cautelar, acolhido pelo juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. COPLE, Júlia; BIASETTO, Daniel. Lava-Jato: Doleiros 
usaram ao menos três bancos privados e um federal para lavar R$ 1,107 bilhão. Globo.com, Rio de 
Janeiro, 2019, 29 maio 2019. O Globo Brasil. 
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4.3 Principais elementos identificados que tornam o SFN permeável à 

lavagem de dinheiro em vultosas quantias 

 

Os meios para lavar dinheiro, em geral, necessitam utilizar, em uma de suas 

fases, o dinheiro em espécie, uma vez que a identificação das partes envolvidas não 

será registrada em operações bancárias e, por conseguinte, dificulta o controle e 

investigação dos valores transacionados pelas instituições reguladoras68. 

Não é por outra razão, que, no caso de branqueamento de capitais analisado no 

presente estudo, do doleiro Dario Messer, o papel moeda era comprado por 

empresários que o utilizavam para pagar propina aos agentes públicos e, assim, não 

era possível seguir o dinheiro e identificar os envolvidos nos esquemas de corrupção 

com o sistema de fiscalização utilizado pelas autoridades.  

Em outras palavras, o sistema de fiscalização e prevenção à lavagem de dinheiro 

possui brechas, falhas, que são exploradas pelos agentes criminosos, e uma delas é a 

utilização em larga escala de papel moeda no país. Conforme o BACEN, atualmente, 

existe aproximadamente R$ 249 bilhões (duzentos e quarenta e nove bilhões) em 

circulação no Brasil69. 

Outro elemento é o fato de o branqueamento de capitais ser uma atividade ilícita 

extremamente lucrativa para os agentes criminosos que o praticam. Assim, uma vez 

que existe a demanda para que o dinheiro, fruto de atividades ilícitas antecedentes, 

ganhe aparência de ser advindo de atividades lícitas, bem como há uma recompensa 

satisfatória, a lavagem de dinheiro torna-se muito atrativa. 

Prova disso é a profissionalização dessa atividade, isto é, os agentes criminosos 

de ilícitos antecedentes, normalmente em casos de grandes valores de dinheiro, 

“terceirizam” a lavagem dos lucros obtidos para que tenham maior chances de êxito em 

dar aparência de licitude70. Isso obstrui as investigações das autoridades tanto em 

 
68 Para mais casos de utilização de dinheiro em espécie em ilícitos ver: Casos e Casos: coletânea de 
casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro (Consolidação das Coletâneas I, II e III, ampliada e 
atualizada em julho de 2016) - COAF (Conselho de Controle de Atividade Financeiras). CONSELHO DE 
CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS. Casos & Casos - Coletânea de casos brasileiros de 
Lavagem de Dinheiro. Brasília, DF, 2016. 
69 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Dinheiro em circulação. Pesquisa realizada dia 15/11/2019. 
70 The main characteristic that makes PML unique is the provision of ML services in exchange for a 
commission, fee or other type of profit. While the specialisation in providing ML services is a key feature 
of PMLs, this does not mean that PMLs are not also involved in other activities (including legal 
businesses). Similarly, this does not mean that they exclusively only launder illicit proceeds. PMLs also 
use specialised knowledge and expertise to exploit legal loopholes; find opportunities for criminals; and 
help criminals retain and legitimise the proceeds of crime. 
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relação ao ilícito antecedente, quanto em relação à lavagem de dinheiro, pois não há 

uma direta alocação do capital gerado com aquele ilícito, dificultando a persecução do 

caminho percorrido pelo dinheiro. 

Ademais, a corrupção de agentes públicos e funcionários do setor privado, bem 

como as punições administrativas, muitas vezes, brandas tornam ainda mais difícil a 

prevenção da lavagem de dinheiro no Brasil. 

 
5 POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA AS FALHAS VERIFICADAS NA 

REGULAMENTAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SETORES OBRIGADOS DO 

SFN 

 

Como foi possível observar com o presente estudo, o Brasil possui legislação em 

consonância com as principais orientações dos grupos internacionais, pode-se dizer 

que, na medida do possível, - considerando o processo legislativo e a complexidade de 

mudar uma instrução normativa que afeta direta ou indiretamente todo o país - são 

leis, instruções normativas atuais, que tentam acompanhar as mudanças na prática do 

ilícito de lavagem de dinheiro, para que este não fique impune.  

Nessa acepção, alguns dos problemas analisados, que tornam o SFN permeável 

à lavagem de dinheiro, poderiam ser resolvidos com um posicionamento menos flexível 

dos órgãos que regulamentam o SFN e supervisionam os que neste atuam. Exemplo 

disso é o fato de apenas aproximadamente 3,3% do valor as multas aplicadas pelo 

COAF já terem sido pagas. O caráter punitivo da multa, nesse caso, fica 

descaracterizado podendo ser mais lucrativo para o supervisionado descumprir a 

legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, ainda que seja aplicada multa, do que 

cumpri-la. 

Ao considerar que a Lei 9.613 é de 1998, sofrendo uma das suas principais 

alterações em 2012, bem como a Instrução Normativa nº 301, da CVM, ser 1999, não 

parece ser razoável a autarquia aplicar aos supervisionados, no biênio 2017-2018, 

quando do descumprimento de obrigações básicas à prevenção e combate ao 

 
A principal característica que faz a PLD (profissionalização da lavagem de dinheiro) única é a 
disponibilização de serviço de lavagem de dinheiro em troca de uma comissão, taxa ou outro tipo de 
ganho. Embora a especialização em fornecer serviços de lavagem de dinheiro tem como elemento chave 
a PLD, isso não significa que PLD não está também envolvida em outras atividades (incluindo negócios 
jurídicos). Similarmente, isso não significa que eles somente lavam lucros ilícitos. PLD também usa o 
conhecimento especializado e expertise para explorar brechas legais; encontrar oportunidades para 
criminosos; e ajudar criminosos a reter e legitimar o produto do crime. (tradução nossa). FINANCIAL 
ACTION TASK FORCE. Professional Money Laundering. Paris: 2018. 
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branqueamento de capitais - como é a comunicação de operações suspeitas e o registro 

de dados dos clientes (KYC) - apenas a punição de advertência. É a partir dessas 

informações que são reportadas ao COAF que são realizadas análises mais acuradas e 

é feito o RIF, os quais são de suma importância para investigações dos órgãos 

competentes, como a PF.  

O mais adequado é aplicar a multa prevista para a violação desse tipo de 

obrigação do supervisionado e, dependendo da gravidade, aplicar cumulativamente a 

suspensão do administrador responsável por essas obrigações na empresa. 

Quanto ao problema da utilização de dinheiro em espécie em larga escala no 

país, parte do papel-moeda em circulação no Brasil é utilizado por 96% da população 

para realizar seus pagamentos ou fazer compras, representando 60% das formas de 

pagamento71. Cabe ressaltar que, de acordo com a mesma pesquisa, o papel moeda só 

permanece como meio mais utilizado para pagamentos até R$ 100,00 (cem reais), 

representando 52%. A partir daquele valor, o cartão de débito e, principalmente, o de 

crédito passam a ser empregados na maioria das operações. 

Porém, as cédulas em circulação são distribuídas da seguinte forma, conforme a 

autoridade monetária do país72: 

 
FIGURA 2: QUANTIDADE DE CADA TIPO DE CÉDULA CIRCULANTE NO BRASIL 

 
Fonte: site do BACEN 

 
Pois bem. Ao associar os dados da tabela acima com a pesquisa realizada pela 

autoridade monetária em 2018, temos que as cédulas são mais utilizadas pelo 

brasileiro médio nos pagamentos até R$ 100,00 (cem reais), sendo as transações de 

 
71 BANCO CENTRAL DO BRASIL. O brasileiro e sua relação com o dinheiro.  Departamento de 
Meio Circulante, 2018. 
72 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Dinheiro em circulação. Pesquisa realizada dia 15/11/2019. 
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até R$ 10,00 (dez reais) as que mais concentram a utilização de papel moeda, 

representando 88%.  

Ou seja, apenas nas operações de pequenos valores é que há uma maior 

necessidade, por parte da população em geral, de ser empregado dinheiro em espécie, 

as quais podem ser supridas com cédulas de até R$ 20,00 (vinte reais). Desse modo, 

restringir significativamente a emissão de cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 

100,00 (cem reais) não afetaria negativamente os pagamentos com dinheiro em 

espécie da maior parte dos brasileiros e ainda dificultaria a lavagem de dinheiro, tendo 

em vista a inviabilidade de transporte de grandes quantias em dinheiro, quando 

utilizadas cédulas com valores baixos, devido ao volume gerado.  

No que diz respeito à difícil investigação do ilícito de lavagem de dinheiro, 

quando este é realizado por esquemas profissionais, uma possível solução é o incentivo 

ao cidadão que tomou conhecimento do caso de branqueamento de capitais, mas não 

participou deste ilícito, denunciar tais fatos às autoridades competentes e, uma vez 

comprovada a veracidade da denúncia, o denunciante receber recompensas financeiras 

e proteção do governo73.  

Tal instituto, conhecido tradicionalmente como Whistle Blowing Programs, já 

é adotado por outros países, como Estados Unidos, e, a título de exemplo, 

recentemente a Securities and Exchange Commission (SEC) pagou US$ 4,5 milhões 

(quatro milhões e meio de dólares) a um cirurgião brasileiro por ter delatado um 

esquema de corrupção de uma empresa de equipamentos médicos, a Zimmer Biomet74. 

As recompensas pagas pela SEC variam de 10% a 30% das multas pagas pelos 

denunciados, obviamente depois de haver investigação que comprove o ato ilícito.  

De acordo com Ferreira, esse instituto estabelece, de forma geral: 

 
a) a criação de canais de comunicação para o recebimento de denúncias; b) 
regulamentam aspectos para as formas de processamento e apuração dessas 
informações, c) indicam mecanismos de proteção destinados aos 
denunciantes e, eventualmente, d) oferecem recompensas financeiras como 

contrapartida aos reportes mais elevados75. 

 

 
73 FERREIRA, Adriano Valente Torraca. Métodos de incentivo à denúncia de ilícitos: subsídios 
para a implementação de programas whistle-blowing perante agências e órgãos reguladores brasileiros:  
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. 2018, Dissertação (Mestrado). 
74 CONSULTOR JURÍDICO. Agência do governo dos EUA paga US$ 4,5 milhões a brasileiro por 
denúncia. Conjur.com.br. 2019. 30 maio 2019. 
75 FERREIRA, Adriano Valente Torraca. Métodos de incentivo à denúncia de ilícitos: subsídios 
para a implementação de programas whistle-blowing perante agências e órgãos reguladores brasileiros:  
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. 2018, Dissertação (Mestrado), p. 15.  
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Whistle Blowing Programs é um instituto interessante para o combate ao 

branqueamento de capitais, na medida que valores consideráveis podem ser 

recuperados, bem como qualquer pessoa que saiba do esquema, mas que não esteja 

participando, pode denunciar, gerando um sistema colaborativo com as autoridades 

competentes e negativo para aqueles que praticam o referido ilícito. 

Ao considerar que os agentes que praticam a lavagem de dinheiro buscam 

aprimorá-la constantemente para afastar as investigações das autoridades, não se pode 

ignorar a utilização massiva das novas tecnologias no combate a esse ilícito. Embora a 

UIF já utilize de forma basilar a tecnologia, é necessário que os outros órgãos 

supervisores também o façam para otimizar as análises das operações realizadas pelos 

clientes dos supervisionados, reduzindo, desse modo, o número de comunicações 

desnecessárias (falso positivas) ao COAF. 

A inteligência artificial, mostra-se como uma grande aliada para esse tipo de 

atividade, haja vista que, após programada corretamente, possui capacidade superior 

às das tecnologias até então utilizadas na análise dos dados registrados nos diversos 

bancos.  

Por fim, cumpre mencionar que não foi possível analisar, na presente pesquisa, 

a responsabilidade na atuação de controle e fiscalização do SFN no que diz respeito à 

ANBIMA e a ANCORD, uma vez que não foram encontrados dados referentes a essa 

temática. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O combate ao ilícito de lavagem de dinheiro representa um grande obstáculo 

para as instituições regulam controlam e fiscalizam o Sistema Financeiro Nacional, 

haja vista a complexidade desse ilícito. Diante disso, é necessário o constante 

aprimoramento das medidas antilavagem de dinheiro, principalmente, no âmbito 

administrativo, o qual possui maior capacidade para detectar as primeiras etapas do 

branqueamento de capitais e, diante disso, possui maior probabilidade de conseguir 

recuperação dos valores advindos de atividades ilícitas. Nesse sentido, as propostas 

sugeridas no presente estudo são, majoritariamente, possibilidades de 

aperfeiçoamento do sistema preventivo, uma vez que acreditamos ser este o principal 

elemento contra a lavagem de bens, direitos ou valores. 
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CAPÍTULO VIII 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MERCADO DE CAPITAIS: 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BRASIL E ÁFRICA DO SUL  

 

Lucas Narciso Pimenta Ricardo* 
 

RESUMO 

 

O desenvolvimento econômico consiste em tema da mais alta relevância para todos os 

países e, em especial, para os países em desenvolvimento, dado que é fundamental para 

geração e distribuição de riquezas e elevação da qualidade de vida da população. Para 

seu alcance, faz-se necessário uma série de investimentos financeiros e, por 

conseguinte, para investir é imprescindível que se tenha capital (capex) suficiente. 

Nesse contexto, o mercado de capitais apresenta-se como uma alternativa às empresas 

e indivíduos, para a captação de recursos financeiros para fomentar seus projetos e 

empreendimentos. O Brasil possui um mercado de capital pouco solidificado e 

disseminado, com reflexos negativos em relação ao desenvolvimento econômico do 

país. Por sua vez, a África do Sul, país emergente e com características semelhantes às 

do Brasil em alguns aspectos, possui um mercado de capital mais desenvolvido e 

difundido. O presente artigo pretende analisar os motivos que possibilitaram ao país 

sul-africano apresentar um mercado de capitais mais solidificado do que o do Brasil, 

bem como identificar boas práticas passíveis de serem implementadas no país sul-

americano. 

 

Palavras-Chaves: África do Sul. Brasil. Desenvolvimento Econômico. Mercado de 

Capitais. 

ABSTRACT 

 

Economic development is a highly relevant issue for all countries, especially developing 

ones, as it is fundamental for the generation and distribution of wealth and the 

improvement of the population's quality of life. To achieve this, a series of financial 
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investments are necessary and, therefore, in order to invest, it is essential to have 

sufficient capital (CapEx). In this context, the capital market presents itself as an 

alternative for companies and individuals to raise financial resources to promote their 

projects and ventures. Brazil has a capital market without a solid and widespread 

foundation, with negative effects on the country's economic development. In turn, 

South Africa, an emerging country with similar characteristics to Brazil in some 

aspects, has a more developed and widespread capital market. This article aims to 

analyse the reasons why South Africa has a stronger capital market than Brazil, and to 

identify good practices that could be implemented in the South American country. 

 

Keywords: South Africa. Brazil. Economic Development. Capital Markets. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país que ainda carece de infraestrutura básica e da oferta de 

serviços para sua população, sobretudo, para a mais carente. Para alcançar progresso, 

em todos os aspectos, uma nação precisa de desenvolvimento econômico, de modo que 

haja capital suficiente para a realização de investimentos que levem em direção ao 

avanço necessário. Segundo a OCDE (2018), 

 
No passado, os gastos públicos deslocaram o investimento privado, e a 
ausência de mercados financeiros privados bem desenvolvidos, com prazos de 
pagamento mais longos, prejudicou o fluxo de poupança para projetos mais 
eficientes, incluindo a infraestrutura (ORGANIZAÇÃO, 2018, p. 12). 

 
Neste sentido, é necessário o aperfeiçoamento dos mecanismos de 

financiamento de longo prazo, que gerem eficiência na alocação de capital e se 

convertam em investimentos produtivos para o país. Sabe-se que a geração e 

distribuição de riquezas são requisitos necessários para o aumento da qualidade de 

vida da população. De acordo com Maia (2016) “O crescimento da produção e da renda 

decorre de variações na quantidade e na qualidade de dois insumos básicos: capital e 

mão-de-obra.” (MAIA, 2016). 

O Brasil possui um alto índice de pessoas desempregadas e de trabalhadores 

informais, chegando ao patamar de 12% no segundo trimestre de 2019, segundo dados 

de pesquisa, o que torna o Trabalho (L) um fator abundante no país. Entretanto, o 

Capital (K) ainda se apresenta como fator impeditivo. (ALVARENGA; SILVEIRA, 

2019). Some-se a esse quadro, o fato de que o Governo Brasileiro pratica déficit 
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primário, ou seja, gasta mais do que arrecada, sendo necessária a captação de recursos 

no mercado financeiro para cobrir suas dívidas. Segundo o Relatório Econômico da 

OCDE (2018), grande parte dos recursos da poupança privada do país 

é direcionada para o pagamento da dívida pública. De acordo com a OCDE 

(2018), ”o portfólio de ativos do setor privado Brasil consiste em mais de 70% dos 

títulos do setor público.” (ORGANIZAÇÃO, 2018, p. 80). O excesso de gastos públicos 

gera também outros impactos negativos para o país e, segundo a Fundação Oswaldo 

Cruz (2013), “a má qualidade e o excesso do gasto público seriam então os grandes 

responsáveis pela baixa poupança doméstica, que por sua vez, aparece como o grande 

entrave para o crescimento.” (FUNDAÇÃO, 2013, p. 34). No Brasil os bancos e 

poupadores emprestam dinheiro para o governo, resultando, assim, em aumento 

considerável do endividamento público e diminuição do capital disponível para o 

investimento privado, importante para o desenvolvimento do país. 

A baixa taxa de poupança no Brasil também contribui para a elevação das taxas 

de juros. Segundo OCDE (2018), “a escassez de poupança também é refletida nas altas 

taxas de juros reais com as quais o Brasil remunera a poupança.” (ORGANIZAÇÃO, 

2018, p. 78). Assim, impede que sejam realizados os investimentos necessários para o 

aumento da produtividade no país, uma vez que o nível de investimento está 

diretamente relacionado ao nível de poupança de uma nação. Segundo Cavallo (2013), 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento, “em uma economia, a poupança é 

essencial para o desenvolvimento. No nível macro, a poupança determina quanto um 

país pode investir, e tem implicações no crescimento e na estabilidade econômica.” 

(CAVALLO, 2013, p. 25). Dessa forma, percebe-se como a poupança tem relação direta 

com os investimentos e que a baixa taxa de poupança doméstica constitui obstáculo 

para o crescimento sustentável do país. (FUNDAÇÃO, 2013, p. 34). De acordo com a 

OCDE (2018), o Brasil investiu apenas 13,7% do PIB (Produto Interno Bruto) no ano 

de 2016, considerada uma das menores taxas de investimento entre as economias da 

OCDE e as economias de mercados emergentes. (ORGANIZAÇÃO, 2018, p. 760). 

Os investimentos financeiros são importantes para a economia e para a 

sociedade, porque trazem impactos positivos na vida das pessoas, melhorando a 

infraestrutura e a prestação de serviços, que são fundamentais para o aumento da 

produtividade e dos salários. Segundo Cavallo (2013), 

 
[...] uma infraestrutura deficiente resulta na prestação inadequada de serviços 
como água potável, saneamento, saúde, comunicação, transporte e até mesmo 
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segurança pública. Essas deficiências impedem que as famílias desfrutem da 
vida produtiva e saudável a que aspiram, além de retardar a possibilidade de 
que empreendedores com boas ideias ampliem seus negócios e agreguem 
capital e empregos de alta produtividade à economia (CAVALLO, 2013, p. 5).  

 
Nesse contexto, ressalta-se o fato de que para um país investir é necessário que 

sua população se abstenha de parte do excedente dos salários vidando possibilitar 

ganhos econômicos e sociais maiores no futuro. Segundo a OCDE (2018), 

 
Investimento implica renunciar a oportunidades de consumo hoje, na 
esperança de benefícios maiores no futuro. Assim, quando uma economia não 
investe muito, pode ser ou porque os benefícios futuros de investir são poucos 
ou incertos ou porque não há recursos suficientes para serem disponibilizados 
no momento (ORGANIZAÇÃO, 2018, p. 77). 

 
Ressalta-se, também, que os recursos para investimentos não são suficientes, 

porque o investimento em poupança é baixo, devido à falta de mecanismos de longo 

prazo que permitam que a população invista seu capital. Segundo Cavallo (2013), 

 
Vários fatores não demográficos impediram o aumento das taxas de poupança 
na região, a despeito do bônus demográfico. Um desses fatores é a ausência de 
instrumentos de poupança adequados (...) desestimulam as famílias a colocar 
suas economias em instituições financeiras formais (CAVALLO, 2013, p. 7). 

 
Sendo assim, o mercado de capitais torna-se um instrumento chave para o 

financiamento de longo prazo e o desenvolvimento do mercado financeiro traz 

benefícios concretos para sociedade. Segundo a Accenture (2018): 

 
As principais funções do mercado de capitais consistem em mobilizar a 
poupança da sociedade, melhorar a gestão de risco dos investimentos, alocar 
recursos financeiros de maneira eficiente e incentivar a disciplina corporativa 
para garantir transparência e sucesso ao processo de captação e alocação de 
recursos. Dessa forma, ele permite que haja mais disponibilidade de capital, 
maior liquidez para empresas e investidores, coordenando os prazos de 
pagamento das dívidas de forma mais adequada, reduzindo o custo de capital 
frente a entes privados e com isso melhorando as taxas de retorno dos 
investimentos (ACCENTURE, 2018, p.7). 

 
Dessa forma, a expansão do mercado de capitais apresenta-se como a 

alternativa mais viável aos países em desenvolvimento e com juros estruturalmente 

elevados, como o Brasil. 

 
 
2 PAÍSES DE REFERÊNCIA PARA O ESTUDO 
 

O Brasil é um país em fase de desenvolvimento econômico e, para alcançar o 

nível econômico dos países desenvolvidos, é importante que se altere sua estrutura 
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econômica em vários aspectos. Um deles refere-se ao nível de sua poupança interna. É 

notório que o montante que um país poupa em relação ao PIB tem relação com 

diferentes variáveis e, segundo Cavallo (2013), 

 
[...] em particular, as taxas de poupança são determinadas por: (a) tendências 
demográficas; (b) aumento da renda e como esta é distribuída entre as 
gerações; (c) renda das pessoas em diferentes idades e fases da vida; (d) 
regimes previdenciários e condições de vida na velhice; (e) mercados de ativos 
que permitem a famílias e empresas transferir o consumo do presente para o 
futuro; (f) preferências individuais e diferentes níveis de tolerância à 
incerteza; (g) expectativas de crescimento; e (h) marco institucional, entre 
outros aspectos. A interação de todos esses fatores determina os diferentes 
padrões de poupança entre as diferentes economias e ao longo do tempo 
(CAVALLO, 2013, p. 25). 

 
Diante do exposto, fica evidente que o motivo pelo qual países em diferentes 

estágios de desenvolvimento apresentam taxas de poupança muito diferentes entre si. 

Dentre os motivos enumerados por Cavallo (2013), destaca-se a alínea “e”, que faz 

referência ao instrumento de captação de poupança de empresas e famílias. Sabe-se 

que a forma de captar e dispor da poupança pelas sociedades também se diferenciam 

entre os países, visto que certos países se baseiam mais no Mercado de Capitais e outros 

no setor Bancário. Segundo Cavallo (2013), 

 
[...] em alguns sistemas (como os dos Estados Unidos e Reino Unido), o 
financiamento direto por meio dos mercados de capitais é relativamente mais 
importante. As empresas emitem ações e títulos, que são compradas por 
indivíduos ou por investidores institucionais, que reúnem em um fundo 
comum as poupanças dos indivíduos. Em outros países, como a Alemanha e o 
Japão, os intermediários financeiros, entre eles os bancos, são relativamente 
mais importantes, pois oferecem contas de poupança e financiamento às 
empresas. Os bancos desempenham um papel crucial na alocação de capital e 
na orientação da governança corporativa das empresas, por meio de 
representação em conselhos (CAVALLO, 2013, p. 50). 

 
Apesar da predominância do setor bancário ou do mercado de capitais nos 

países, ao fim, ressalta-se que nos países desenvolvidos, os dois sistemas são bem 

avançados, oferecendo instrumentos eficientes de intermediação financeira. Cavallo 

(2013), afirma que 

 
[...] no entanto, em todas as economias avançadas, com sistemas financeiros 
desenvolvidos, há tanto financiamento direto como intermediários 
financeiros; a questão não está em escolher entre um ou outro, mas sim no 
equilíbrio entre os dois e nos papéis precisos e mais sutis que cada um pode 
exercer (CAVALLO, 2013, p. 50). 

 
Destaca-se o fato de que a forma de financiamento no Brasil e na América Latina 

realiza-se, majoritariamente, por meio do setor bancário. Segundo Cavallo (2013), “na 
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América Latina e no Caribe, a tendência dos bancos tem sido dominar o sistema 

financeiro, embora os mercados de capitais estejam crescendo.” (CAVALLO, 2013, p. 

50). A falta de um mercado de capitais maduro faz com que o financiamento no país 

dependa exclusivamente do setor bancário, concentrando-se, assim, a poupança e o 

crédito em um único sistema, não exatamente, o mais eficiente. Evidencia-se ser esse 

um dos motivos do desenvolvimento econômico-social brasileiro ainda ser muito 

díspar dos países desenvolvidos. O autor destaca que 

 
[...] o desenvolvimento financeiro em um país típico da América Latina e do 
Caribe está muito aquém do de países como os Estados Unidos, com a sua 
enorme gama de investidores institucionais, e do da Alemanha, onde os 
bancos são relativamente muito maiores, e até mesmo do da República da 
Coreia, onde os bancos e os investidores institucionais estão mais ou menos 
no mesmo nível (CAVALLO, 2013, p. 51). 

 
Nesse sentido, fica inviável utilizar-se de modelos de países em processos e 

momentos de desenvolvimento tão diversos quanto os do Brasil para essa abordagem 

teórica. Partir-se-á, então, para a escolha de país com características semelhantes ou 

mais próximas da realidade brasileira. 

 
2.1 EUA 
 

Os Estados Unidos, maior economia do mundo, registrou no ano de 2018 um 

PIB de 20.494 trilhões de dólares (TRADING, 2019b), enquanto que o Brasil 

apresentou um PIB na ordem de 1.868 trilhões de dólares (TRADING, 2019a). Segundo 

Teixeira (2011), “o PIB corresponde à soma de tudo o que é produzido dentro de um 

espaço geográfico, em determinado período de tempo, independente de quem o 

produziu, seja agente econômico nacional ou estrangeiro”. (TEIXEIRA, 2011, p. 29). 

Uma diferença que escancara o grande abismo existente entre a economia brasileira e 

a americana. 

Em relação aos investimentos, nos Estados Unidos, em média, 54% dos adultos 

investem no mercado acionário, enquanto que no Brasil, esse índice ainda não 

alcançou 1% da população. (JONES, 2017). A New York Stock Exchange (NYSE) tem 

mais de duas mil empresas listadas e um mercado de capitais de 28 trilhões de dólares. 

(NEW YORK, 2019). Dados apontam que em relação à Bolsa de Valores do Brasil, 

Balcão (B3) esse número é de apenas 323 empresas, totalizando um valor de mercado 

pouco maior de um trilhão e cem milhões dólares. (VALOR…, 2019). “Como todos esses 
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centros financeiros, o Brasil permanece consideravelmente menor do que os grandes 

centros financeiros como Estados Unidos e Grã-Bretanha”. (OXERA, 2012, p. 45). 

 
2.2 Europa e Japão 
 

A União Europeia, em 2018, registrou um PIB no valor de 18.748 trilhões de 

dólares (TRADING, 2019d), enquanto que o Japão um PIB de 4.970 trilhões de dólares 

(TRADING, 2019c). No cenário que contempla a Europa e o Continente Asiático, a 

média dos investidores em renda variável encontra-se entre 20% e 30%. (TAKAR, 

2019). Esse é um fato que evidencia que essas regiões também se encontram em uma 

grande distância da realidade brasileira, em relação aos investimentos. Para 

exemplificar, segundo dados da Accenture, a Espanha teve 42% de emissão de títulos 

privados por porcentagem do PIB, enquanto que no Brasil esse índice só alcançou a 

marca de 22,1%. (ACCENTURE, 2018, p. 7). 

Esse contexto demonstra como o país Sul-americano ainda se encontra 

economicamente distante dos países desenvolvidos. O Brasil caracteriza-se como um 

país emergente e, desta forma, sua comparação com os países acima referenciados 

seria inapropriada, dado ao elevado grau de diferença entre eles. 

 
2.3 África do Sul 
 

Com o desenvolvimento econômico de países até então coadjuvantes, a ordem 

econômica mundial deixou de ser exclusivamente concentrada na América do Norte, 

Europa Ocidental e Japão. Essa desconcentração permitiu o surgimento de novos 

grupos econômicos com o intuito de defenderem seus interesses. O BRICS é uma 

organização formada por cinco países em desenvolvimento, considerados os mais 

promissores, a saber: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  

Apesar das inúmeras diferenças sociais, culturais e linguísticas, apresentam-se 

como países que buscam marcar suas posições na ordem econômica global. Por esse 

fato, partir desse cenário seria mais apropriado para efeito deste artigo, devido às 

semelhanças de desenvolvimento socioeconômico entre esses países. Segundo Lobato 

(2018): 

 
O BRICS, acrônimo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é o primeiro 
grupo multilateral criado e dirigido por países fora do eixo de países ocidentais 
e desenvolvidos. O termo BRIC (ainda sem a África do Sul) foi cunhado por 
Goldman Sachs, que defendia que esses países teriam cada vez mais 
importância no cenário econômico global e em algumas décadas estariam 



162 

 

entre as seis maiores economias do mundo. O objetivo principal do grupo é 
influenciar a geopolítica e o mercado globais, a partir da importância alegada 
de grandes países em desenvolvimento com papel crucial na economia 
(LOBATO, 2018). 

 
Dentre os referidos países, escolheu-se a África do Sul como referência para a 

análise comparativa deste estudo, devido à sua proximidade das realidades latino-

americana e africana subsaariana, dentro do contexto histórico mundial. Ambos os 

países suportaram o processo de colonização, que influenciou as condições sociais, 

política e econômica desses locais, deixando marcas profundas na estruturação 

econômica. A segunda razão da escolha da África do Sul deveu-se, também, à 

motivação de ordem pessoal, pelo fato de ter tido a oportunidade de visitá-la, além do 

fato de ser um país com grande proximidade histórica e geográfica da África Austral, 

onde localiza-se Angola, da qual também possuo nacionalidade. 

Isto posto, esclarece-se que o Brasil e a África do Sul possuem taxas de 

investimentos similares, em virtude de uma taxa de poupança também equitativa. 

Segundo relatório da empresa de consultoria Accenture, de junho de 2018, a África do 

Sul apresentava uma taxa de poupança de 16.3% do PIB e uma taxa de investimento de 

19.5% do PIB; enquanto que o Brasil, uma taxa de poupança de 15.9% do PIB e uma 

taxa de investimento de 19.2% do PIB. (ACCENTURE, 2018, p. 11). Fato esse que 

corrobora a tese de que o nível de poupança de um país tem relação direta com sua taxa 

de investimento. 

Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil possui renda per capita maior do 

que a da África do Sul. Em 2017, o país sul-americano apresentou uma taxa de renda 

por pessoa de 9,821.41 USD, enquanto que o país africano, uma renda de 6,160.73 USD 

por pessoa. (THE WORD BANK, 2019). No Brasil a concentração de terras é menor 

que na África do Sul e, segundo as últimas estimativas também do Banco Mundial, o 

Coeficiente de Gini do Brasil foi de 53.3, em 2017; enquanto o Coeficiente de Gini da 

África do Sul foi de 63, em 2014. O Relatório de Desenvolvimento Humano 2018, da 

Organização das Nações Unidas (ONU) dá conta de que o Brasil se encontra na 79ª 

posição, com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,759, enquanto a África 

do Sul com o IDH de 0,699, encontra-se no 114º lugar. (PROGRAMA, 2019).  

Ressalta-se o fato de que apesar de a África do Sul apresentar expressiva 

desvantagem em termos de renda per capita, concentração de terras e 

desenvolvimento humano, ainda assim o país africano consegue manter um mercado 
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de capitais relativamente maior, mais competitivo e mais eficiente em relação ao do 

Brasil. 

 

3 HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

Brasil e África do Sul classificam-se como países emergentes e são 

caracterizados como potências econômicas em seus respectivos continentes. O Brasil, 

mesmo com índices sócios e econômicos melhores que os da África do sul, possui um 

mercado de capitais menos desenvolvido que o país africano. A África do Sul tem 0,7 

empresas listadas a cada 1.000 habitantes, enquanto que o Brasil possui apenas 0,2 

empresas por 1000 habitantes, representando uma quantidade quase três vezes 

menor. A capitalização de mercado do país sul-africano corresponde a 204,8% do PIB, 

enquanto que a capitalização brasileira é de 49% do PIB. (ACCENTURE, 2018, p. 7). 

Diferenças históricas, jurídicas, educacionais e culturais podem explicar porque a 

África do Sul tem um mercado de capitais mais desenvolvido que o Brasil? 

Com o intuito de elucidar minimamente essa questão, intentou-se neste estudo 

demonstrar 3 (três) causas para a possível indagação, a saber:  

 

3.1 Dívida Pública – Confiança no Governo 

 

A capacidade de o governo controlar os gastos de um país é um elemento 

essencial para seu desenvolvimento econômico. Países em desenvolvimento são muito 

afetados quando ocorre desconfiança na capacidade do estado de honrar seus 

compromissos com os detentores da dívida pública, tendo em vista que “a formação de 

superávit primário serve para garantir recursos para pagar os juros da dívida pública e 

reduzir o endividamento do governo no médio e longo prazos” (BRASIL, 2019).  

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2017, a dívida pública sul-

africana era de 53.04% do PIB; enquanto que a dívida pública brasileira chegou a 

78.93% do PIB, representando uma diferença por volta de ¼ do PIB dos respectivos 

países. (INTERNATIONAL, 2019). Destaca-se o fato de que a média da dívida pública 

em economias emergentes ser da ordem de 49% do PIB, o que demonstra que o Brasil, 

país em desenvolvimento, encontra-se distante de apresentar sua dívida em nível que 

poderia ser considerado saudável. (BRASIL, 2018). 
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A confiança na solidez do Estado Sul-africano foi motivo de reconhecimento 

internacional. A África do Sul foi o primeiro país africano a adentrar no Citigroup 

World Government Bond Index: FTSE World Government Bond Index (WGBI), um 

índice global que aporta em dívida países que adequam-se a certos critérios. Segundo 

o Índice a “África do Sul se tornou elegível para inclusão no WGBI, tendo satisfeito os 

três critérios: tamanho, qualidade de crédito e sem barreiras de entrada” (CITI, 2012), 

demonstrando a confiança que os investidores têm com o Estado Africano. 

As agências de classificação de risco atribuem notas de crédito a saúde 

financeira de empresas e governos ao redor do mundo, dessa forma, investidores de 

todo o globo podem ter uma avaliação padronizada dos títulos públicos em diferentes 

países. Segundo a Moody’s, em sua última avaliação em março de 2018, a nota de 

crédito da África do Sul foi “Baa3”. “Obrigações classificadas como Baa são 

consideradas de médio grau e estão sujeitas ao risco de crédito moderado e, por isso, 

podem apresentar certas características especulativas.” (MOODY’S, 2018). Já para o 

Brasil atribuiu-se a nota “Ba2”. “Obrigações classificadas como Ba são consideradas 

especulativas e estão sujeitas a substancial risco de crédito.” (MOODY’S, 2018). As 

respectivas classificações demonstram como as agências que analisam os riscos 

observam maior ameaça nos títulos da dívida pública brasileira do que nos da África 

do Sul. 

O alto risco em investir no Brasil influencia negativamente seu mercado de 

capitais, além do fato de que o deslocamento do fluxo de capital dos ativos privados 

para dívida pública diminui a precificação dos ativos no mercado acionário, o que não 

incentiva as empresas a arrecadarem recursos via bolsa de valores. Desse modo, a 

valorização do mercado acionário está inversamente relacionada com o aumento da 

taxa básica de juros da economia, no caso do Brasil a taxa SELIC, utilizada para a 

remuneração dos títulos da dívida pública no país. 

 
A queda da taxa básica de juros torna-se, portanto, um imperativo, como um 
incentivo fundamental para o reposicionamento dos agentes em 
investimentos diversos, de maturidade mais ampliada (DAMÁSIO, 2017, 
p.17). 

 

3.2 Educação Financeira 

 

Outro motivo pelo qual pode-se justificar o fato de o Brasil não apresentar um 

mercado de capitais maduro como o da África do Sul seria a falta de educação 
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financeira de sua população. Os sul-africanos possuem maior educação financeira que 

os brasileiros, o que causa uma aproximação maior deles ao setor financeiro. A 

educação financeira é um caminho indispensável para que os indivíduos alcancem o 

bem-estar financeiro (...) a educação financeira é essencial para a proteção e a inclusão 

financeira dos consumidores (VIEIRA; MOREIRA JUNIOR; POTRICH; 2019).  

A Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey é a maior 

e mais abrangente pesquisa global sobre educação financeira, baseada em quatro 

conceitos financeiros básicos, conforme dados apresentados na Figura 1. 

 
FIGURA 1 – MAPA DE VARIAÇÕES GLOBAIS NA ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA: 

ADULTOS QUE SÃO FINANCEIRAMENTE ALFABETIZADOS 

 

Fonte: KLAPPER; LUSARDI; OUDHEUSDEN, [201?]. p. 7. 

 

A referida pesquisa entrevistou 150 mil adultos de 148 diferentes países para 

testar seus conhecimentos a respeito dos seguintes conceitos financeiros: 

diversificação de risco; inflação; operações aritméticas fundamentais e juros 

compostos (THE GEORGE, [201?]). Em levantamento similar, apurou-se que 35% dos 

brasileiros possuíam educação financeira, enquanto que na África do Sul esse índice 

alcança 42% dos sul-africanos. (KLAPPER, LUSARDI; OUDHEUSDEN; [201?], p. 23-25).  

Salienta-se que entre os membros dos BRICS, os resultados da pesquisa aponta que a 

África do Sul se destaca como sendo o país com maior educação financeira, nível 

comparado a países como o Japão e a França, conforme se observa na Figura 2.  

 

 



166 

 

FIGURA 2 – AMPLA VARIAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA EM TODO O 

MUNDO – 

ADULTOS QUE SÃO FINANCEIRAMENTE ALFABETIZADOS 

 

Fonte: KLAPPER; LUSARDI; OUDHEUSDEN, [201?]. p. 7. 

 

Embora Brasil e África do Sul possuam taxas de poupança aproximadas, não se 

pode traduzir que também haja similaridade entre os motivos que levam à busca pela 

poupança, uma vez que as vias por meio das quais a maioria da população dos dois 

países poupa se difere. Os sul-africanos utilizam mais as vias formais em relação aos 

poupadores brasileiros, o que também reflete-se no tamanho e na abrangência do 

mercado de capitais. Ver Fig. 3. 

A Figura 3 explicita o fato da África do Sul, ao contrário do Brasil, possuir um 

alto número de ativos previdenciários. Segundo a Accenture, o país africano apurou 

um total de 81,5% do PIB em ativos de previdência privada, enquanto que o Brasil 

apresentou 15.9% do PIB. (ACCENTURE, 2018).  
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FIGURA 3 – ECONOMIA FORMAL EM TODO MUNDO – ADULTOS ECONOMIZANDO 

EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO ANO PASSADO – 2014 

 

Fonte: DEMIRGUC-KUNT; KLAPPER; SINGER; OUDHEUSDEN, [201?].  p. 45. 

 

3.3 Legislação - Concorrência 

 

As regras que regulam o setor financeiro podem determinar o avanço ou 

retrocesso do desenvolvimento econômico de um país, sendo que o governo deve 

promover uma legislação que ofereça ao investidor a segurança necessária para alocar 

seus recursos no mercado financeiro. Segundo o Ranking Doing Business do Banco 

Mundial, no que se refere a Proteção do Investidor Minoritário, a África do Sul 

encontra-se na 23a posição; enquanto que o Brasil na 48a posição. (THE WORD, 2018). 

Destaca-se a circunstância de que nos últimos anos, seguindo a tendência dos países 

desenvolvidos, a África do Sul realizou mudanças profundas na legislação que regula 

seu mercado financeiro. 

Em 2012, foi editada a Lei Sul-africana de regulação do mercado financeiro – 

Financial Market Act – que tinha como um dos seus objetivos aumentar a 

transparência e melhorar a divulgação das informações no mercado financeiro do país 

africano. (ACT, 2012). Sendo assim, o objetivo do governo era o de responsabilizar 

entidades ao lidar com consumidores e investidores. Desse modo, proibiu-se que 

fossem negociados valores mobiliários fora do ambiente licenciado. Até aquele 

momento, a única bolsa de valores do país que regulada era a Johannesburg Stock 

Exchange (JSE), que possuía um monopólio de seis décadas. 
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A lei, dessa forma, fez com que outras empresas iniciassem a disputa por espaço 

no mercado financeiro com a JSE. Após a nova regulamentação, em 2012, surgiram 

três novas bolsas de valores na África do Sul. (SA'S NEW, 2018).  A 4AX, fundada em 

2014, começou suas operações em 2017 e é focada em empresas de menor valor de 

mercado.  A “4AX vai criar um mercado financeiro mais inclusivo através de uma 

plataforma segura e licenciada que promoverá um fácil acesso e uma maior variedade 

de produtos para emissores e corretores.” (4 AFRICA, 2019). Já a A2X iniciou suas 

operações em 2017 e segundo seu o site oficial é: “bolsa de valores rápida, justa e 

eficiente” (A2X, 2019). E finalmente, em 2016, a ZAR X foi a primeira bolsa de valores 

a conseguir uma licença, quebrando, assim, o monopólio da JSE. (SA'S NEW, 2018). O 

modelo de negócio da ZAR X baseia-se na simplicidade, baixo custo, transparência e 

agilidade. (ZAR, 2019). Nesse sentido, a competição gera mais transparência, reduz os 

custos e dessa forma democratiza o mercado de capitais. A mudança na legislação sul-

africana foi fundamental para o país ter mais de uma bolsa de valores negociando 

valores mobiliários. 

No contexto brasileiro, a Bolsa Balcão B3 consiste na maior bolsa de valores do 

país. A empresa que também é listada na Bolsa (BVMF: B3SA3) possui o monopólio 

das negociações de ações no país. Em 2012, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

contratou uma empresa de consultoria – OXERA CONSULTING – para a realização 

de uma pesquisa para identificar o impacto de uma maior competitividade no mercado 

acionário no Brasil. Segundo a empresa, quando comparado a outros, o mercado 

acionário brasileiro tem tarifas altas, ainda que se observe a grande variação de 

serviços ofertados e concluiu que o “impacto da concorrência: a entrada de locais 

alternativos de negociação pode criar pressão competitiva e promover reduções de 

custo, reduções de preço e melhorias de serviço por parte de bolsas já instaladas no 

mercado” (OXERA, 2012, p. 153). A pesquisa demonstra que  

 
[...] no exterior o ingresso de competitividade nesse mercado demonstrou uma 
diminuição dos preços, favorecendo o investidor. (…) E que “por parte dos 
órgãos reguladores, haveria a necessidade de aperfeiçoamento da 
regulamentação e um aumento da equipe para fiscalização do mercado. (…) O 
mercado brasileiro é regulado de maneiras diferentes da maioria dos 
mercados de capitais analisados neste estudo. Em particular, as regulações 
brasileiras são distintas em termos das regras que exigem transparência na 
pré-negociação, identificação do proprietário beneficiário, ausência de 
internalização e transparência de todas as operações conduzidas na bolsa de 
valores. Isso significa que algumas formas específicas de novas entrantes 
ocorridas em outros países (por exemplo, operações por meio de dark pools) 
tendem a ser incompatíveis com as atuais regras brasileiras. […] Qualquer 
modificação na legislação, com o objetivo de aumentar a competição, deve 
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avaliar os impactos no mercado de ações no Brasil. Só assim, os investidores 
poderão beneficiar-se da diminuição das taxas sem que haja uma diminuição 
no nível de qualidade do serviço oferecido pela bolsa (OXERA, 2012, p. 154).  

 
Por fim, a pesquisa concluiu que: “Em princípio, há espaço suficiente para que 

múltiplas plataformas de negociação possam competir de modo eficiente” (OXERA, 

2012, p. 2). De onde se depreende que o Brasil poderia ser muito beneficiado pela 

entrada de novas empresas para atuarem no mercado das bolsas de valores no país. 

Passo considerado fundamental para o desenvolvimento econômico, dado que os 

valores despendidos em operações na bolsa de valores impactam diretamente o custo 

do capital. Dessa forma, uma maior concorrência traria custos mais atrativos para 

empresas e investidores.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O Mercado de Capitais é um importante instrumento para o desenvolvimento 

econômico de um país, que está intrinsecamente ligado à sua capacidade de inovar, 

investir e empreender. O crescimento do mercado de capitais é ainda mais importante 

em países como o Brasil, que possui uma alta concentração bancária e juros elevados. 

O país apresenta um dos spreads1 bancários mais altos do mundo, consistindo em um 

dos grandes empecilhos para o desenvolvimento econômico. 

Desse modo, o alto spread no setor bancário2 brasileiro gera distorções e 

barreiras que afetam principalmente o segmento das pessoas mais pobres do país. 

Segundo a Accenture (2018), o spread da taxa de juros no Brasil é de 34.7%, enquanto 

que na África do Sul é de 3.3%, representado uma diferença dez vezes menor que o 

brasileiro. (ACCENTURE, 2018, p. 11). Esse fato impacta de maneira diferente os 

mercados de capitais dos dois países; negativamente para o Brasil e favoravelmente 

para a África do Sul.  

 
1 Spread: refere-se à diferença entre o preço de compra (procura) e venda (oferta) de uma ação, título 
ou transação monetária. Analogamente, quando o banco empresta dinheiro a alguém, cobra uma taxa 
pelo empréstimo ― uma taxa que será certamente superior à taxa de captação. A diferença entre as duas 
taxas é o chamado spread bancário. Segundo a definição do Banco Central do Brasil, spread é a diferença 
entre a taxa de empréstimo e a média ponderada das taxas de captação de CDBs (certificados de depósito 
bancário). (WIKIPÉDIA, 2019).  
2 Spread bancário: é a diferença entre a taxa de juros cobrada aos tomadores de crédito e a taxa de juros 
paga aos depositantes pelos bancos. Em outras palavras, é a diferença entre a remuneração que o banco 
paga ao aplicador para captar um recurso e o quanto esse banco cobra para emprestar o mesmo dinheiro. 
(WIKIPÉDIA, 2019).  
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Tendo por base os dados anteriormente apresentados no presente artigo, 

constata-se que, como consequência do menor custo de aquisição de capital, a África 

do Sul possui 5.309,3 novos negócios a cada milhão de habitantes, enquanto que o 

Brasil apresenta somente 131,8, o que corresponde a uma diferença 40 vezes maior 

para o país africano. Daí decorre a conclusão de que o crescimento de futuros negócios 

no Brasil é profundamente afetado pela falta de um mercado de capital mais inclusivo. 

(ACCENTURE, 2018, p. 10). 

Por outro lado, em relação à comparação da infraestrutura dos dois países – 

importante para o aumento de produtividade e aumento de renda dos cidadãos – nota-

se a existência de um gargalo histórico do Brasil. Em uma escala de 1 a 7 que mede a 

qualidade de infraestrutura, a África do Sul chegou a 4.4, enquanto que o Brasil 

alcançou 3.2. Em relação à infraestrutura de transportes, os dados dão conta de que a 

cada 100/km2, o Brasil tem 18,9 de rodovias, enquanto que a África do Sul possui 61,6. 

A cada 100/km2, o Brasil tem 0,4 de ferrovia e a África do Sul possui 1,7. 

(ACCENTURE, 2018, p. 10). 

Pelo exposto e tendo em vista as hipóteses levantadas neste estudo quanto à 

confiança na solidez do mercado de capitais; quanto à educação financeira e quanto à 

legislação que regula o mercado de capitais dos dois países, conclui-se que as hipóteses 

se confirmaram, em função da realidade sul-africana apresentar-se mais favorável que 

a do Brasil em relação aos dados levantados. 

Apesar da similaridade entre o Brasil e a África do Sul, sabe-se que o primeiro 

tem um mercado de capitais menos desenvolvido em relação ao segundo e que a 

confiança na solidez do país sul-africano foi motivo de reconhecimento internacional. 

Em relação ao quesito educação, a África do Sul destaca-se, também, como país com 

maior educação financeira, nível comparado a de países como o Japão e a França. E, 

por fim, a pesquisa concluiu que a iniciativa da África do Sul de quebra do monopólio 

e de abertura de seu mercado financeiro para a competitividade, por meio de alteração 

da legislação que regulava o mercado, deu ao país condições de ser beneficiado pela 

entrada de novas empresas para atuarem no mercado das bolsas de valores.  

Isto posto, conclui-se que a África do Sul realizou reformas importantes que 

permitiu ao país caminhar em direção a um mercado de capitais mais próspero e, 

consequentemente, apresentar elevação na geração de riquezas e na qualidade de vida 

da população. Essas iniciativas são passíveis de serem implementadas no Brasil, de 

modo a promover uma mudança que beneficie o crescimento do mercado de capitais 
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no país com vistas a alavancar seu crescimento econômico. O país deve se esforçar em 

reformas estruturais para alcançar superávit primário, diminuindo sua dívida pública 

e trazendo-a para o patamar dos países emergentes, possibilitando uma queda 

estrutural de sua curva elevada de Juros. Dessa forma, os investidores sentir-se-ão 

mais seguros e incentivados a correrem risco ao financiarem projetos importantes para 

o país, que gerarão maior retorno social e econômico para as futuras gerações.  

Nesse sentido, o governo também deve estimular a educação financeira no país, 

uma vez que investidores que poderiam ter suas aplicações de longo prazo em 

investimentos de renda variável não o fazem por falta do conhecimento necessário. 

Programas de incentivo por parte dos entes federativos podem ter um impacto positivo 

na escolha de investimento mais produtiva e próspera pela população. A 

implementação da plataforma tesouro direto se mostrou uma política altamente 

exitosa, visto que muitas pessoas migraram para esse investimento após o governo 

federal o incentivar por diferentes canais de comunicação. O mesmo pode ser feito a 

respeito do mercado de capitais, com propagandas informativas que demonstrem o 

benefício desse investimento para o crescimento do capital investido e para o 

desenvolvimento do país no longo prazo.  A falta de instrução financeira prejudica o 

crescimento do mercado de capitais.  

Por fim, o governo deve modificar a legislação que regula o mercado financeiro, 

incentivando outras empresas a disputarem mercado com a Brasil, Bolsa, Balcão [B]³ 

de modo a promover a quebra do monopólio existente no mercado, com a abertura de 

espaços para redução dos custos, atraindo, assim, novos investidores e  empresas a 

abrirem o capital, em diferentes plataformas. Em princípio, com a adoção dessas 

medidas, acredita-se que o desenvolvimento econômico do Brasil poderia ser muito 

beneficiado, com impactos positivos para a qualidade de vida de sua população.  
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CAPÍTULO IX 

 

A DISPARIDADE ENTRE A PENA E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE 

INSIDER TRADING, SOB A ÉGIDE DO DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 
Mariana Wamser Ferreira* 

 
RESUMO 

 

O crime de insider trading foi tipificado, no Brasil, no ano de 2001 no artigo 27-D da 

Lei 6385/76, a qual dispõe sobre o mercado de valores mobiliários. Em quase duas 

décadas, poucos casos foram levados aos tribunais e somente um transitou em julgado, 

tendo a pena de prisão sido convertida em serviços à comunidade (Caso Sadia). A 

primeira prisão pelo delito de insider trading somente ocorreu em 2017, sendo ela 

preventiva (Caso JBS). O número ínfimo de casos demonstra a evidente dificuldade 

probatória do delito, mas também demonstra a complexidade na punição dos white 

collar crimes, deixando clara a seletividade do Direito Penal do Inimigo, na medida em 

que os autores do delito em questão, por sua posição na sociedade, embora possam 

causar, por exemplo, a quebra total de um mercado (Neuer Markt – Alemanha), 

recebem penas incongruentes com as consequências do delito que cometem – ou nem 

mesmo são levados a julgamento. Dessa forma, tenciona-se no presente artigo 

apresentar mecanismos propícios a  modificar o cenário atual, abordando a prova 

indiciária, a cooperação entre a CVM e o MPF, a figura do Whistleblower e o aumento 

da pena prevista para os insiders. 

 

Palavras-chaves: Insider trading. Direito Penal do Inimigo. White collar crimes. 

 

ABSTRACT 

 

The crime of insider trading was defined, in Brazil, in 2001 in Article 27-D of Law 

6385/76, which rules the securities market. In almost two decades, few cases have been 

brought to court and only one had a verdict, and the prison sentence has been 

 
* Graduada em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, pesquisadora do Núcleo Acadêmico de Pesquisa. 



177 

 

converted into community service (Sadia Case). The first detention for the offense of 

insider trading only occurred in 2017, being preventive (JBS Case). The small number 

of cases demonstrates the evident difficulty of proving the commitment of the crime, 

but also demonstrates the complexity in the punishment of white collar crimes, making 

clear the selectivity of the Criminal Law of the Enemy, as the perpetrators of the crime 

in question, by their position in the crime, although may cause, for example, the total 

failure of a market (Neuer Markt - Germany), they receive inconsistent  penalties with 

the consequences of their crime - or not even brought to trial. Therefore, it is intended 

in this article to present mechanisms to modify the current scenario, addressing the 

circumstantial evidence, the cooperation between the CVM and the MPF, the 

Whistleblower figure and the increase of the statutory penalty for insiders. 

 

Key-words: Insider trading. Criminal Law of the Enemy. White collar crimes. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

 

Legalmente, o mercado de capitais no Brasil é o mercado de títulos e valores 

mobiliários emitidos pelas empresas e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). A regulamentação do mercado de capitais é essencial na medida em que 

assegura transparência e segurança, tutelando a confiabilidade do mercado, bem como 

objetiva proporcionar a igualdade de tratamento entre os investidores, de modo que 

todos possam ter acesso às mesmas informações que embasarão suas decisões de 

investimento. 

Nesse sentido, Bittencourt e Breda elucidam: 
 

As constantes exigências de segurança e transparência nas negociações e 
regras do sistema financeiro buscam igualar as oportunidades do mercado aos 
investidores, atraindo o capital interno e externo, reduzindo as desigualdades 
entre os participantes de uma negociação. A premissa básica de qualquer 
mercado financeiro, então, assenta-se em uma estruturação capaz de 
assegurar oportunidades justas, claras e seguras de ganhou ou perdas do 
capital investido. Há um complexo normativo capaz de fornecer aos 
investidores posições equânimes na realização de uma operação financeira. Os 
riscos de ganho ou perda do capital investido devem ser igualmente 

compartilhados por todos1. 

 

 
1 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional 
& Contra o Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 311-312. 
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Dessa forma, a CVM, entidade autárquica vinculada ao Ministério da Economia 

criada por força da Lei 6385/76, tem o escopo de disciplinar, fiscalizar e desenvolver o 

mercado de valores mobiliários no Brasil, inclusive tutelando a pretendida igualdade 

dos riscos de ganho ou perda do capital supracitada. 

Não obstante a CVM tenha sido criada em 1976, a Lei 4728/1965 em seu artigo 

3º, inciso X, já começava a dar forma ao delito de insider trading ao determinar a 

competência de fiscalização de utilização de informações não divulgadas ao público em 

benefício próprio ou de terceiros ao Banco Central. Posteriormente, a Lei das S.A., em 

seu artigo 155, ao evidenciar o dever de lealdade do administrador, tratou da vedação 

ao que hoje é definido como insider trading, tratando-o como ilícito civil, apregoando 

a proibição de utilização de informação sigilosa pelo administrador, que tem o dever 

adicional de impedir que a informação seja utilizada por subordinados e, também, 

definindo sanção de reparação pelos danos sofridos a pessoa prejudicada em compra e 

venda de ações de valores mobiliários com utilização de informações sigilosas.2 

Percebe-se que até 2001, a prática de insider trading estava limitada no que 

tange ao autor do fato, tendo em vista que este, legalmente, poderia ser o 

administrador, subordinado ou terceiro de sua confiança. A Lei 10.303/2001, por sua 

vez, ampliou o rol de autores ao vedar a utilização de informação relevante ainda não 

divulgada com o intuito de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de 

valores mobiliários, a qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso. 

Em seguida, a Instrução CVM nº 358/2002, dispôs sobre a divulgação e uso de 

informações no mercado de capitais, definindo, portanto, o insider trading e 

estabelecendo vedações, responsabilizando o autor na esfera administrativa. Essa 

responsabilização se dá por meio de processo administrativo, sendo o insider trading 

considerado como infração grave e tendo como punições a advertência, multa, 

inabilitação temporária, proibição temporária e suspensão de autorização ou registro.  

Diante da necessidade de tutela do mercado de capitais pelo Direito Penal, como 

será abordado no próximo tópico, o insider trading é versado também no âmbito 

penal, sendo criado em 2001 o crime de uso indevido de informação privilegiada, 

previsto no art. 27-D da Lei 6385/76, que consiste na ação de, in verbis: 

 
[...] utilizar informação relevante, ainda não divulgada ao mercado, de que 
tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si 

 
2 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O Insider Trading no Direito Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 24-25. 
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ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio 
ou de terceiro, com valores mobiliários3. 

 
O autor do tipo penal, geralmente chamado de insider, pode utilizar a 

informação relevante tanto para a compra de ações que valorizarão com a divulgação 

da informação, momento em que ele as vende, obtendo lucro. Já em caso de 

informação que impacte negativamente a empresa, o insider trader pode utilizar a 

informação privilegiada tanto para a venda de ações que desvalorizarão com a 

divulgação da informação, evitando assim prejuízos, ou para fazer um short selling, de 

modo a lucrar com a baixa de preços resultante da desvalorização. 

Insta salientar que a Lei 13.506/17 ampliou o rol de sujeitos ativos, na medida 

em que passaram a ser consideradas criminosas as pessoas que, embora não tivessem 

dever fiduciário com relação ao sigilo de uma informação relevante, operassem no 

mercado de capitais utilizando informação privilegiada com o intuito de obter 

vantagens, surgindo então a criminalização do insider secundário. 

 

2 O BEM JURÍDICO ATINGIDO E A NECESSIDADE DE TUTELA PELO 

DIREITO PENAL 

 

O crime de insider trading é objeto de várias discussões na doutrina acerca da 

necessidade de criminalização da conduta, sendo que os principais argumentos 

contrários à tipificação se fundamentam no uso de informação privilegiada ser um 

crime de perigo abstrato, na dificuldade de consenso quanto ao bem jurídico atingido 

e, ainda, pelo princípio da intervenção mínima e dispensabilidade de regulação do 

mercado de capitais.4 

Quanto à classificação como crime de perigo abstrato, a crítica se baseia no fato 

de que por não haver constatação de uma lesão efetiva a bem jurídico o delito não 

deveria ser tido como tal. Verifica-se que é uma crítica geral aos crimes de perigo 

abstrato, de modo que se recorda que estes crimes têm como fundamento a prevenção 

e redução de risco, tendo em vista que as ações tipificadas tem potencial lesivo de modo 

que devem ser repreendidas, tutelando-se a ameaça de dano, sendo certo que a prática 

 
3 BRASIL. Lei nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976. Dispõe sobre o mercado de valores 
mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. Brasília, DF: Presidência da República, [1976]. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6385.htm. Acesso em: 02 set. 2019.  
4 OLIVEIRA, Natália Silva Teixeira Rodrigues de. INSIDER TRADING: UMA REALIDADE À LUZ DO 
DIREITO PENAL. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 60, p. 379-380, jan./jun. 2012. 
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do insider trading pode, efetivamente, lesar o sistema financeiro e uma pluralidade de 

vítimas. 

Igualmente criticável é a posição de que o uso de informação privilegiada não 

deveria ser criminalizado pautando-se o princípio da intervenção mínima. Vale 

lembrar que este princípio preconiza que a lei penal deve ser utilizada em ultima ratio, 

quando as sanções advindas das outras esferas jurídicas não forem suficientes. 

Percebe-se que, embora a conduta seja regulamentada pela CVM, que detém 

competência para aplicar sanções no âmbito administrativo, a lesão que pode advir 

com o comportamento do insider é tão danosa que legitima a tipificação pelo Direito 

Penal, mormente pelo seu caráter preventivo, na medida em que desencoraja a prática 

do ilícito pelo receio da punição – ou assim deveria ser. 

Ao adentrar na seara do bem jurídico atingido pelo crime de uso de informação 

privilegiada, verifica-se que há dissenso na doutrina pátria, visto que é possível 

defender que a tutela se destina ao patrimônio dos investidores, da igualdade entre 

estes, do correto funcionamento do mercado de capitais e, ainda, dos interesses da 

sociedade emissora de valores mobiliários. O referido dissenso não é suficiente para 

respaldar a posição de que o insider trading não deveria ser criminalizado, pelo 

contrário: justifica a necessidade da criminalização, haja vista quantos bens jurídicos 

podem ser lesados com a conduta tipificada, caracterizando um tipo penal amplo. 

Por outro lado, é incontroverso que o mercado de capitais tem seu pilar na 

confiança e, sem a confiança dos investidores, dificilmente o Sistema Financeiro 

Nacional se sustentaria. Assim sendo, a transparência e lealdade deve ser assegurada 

entre todos os participantes, de forma que haja igual divisão do risco entre eles. 

Nesse sentido, Castelar explana: 

 
Consideramos, portanto, que o bem jurídico objeto da tutela penal no delito 
de uso indevido de informação privilegiada estará́ na proteção da confiança 
que deve imperar no mercado de valores mobiliários, pois é este bem que 
estimula os investidores a aplicarem seus recursos neste mercado, e, 
concomitantemente, na proteção do patrimônio dos investidores que 
negociarem com o insider desconhecendo determinada informação relevante, 
pois estes correm o risco de sofrerem diminuição de seu patrimônio em 
virtude da desvantagem com que operam5. 

 

 
5 CASTELLAR, João Carlos. Insider trading e os novos crimes corporativos  (uso indevido de 
informac ̧ão privilegiada, manipulac ̧ão de mercado e exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou 
func ̧ão). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 108. 
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Diante de tais argumentos, é, no mínimo, temerário defender a desnecessidade 

de regulação do mercado de capitais e da criminalização do insider trading. Como 

exposto, as condutas criminosas relacionadas ao sistema econômico e f inanceiro tem 

um potencial lesivo relevante, podendo atingir não somente uma vítima, mas todo o 

sistema. Assim, Andrade defende: 

 
Os crimes do direito penal económico atingem milhares de vítimas directas 
(pequenos investidores) e indiretamente toda a economia, afirmação que se 
justifica, se se atender, por exemplo, aos crimes de insider trading e 
branqueamento de capitais. Crimes que, para além daquela característica, 
provocam ainda uma cadeia serial de agressões revelada nos resultados 
penalmente desvaliosos, pois a criminalidade econômica tem um potencial de 
lesão não comparável ao das infracções do direito penal comum, o que provoca 
forte abalo dos alicerces societários6. 

 
Após esta explanação acerca dos aspectos característicos do crime e da 

necessidade de ser considerado como tal, passa-se a analisar como o insider trading 

vem sendo tratado nos tribunais brasileiros. 

 

3 A PENA PREVISTA E A PENA APLICADA: O CRIME DE INSIDER 

TRADING NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

 
Conforme preceitua o artigo 27-D da Lei 6385/76, a pena prevista para o crime 

é de 1 a 5 anos de reclusão - sendo cabível, por conseguinte, a suspensão condicional 

do processo e regime aberto - e multa de até 3 vezes o montante da vantagem ilícita 

obtida em decorrência do crime. Tem-se, portanto, que a pena do delito de insider 

trading busca punir o autor do fato tanto pela restrição de liberdade, bem como o 

impedindo de desfrutar da vantagem ilícita que percebeu utilizando-se de informação 

privilegiada. 

Importante observar que a pena prevista na legislação para o delito em questão 

é similar, por exemplo, à prevista para o crime de furto. Esta consideração é pertinente 

na medida em que estes crimes tem consequências muito díspares, sendo certo que as 

consequências do delito de insider trading, como já anotado e posteriormente será 

melhor elucidado, pode atingir todo o sistema financeiro, a economia de um país e lesar 

milhares de vítimas. Salienta-se que não se pretende defender que o crime de furto 

deva ter tratamento diferenciado do atual, mas sim que a pena para o uso de 

 
6 ANDRADE, João Costa. O erro sobre a proibição e a problemática da legitimação em direito penal. In: 
COSTA, José de Faria (Coord.) Temas de direito penal econômico. Coimbra: Coimbra Editora, 
2005, p. 26-27. 
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informação privilegiada deveria guardar equivalência com as suas possíveis 

consequências. 

Fazendo uma brevíssima comparação do tratamento do delito em outro 

ordenamento, tem-se que nos Estados Unidos da América, o primeiro país a se 

preocupar mais ativamente com a necessidade de combater o  insider trading, a pena 

para é muito discrepante da prevista no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em 

vista que é permitida a aplicação de, no máximo, 20 anos de prisão, de acordo com o 

que informa o site oficial da Securities and Exchange Commission (SEC) – uma espécie 

de CVM norte-americana: 

 
The maximum prison sentence for an insider trading violation is now 20 
years. The maximum criminal fine for individuals is now $5,000,000, and the 
maximum fine for non-natural persons (such as an entity whose securities are 
publicly traded) is now $25,000,0007. 

 
Superando o exame da pena abstrata prevista para o delito em questão, é 

necessária a análise quanto ao tratamento que vem sendo dado ao crime de uso de 

informação privilegiada nos tribunais brasileiros. Após as pesquisas realizadas para a 

produção deste artigo, verificou-se que, mesmo já tendo a conduta sido tipificada há 

quase duas décadas, poucos foram os casos levados a julgamento nos tribunais, tendo 

somente um transitado em julgado. Causa estranheza a constatação apresentada na 

obra “Insider Trading: normas, instituições e mecanismos de combate no Brasil” posto 

que no período 2002-2015, a CVM julgou 50 processos administrativos sancionadores 

de insider, enquanto somente 8% do total de infrações foram levados à esfera criminal. 

Elencando os casos levados à esfera criminal, tem-se que nos Tribunais 

Regionais Federais apurou-se tão somente a existência de quatro apelações criminais8 

e seis habeas corpus9 relacionados à prática de insider trading, tendo como pacientes, 

principalmente, os irmãos Joesley e Wesley Batista, bem como Eike Batista. No 

Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, houve a tramitação de quatro habeas 

 
7Disponível em: 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/25743/000138713113000737/ex14_02.htm. (grifo nosso).  
8 APELAÇÃO CRIMINAL - 77917 / SP - 0002511-03.2018.4.03.6181 (2019 – Absolvição – Klabin). 
APELAÇÃO CRIMINAL - 70824 / SP 0000143-89.2016.4.03.6181 (2018 - Dúvida quanto ao dolo do 
agente. Absolvição). APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005123-26.2009.4.03.6181/SP (Condenação - 
Sadia). Apelação Criminal 5021321-43.2013.4.04.7100 (Delito de Quadrilha – Mundial – Absolvição). 
9 HABEAS CORPUS/RJ 0012772-41.2016.4.02.0000 - (Eike Batista -2016). HABEAS CORPUS/RJ 
0107175-70.2014.4.02.0000 (Eike Batista - 2014). HABEAS CORPUS / SP - 5014198-
68.2019.4.03.0000 (Wesley Batista - 2019) HABEAS CORPUS / SP - 5014013-30.2019.4.03.0000 
(Joesley Batista). HABEAS CORPUS - 73159 / SP - 0003772-53.2017.4.03.0000 (2017 - Wesley 
Batista). HC 5014188-07.2013.4.04.0000. 

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=50213214320134047100&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=44d7bd60f4b688dc69ca62b5a6af7c95&txtPalavraGerada=ustE#_blank
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=50213214320134047100&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=44d7bd60f4b688dc69ca62b5a6af7c95&txtPalavraGerada=ustE#_blank
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=50141880720134040000&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=dc7536f1a9eae63944a4f0c2c8bcd17d&txtPalavraGerada=fmxQ#_blank
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=50141880720134040000&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=dc7536f1a9eae63944a4f0c2c8bcd17d&txtPalavraGerada=fmxQ#_blank
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corpus e somente um recurso especial10 referente a prática do delito pelo ex-diretor da 

Sadia. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra meramente a tramitação de 

2 habeas corpus, referentes também aos irmãos Batista11. Contudo, merece destaque a 

específica atuação deste tribunal em relação ao delito tratado haja vista que, ao negar 

em 2017 por unanimidade o agravo regimental 971036, dos executivos da Sadia, quais 

sejam, Luiz Murat e Ancelmo Fontana, manteve a primeira condenação criminal pelo 

uso de informação privilegiada no Brasil. 

Quanto a este caso, vale expor o modus operandi dos executivos, a fim de 

destacar como se dá o ganho ilícito no delito em questão: 

 
Em uma primeira conduta, os executivos determinaram a compra de 5100 
ADRs de emissão da Perdigão em Nova Iorque, no valor unitário médio de 
US$ 69,20, totalizando uma operação na ordem de US$ 352.907,00. 
Posteriormente, os ex-diretores enviaram uma segunda ordem de compra de 
30.600 ADRs, no valor de US$ 586.801,00. Quase um mês depois da segunda 
compra de ADRs, a Sadia fez a oferta pública de aquisição da totalidade das 
ações da Perdigão, no valor de R$ 27,88 por ação, um valor 21,22% superior à 
cotação das ações no fechamento do pregão anterior, mediante a aquisição de, 
no mínimo, 50% mais uma ação.12 

 
Murat foi condenado a pena de 2 anos de prisão, além do pagamento de multa 

de aproximadamente R$394.000,00, enquanto Fontana Filho foi condenado à mesma 

pena e a multa de trezentos e setenta e quatro mil reais. Ambos os condenados foram 

beneficiados com o regime aberto, sendo certo que a multa a eles aplicada ficou aquém 

do lucro obtido com a prática do ilícito, tendo em vista que, segundo o MPF, os dois 

lucraram em torno de U$200.000,00. 

Somente em setembro de 2017 o ordenamento jurídico brasileiro registrou as 

primeiras prisões pelo delito de insider trading, sendo elas preventivas, no caso dos 

irmãos Batista. O modus operandi no caso em questão se deu antes da divulgação do 

teor da delação premiada acordada por Joesley Batista, mediante a compra e venda de 

ações e compra de dólar: 

 
Os irmãos Batista detêm 100% da empresa FB Participações, que por sua vez 
tem 42,5% da JBS. Às vésperas do vazamento da delação, Joesley determinou 
a venda pela FB de 42 milhões de ações da JBS a R$ 372 milhões. Ao mesmo 
tempo, a própria JBS, presidida por Wesley, passou a recomprar esses papéis, 
diluindo as perdas com a desvalorização das ações no momento em que a 

 
10 REsp 1569171/SP - 2014/0106791-6 (Sadia – manteve a condenação – 2016). 
11 HABEAS CORPUS/SP 148239 (2017 – Joesley Batista). HABEAS CORPUS/SP 148240 (2017- Wesley 
Batista). 
12 Ex-diretor da Sadia é o primeiro condenado no Brasil por insider trading. São Paulo, 22 fev. 2016. 
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delação fosse divulgada [...] além disso, um dia antes da delação da JBS vazar, 
a empresa foi a segunda maior compradora de dólar no Brasil. Em 17 de maio, 
a JBS negociou US$ 474 milhões com a moeda a R$ 3,11. Segundo nota do 
Ministério Público Federal, somente as operações em dólar somaram R$ 3 
bilhões, rendendo lucro de US$ 100 milhões aos empresários.13 

 
Embora os irmãos Batista tenham sido denunciados e a ação penal esteja em 

curso, ainda não houve sentença. Insta salientar, por fim, a sentença condenatória de 

primeiro grau recentemente proferida pela Justiça Federal do Rio de Janeiro contra 

Eike Batista, o qual é acusado de, em 2013, vender as ações da OSX antes da divulgação 

do fato relevante ao mercado informando a alteração do plano de negócios da 

companhia e problemas enfrentados pelo grupo.  A pena, referente ao delito de insider 

trading, foi fixada em quatro anos de reclusão e multa de três vezes o valor da 

vantagem ilícita obtida com o crime, totalizando mais de trinta e um milhões de reais. 

Pertinente destacar também, a fim de demonstrar a ocorrência do delito, que 

recentemente, em outubro de 2019, teve início a operação conjunta do Ministério 

Público Federal em São Paulo e Polícia Federal, denominada “Estrela Cadente”. Esta 

operação busca apurar o fornecimento de informações sigilosas sobre alterações na 

taxa de juros Selic, por parte do Comitê de Política Monetária (Copom), em favor de 

um fundo de investimento administrado pelo BTG Pactual, que, com elas, teria obtido 

lucros extraordinários de dezenas de milhões de reais. 

Após o panorama sobre como o delito de uso indevido de informação 

privilegiada vem sendo tratado no ordenamento jurídico brasileiro, salientando-se as 

raras condenações e prisões, mister que se passe a explanação acerca das 

consequências do crime, a fim de aferir se é dado o correto tratamento e devida atenção 

a este delito. Frisa-se, novamente, que a primeira condenação com trânsito em julgado 

pelo crime de insider trading, conforme supracitado, somente se deu dezesseis anos 

após a tipificação do delito, de modo que é necessário pautar a dificuldade probatória 

do delito, bem como a dificuldade de punição dos insiders. 

 

 

 

 
13 AFFONSO, Julia. Prisão é a 1ª por “insider” no Brasil. O Estado de São Paulo, n. 45257, 
14/09/2017. Economia, p. B3. Disponível em 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/538896/noticia.html?sequence=1&isAllowed
=y. 
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4 AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E A DIFICULDADE PROBATÓRIA DO 

DELITO  

 

Os tribunais e grande parte da doutrina14 classificam o crime de insider trading 

como um crime formal, ou seja, prescinde de prova do resultado para consumação, não 

admitindo, portanto, a tentativa. Embora haja divergência15 quanto a este 

posicionamento, se considerarmos que a tipificação da conduta possui um caráter 

preventivo, buscando desencorajar a prática da atuação criminosa, é, de fato, mais 

condizente que o delito não exija obtenção de vantagem.  

A desnecessidade de resultado do crime é ainda defensável ao se considerar que 

a conduta transgressora em apreço tem a aptidão de gerar consequências realmente 

desastrosas. Nessa toada, é plausível pautar a quebra do Neuer Markt, mercado que 

integrava empresas tecnológicas, no final de 2002 na Alemanha, consoante Burghof e 

Hunger: 

 
Altogether, the many cases of alleged fraud and insider trading and almost 
complete lack of effective sentences contributed to the bad perception of the 
Neuer Markt. Furthermore, the huge public interest multiplied the reputation 
damage. Thus, the value of the brand “Neuer Markt” became negative for both 
the firms listed at the Neuer Markt and the Deutsche Börse AG itself. The 
closure of this market segment was the logical consequence 16.  

 
A despeito das demais causas que contribuíram com a quebra do referido 

mercado, verifica-se que as sucessivas ações de uso indevido de informação 

privilegiada foram significativas para tal resultado e, igualmente, a falta de punição 

para essas condutas. Insta salientar que o desenvolvimento do mercado de capitais tem 

uma relação intrínseca com o desenvolvimento econômico, de forma que a quebra de 

um mercado - ou sua simples instabilidade - atinge inúmeras vítimas, não se 

restringindo aos investidores atuantes no referido mercado, podendo inclusive 

extrapolar as fronteiras territoriais, causando crises globais, com aumento de 

criminalidade, desemprego, casos de suicídio, dentre outros.  

 
14 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Econômico. V.1. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 196-197. 
15 João Carlos Castellar, por exemplo, defende que o crime de uso indevido de informação privilegiada 
deveria comportar a tentativa, na medida em que, em se tratando a vantagem pretendida de um 
resultado que depende de outras circunstâncias que lhe são imprescindíveis, tal como a estabilidade do 
mercado, a qual é sempre relativa, o agente pode usar a informação privilegiada e ainda assim não obter 
a vantagem, configurando-se, com isso, a tentativa (CASTELLAR, op. cit., p. 123). 
16 BURGHOF, Hans-Peter. HUNGER, Adrian. Access to Stock Markets for Small and Medium Sized 
Growth Firms: The Temporary Success and Ultimate Failure of Germany’s Neuer Markt. Disponível em: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=497404. Acesso em 26 set. 2019. 
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Dessa forma, reitera-se a necessidade de coibir a prática de insider trading, 

visto que, segundo Norma Jonssen Parente, “dentre todas as irregularidades a que está 

sujeito o mercado de valores mobiliários, poucas - ou talvez nenhuma outra - afetam 

tanto sua credibilidade, quanto o uso indevido de informações privilegiadas”17, sendo 

necessária a pulverização da informação relevante, com o propósito de igualar os riscos 

entre os investidores e manter a confiança no mercado. 

Embora as consequências possíveis do delito em questão sejam preocupantes, o 

ordenamento jurídico brasileiro convive com dois óbices a efetiva criminalização dos 

insiders: a dificuldade probatória do delito e a dificuldade de punição dos white colar 

crimes. Quanto a primeira, tem-se que a reunião de provas aptas a ensejar uma 

condenação é complexa pois devem ser evidentes os requisitos objetivos necessários à 

configuração do tipo penal, como a existência de informação relevante; a precisa 

identificação desta; a potencialidade de resultar em vantagem indevida; a utilização da 

informação, mediante negociação, com valores mobiliários, dentre outros. 

Nesse caso, é debatida a viabilidade do uso da prova indiciária, visto que a 

obtenção de provas determinantes e irrefutáveis é difícil nos casos do delito em foco, 

exceto na hipótese de confissão por parte do acusado ou de relação direta deste com a 

companhia cujas ações foram negociadas. Assim, defende-se, considerando que o 

insider deixa extenso lastro de indícios, que é possível a condenação penal com base 

na prova indiciária. Nesse sentido, Mirabete leciona:  

 
Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos 
positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão 
condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao 
acusado. É claro, porém, que a prova indiciária pode ser invalidada não só por 
contraindícios, como por qualquer outra e que nem sempre é ela suficiente 
para a condenac ̧ão. Não são suficientes para fundamentar uma decisão 
condenatória indícios isolados, que permitam uma explicac ̧ão diferente, ou 
seja, de que o acusado poderia não ter praticado o crime18. 

 
No âmbito administrativo, o colegiado da CVM geralmente se utiliza, dentre 

outros, dos seguintes indícios a fim condenar ou absolver o acusado: o momento em 

que a operação foi realizada (timing perfeito), a relação do acusado com possível fonte 

primária e movimento de pessoas conectadas na negociação de um valor mobiliário 

 
17 CVM, PAZ Nº 06/2003, DIRETOR-RELATOR NORMA JONSSEN PARENTE, J. EM 14/09/2005. 
18 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado. São Paulo: Atlas, 2001. p. 
532. 
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específico (relações pessoais), o perfil de negociação do acusado e as demais condutas 

como investidor.  

Desse modo, em conformidade com a posição do professor Mirabete, é possível 

encontrar indícios, como os utilizados pela CVM, realmente aptos a ensejar uma 

condenação penal e, tratando do uso indevido de informação privilegiada, propõe-se 

que tal possibilidade seja positivada, mediante mudança legislativa, prevendo um rol 

claro de indícios que, em conjunto, poderiam ser utilizados a fim de fundamentar uma 

condenação. Todavia, é imprescindível o cuidado para que a condenação não esteja 

baseada em meros indícios desvinculados, mas sim naqueles múltiplos, concatenados 

e impregnados de elementos positivos de credibilidade. Por esse ângulo, Müssnich 

esclarece:  

 
Não satisfaz o reconhecimento de meros indícios esparsos para justificar uma 
condenac ̧ão por insider trading. É necessário, para que se sustente uma 
condenac ̧ão com base em indícios, uma reunião de elementos, um conjunto 
de indícios sérios, consistentes e convergentes. Deve-se, portanto, no 
momento do julgamento, avaliar o conjunto de indícios essencialmente 
robustos existentes no caso concreto19. 

 
Insta salientar que outra forma de enfrentar a questão da dificuldade probatória 

do delito seria a inserção no ordenamento jurídico brasileiro da figura do 

Whistleblower: um informante que leve ao conhecimento da autoridade pública o 

relato de indícios da ocorrência do insider trading. Em outros ordenamentos, o 

informante é peça chave no combate ao uso indevido de informação privilegiada, 

podendo ser citado o ordenamento norte-americano no qual há, inclusive, um 

programa de denunciantes, o “SEC Whistleblower Program” 

Cumpre anotar que o informante, por sua atuação em favor da sociedade, teria 

a garantia de não retaliação, anonimato e seria recompensado pelas informações com 

determinado valor. A recompensa seria uma forma de incentivar a prática e paga com 

uma parte dos recursos que entrariam nos cofres públicos pela apuração do crime. 

Adotando a possibilidade de uso da prova indiciária e da inserção da figura 

do Whistleblower no ordenamento jurídico brasileiro, importante citar o 

entendimento de Jakobs, ao tratar do Direito Penal do Inimigo e dos meios necessários 

ao combate, por exemplo, à criminalidade econômica: 

 

 
19 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O Insider Trading no Direito Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2017. 
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Se o Estado, em caso de extrema necessidade, inclusive frente a seus cidadãos 
que são responsáveis por ela, não conhece tabu algum, mas sim faz o 
necessário, menos ainda poderão ser impostos tabus no âmbito das medidas 
para se evitar essa extrema necessidade dirigida contra terroristas. Em outras 
palavras, contra aqueles que gerem a situação de necessidade, ao menos 
dentro do necessário: esta é a força sistemática explosiva do preceito. [...] o 
Estado, em virtude do seu dever de proteção não deve renunciar a 
nenhum instrumento cuja aplicação seja lícita e esteja 
racionalmente indicada20.  

 
À vista disso, e aprofundando na teoria supracitada, passa-se agora a discussão 

acerca da dificuldade de punição dos white colar crimes e da relação com a seletividade 

do direito penal do inimigo, posto que, conforme exposto, os autores da conduta 

criminosa recebem penas incongruentes com as consequências do delito que cometem 

ou nem mesmo são levados a julgamento. 

 

5 A DIFICULDADE DE PUNIÇÃO E A SELETIVIDADE DO DIREITO PENAL 

DO INIMIGO 

 
Ao dissertar sobre os inimigos da sociedade, Jakobs21 os conceituou como 

aqueles envolvidos com a criminalidade organizada, com o terrorismo, com o tráfico e, 

dentre outros, com a criminalidade econômica, defendendo a necessidade de, nesses 

casos, a norma buscar a eliminação de um perigo, fazendo com que a pena se dirija à 

segurança frente a fatos futuros, deixando de ser um meio para a manutenção da 

vigência da norma para ser um meio de criação da vigência da norma. Defendeu ainda 

que deve ser sempre considerada a vigência real da norma em contraposição a vigência 

somente postulada, sendo o fim do Estado de Direito a vigência real do ordenamento 

jurídico e de um Direito que torna possível a liberdade.  

O autor continua, tratando da necessidade das duras penas e da pena privativa 

de liberdade: 

 
Desde um ponto de vista prático, o mais relevante será o asseguramento frente 
ao autor, através de uma custódia de segurança identificada como tal, 
mediante uma pena privativa de liberdade que garanta o asseguramento, quer 
dizer, que seja correspondentemente extensa. Este último é uma das razões 
das elevadas penas que se colocam contra a fundação de uma associação 
terrorista. Essa penas não podem ser explicadas através daquilo que tenha 

 
20  JAKOBS, Gunther, e MELIA, Manuel Cancio, Direito Penal do inimigo: noções e críticas. org. 
e trad. Andre Luis Callegari, Nereu José Giacomolli. 2. Ed. - Porto Alegre, Livraria do Advogado Ed., 
2007. P. 34 (grifo nosso). 
21 JAKOBS, Gunther, e MELIA, Manuel Cancio, Direito Penal do inimigo: noções e críticas. org. 
e trad. Andre Luis Callegari, Nereu José Giacomolli. 2. Ed. - Porto Alegre, Livraria do Advogado Ed., 
2007. P. 34 
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acontecido - se afetou a segurança pública, porém até o momento não gerou 
de fato uma lesão - mas com base somente no perigo existente.22  

 
Considerando estes primeiros destaques acerca da teoria desenvolvida por 

Gunther Jakobs, verifica-se que o insider trading, enquanto um crime econômico e 

por suas possíveis consequências, deve ser tratado com severidade e com previsão de 

duras penas, buscando impedir o perigo existente, dando vigência real a norma. 

Contudo, verifica-se que tal teoria é seletiva no ordenamento jurídico brasileiro, na 

medida em que não alcança o crime em questão, principalmente por se tratar de um 

white collar crime e pela posição dos autores deste delito na sociedade. 

Conforme exposto ao longo do trabalho, a pena prevista para a prática do uso 

indevido de informação privilegiada é de 1 a 5 anos de reclusão, pena semelhante, por 

exemplo, ao crime de furto que tem, à primeira vista, consequências mais leves para a 

sociedade do que o delito aqui tratado. No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro 

e toda a sociedade tende a enxergar e tratar o autor do furto como inimigo, enquanto o 

criminoso do colarinho branco, verdadeiro inimigo, é tratado de forma branda.  

Sabendo do poder econômico e influência dos insiders, dificilmente estes serão 

levados a julgamento e, mesmo que sejam julgados, a irrisória pena prevista 

abstratamente conjugada com os benefícios passíveis de aplicação, dificulta a 

necessária punição, causando uma continuidade de exposição da sociedade ao perigo, 

consoante percepção de Jakobs. Além disso, as multas aplicadas geralmente não 

alcançam sequer o lucro obtido com a conduta criminosa, não sendo também efetivas 

no combate à criminalidade econômica.  

Destarte, é notória a disparidade entre as possíveis consequências do delito e a 

pena, abstrata ou em concreto, e a seletividade do direito penal do inimigo, sendo 

imprescindível a alteração da pena prevista aos insiders. Tal reformulação pode se dar 

pelo viés da mudança legislativa, prescrevendo o legislador pena mais condizente com 

a repercussão do delito na sociedade e, mais importante, pela efetividade no momento 

da apreciação dos casos pelo judiciário e na aplicação da pena. 

 

 

 

 
22 JAKOBS, Gunther, e MELIA, Manuel Cancio, Direito Penal do inimigo: noções e críticas. org. 
e trad. Andre Luis Callegari, Nereu José Giacomolli. 2. Ed. - Porto Alegre, Livraria do Advogado Ed., 
2007. P. 60 
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6 CONCLUSÃO 

 

Infere-se, pelo que foi elucidado no decorrer deste trabalho, que o tratamento 

do crime insider trading ainda tem muito o que evoluir no ordenamento jurídico 

brasileiro, posto que a legislação e os tribunais tem dispensado aos insiders tratamento 

privilegiado e incoerente com as consequências de suas ações. Este tratamento aforado 

é justificado por ser o uso indevido de informação privilegiado um crime econômico e 

pela posição dos autores da conduta criminosa (geralmente investidores e 

empresários), haja vista que a sociedade não enxerga a criminalidade econômica como 

realmente apta a causar implicações graves a toda a coletividade e, por conseguinte, o 

insider não é visto como um inimigo merecedor de penas mais severas. 

Dessa forma, basilar pontuar e defender os mecanismos aptos a propiciar uma 

possível mudança de cenário. Atacando a dificuldade probatória do delito, sustenta-se 

a possibilidade de positivação, mediante mudança legislativa, do uso da prova 

indiciária, prevendo um rol claro de indícios sérios e convergentes que, em conjunto, 

poderiam ser utilizados para fundamentar a condenação, a fim de coibir a impunidade 

pelo uso do argumento de que o lucro obtido se deu por consequência de uma boa 

análise de mercado e não pelo uso de informação privilegiada. 

Nessa perspectiva, e evocando que há mais punições por insider trading no âmbito 

administrativo do que no âmbito criminal, é imprescindível que a Comissão de Valores 

Mobiliários e o Ministério Público Federal intensifiquem a cooperação, a fim de que a 

utilização das investigações de ambos e comunicação de suspeitas da incidência de 

casos entre eles diminuam os casos de impunidade. Ainda no âmbito das investigações 

e provas, defende-se a inserção da figura do Whistleblower no ordenamento jurídico 

brasileiro, sendo este um importante instrumento no combate ao insider trading. 

Por fim, imperioso que a penalidade prevista para o crime seja repensada, posto 

que, no crime em questão, a pena, além do seu caráter repressivo, cumpre função 

preventiva, visando desestimular o uso de informação privilegiada na bolsa de valores. 

No entanto, o caráter preventivo não é alcançado se a sanção cominada, incoerente 

com as consequências do crime, não é suficientemente apta a desencorajar os insiders, 

que estão cientes também da impunidade em casos pretéritos. Assim, necessária uma 

penalidade mais severa e que esta seja realmente aplicada nos tribunais.  

Em consonância com o evidenciado insistentemente ao longo deste trabalho a 

criminalidade econômica, e especificamente o crime em questão, tem um potencial de 
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lesão não comparável ao das infrações do direito penal comum, visto que atingem toda 

a coletividade, abalando não só o mercado de capitais, mas também os alicerces da 

sociedade, podendo causar crises globais. Dessa forma, conclui-se ressaltando a 

necessidade de se repensar a forma como o insider é visto na sociedade e tratado nos 

tribunais, questionando se não seria ele um verdadeiro inimigo da sociedade pelo 

potencial lesivo de suas ações. 
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CAPÍTULO X 

 

ARBITRAGEM NO BRASIL SOB A TRAMITAÇÃO EM SIGILO DO 

PROCEDIMENTO ARBITRAL NA BOLSA EM OPOSIÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA PUBLICIDADE 

 
Vívian Valamiel* 

 
RESUMO 

 

A Arbitragem foi instituída de forma sistemática no Brasil em 1996 pela Lei 9307, 

mesmo antes dessa data, a Arbitragem, já era praticada no nosso território e difundida 

em outros países. Dentre os outros meios de resolução de conflitos, tais como a 

mediação e a conciliação, já ratificados pelo CPC/15, a Bolsa de Valores Brasileira (b³) 

escolheu a arbitragem como único método de resolução de conflitos aceito pela 

instituição, sob pena da Empresa ser retirada da bolsa caso procure outra forma de 

dirimir o conflito; com esse regramento o novo mercado teve que regular-se e adequar-

se a arbitragem. Nesse contexto de novos meios de resolução de conflitos, iniciaram 

questionamentos sobre o princípio da publicidade aplicado ao judiciário e não a 

arbitragem na b³, na qual os processos tramitam de forma sigilosa. 

 

Palavras-chave: Arbitragem. Bolsa de Valores Brasileira. Princípio da Publicidade. 

Sigilo. 

 

ABSTRACT 

 

Arbitration was systematically instituted in Brazil in 1996 by Law 9307, even before 

that date, Arbitration, was already practiced in our territory and disseminated in other 

countries. Among the other means of conflict resolution, such as mediation and 

conciliation, already ratified by CPC / 15, the Brazilian Stock Exchange (b³) chose 

arbitration as the only conflict resolution method accepted by the institution, under 

 
* Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa PUC MINAS em Direito Econômico. Bacharel em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas gerais (PUC MG). Graduada em Processos Gerenciais e 
Administração pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Pós-Graduanda em Mediação, 
Gestão e Resolução e Conflitos (ESA/ OAB). 
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penalty of the Company be withdrawn from the scholarship if he seeks another way to 

resolve the conflict; With this regulation, the new market had to regulate itself and 

adapt to arbitration. In this context of new means of conflict resolution, they began to 

question the principle of advertising applied to the judiciary and not arbitration at b³, 

in which cases are handled in a confidential manner. 

 

Keywords: Arbitration. Brazilian Stock Exchange. Advertising Principle. Secrecy. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Segundo o IMA (Instituto de Mediação e Arbitragem no Brasil) a Arbitragem 

consiste em: 

 
Explícita manifestação da vontade das partes, através da convenção de 
arbitragem, de encontrar uma solução para o conflito estabelecido. Para tanto, 
as partes nomearão aquele que irá auxiliá-los nessa equação – o Árbitro – 
pessoa de confiança, dotada de profundo conhecimento sobre o tema 
conflitado e que irá respeitar a vontade de ambas, porém buscando, por 
intermédio de um espírito conciliador, o seu entendimento. Entretanto, não 
havendo a conciliação, o Árbitro terá, por força de lei, a permissão e a 
capacidade de decidir sobre o conflito, obrigando às partes envolvidas, o seu 
cumprimento, sob pena de execução daquela Sentença Arbitral, visto que faz 
coisa julgada, sem possibilidade de recurso (IMA. 2020). 

 
Conforme o conceito acima, a Arbitragem é uma das formas de resolução de 

conflitos, assim como a mediação e a conciliação. O que difere a Arbitragem dos demais 

métodos é que a decisão, no procedimento arbitral, é deixada a cargo de um terceiro 

imparcial que pode ou não ser escolhido pelas partes (respeitados os critérios de 

impedimento e suspensão), podendo ser ou não especialista no objeto da demanda. 

Dessa forma, o procedimento arbitral se assemelha, em partes, ao procedimento 

do judiciário quando a decisão que põe fim a demanda, a sentença arbitral, fica a cargo 

de um terceiro, porém se difere do sistema judicial em celeridade. 

 

1.1 Procedimento arbitral 

 

Muito se fala na proximidade do procedimento arbitral com o procedimento 

judicial, mas estes se diferem em alguns aspectos, como por exemplo, na escolha do 

árbitro. Um aspecto que difere os procedimentos, judicial e arbitral, é que a arbitragem 

possui um rito próprio e mais célere, como descrito no artigo 21 e seguintes da Lei de 

Arbitragem. 
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Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na 
convenção de arbitragem, que poderá reportar se às regras de um órgão 
arbitral institucional ou entidade especializada, facultando se, ainda, às partes 
delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento.  
§ 1º Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao 
tribunal arbitral discipliná-lo. 
§ 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do 
contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu 
livre convencimento. 
§ 3º As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada, 
sempre, a faculdade de designar quem as represente ou assista no 
procedimento arbitral. 
§ 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, 
tentar conciliação das partes, aplicando se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 
(BRASIL, 1996) 

 
O procedimento arbitral segue os ditames do procedimento judicial no que 

tange à ampla defesa e o contraditório. Durante o procedimento arbitral as partes 

podem e devem manifestar-se; o que não se observa é formalidade excessiva a qual 

tanto preza o judiciário. 

As partes devem tratar-se de forma respeitosa, mas nada impede que comentários e 

questionamentos sejam feitos durante o procedimento. 

Questiona-se muito sobre a prova pericial no procedimento arbitral, salienta-se 

que a produção de provas é possível mesmo diante da celeridade a que se propõe a 

Arbitragem. 

Realizado o procedimento arbitral conforme os ditames do artigo 21 e escolhas das 

partes, o árbitro deve proferir a sentença, cumprindo os requisitos já citados e 

enviando ou comunicando às partes de forma válida; preferencialmente por carta com 

aviso de recebimento.  

 

1.2 Sentença arbitral 

 

Após todo o procedimento é proferida a Sentença Arbitral, que consiste em um 

título executivo extrajudicial que não pode ser contestada judicialmente, visto que a 

Arbitragem é uma forma consensual de resolução de conflitos, não estando as partes 

obrigadas a seguirem o rito arbitral, mas se assim decidirem, a sentença arbitral é 

válida e exequível. 

Corroborado com o artigo 515 do Código de Processo Civil de 2015: 
 

Art. 515: São títulos executivos judiciais: 
I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de 
obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; 
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II – a decisão homologatória de auto composição judicial; 
III – a decisão homologatória de auto composição extrajudicial de qualquer 
natureza; 
IV – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao 
inventariante, 
Aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal; 
V – o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou 
honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial; 
VI – a sentença penal condenatória transitada em julgado; 
VII – a sentença arbitral. (BRASIL, 2015) 

 
Como podemos aferir, no Artigo 515, inciso VI, a sentença arbitral é título 

executivo extrajudicial o que confere a ela poder de ultrapassar a fase de conhecimento 

no procedimento judiciário comum e ir à fase de execução; o que traz mais celeridade, 

uma vez que o procedimento arbitral já é mais rápido e pode durar no máximo um ano, 

em contrapartida ao judiciário que não possui prazo máximo para que seja resolvida a 

demanda. 

Também está expresso na Lei de Arbitragem no artigo 31 “A sentença arbitral 

produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida 

pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.” 

(BRASIL, 1996). 

A sentença arbitral, como explicitado no excerto acima, produz efeito frente aos 

herdeiros, posto que iniciada a arbitragem mesmo que um dos demandantes venha a 

falecer o procedimento permanece e também se efetuam o que vier a ser disposto na 

sentença arbitral. 

Nesse viés, Giandoso (2012) explica que: 

 

Segundo o artigo 18, da Lei 9.307/1996, a sentença proferida pelo árbitro não 
se sujeita à homologação ou recurso perante órgão jurisdicional, ocorrendo 
assim à extinção do litígio, sendo os litigantes obrigados a acatar tal decisão. 
Entretanto, vale ressaltar que referida decisão não tem caráter coativo, de 
obrigar ao cumprimento da sentença, podendo então a parte lesada buscar o 
cumprimento da sentença junto ao Judiciário. [...] A sentença arbitral deverá 
respeitar certas formalidades impostas pela lei, sob pena de tornar se ineficaz. 
(GIANDOSO, 2012) 

 
Os critérios estão instituídos na lei de arbitragem: 

 
Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 
I  o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 
II  os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de 
direito, mencionando se, expressamente, se os árbitros julgaram por 
equidade; 
III  o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem 
submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o 
caso; e IV  a data e o lugar em que foi proferida. 
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Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os 
árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou 
alguns dos árbitros não poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal 
fato. (BRASIL, 1996) 

 
Após a sentença ser prolatada pelo Árbitro, esta possui o status de título 

executivo extrajudicial e com a força instituída ao título, a sentença arbitral pode ser 

executada de pronto sem que se espere o prazo de seis meses para o trânsito em 

julgado, conforme descreve o autor Barbosa (2008): 

 
Uma vez proferida a sentença, essa terá eficácia e, de imediato, produzirá 
todos seus efeitos, pois a lei não admite sua impugnação por meio de recurso. 
Com isso, logo que apresentada às partes, poderá a sentença ser executada, 
podendo o executado arguir sua nulidade em Embargos à Execução (art.33, § 
3º), ou mesmo por ação de nulidade, sendo ambos os procedimentos 
autônomos, não afetando assim sua executividade. (BARBOSA, 2008). 

 
Outro aspecto a ser salientado é que diferentemente do sistema judicial, no qual 

as sentenças passam ao trânsito em julgado em dois anos, na sentença arbitral esse 

período é de seis meses, já que o foco principal da Arbitragem é a solução da demanda 

e por isso a celeridade se faz tão necessária. Nesse ínterim Carmona (2000) consolida 

que: 

 
A decisão dos árbitros produzirá os mesmos efeitos da sentença estatal, 
constituindo a sentença condenatória título executivo que embora não 
oriundo do Poder Judiciário, assume a categoria judicial. O legislador optou, 
assim, por adotar a tese da jurisdicionalidade da arbitragem, pondo termo à 
atividade homologatória do juiz, fato de emperramento da arbitragem 
(CARMONA, 2000, p. 38). 

 
2 ARBITRAGEM NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

A demarcação principal da arbitragem no Brasil se dá pela promulgação da Lei 

de Arbitragem (9703/96) em setembro de 1996. Esta delimita desde a escolha do 

árbitro, perpassando pelo procedimento arbitral, além de delimitar a sentença e sua 

executividade.  

Ainda que a promulgação da lei de arbitragem tenha sido um marco, antes da referida 

lei, já se praticava arbitragem no Brasil, principalmente pelas grandes empresas que 

visavam à celeridade processual e também a economia; frente à morosidade e elevados 

custos do judiciário. 

Nesse sentido, ao buscar o contexto histórico, o Ministro do Supremo Tribunal 

de Justiça, DELGADO, seu artigo “A arbitragem no Brasil – evolução histórica e 

conceitual” esclarece que: 
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A doutrina brasileira identifica a presença da arbitragem em nosso sistema 
jurídico desde a época em que o País estava submetido à colonização 
portuguesa. [...] A arbitragem surgiu, pela primeira vez, na Constituição do 
Império, de 22/03/1924, em seu art. 160, ao estabelecer que as partes podiam 
nomear juízes–árbitros para solucionar litígios cíveis e que suas decisões 
seriam executadas sem recurso [...]  A CF de 24 de fevereiro de 1895, não 
cuidou de homenagear a arbitragem entre pessoas privadas. É certo que não 
deixou de incentivar a sua prática como forma útil para pacificar conflito com 
outros Estados soberanos. A Carta de 16 de julho de 1934 voltou a aceitar a 
arbitragem, assegurando à União competência para legislar sobre as regras 
disciplinadoras do referido instituto. A Constituição de 1937 não valorizou 
essa entidade jurídica. A Carta Magna de 1946, de 18 de julho, também não fez 
qualquer referência à arbitragem privada, tendo o mesmo comportamento a 
Lei Maior de 1967. A atual CF, de 05/10/88, referiu-se sobre a arbitragem no 
art. 4º, § 9º, VII, bem como no art. 114, § 1º. Saliente-se, contudo, que a Carta 
de 1988, no seu preâmbulo, 13 faz, a nível de princípio fundamental, 
homenagem à solução dos conflitos por meio de arbitragem, no pregar a forma 
pacífica de serem resolvidos, quer na ordem interna, quer na ordem 
internacional. (DELGADO, 2016, p. 15). 

 
Como podemos observar a arbitragem já era conhecida e praticada antes da 

promulgação da lei 9703, o que demonstra seu caráter acessível e também a resolução 

de demandas de forma célere e assertiva. 

Nesse contexto, avançando alguns anos, em 2013 o conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) demonstrou que haviam “95 milhões de processos em andamento no Poder 

Judiciário, ou quase um processo a cada dois habitantes, dentre os quais 70% ou 66,8 

milhões já estavam pendentes desde o início de 2013”, o que demonstra mais uma vez 

a morosidade do judiciário frente as demandas propostas.  

Dessa forma, mais uma vez os métodos alternativos de resolução de conflitos 

tornam-se viáveis e úteis além de proporcionar as partes, a oportunidade atuar “donas” 

do procedimento e do processo, o que garanta ainda mais a efetividade da sentença ou 

solução dada. 

Ainda sobre o estudo feito pelo CNJ, Thiago Rodovalho cita que: 

 
Esse estudo do CNJ em 2013 demonstra de forma cristalina a insuficiência, a 
deficiência grave do Poder Judiciário em solucionar as lides postas a sua 
apreciação, de outra maneira, o Poder Judiciário, atualmente com mais de 100 
milhões de processos, não tem como dar a resposta a contento para as partes, 
aliás, muito das vezes o que se vislumbra são sentenças tardias, processos 
conclusos por anos e anos. Visto isso, obviamente que é muito vantajoso para 
as empresas, para a administração pública quando for o caso, optar pela 
utilização da arbitragem, por ser um meio mais eficiente, rápido, permite que 
as partes construam ou reconstruam as relações harmoniosas e é econômico, 
ainda mais quando num mundo empresarial se relata o jargão “TEMPO É 
DINHEIRO”, noutros dizeres, quanto mais célere se resolve uma controvérsia 
entre as partes menos elas perdem. Nunca é demasiado lembrar que a 
arbitragem só pode usada se o direito for disponível, ou seja, se as partes têm 
o poder de dispor deste direito (RODOVALHO, 2013). 
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Como bem diz Rodovalho (2013), a celeridade é o que mais atrai os empresários 

para a Arbitragem, já que nela tem-se a possibilidade de um especialista no assunto 

julgar a demanda proposta e, somado a isso, a rapidez e a assertividade que a 

arbitragem confere aos litigantes; uma vez que temos um processo com data para 

iniciar e para acabar e além de escasso poder de recursos. 

Nesse contexto, se fazem importantes as demais vantagens da Arbitragem: 

 
Importante mencionar as principais vantagens da utilização da arbitragem 
como método de resolução de conflitos, são elas: a celeridade, especialidade 
do julgador, sigilo, flexibilidade. No mundo empresarial, atualmente, as 
relações comerciais são muito intensas, ocorrem de forma dinâmica, em 
outros dizeres o fator tempo na resolução de controvérsias é essencial para as 
empresas, quando se fala empresas entende-se desde as microempresas, 
empresas de pequeno porte e as grandes empresas. A cada dia mais a cultura 
da utilização da arbitragem será difundida por esses fatores, essas vantagens 
acima mencionadas (SARAIVA, 2018).  

 
Saraiva (2018), como lido acima, acredita que a Arbitragem além da celeridade 

e de dar às partes um julgador especializado, se adéqua ao mundo corporativo, ainda 

mais, no tocante ao sigilo, já que no Brasil a Bolsa de Valores (b³) apenas aceita que os 

conflitos sejam extintos por meio da arbitragem, sendo esse critério para entrar e caso 

possa vir a ser descumprido, gera a exclusão da empresa da Bolsa. 

Dessa forma, o sigilo se faz valoroso já que determinada empresa pode ser ver 

prejudicada ou valorada a depender do resultado do procedimento arbitral.  

 

3 ARBITRAGEM NO CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
 

A arbitragem ao trazer a celeridade, especialidade do julgador e sigilo, tornou-

se relevante e estimulada pelo poder público - uma vez que já era aplicada de forma 

sistêmica a muitos anos em outros países, como Estados Unidos da América. 

A arbitragem como já praticada em outros países, quando é instituída no Brasil 

pela Lei 9307/96 visava facilitar a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras no 

país e por isso, como demonstrarão os artigos a seguir, somente não é homologada a 

sentença por vício grave ou insanável no procedimento arbitral 

Nesse sentido, os artigos 38 e 39 da Lei de Arbitragem, dispõe que: 

 
Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou 
execução de sentença arbitral estrangeira quando o réu demonstrar que: 
I – As partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 
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II - A convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a 
submeteram, ou, na falta de indicação, em virtude da lei do país onde a 
sentença arbitral foi proferida; 
III - Não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de 
arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do contraditório, 
impossibilitando a ampla defesa; 
IV - A sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de 
arbitragem, e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida à 
arbitragem; 
V - A instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral 
ou cláusula compromissória; 
VI - A sentença arbitral não se tenha, ainda, tornando obrigatória para as 
partes, tenha sido anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial 
do país onde a sentença arbitral for prolatada. 
Art. 39. Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou 
execução da sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal 
constatar que: 
I - Segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido 
por arbitragem; 
II - A decisão ofende a ordem pública nacional. 
Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a 
efetivação da citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes 
da convenção de arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a 
arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citação postal com prova inequívoca de 
recebimento, desde que assegure à parte brasileira tempo hábil para o 
exercício do direito de defesa. (BRASIL, 1996) 

 
Neste seguimento, Freitas (2002) comenta a abertura do Brasil a arbitragem 

internacional ao comparar os artigos acima citados com o disposto na Convenção de 

Nova Iorque: 

Tais artigos são iguais ao disposto nos artigos IV e V da Convenção de Nova 
Iorque, o que demonstra que, ao incorporar princípios da ordem internacional 
ao ordenamento interno, o legislador visou atingir maior integração global, 
adequando se aos padrões internacionais. Durante o processo de promulgação 
da Lei Nacional de Arbitragem, o legislador brasileiro tomou como base 
artigos de diferentes tratados, convenções e protocolos internacionais a 
respeito do tema. Além da direta influência que os dispositivos da Convenção 
de Nova Iorque exerceram sobre os artigos 38 e 39 da Lei 9.307/96, destaca-
se a grande presença do espírito das normas da Lei-Modelo da UNCITRAL em 
diversos artigos da Lei Nacional de Arbitragem FREITAS, 2002).  
 

 
4 ARBITRAGEM NO DIREITO ECONÔMICO E NA BOLSA DE VALORES 

BRASILEIRA (B3) 

 

Após a exposição sobre a Arbitragem no Direito, no Brasil e no âmbito 

internacional, passaremos a análise da Arbitragem no contexto do direito econômico. 

Como já foi citado, a arbitragem traz diversas características positivas, mas, em 

especial, o sigilo que atrai muitos investidores. 
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Além da lei 9073/96 tratar da arbitragem, foram incluídos alguns artigos na Lei 

nº 6.404/76 (Lei das S.A.) que facilitaram e ratificaram o uso da arbitragem em 

eventuais conflitos como suscita o Comitê de Jovens Arbitralistas: 

 
[...] A Governança Corporativa orienta as sociedades à aplicação das melhores 
práticas do mercado por meio da conversão de princípios básicos, como 
transparência, equidade, accountability e responsabilidade corporativa, por 
meio de recomendações objetivas. A resolução de conflitos por meio da 
arbitragem para sociedades anônimas foi prevista pela primeira vez na 
reforma da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) ocorrida em 2001 com a inclusão do 
artigo 109, § 3º. O referido artigo possibilita a inclusão de cláusula 
compromissória estatutária para dirimir os eventuais conflitos societários em 
uma sociedade anônima. Adicionalmente, com a edição da Lei nº 13.129/15, 
houve a inclusão do artigo 136-A na Lei das S.A. com a concessão do direito de 
retirada, previsto no artigo 137 da mesma lei, para o acionista que não 
concordasse com a inclusão da cláusula compromissória no estatuto social. 
Não obstante, esse direito de retirada não é absoluto, uma vez que a referida 
lei prevê hipóteses de exceção em que a retirada não é aplicada no §1º do artigo 
137, que dispõe sobre o caso da ação possuir liquidez e dispersão acionária no 
mercado e no §2º, se a cláusula compromissória for uma condição para a 
emissão e negociação das ações da companhia em segmento de listagem de 
bolsa de valores ou de balcão organizado que exige dispersão acionária de 25% 
de cada espécie ou classe, situação justamente exigida no caso dos segmentos 
em tela da B3[7]. Portanto, resta claro que não há conflito entre o direito de 
retirada e a exigência de adesão à resolução de controvérsias por arbitragem 
requerida pelos regulamentos dos segmentos especiais. Pelo contrário, a Lei 
das S.A. protege a companhia que busca desenvolver sua Governança 
Corporativa com a adesão a um segmento de listagem especial. A arbitragem 
como meio adequado de resolução de litígios não é apenas uma forma de 
implementar a Governança Corporativa em uma companhia por meio de uma 
resposta contra ações, decisões ou omissões que vão em sentido contrário ao 
referido princípio, mas também se traduz como expressão dela própria 
(KOZLOWSKI, 2017). 

 
Como discutido acima, a arbitragem se tornou um meio de atingir, com êxito, a 

Governança Corporativa por seus aspectos positivos já citados como sigilo, celeridade, 

especificidade do Julgador e impossibilidade de revisão pelo Judiciário, já que ao optar 

por esse meio de resolução de conflitos o litigante renuncia a possibilidade reexame 

pelo sistema judicial.  

Dessa forma, as Sociedades Anônimas vislumbraram aproveita-se dos pontos 

positivos da Arbitragem para dar respostas mais dialéticas e rápidas aos conflitos por 

elas gerados; assim ratificado pelo artigo 109, §3 da lei de S.A em 2001. 

 

4.1 Confidencialidade e o princípio da publicidade 

 

Como já mencionado em vários momentos, os meios de resolução de conflitos 

têm princípios que os norteiam como a confidencialidade, a competência, a 
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imparcialidade, a autonomia da vontade, o devido processo legal, a ampla defesa, o 

contraditório, dentre outros. 

Muito se questiona sobre o princípio da publicidade que consiste na obrigação da 

administração pública de deixar transparente os dados que dizem respeito a sua 

conduta e também a impede de ter procedimentos sigilosos; como visto esse princípio 

é direcionado a administração pública e consequente ao judiciário e pela semelhança 

entre o rito judicial e arbitral são gerados questionamentos acerca da possibilidade de 

sigilo ou não do procedimento arbitral. 

Embora a confidencialidade não decorra automaticamente da instauração do 

procedimento arbitral, como é frequentemente presumido, trata-se muitas vezes de 

uma exigência das próprias partes ou do estabelecido em determinados regulamentos 

de arbitragem institucional. A CAM (câmara de arbitragem) prevê em seu regulamento 

a confidencialidade dos procedimentos arbitrais submetidos à sua administração. Por 

outro lado, as companhias abertas estão obrigadas a divulgar diversos tipos de 

informações relevantes aos seus acionistas e ao público em geral, conforme regras 

específicas da Lei das S.A. e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

Trata-se, portanto, de uma incompatibilidade ao menos aparente entre o dever 

de informar e a confidencialidade prevista no regulamento da CAM para o 

procedimento arbitral. A questão da divulgação de informações é amplificada no caso 

de adesão ao segmento especial do Novo Mercado. Afinal, o próprio regulamento de 

listagem do Novo Mercado indica que a adesão da companhia implica aumento na 

transparência e grau de informação fornecido aos seus acionistas, proporcionando 

melhores condições para o desenvolvimento e liquidez da empresa no mercado de 

capitais. A lógica do Novo Mercado é que, com a adoção voluntária de práticas e 

mecanismos que assegurem aos acionistas e potenciais investidores formas de controle 

e vigilância aprimorados, as companhias aderentes aumentam as chances de 

valorização de suas ações. (SEREC, 2010) 

Assim como a arbitragem é tida como ferramenta para melhorar a Governança 

Corporativa, a divulgação de dados operacionais e financeiros quando há 

procedimentos arbitrais é algo necessário ao se tratar de empresas de capital aberto, e, 

não pelo princípio da publicidade como alguns confundem, já que este se direciona a 

Administração Pública, mas sim porque se tem a ideia de relação transparente e 

também confiança com os investidores. 
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As relações no âmbito arbitral dão-se pelo sigilo, não para eventualmente 

protegerem empresas, mas sim para que seja resguardado o procedimento arbitral e as 

partes; uma vez que nada do que for dito ou periciado ou sentenciado no processo 

arbitral pode ser divulgado e também nenhuma das partes pode ser utilizada como 

testemunha em eventual procedimento judicial. Dessa forma ficando amparados o 

procedimento e as partes. 

 
No âmbito do "Novo Mercado", as companhias abertas aderentes a esse foro 
especial devem inserir, em seus estatutos sociais (LSA, art. 109, § 3.º), a 
previsão de arbitragem e a escolha da CAM como Câmara Arbitral responsável 
pela administração de eventual arbitragem. E o Regulamento da CAM prevê o 
dever de sigilo. Ao mesmo tempo, as companhias abertas, aderentes ao "Novo 
Mercado", possuem um elevado dever de transparência característico desse 
locus privilegiado de negociação de ações: a lógica é que, quanto maior a 
transparência, maior o nível de informação prestado aos acionistas - e maior, 
portanto, é a confiança desses investidores, o que, passe o truísmo, traduz-se 
na valorização das ações. A confiança está, portanto, na base do mercado de 
capitais e, num cenário mais amplo, da própria sociedade capitalista, como 
sustenta, em apaixonada defesa, o célebre liberal Alain Peyrefitte, no 
conhecido ensaio “A sociedade da confiança” - Ensaio sobre a origem e a 
natureza do desenvolvimento permitir-se o recurso da liberdade, da 
autonomia individual, da invenção, da prospecção, explorá-los no decorrer da 
educação, tudo isso supõe fortíssima confiança do homem - o fator por 
excelência do desenvolvimento. Desconfiança, confiança: duas respostas - 
individuais e sociais - à condição humana. A emergência do homem civilizado 
deixa espaço a uma determinação não determinista, a uma autodeterminação 
do comportamento. O homem é amplamente o senhor de sua evolução (...). 
Não há empresa sem empresário; nem empresário sem ethos de confiança. 
Mas também não há empresa sem organização nem assalariados. A sociedade 
de confiança é aquela onde o ethos de confiança penetra no interior da 
empresa. “A relativização da confidencialidade na arbitragem; companhias 
abertas”. (BASILIO, 2016) 

 
5 CONCLUSÃO 

 

Como dito no início desse artigo, a arbitragem já utilizada em ampla escala em 

outros países, foi instituída no Brasil pela lei 9703/96 e corroborada pelo CPC 2015. 

Em especial na Lei de Arbitragem houveram artigos extremamente semelhantes aos 

propostos pela Convenção de Nova York por exemplo, o que demonstra que o 

legislador tem sim intenções claras de aproximar a arbitragem praticada aqui com o 

sistema arbitral praticado no exterior. A Lei de Arbitragem também foi recepcionada 

pela Lei das S.A. 

Dessa forma, a arbitragem, proporcionou as partes novas perspectivas acerca do 

julgamento das demandas; trouxe a elas a celeridade real no processo com data para 

iniciar e findar o litígio. Ofertou às partes a possibilidade de um julgador especializado 
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na sua demanda, mantendo a ampla defesa e o contraditório, como no procedimento 

judicial. 

Nesses moldes, a arbitragem, foi escolhida pela Bolsa de Valores Brasileira (b³) como 

método único a ser aceito na resolução de conflitos, já que além da celeridade, a 

arbitragem tem como foco o sigilo: todos os aspectos dentro do procedimento arbitral 

são sigilosos o que na esfera da bolsa é de suma importância, uma vez que atualmente 

o mercado financeiro preza por boas práticas de governança e também a Governança 

Corporativa. 

O sigilo exercido pelo procedimento arbitral, já supramencionado, foi 

questionado por alguns autores já que faz oposição ao princípio da publicidade 

aplicado ao procedimento judicial. 

Este princípio rege que o procedimento judicial é público, exceto em casos 

específicos, e, que todos cidadãos poderiam ter acesso; o que não ocorre no 

procedimento arbitral. Salienta-se, como dito acima, o princípio da publicidade aplica-

se apenas ao procedimento judicial não cabendo ao arbitral. 

Após os apontamentos, considera-se que o sigilo deve ser mantido, em todo o 

procedimento arbitral e não só na arbitragem, mas também nos demais métodos de 

resolução de conflitos, já que esses procedimentos acabam por depender a confiança 

das partes no procedimento para ter sucesso; posto que a qualquer momento as partes 

podem desistir do procedimento e buscar outra forma de resolver a sua demanda. 

Dar publicidade ao procedimento arbitral é retirar dele a credibilidade e 

confiabilidade. Retirar o sigilo, seria afastar das partes a possibilidade de demonstrar 

ao árbitro as provas e seria possível usá-lo como testemunha em um eventual 

procedimento judicial. 

A vista disso, conclui-se que o sigilo é basilar no procedimento arbitral e mantê-lo torna 

confiável e exequível. 

 
REFERÊNCIAS: 
 
BASILIO, Ana Teresa. LINS, Thiago. A relativização da confidencialidade na 
arbitragem de companhias abertas. Revista de Arbitragem e Mediação. 
Disponível em < chrome-
extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://www.mpsp.mp.br/portal/page
/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli
_boletim/bibli_bol_2006/RarbMed_n.49.08.PDF> Aceso em 24.10.2019 
 



205 

 

BARBOSA, Daniel Mendes. Apontamentos sobre a arbitragem no Estado 
atual. In: CASTRO, João Antônio Lima; FREITAS, Sérgio Henriques Zandona 
(Coords.). Direito Processual: Estudos no Estado Democrático de Direito. Belo 
Horizonte: Puc Minas, Instituto de Educação Continuada, 2008. 
 
BRASIL, 1996 LEI 9703/96. Arbitragem 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm> acessado em: 24.10.219 
 
BRASIL, 2015. LEI 13.105/215. Código de Processo Civil. 2015 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm> 
acessado em 24.10.2019 
 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo – Um comentário à Lei 9307/96. 
São Paulo: Malheiros, 2000. 
 
DELGADO. José Augusto. A arbitragem no brasil: evolução histórica e conceitual. 
Disponível em:  <http://www.escolamp.org.br/arquivos/22_05.pdf> . Acesso em: 
24.10.2019 
 
FREITAS, Gabriela Oliveira. Execução de Sentença Arbitral. Jus Nagandi. 2010 
<https://jus.com.br/artigos/18116/execucao-de-sentenca-arbitral> acessado em 
24.10.2019 
 
GIANDOSO, Wanessa de Figueiredo. Cumprimento de Sentença Arbitral. Revista 
Sapereaud. Disponível em <chrome-
extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://www.revistasapereaude.org/in
dex.php/edicoes/anos-anteriores/ano-2-vol-1-12/ano-2-volume-11-junho-
2014/send/70-06-2014-ano-2-volume-11/112-cumprimento-de-sentenca-arbitral> 
Acesso em 24.10.2019 
 
IMA. Instituto de Mediação e Arbitragem <http://www.imapr.com.br/conceito-de-
arbitragem/> acessado em: 24.10.2019 
 
KOZLOWSKI, Leonardo e SCHIRMER, Roberto. Comitê de Jovens Arbitralistas.  
“A adesão à arbitragem como instrumento de governança corporativa nos segmentos 
especiais de listagem da B3”. 
<https://cjarbitralistas.wixsite.com/cjarbitralistas/single-post/2017/11/10/A-
ades%C3%A3o-%C3%A0-arbitragem-como-instrumento-de-governan%C3%A7a-
corporativa-nos-segmentos-especiais-de-listagem-da-B3> Acessado em: 24 de 
setembro de 2019. 
 
MELO, Elisa Vitória Ferreira. “A Arbitragem no direito Internacional Privado: 
Influência dos atos internacionais no teor da lei nacional de arbitragem”. Revista 
Mineira de Direito Internacional e Negócios Internacionais (RMDINI), v. 1, n. 1, 
jul./dez. 2014. 
 
RODOVALHO. Thiago. Manual de Arbitragem para Advogados. Conselho 
Federal da OAB. CACB – Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Brasil.. Artigo científico: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA ARBITRAGEM. Págs. 
10;11;12. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.escolamp.org.br/arquivos/22_05.pdf
https://jus.com.br/artigos/18116/execucao-de-sentenca-arbitral
http://www.imapr.com.br/conceito-de-arbitragem/
http://www.imapr.com.br/conceito-de-arbitragem/


206 

 

 
SARAIVA, Rodrigo Pereira Costa. A evolução histórica da arbitragem no Brasil 
<https://jus.com.br/artigos/61466/a-evolucao-historica-da-arbitragem-no-brasil> 
acessado em 24.10.2019 
 
SEREC, Fernando Eduardo. Confidencialidade de arbitragem é relativizada. Novo 
Mercado. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2010-set-
13/confidencialidade-arbitragem-relativizada-mercado> Acesso em 24.09.2019 

https://jus.com.br/artigos/61466/a-evolucao-historica-da-arbitragem-no-brasil
https://www.conjur.com.br/2010-set-13/confidencialidade-arbitragem-relativizada-mercado
https://www.conjur.com.br/2010-set-13/confidencialidade-arbitragem-relativizada-mercado


 

207 

 

CAPÍTULO XI 

 
A FUNÇÃO HISTÓRICA DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: O 

PLANO REAL E OS ASPECTOS NORMATIVOS DA ARRECADAÇÃO 

TRIBUTÁRIA NO CONTEXTO DO PLANO REAL 

 
Yara Santos de Oliveira Gomes* 

 
 

RESUMO 

 

Essa pesquisa tem como fim demonstrar a origem histórica dos Juros sobre Capital 

Próprio e justificar a existência desse fenômeno jurídico e econômico. Para tanto é 

realizada uma digressão histórica demonstrando o contexto da sua criação, que foi o 

período de implementação do Plano Real, ou seja, o momento em que estava se 

enfrentando uma forte instabilidade da moeda brasileira diante da incidência de altas 

taxas de juros. Nesse sentido são analisados os aspectos econômicos do Brasil atual e 

os motivos que levam a permanência do instituto avaliando se persistem os aspectos 

do tempo e se assiste razão à permanência do instituto. Ademais, são analisados os 

aspectos tributários do repasse de lucros aos sócios a partir dessa modalidade. 

 

Palavras-chave: Juros sobre Capital Próprio. Plano Real. Tributário. 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to demonstrate the historical origin of Interest on Equity and justify 

the existence of this legal and economic phenomenon. To this end, a historical tour is 

held, demonstrating the context of its creation, which was the period of 

implementation of the Real Plan, that is, the moment when the Brazilian currency was 

experiencing strong instability in the face of high interest rates. In this sense, reflect 

the economic aspects of present day Brazil and the reasons that lead the institute to 

remain operational, assessing whether aspects of time persist and if the institute is 
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right. In addition, the tax aspects of the transfer of profits to the partners based on this 

modality are analyzed 

 

Key Words: Interest on Equity. Real Plan. Tributary. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo realizar uma análise jurídica dos Juros 

sobre Capital Próprio (JCP). O estudo vem através da perspectiva histórica justificar a 

existência desse fenômeno jurídico criado para reduzir a tributação sobre o lucro.  

O Brasil sofreu, de meados de 1986 a meados de 1996, uma alta variação dos 

índices inflacionários que levaram à alterações legislativas para amenizar os impactos 

da variação do valor da moeda. Após o Plano Real, essa variação diminuiu e atualmente 

encontra-se estável.  

Os JCP são uma medida legislativa resultante desse período de alta variação dos 

índices inflacionários. Assim, a grande crítica que sustenta o presente é a 

desnecessidade da continuidade desse benefício tributário no cenário atual. 

Assim, esse trabalho se desenvolve com a seguinte estrutura: primeiramente 

tratando da perspectiva histórica demonstrando as razões que levaram o legislador a 

criar os JCP, explica como se faz o cálculo dos JCP e a diferença de cálculo para os não 

optantes por essa forma de distribuição de lucros. Em seguida é tratada a evolução 

legislativa dos JCP e demonstrada a atual vontade do legislador com as alterações 

legislativas. Em terceiro lugar, são tratadas as consequências da arrecadação tributária 

pelos JCP para o Estado e para o acionista minoritário. Ao final é apresentada a 

conclusão do estudo sendo perceptível o descompasso da vigência da Lei no contexto 

atual. 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 

 

2.1 Da arrecadação tributária anterior e posterior ao Plano Real 

 
Antes do início do Plano Real, o Brasil vinha sofrendo com altos índices 

inflacionários. Essa realidade econômica levava à constante desvalorização da moeda 

e, por consequência, as pessoas jurídicas tinham uma maior dificuldade para a 
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apuração dos lucros contábeis. Ou seja, no momento da venda de mercadorias ou da 

prestação de serviços a moeda tinha um valor e no momento da apuração do lucro já 

havia se desvalorizado, entretanto apesar da perda era exigido o recolhimento 

tributário sobre o Lucro do empreendimento.  

Assim, naquele contexto, para amenizar o impacto tributário, a apuração dos 

lucros se dava pelo chamado Lucro Efetivo ou Lucro Corrigido. Após a subtração das 

despesas pelas receitas, o resultado final, chamado lucro, sofria correção monetária e 

posteriormente era tributado. 

Com o advento do Plano Real e a vigência da Lei 9.249/95, que alterou a 

arrecadação tributária das pessoas jurídicas, as empresas passaram a ser tributadas 

com base no Lucro Nominal ou Contábil e não mais no Lucro Efetivo ou Corrigido. 

Com a mudança legislativa o capital parou de sofrer correção monetária antes da 

tributação e consequentemente a carga tributária aumentou. 

Em resposta, a fim de minimizar os impactos da tributação sobre o lucro, a 

alíquota tributária foi reduzida. Entretanto, as pessoas jurídicas com patrimônio 

líquido elevado estavam, com a falta da correção monetária, perdendo muito mais com 

a tributação do que as entidades empresariais com patrimônio líquido reduzido. Ou 

seja, a redução da alíquota foi efetiva para conter os impactos da inflação para algumas 

empresas, ao passo que não foi efetivo para outras tantas. No mesmo sentido, Eliseu 

Martins trata no artigo “Um pouco sobre a história dos juros sobre Capital próprio”: 

 
Todas as empresas com Patrimônio Líquido positivo, sem exceção, ao 
passarem do Lucro Corrigido para o Lucro Nominal, passaram a uma 
tributação com base nesse resultado nominal que, no longo prazo, é sempre 
superior ao corrigido. Com isso, entrou-se na era da tributação sobre lucros 
fictícios, por definição. Para compensar esse efeito, foram reduzidas as 
alíquotas dos tributos incidentes sobre o lucro. Porém, criava-se, apesar dessa 
redução, um gravíssimo problema de iniquidade fiscal: com a extinção da 
correção monetária, essa redução de alíquota não contemplava todas as 
empresas de forma homogênea. Afinal, as que tinham maior patrimônio 
líquido estavam perdendo muito mais com a extinção da correção do que as 
com patrimônio líquido inferior (MARTINS, 2004). 

 
A fim de explanar em termos numéricos, suponhamos a existência de duas 

entidades empresariais Cia A e Cia B, ambas com o capital social no valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais), essa com dívida para a integralização do capital social 

e aquela como capital completamente integralizado e sem dívidas. Suponhamos que a 

carga tributária equivale a 50% do lucro auferido e com correção monetária de 30%, 

assim o cálculo do tributo seria com base no Lucro Efetivo calculado da seguinte forma: 
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TABELA 1 – CÁLCULO DO TRIBUTO COM BASE NO LUCRO EFETIVO 
CIA A – sem dívidas Cia B - com dívidas 
Balanço inicial 
Capital   R$100.000,00 - (Financiamentos 
R$0,00) = R$100.000,00 

Balanço inicial 
Capital R$100.000,00 - (Financiamentos R$ 
100.000,00) = R$0,00 

Demonstração de resultados com correção 
monetária 
Resultado dos ativos R$30.000,00 - (Correção 
do PL R$ 9.000,00) = R$21.000 - (tributação 
R$10.500) = (Lucro Líquido R$10.500,00) 

Demonstração de resultados com correção 
monetária 
Resultado dos ativos R$30.000,00 - (despesas 
financeiras R$18.000,00) - (Correção do PL 
R$0,00) = R$12.000,00 - (tributação 
R$6.000,00) = (Lucro Líquido R$6.000,00) 

Fonte: elaborada pela autora. 

 
O que se observa das duas demonstrações financeiras e que o a diferença 

tributária paga entre a companhia A e B é de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais). Após a extinção da correção do patrimônio líquido, a demonstração financeira 

se deu de diferente modo, imagine que o percentual da tributação sobre o lucro caiu 

para 40%: 

TABELA 2 
CIA A – sem dívidas Cia B - com dívidas 
Demonstração de resultados 
Capital   R$30.000,00 - (Financiamento  
R$0,00) = R$30.000,00 - (tributação 
12.000,00) = R$18.000,00 

Demonstração de resultados 
Capital R$30.000,00 - (Financiamento 
R$18.000,00) = R$ 12.000,00 - (tributação 
4.800,00) = R$7.800,00 

Fonte: elaborada pela autora. 

 
Analisando as demonstrações de resultado acima, fica claro que a companhia B 

teve um acréscimo nos lucros com a diminuição da alíquota tributária, ao passo que a 

companhia A que recolhia R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) de tributo, passou 

a recolher R$12.000,00 (doze mil reais) pois, apesar de ter reduzido a alíquota, não 

teve o capital corrigido. Portanto, a redução da alíquota não era medida tributária 

suficiente para aplacar os impactos da inflação. Em resposta à situação descrita, o 

legislador criou os JCP, para diminuir os impactos tributários. 

 
2.2 Das peculiaridades do Juros sobre Capital Próprio 
 

Diante do fato das empresas com o Patrimônio Líquido maior sofrer com a alta 

carga tributária, a Receita Federal decidiu aplicar a taxa de juros nominal, que como 

toda a taxa de juros reflete tanto nos juros reais quanto na inflação.  Assim, reduzindo 

do lucro a taxa de juros nominal, estaria deduzindo mais do que a correção monetária. 

A fim de compensar toda a redução, instituiu-se um imposto de renda especial sobre 

essa parcela dos lucros que é entregue aos acionistas a título de JCP. 

Explicando de outro modo, temos que houve uma diminuição da alíquota 

tributária para compensar a retirada da correção monetária da contabilização do 
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Patrimônio Líquido. Entretanto, como as empresas com grandes patrimônios foram 

prejudicadas com a mudança legislativa, instituiu-se os JCP. Essa manobra consiste 

em distribuir aos acionistas parte dos lucros como capital a fim de diminuir os lucros 

tributáveis da pessoa jurídica, ocorre que o impacto dessa medida não recaía apenas 

na inflação, mas também os juros reais, assim criou-se o imposto de renda incidente 

sobre os JCP auferido pelos acionistas para compensar toda a dedução. Essas 

manobras foram efetivas em muitos casos, entretanto, não foi medida que agradou a 

todas as sociedades empresáriais, algumas ainda assim enfrentaram prejuízos com 

todas essas mudanças legislativas. 

O professor Eliseu Martins no artigo “Um pouco da história dos Juros sobre 

Capital Próprio” faz a seguinte consideração: 

 
A figura dos Juros Sobre o Capital Próprio veio tentar reduzir uma iniquidade 
fiscal muito séria criada com a extinção da correção monetária dos balanços. 
Não se trata de uma benesse ou de uma liberalidade gratuita por parte do 
governo, mas de uma tentativa (razoavelmente bem-sucedida, reconheça-se) 
de redução dessa iniquidade comentada. (Martins. 2004) 

 
Como bem explicado pelo autor, ocorreu uma manobra para diminuir os efeitos 

da inflação nos lucros contábeis das empresas a fim de buscar uma tributação mais 

justa em um período cuja inflação assolava o país, como se observa do gráfico retirado 

do site Wordwide Inflation Data: 

 
GRÁFICO – INFLAÇÃO HISTÓRICA IPC BRASIL (ANUAL) – PRAZO COMPLETO 

 
Fonte: Wordwide Inflation Data, 2019. 

 

Ocorre que, como bem demonstrado no gráfico acima, após o plano real, a 

inflação foi bastante controlada, de maneira que atualmente, a figura jurídica do Juros 

sobre Capital próprio perdeu a razão de ser. Ora, se essa figura jurídica serviu como 

uma compensação quanto à inflação que assolava o período, e se hoje a realidade é 

completamente diversa, a figura jurídica apenas reduz a tributação da Pessoa Jurídica 

como uma benesse do sistema jurídico tributário brasileiro. Essa afirmação será 

melhor explicada ao longo do capítulo quarto. 
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3 A EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.  

 

A Lei 9.249 de 1995, que trata do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em seu artigo 9º, regulamenta os JCP. Este 

capítulo será destinado à uma análise detalhada dos parágrafos do art. 9º da Lei, bem 

como das alterações legislativas que a mesma veio a sofrer após as alterações dadas 

pelas Leis 9.430 de 1996 e 12.973 de 2014 e pela Medida Provisória 694 de 2015. 

Iniciando pelo caput do referido artigo, em 1995 a remuneração dada pelos JCP 

aos sócios ou acionistas era calculado sobre o patrimônio líquido e limitado à pro rata 

die (para os doze meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa) da variação da 

já extinta taxa de juros a longo prazo (TJLP). A MP 694/2015, com vigência encerrada, 

acresceu que o limite dos JCP podem ser 5% ao ano ou a variação pro rata die da 

variação da TJLP, escolhendo sempre o que der o menor valor.  

Atualmente, o caput do artigo voltou a viger com os escritos originais. Ou seja, 

a MP tentou reduzir o valor repassado a título de JCP, entretanto com a perda da 

vigência, voltou aos patamares anteriores. 

O parágrafo primeiro do artigo 9º dispunha que o efetivo pagamento do crédito 

estava condicionado à existência de lucros calculados antes de se deduzir os juros, ou 

à existência de lucros acumulados em montante igual ou superior a duas vezes o valor 

dos juros. Atualmente, após a Lei 9.430 de 1996, acresceu as reservas de lucros às 

hipóteses de pagamento dos créditos o que mostra mais uma vez a legislação 

beneficiando as pessoas jurídicas que usam o artifício dos JCP. 

Essa questão vem sendo discutida pois o que os JCP’s fizeram, efetivamente, foi 

transferir a arrecadação tributária que era devida a Pessoa Jurídica à Pessoa Física. 

Entretanto, apesar da transferência da responsabilidade tributária, não são 

respeitados os direitos da Pessoa Física.  

Quanto a essa discussão, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) possui 

entendimento firmado entendendo devida a cobrança tributária das pessoas físicas que 

são isentas ou imunes quanto ao Imposto de Renda, como se afere: 

 
7. Trata-se de questão que envolve o pagamento de juros sobre o capital 
próprio e dividendos e que já foi objeto de decisão do Colegiado em 22.11.2001 
ao apreciar o Processo CVM Nº RJ 2001/6637 da qual fui também relatora e 
que concluiu que a remuneração a ser paga aos acionistas a título de juros e 
dividendos deve ser a mesma e independe da condição de o acionista ser ou 
não isento ou imune do imposto de renda. 8. Cabe esclarecer, inicialmente, 
que não há nenhuma dúvida de que o pagamento aos acionistas seja sob a 
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forma de juros sobre o capital próprio seja sob a forma de dividendos é feito 
em função dos resultados da companhia e tem, portanto, a mesma natureza 
de remunerar o capital investido. 9. O mecanismo de juros sobre o capital 
próprio foi introduzido pela Lei nº 9.249/95 e se constitui num benefício fiscal 
concedido às companhias já que permite que o mesmo seja deduzido para 
efeitos de apuração do lucro real, reduzindo, em conseqüência, o seu imposto 
de renda. (CVM Nº RJ 2003/2398 (RC Nº 4080/2003) RELATORA: Diretora 
Norma Jonssen Parente. 03 de junho de 2003) 

 
Esse entendimento adotado pela CVM é nitidamente uma manobra util izada 

para manter a arrecadação da pessoa jurídica prejudicando a pessoa física. Ademais, 

ressalta-se que não há óbice quanto à tributação sobre os valores auferidos a título de 

JCP. Exemplificando, incide PIS e COFINS, contribuições previdenciárias sobre essa 

renda, ao que se lê: 

 
PROCESSUAL    CIVIL.    TRIBUTÁRIO.    RECURSO  REPRESENTATIVO   
DA CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C,  DO  CPC. PIS/PASEP E COFINS. 
INCIDÊNCIA SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JCP. 
1.  A  jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são  
dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor  
destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência 
da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, permitindo tal benesse apenas 
para a vigência da Lei n. 9.718/98.  [...] 
2.  Tese  julgada  para  efeito  do  art. 543-C, do CPC: "não são dedutíveis da 
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos 
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003". 
3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 
do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1200492/RS, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 
22/02/2016) 

 

Ainda sob a análise dos §§ do art. 9º, o § 3⁰. dispõe que esse imposto retido na 

fonte é considerado antecipação da declaração do rendimento de pessoas jurídicas 

tributadas pelo Lucro Real e tributação definitiva no caso das pessoas jurídicas que não 

recolhem com base no lucro real e das pessoas físicas.  

Quando o JCP é repassado a pessoa jurídica, esta pode compensar o tributo 

devido do recolhido compulsoriamente quando do repasse, conforme o que dispõe o 

§5º e 6º do art. 9 da Lei 9249/95. Essa compreensão mais uma vez reitera a crítica feita 

quanto a tributação de beneficiários dos JCP que são imunes ou isentos, ora, com que 

azo o legislador compreende que as pessoas jurídicas podem compensar um capital 

diante de sua condição pessoal de tributação conferindo o abatimento do tributo e 

violar as suas características constitucionais ou legais que lhe conferem imunidade. 



 

214 

 

O cálculo da remuneração desse instituto é feito com base no patrimônio líquido 

do capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ações de tesouraria e dos prejuízos 

acumulados. 

Com todo o histórico da legislação apontada, é perceptível que o legislador tem buscado 

favorecer o uso dos JCP em detrimento dos dividendos para favorecer a tributação. 

 

4 CONSEQUÊNCIAS DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

4.1 Diferenças entre dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio 

 

Antes de aprofundar especificamente no que será tratado no presente tópico, é 

imprescindível diferenciar como se dá o repasse dos lucros aos acionistas por 

intermédio dos dividendos e dos JCP.  

Nas sociedades anônimas o capital social é dividido em ações, essas por sua vez, 

podem ser ou não, abertas à negociação na Bolsa de Valores. Para que os sócios sejam 

remunerados com os lucros das empresas, cada um recebe dividendos na proporção do 

capital social adquirido. Ou seja, cada sócio recebe parcela dos lucros com base na 

quantidade de ações que possui, importante enaltecer que esses dividendos são 

repassados aos sócios uma vez ao ano nas datas estabelecidas pelas próprias sociedades 

empresárias. 

As ações não são todas iguais, existem tipos diferentes de ações e por 

consequência, os acionistas que adquirem umas ou outras podem ter preferência no 

recebimento dos dividendos. A título de exemplo, o art. 17 da Lei 6.404 de 1976 (Lei 

das Sociedades Anônimas) dispõe que os titulares de ações do tipo preferenciais têm 

prioridade na distribuição dos dividendos fixos ou mínimos. 

Isso posto, uma sociedade empresarial após a apuração de seu lucro anual deve, 

de acordo com o estatuto social, repassar os lucros aos acionistas na forma de 

dividendos. Nesse ponto insta ressaltar que a apuração dos lucros se dá após a 

incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e sobre a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido. No mesmo sentido Andréa Wolffenbüttel, jornalista formada em 

Economia, em matéria feita ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada explica os 

dividendos do seguinte modo: 
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O termo dividendo, obviamente, deriva do verbo dividir. Ele dá nome à divisão 
dos lucros de uma empresa entre seus acionistas, após os descontos de 
imposto de renda e contribuição social. Quando uma companhia vai bem e 
obtém lucro, ela é obrigada, por lei, a entregar pelo menos 25% desse lucro aos 
acionistas. Normalmente isso acontece uma vez por ano, após o fechamento 
do balanço. Os donos de ações preferenciais têm direito a um percentual fixo 
do lucro e recebem primeiro o pagamento. Depois são pagos os dividendos aos 
portadores de ações ordinárias. Isso explica por que as ações são classificadas 
em preferenciais e ordinárias. Quase sempre esse valor é pago em dinheiro, 
diretamente na conta do acionista ou disponibilizado no caixa do banco da 
empresa, podendo ser retirado mediante a comprovação da posse das ações. 
Quando os dividendos ficam acumulados de um ano para o outro, são 
chamados de dividendos cumulativos. Há também outra modalidade, 
denominada dividendos pro rata, que se aplica à distribuição de lucros para 
os acionistas que adquiriram ações emitidas durante o ano. Como eles só 
foram acionistas da empresa por um período do ano, só têm direito a parte 
proporcional dos lucros. A Bolsa de Valores mantém em seu site avisos sobre 
as companhias que estão pagando dividendos. Além disso, as próprias 
empresas costumam publicar na imprensa como forma de provar sua saúde 
financeira e de fazer propaganda de suas ações (WOLFFENBÜTTEL, 2006). 

 
Através da demonstração acima realizada, resta claro que através dos JCP a 

tributação que recai sobre a pessoa jurídica diminui, ressalto mais uma vez que 

conforme já explanado, a pessoa remunerada pelos JCP tem parte de seu lucro retido 

na fonte a título de tributo, mesmo que seja a pessoa isenta ou imune. Portanto, essa 

manobra é eficiente para reduzir a carga tributária da pessoa jurídica e repassar aos 

sócios. Cumpre ressaltar ainda que o fisco Federal é competente, nos termos do art. 

153, III CR/88 e art. 43, I CTN pela tributação sobre a renda. Isso posto, os lucros 

obtidos pela pessoa jurídica são por ele arrecadados nos termos do que dispõe a Lei 

9.430 de 1995.  

Partindo dessa premissa, a partir de uma análise mais detida e utilizando os 

percentuais legais, suponhamos que uma empresa optante pelo Lucro Real, aufira um 

lucro anual de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Será calculado o IRPJ 

da seguinte forma: 

 
1- R$ 350.000,00 x 15% = R$ 52.500 
2- R$ 350.000,00 - R$ 240.000= R$ 110.000 x 10% = R$ 11.000 
3- R$ 52.500 + R$11.000 = R$ 63.500 

 
Desse modo, a empresa terá de arrecadar R$ 63.500 a título de IRPJ.  

Caso ela opte pela utilização dos JCP, e possua um capital social dividido por 5 

sócios cada um com o valor de R$100.000,00; e considerando a TLP em 6,8%, cada 

sócio receberia a título de JCP o valor de R$6.800,00. Portanto, o lucro reduziria de 

R$350.000,00 para R$ 316.000,00 e o cálculo do IRPJ seria feito da seguinte forma: 
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1- R$ 316.000,00 x 15% = R$ 47.700 
2- R$ 316.000,00 - R$ 240.000,00 = R$ 76.000,00 x 10% = 7.600,00 
3- R$ 47.700 + R$ 7.600,00 = R$ 55.300,00 

 
Como demonstrado, fato é que esse mecanismo gera um déficit arrecadatório para 

o fisco.  No período em que os índices inflacionários eram altos, havia um fundado 

motivo para a diminuição na arrecadação tributária, ora os acionistas estavam 

sofrendo com a desvalorização da moeda. Entretanto, hoje não há que se falar em 

relevantes índices inflacionários, portanto não há fundamentada razão para manter o 

benefício fiscal dado às empresas optantes pela distribuição dos lucros por meio do 

instituto jurídico dos JCP. O único fundamento que daria razão à vigência desse 

instituto jurídico é o reconhecimento pelo próprio legislador das altas cargas 

tributárias que o empresário brasileiro tem sustentado, entretanto definitivamente 

existem formas melhores de reconhecer o erro na tributação, como exemplo, a redução 

da alíquota. 

Os JCP também geram reflexos negativos importantes sobre os acionistas 

minoritários, dos quais passa-se a tratar. 

 
4.2 As consequências aos acionistas minoritários 
 

A condição de acionista minoritário impede que a pessoa, física ou jurídica, 

detentora de pequena parte do capital social da empresa, possa expressar sua opinião 

em assembleia ou diligenciar sobre as escolhas que a pessoa jurídica vai tomar. Desse 

modo, a Lei de Sociedades Anônimas estabelece algumas regras para garantir o direito 

do acionista com pouco poder frente às decisões que a pessoa jurídica vem tomando.  

No contexto da distribuição dos JCP, existem alguns pontos que não são 

favoráveis ao acionista. Como já tratado nos capítulos anteriores, a remuneração por 

dividendo não é tributada ao passo que a por JCP o é, isso prejudica os lucros do 

acionista com o investimento. Haja vista que o acionista minoritário não possui força 

para a escolha sobre a forma de auferir seus rendimentos, bem como as questões do 

próprio empreendimento, o sistema legal garante direitos ao pequeno acionista. No 

mercado de capitais essas medidas jurídicas são extremamente importantes para 

estimular o empreendimento, por facilitar a aquisição de recursos e para o acionista 

minoritário, por trazer garantias aos seus recursos financeiros. No mesmo sentido, 

Ricardo Santos Júnior em artigo publicado na Revista de Informação Legislativa diz: 
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Para o sucesso do mercado de capitais, os investidores têm de experimentar 
um teor mínimo de segurança que lhes proporcione a aplicação da sua 
poupança nas oportunidades de ganho então oferecidas. Os investimentos 
realizados têm de trazer, além da segurança, liquidez e rentabilidade. Como 
os negócios realizados no mercado de capitais são saturados de especulações, 
promovendo grandes índices de insegurança nos investidores, alguns 
instrumentos asseguram um patamar aceitável para a permanência desses 
investidores no referido mercado (SANTOS, 2004). 

 
Uma das formas que o legislador encontrou para a criação da garantia do 

acionista minoritário foi o tag along mecanismo pelo qual o acionista diante de 

decisões tomadas em assembleia com a qual não consente, é capaz de vender a sua 

participação social por preço pré-estabelecido.  

 
4.3 Tag Along 
 

Os acionistas minoritários no Brasil possuem prerrogativa legal para sair da 

sociedade quando discorda de uma tomada de decisão da sociedade empresária. Para 

tanto, estabelece-se preventivamente um valor monetário equivalente à quota de 

participação, valor esse que será repassado em oferta aos acionistas ordinários e 

preferenciais. Essa medida é extremamente importante para dar autonomia ao 

acionista que diante de sua condição de minoritário não possui poderes para 

efetivamente tomar decisões dentro da sociedade empresária. 

A legislação brasileira introduziu o tag along  em 1976 com a Lei 6.404 em seu 

art. 254, entretanto com a Lei 9.457 de 1997, através de uma manobra política, foi 

retirada essa garantia ao acionista minoritário. E em 2001 com a Lei das S.A o tag 

along reingressou no diploma legal.  

O professor Coelho define da seguinte forma: 

 
A expressão tag along deve ser traduzida literalmente como ‘fim conjunto’, 
com vistas a designar o encerramento da sociedade entre controladores e não 
controladores em razão da venda ‘simultânea’ de suas ações. [...] Ao receber o 
plano de controle, que significa não só o valor nominal das ações, mas todo o 
poder resultante do controle da empresa, o controlador pode estar se 
apropriando individualmente de um valor agregado à empresa pelo capital 
nela investido por todos os acionistas (COELHO,2002, p.485). 

 

No mesmo sentido a CVM no julgamento do processo administrativo nº RJ 

2009/5811 define tag along da seguinte forma: 

 
E é justamente como forma de proteção para esses minoritários que a Lei nº 
6.404/76 estabeleceu, inicialmente em seu art. 254, revogado pela Lei nº 
9.457, de 5.5.1997, e, posteriormente, no art. 254-A, incluído pela Lei nº 
10.303, de 31.10.2001, o que se convencionou chamar de "tag along". Trata-
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se,em uma breve descrição, do direito, outorgado aos acionistas minoritários 
"detentores de ações com direito a voto" (na atual dicção do dispositivo), de 
também alienarem suas ações por um preço equivalente a, pelo menos, 80% 
do preço pago por ação integrante do bloco de controle. (CVM Nº RJ 
2009/5811 RELATOR: Otávio Yazbek. 29 de julho de 2009) 

 
Antes de ser instituído o tag along no Brasil, acionistas controladores e período 

de receção aproveitavam de sua condição para comprar as quotas dos minoritários a 

valores irrisórios e repassavam a valor alto. Assim, o Estado teve de intervir para evitar 

esse tipo de manobra econômica, mas o Brasil não foi o protagonista ao instituir essa 

forma diferenciada de tratamento dos acionistas com baixa representatividade. 

Tratamento similar ao existente nesse país é o da Inglaterra com o Companies Act, nos 

Estados Unidos o Security and Exchange Commission e a Commission Bancaire na 

Bélgica. No mesmo sentido, Modesto Carvalhosa apresenta: 

 
Com o objetivo de proteger as minoria acionárias e desenvolver o espírito 
associativo entre os grupos empresariais privados, reformar-se-á a lei das 
sociedades por ações tendo em vista os seguintes objetivos: [...] evitar que cada 
ação do majoritário possua valor de mercado superior a cada ação do 
minoritário (CARVALHOSA, 1979, p. 119). 

 
Com o exposto, observa-se que o que se tem com o tag along é o tratamento 

equitativo entre as pessoas componentes da sociedade, respeitando os direitos 

independente da individualidade do acionista. Além disso, a garantia do tag along 

muitas vezes pode sustentar a captação de capital no mercado, nesse sentido Coelho 

(2002) afirma: 

 
Estas companhias ao tentarem captar recursos, seja no mercado de capitais, 
seja junto a investidores privados, não conseguiriam encontrar investidores 
que atribuíssem valor ao investimento agregado, especialmente em razão da 
outorga do direito ao tratamento equitativo em hipotética futura venda do 
controle. Há quem só invista se for lhe assegurado o tag along e há quem 
invista sem atribuir ao tag along nenhuma importância; é raro, porém, 
encontra-se alguem disposto a investir mais em razão do tag along. (COELHO, 
2002, p. 484) 

 
Por todo o posto, resta clara a necessidade desse instituto para ressalvar os 

direitos dos acionistas minoritários. 

 

5 CONCLUSÃO 
 

Ao que se observa do presente trabalho, os fundamentos históricos que 

sustentam os juros sobre o capital próprio perderam a razão de ser. Como bem 

observado, a existência de inflação que fundamentou a criação desse instituto e 
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atualmente a economia do país não passa por esse transtorno, de modo que não há 

fundamento jurídico para a subsistência. 

Outro ponto importante é que a remuneração dos acionistas através dos JCP é 

extremamente prejudicial ao beneficiário, isso por que das formas de distribuição do 

lucro existente, essa é a única sobre a qual incide o Imposto de Renda. Ou seja, apenas 

a pessoa jurídica efetivamente possui vantagens com a distribuição de Lucros por esse 

viés, e consequentemente os acionistas majoritários que possuem o poder de controle 

sobre a pessoa jurídica.  

No entanto, o acionista minoritário, que não possui poder para deliberações, é 

o mais prejudicado com a distribuição de JCP. Isso por que ele terá o seu percentual de 

rendimentos dilapidado com a tributação ao passo que a Pessoa Jurídica terá sua 

obrigação reduzida. Para tentar diminuir o impacto financeiro para o acionista 

minoritário e incentivá-lo a fazer investimentos, criou-se o   instituto do Tag Along. 

Por meio dele, os acionistas minoritários que não concordarem com as decisões 

tomadas pela Pessoa Jurídica, têm o direito de sair da sociedade tendo a sua quota de 

capital vendida a preço pré-estabelecido. 

Ao que se observa, o ordenamento jurídico brasileiro teve de se reestruturar 

diante da existência dos JCP, entretanto esse instituto jurídico sequer possui razão de 

ser nas condições econômicas atuais. 

Assim, o que se sugere é a extinção dessa forma de distribuição de lucros a fim 

de que não seja protegida apenas a pessoa jurídica, mas também a pessoa física, ora, 

sem os acionistas minoritários que apostam na gestão empresária, a própria atividade 

estaria prejudicada. Isso por que é mais vantajoso adquirir recursos no mercado de 

capitais que junto às instituições de crédito bancário. 
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CAPÍTULO XII 

 

O ACESSO À ALA LGBTI NOS PRESÍDIOS BRASILEIROS POR HOMENS 

GAYS: O PROBLEMA FRENTE AO CRITÉRIO DA AUTODETERMINAÇÃO 

 

Sabrina da Silva Fernandes*  

 

RESUMO 

 

O artigo trata da situação dos homens gays nas prisões brasileiras frente à criação das 

Alas LGBTI em presídios masculinos, por meio da Resolução Conjunta nº1 de 15 de 

abril de 2004 e a Resolução 348 de 2020, produzidas, respectivamente, pelo Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação e pelo Conselho Nacional de Justiça. Busca 

analisar o problema da adoção do critério da autodeterminação como forma de acesso 

às Alas LGBTI. Utilizando-se de raciocínio multidisciplinar por meio da vertente 

jurídico-dogmática e jurídico-filosófica, discute-se a efetividade das normativas 

supracitadas tendo em vista o Direito Penal e as teorias de gênero e reconhecimento, a 

fim de demonstrar a necessidade da definição de políticas públicas que permitam a 

aplicação do critério de autodeterminação para que a população LGBTI possa usufruir 

de forma igualitária e não discriminatória das Alas específicas. 

 

Palavras-chaves: Gênero. Sistema Prisional. LGBTI.  

 

ABSTRACT 

 

The article deals with the situation of gay men in Brazilian prisons facing the creation 

of LGBTI sectors in male prisons, through thet Resolution No. 1 of April 15, 2004, and 

Resolution 348 of 2020, produced, respectively, by the National Council for 

Discrimination Combat and by the National Council of Justice. It seeks to analyze the 

problem of adopting the criterion of self-determination as a form of access to LGBTI 

sectors. Using a multidisciplinary reasoning through the legal-dogmatic and legal-

philosophical methods, the effectiveness of the aforementioned regulations is 
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discussed in the perspectives of the Criminal Law and the theories of gender and 

recognition, in order to demonstrate the need to define public policies that allow the 

application of the self-determination criterion so that the LGBTI population can enjoy 

the specific Wards in an equal and non-discriminatory manner. 

 

Keywords: Gender. Prison System. LGBTI.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema prisional foi concebido como uma medida de controle para aqueles 

que praticam uma conduta desviante. Além de uma forma de sancionar 

comportamentos, a prisão é vista como um meio de recuperar o autor da infração, 

sendo constituída como uma instituição com normas e regras próprias. 

A prisão estruturou-se a partir de uma produção histórica patriarcal, pensada, 

assim como diversos setores da sociedade, a partir do masculino. Por isso dizer que ela 

se constitui em um ambiente naturalmente machista consiste em dizer que, diante os 

processos de sedimentação da heterossexualidade compulsória,2 o sistema prisional 

cresce envolto em estigmas de que desejar pessoas do sexo oposto é uma obrigação 

para aceitação social (REICH, 2010). É possível que se faça, portanto, a partir dessa 

ótica, questionamentos importantes acerca das políticas públicas que regulamentem 

os direitos e necessidades da população LGBTI dentro do sistema carcerário. 

A Resolução 348 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça é uma das 

normativas mais recentes sobre a pauta.  Um de seus intuitos é o de estabelecer que o 

critério da  autodeterminação seja a forma de acesso às Alas LGBTI – criadas pela 

Resolução Conjunta nº1 de 15 de abril de 2004-. A adoção desse critério suscita 

discussões acerca da segurança oferecida à população LGBTI e sua relação com a 

efetividade da autodeclaração. 

Isso cruza-se com a situação dos homens gays dentro dos presídios masculinos. 

Os quadros de violência e machismo dentro dos estabelecimentos prisionais traçam 

um cenário alarmante e inseguro para que esses indivíduos se sintam em posição 

segura para se reconhecerem como homossexuais e, consequentemente, fazer valer a 

autodeterminação. 

Portanto, se torna necessário discutir as implicações da autodeterminação, a 

partir das teorias de reconhecimento e as discussões sobre gênero propostas na 
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vertente filosófica, na elaboração de normas e políticas públicas que versem a respeito 

de grupos em situação de vulnerabilidade. 

 

2 AS PRISÕES COMO INSTITUIÇÕES TOTAIS E A MORTIFICAÇÃO DO EU 

 

As prisões são, segundo Erwing Goffman, instituições totais, ou seja, locais em 

que ocorrem atividades de determinado tipo consideradas mais restritas que as 

demais, tendo definido seu caráter total pela “barreira à relação social com o mundo 

externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema físico.” 

(GOFFMAN, pg. 22, 1961). 

Por ser uma instituição total, a prisão é dotada de um carácter disciplinar  e 

regulador. Esses traços são perceptíveis a partir da submissão dos detentos às normas 

de convivência que determinam o que pode ou não ser feito dentro do convívio com os 

demais. 

Logo no primeiro momento, o apenado é confrontado por diversos 

procedimentos que têm como consequência a supressão do eu dentro dos 

estabelecimentos totais. “A barreira que as instituições totais colocam entre o 

internado e o mundo externo assinala a primeira mutilação do eu.” (GOFFMAN, pg. 

22, 1961). Deve vestir uniformes, desfazer-se de seus pertences, dos laços pessoais, 

profissionais e de toda rotina que vivenciava antes da prisão. Alguns, inclusive, veem-

se obrigados a adotar um corte de cabelo específico com a justificativa de tornar os 

apenados iguais.  

Em um primeiro momento, esses procedimentos podem assimilar-se a 

pequenos atos disciplinadores, porém, seguindo a visão de Goffman, significam uma 

mutilação para aquele indivíduo que é inserido em uma “nova sociedade” dentro da 

prisão.1 

Ao separar-se bruscamente dos signos que determinavam sua identidade e 

adentrar a realidade do sistema prisional, o apenado sofre a “mortificação do eu”, 

constituindo-se a partir daquilo a que será submetido em sua nova rotina, se tornando 

vulnerável aos ditames que compõem a instituição total. Goffman escreve: 

 

 
1 A prisão é, de certo modo, uma sociedade distinta da que vivemos em liberdade. Isso porque ela tem 
seu funcionamento apartado, com normas, regulamentos, regras, população e equipes de controle. 
Firma-se um contrato social entre aqueles que convivem no encarceramento. Como cita Aron, “o 
indivíduo nasce da sociedade, e não a sociedade nasce do indivíduo.” (2003, p. 464).  
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Um aspecto legal dessa perda permanente pode ser encontrado no conceito de 
"morte civil": os presos podem enfrentar, não apenas uma perda temporária 
dos direitos de dispor do dinheiro e assinar  cheques, opor-se a processos de 
divórcio ou adoção, e votar, mas ainda podem ter alguns desses direitos 
permanentemente negados. (GOFFMAN, pg. 53, 1961). 

 

A “mortificação do eu”, advinda desse processo de supressões e do traço 

característico das instituições totais de separação entre sujeito e mundo externo, 

implica na perda de um papel do indivíduo. O fenômeno da mortificação significa o 

desfazimento de uma identidade e consequentemente a constituição de outra a partir 

de uma nova sociabilidade. O laço construído entre indivíduo e realidade é rompido 

quando ele é trazido para a instituição total, onde assume outro papel, distinto do eu 

que representava no mundo externo. 

São regras próprias e uma rotina bem delineada, a fim de exercer o máximo de 

controle sobre as atividades que serão realizadas pelo preso, que fazem com que o 

detento construa outra identidade. Por exemplo, ele fica em sua cela até que seja 

permitido a saída para banhos de sol, com tempo determinado e acompanhamento de 

uma equipe de agentes penitenciários. 

A equipe contratada para o trabalho interno torna-se um órgão de controle 

dentro da sociedade e da rotina que se estabelece ali,2 sendo elemento de composição 

do caráter totalitário das prisões. Exercem poder sobre o que acontece na vida do preso 

e são responsáveis por fiscalizar e colocar em prática o regime de submissão dos 

encarcerados. 

Fato é que o preso não se reconhece dentro do sistema prisional. Sendo uma 

instituição total, a prisão provoca o rompimento do eu e sua mortificação. O preso não 

é quem foi. Não pode ser e não tem espaço para tanto (GOFFMAN, 1961). Tudo que o 

liga à concepção que tinha de si mesmo não está mais ao alcance, ficou do lado de fora 

das grades.  

Nenhum objeto pessoal, roupas e poder de decisão. Assim, o que sobra a partir 

do momento em que adentra o presídio é quem decide ser naquela instituição: sua 

identificação, opiniões e história. Decisão essa que é massacrada por interferências de 

 
2 Numa instituição total, no entanto, o menoríssimo segmento da atividade de uma pessoa pode estar 
sujeito a regulamentos e julgamentos da equipe diretora; a vida do internado é constantemente 
penetrada pela interação de sanção vinda de cima, sobretudo durante o período inicial de estada, antes 
de o internado aceitar os regulamentos sem pensar no assunto. Cada especificação tira do indivíduo urna 
oportunidade para equilibrar suas necessidades e seus objetivos de maneira pessoalmente eficiente, e 
coloca suas ações a mercê de sanções, violentando-se a autonomia do ato (GOFFMAN, 1961). 
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uma organização violenta e disciplinadora que realiza o enquadramento do preso a 

moldes próprios. 

É dentro desse contexto que se torna necessário repensar a essência do apenado.  

Se a mortificação do eu ocorre diante do rompimento com o que era conhecido e 

familiar, inerente a sua máxima expressão dentro de uma sociedade, é preciso ter em 

mente que o preso não será o mesmo que foi antes de adentrar o sistema prisional, uma 

vez que tudo sobre ele é agora imposto e disciplinado. Nesse sentido, o eu que surge 

após o ingresso na instituição total será moldado e produzido pelos ideais 

disciplinadores. 

Entender o sistema prisional como uma instituição total, que é responsável pela 

mortificação do eu, possibilita analisar as expressões do apenado nesse ambiente.  Um 

exemplo mais difuso desse tipo de mortificação ocorre quando o preso é obrigado a 

executar uma rotina diária de vida que considera estranha a ele - aceitar um papel com 

o qual não se identifica.  

Já por meio do “panóptico”, de Jeremy Bentham,3 compreende-se a estrutura 

analítica da prisão e a sua incorporação como uma instituição regulatória que consiste 

na vigilância em tempo integral do apenado, sendo aquele que tudo vê. Quem tudo vê, 

tudo controla, e o poder torna-se o instrumento que permite a mortificação do eu e 

suprime as escolhas livres e individuais, através dos rituais rotineiros. 

Esses atos que os presos são obrigados a realizar, sob uma vigilância constante, 

demonstram que a mortificação do eu não recai apenas sobre o corpo, mas sobre a 

essência que é expressa através de atos performativos, inerentes aos traços da 

personalidade do apenado. Logo, interessante questionar se a convivência imposta, 

também característica da instituição total, seria responsável pela supressão da essência 

do eu e das expressões e determinações que se definiam sem tantos embaraços em sua 

vida cotidiana, como por exemplo o gênero. 

A resposta afirmativa a esse questionamento encontra respaldo na afirmação de 

que não ter o reconhecimento social como homem, a partir dos padrões de uma 

heterossexualidade, é perder uma identidade social que possibilita o reconhecimento 

e as manifestações sociais. O “impensável” – o diferente - está assim plenamente 

dentro da cultura, mas é plenamente excluído da cultura dominante (BUTLER, 2003). 

 
3 O panóptico foi idealizado, por Jeremy Bentham (1975), como um edifício circular em que a celas dos 
prisioneiros ocupam a circunferência e são separadas por repartições impedindo a comunicação entre 
eles. No centro estaria o apartamento do inspetor de onde poderia observar todas as celas e, portanto, 
espreitar durante todo o tempo cada um dos presos.  
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Dessa forma, ainda que ele possa se colocar como homossexual, as implicações 

decorrentes são severas e serão destacadas ao longo do texto. 

Ele perde, assim, a conexão com o eu que foi mortificado pelas normas das 

instituições totais e vê-se diante de uma cultura prisional falocêntrica, a 

performatividade de gênero inerente a ele colocada em segundo plano por um 

organismo vigilante e legitimado pelo poder estatal. 

 

3 GÊNERO COMO ATO PERFORMATIVO 

 

O ato de performar perante um conjunto de indivíduos, ou sociedade, é o que o 

ser humano tem, de si, a expressar. Movimentos, gestos, roupas e personalidade, ou 

seja, tudo aquilo que exprime por meio do ato de exteriorizar pode ser entendido como 

performance. É dessa repetição de atos performativos que é possível reconhecer o 

outro dentro de um ambiente, identificando suas nuances e peculiaridades. 

É na performance que se ganha notabilidade como indivíduo. Dizer que o 

gênero é performativo implica defender que a essência não se atrela a aspectos físicos 

e que o gênero é constituído por meio da exteriorização e da repetição de atos, gestos e 

comportamentos que sofrem interferências do social e de preconceitos. Ou seja, o 

gênero é tenuamente constituído no tempo, estando em constante modificação 

(BUTLER, 1997). 

Sabe-se que é por meio da performance que os sujeitos exprimem suas 

preferências, identificações e, por conseguinte, seu gênero. Utilizando o conceito de 

Butler (1997), uma das precursoras da discussão, o gênero produz-se pela estilização 

do corpo e deve ser entendido, consequentemente, como a forma corriqueira pela qual 

gestos, movimentos e estilos corporais de vários tipos constituem a ilusão de um eu 

permanente. Assim, seria o gênero construído pelas manifestações do indivíduo na 

realidade, cuja formação sofre interferência das relações de poder, de conceitos 

históricos e, portando, da binariedade heterossexual.4 Nesse sentido, Butler aponta 

que: 

 

O fato de o corpo gênero ser marcado pelo performativo, sugere que ele não 
tem status ontológico separado dos vários atos que constituem sua realidade. 

 
4 Os atos e gestos, os desejos articulados e postos em ato criam a ilusão de um núcleo interno e 
organizador do gênero, ilusão mantida discursivamente com o propósito de regular a sexualidade nos 
termos da estrutura obrigatória da heterossexualidade reprodutiva (Butler, 2003). 
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Isso também sugere que a realidade é fabricada como uma essência interna, 
essa própria interioridade é efeito e função de um discurso decididamente 
social e político, da regulação pública da fantasia pela política de superfície do 
corpo, do controle da fronteira do gênero (...). (BUTLER, 2009, pg. 194). 

 
Partindo dessa linha, faz-se necessário pensar a constituição do gênero diante 

da realidade binária, originada principalmente da fixação de “homem” e “mulher” 

héteros como as únicas variantes possíveis, e de sua perpetuação imutável através do 

tempo, tendo essa configuração se dado desde as primeiras noções de constituições 

familiares patriarcais e entendimentos biológicos de feminino e masculino.5 

Tem-se então as considerações acerca das teorias de gênero feitas ao longo da 

História. Lacan, em suas fórmulas de sexuação, define matematicamente a fixação da 

universalidade do homem sendo a mulher o outro lado de lógica - hétero - e, portanto, 

não universal. Tal acepção coloca ao homem a expressão de um geral, um comum e, 

portanto, os demais entendidos como desviantes representam “um não todo”. 

Estabelece-se portanto, uma “mentalidade heterossexual” que exclui todo e 

qualquer sujeito desviante das posições sexuais normativas “homem” e “mulher” 

héteros, simultaneamente atrelados à presunção da heterossexualidade. Em outras 

palavras, a “unidade” do gênero é o efeito de uma prática reguladora que busca 

uniformizar a identidade do gênero por via da heterossexualidade compulsória 

(BUTLER,  2003). 

A admissão desses construtos binários reflete a impossibilidade de se imaginar 

uma composição social diversa e uma identidade de gênero livre de demarcações. 

Aqueles que fazem parte de uma organização social devem se enquadrar em padrões 

pré construídos e aceitos socialmente. 

Inclusive, do ponto de vista da produção legislativa,6 é perceptível o impacto da 

relação de poder no engessamento desses conceitos através de um pensamento 

normativo que coloca o homem como gênero universal e minora a possibilidade de 

reconhecimento social do Outro, seja ele, por exemplo, homossexual ou bissexual. 

 
5 Refiro-me aqui à teoria biológica que define gênero a partir da presença de genital, pênis ou vagina, 
retornando para o sentido de binariedade. Também se explica aqui o aspecto histórico e patriarcal que 
considera a existência de homens e mulheres ocupando posições determinadas, com um sobrepondo-se 
ao outro, fato que contribui para a desigualdade de tratamento entre os gêneros.  
6 Judith Butler trabalha essa perspectiva em “Problemas de Gênero” (1990), a partir de uma perspectiva 
freudiana que, baseada na figura do Complexo de Édipo, considera a mulher como desejo original 
daquele que rompe seu laço, no caso com a mãe. Logo, se ela é o ponto de partida é ao mesmo tempo 
produzida por um contexto social e proibida por meio de sanções e costumes. 
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Abordando o ponto de vista da linguagem, a Declaração dos Direitos Humanos traz o 

termo homem como universal para abarcar aqueles que gozam de direitos: 

 

Art. 2º - Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 
(ONU,1948). 

 

Também é possível perceber esse mesmo aspecto considerando que apenas as 

uniões estáveis entre casais héteros eram regulamentadas, existindo concomitante 

uma proibição implícita de uniões entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, “não ter o 

reconhecimento social como heterossexual efetivo é perder uma identidade social 

possível em troca de uma que é radicalmente menos sancionada” (BUTLER, 1979, pg. 

20). O Outro está assim plenamente excluído da cultura dominante. 

Nesse sentido, é importante reconhecer que o Judiciário vem aos poucos 

tentando corrigir essa situação de exclusão. Com o julgamento da ADIn 4.277 e ADPF 

132, pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida com unanimidade a união estável 

entre casais do mesmo sexo. O argumento foi certeiro constitucionalmente ao fazer 

referência ao artigo 3º, inciso IV da Constituição, que veda qualquer discriminação em 

virtude de sexo, raça, cor: "É arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, 

exclua, discrimine ou fomente a intolerância, estimule o desrespeito e a desigualdade 

e as pessoas em razão de sua orientação sexual.", conforme apontou o ministro Celso 

de Mello em seu voto. 

No sistema prisional consegue-se enxergar não apenas mulheres que não têm 

suas necessidades pessoais compreendidas, mas também os homens gays, que não se 

sentem confortáveis ao se assumir como tais temendo uma reação violenta e de 

exclusão.7 Tudo que se encontra fora dos limites de gênero pré-estabelecidos fica à 

mercê de um reconhecimento social, não só individual, mas pelo outro que o observa. 

Logo, é importante pensar que o não reconhecimento implica em uma violência de 

gênero que reprime e vulnerabiliza os grupos que representam o diferente. 

 

Um gay, por exemplo, não pode tomar água no mesmo copo do que um 
hétero ou usar o mesmo prato. Também não pode dividir o mesmo cigarro. 
Até mesmo encostar na vassoura usada para varrer o pátio do presídio é visto 
como um insulto pelos outros presos. (GLOBO, 2019). 

 
7https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/27/discriminacao-de-gays-na-prisao-com-
pratos-marcados-e-rejeitados-por-faccoes-presos-lgbt-sofrem-com-rotina-de-segregacao.ghtml 
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Além da determinação de gênero biológico, advinda da relação com a presença 

ou não de determinado órgão genital, esbarra-se ainda no aspecto do constructo da 

performatividade masculina – diretamente atrelado à ideia de virilidade -. Uma 

sociedade com aspectos históricos que coloca o homem em posição superior detendo a 

força de trabalho nos ambientes familiares demonstra que a expressão “homem” vem 

carregada de significados e constructos sociais.  

Dessa forma, tratar o masculino como dotado de certas características que 

seriam inerentes e constitutivas ao ato de ser homem coloca aqueles que se expressam 

diferente, ou de forma feminina, se levarmos em conta a binariedade, em uma posição 

excludente, não a reconhecendo sequer como uma identidade passível de 

reconhecimento. 

Dentro dessa realidade binária o sujeito homossexual é afugentado. Se gênero é 

um conjunto de atos performativos passíveis de interferências sociais, implica dizer 

que o sistema heterossexual compulsório o impede de performar livremente. Não tem 

reconhecimento de direitos, lugar de fala e legitimidade perante as relações de poder. 

É, portanto, a precarização de uma identidade,8 de uma vida, ao ponto que ela é 

colocada em posição inferior quando comparada às demais, em situação clara de 

vulnerabilidade.  O homossexual, e todos aqueles que não se enquadram no quadro 

heterossexual, se tornam uma rede vulnerável e não reconhecida. 

 

4 A RELAÇÃO ENTRE “GÊNERO” E “MORTIFICAÇÃO DO EU” 

 

A compreensão da relação entre “gênero” e “mortificação do eu” perpassa os 

elementos nucleares de cada um, respectivamente, a performance e a supressão da 

identidade. Ambos pressupõem um sujeito que é constituído por interferências sociais 

e discursos produzidos dentro de sua realidade. Neste caso, considerando o sistema 

prisional, o sujeito dentro da instituição total subverte sua performance anterior, que 

corresponde àquela do mundo externo, para construir e transformar sua identidade de 

acordo com a nova realidade que lhe é apresentada. 

 
8 Judith Butler trabalha o conceito de precarização, no sentido que algumas vidas são mais valorizadas 
do que outras. No contexto apresentado neste artigo, é perceptível que o mesmo fenômeno circunda a 
população homossexual na medida em que são segregados e excluídos por conta do seu gênero e pela 
aplicação desigual dos direitos, seja na prisão ou na sociedade como um todo (2019). 
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A “mortificação do eu” esbarra no conceito de gênero como ato performativo. Se 

o indivíduo está inserido numa realidade prisional que, é por si só, reguladora, 

opressora e que promove uma supressão de identidade, aquele terá diversas nuances 

de sua personalidade constituídas pelos ditames do estabelecimento em que se 

encontra. Novos conceitos serão criados e mentalidades formadas a partir da realidade 

social no qual é inserido (GOFFMAN, 1961). 

O sujeito, reconhecendo no ambiente prisional masculino preconceitos e 

perigos diante da identidade que escolhe assumir, muitas vezes irá constituir-se em 

algo que se difere daquilo que poderia ser – ainda que não tenha se identificado de tal 

forma exteriormente, certamente não o fará perante uma ameaça à sua integridade. 

Dessa forma, o gênero, quando subvertido pela “mortificação do eu”, ou seja, 

pela supressão da identidade do indivíduo, encontra-se diante de um elemento que 

servirá de interferência na sua performatividade.  Ele assume uma identidade que é 

composta pelas construções sociais provocadas e motivadas pelo ambiente prisional, 

podendo repetir atos que são produtos do poder que as nuances da instituição onde 

esta provoca nele. 

Identifica-se tal cenário na situação de reconhecimento dos homens gays dentro 

dos presídios masculinos. Esses sujeitos vêem-se diante de uma exigência de 

autodeclaração para efetivação da política pública das Alas LGBTI, criadas diante da 

impossibilidade de convivência pacífica entre homens que se identificam como 

heterossexuais e os gays. 

O ponto focal é a constituição da identidade de gênero que fica prejudicada e 

sofre interferência do medo, da violência e dos estereótipos que vão definir como 

homens devem ser e excluirão todos os “desviantes” para um limbo de preconceito, 

discriminação e violência frente a um “eu” que será constituído condicionado a 

exigências de enquadramento social. 

 

5 A PRODUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS NOS PRESÍDIOS MASCULINOS 

 

A partir da leitura de gênero proposta por Butler em sua obra “Problemas de 

Gênero”, é prudente tomar como premissa a visão pós-estruturalista que se encarrega 

da discussão de espaços microanalíticos ao se atentar aos preceitos do materialismo 
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histórico,9 para compreender a construção do estereótipo masculino diretamente 

atrelado à significação homem. 

Sendo o corpo dotado de ação10 e produtor de significados, a repetição estilizada 

de atos durante um espaço de tempo mobiliza e enrijece determinados constructos, 

atando comportamentos aos sujeitos que o produzem. Tal questão pode ser notada, 

por exemplo, na Grécia Antiga, onde é possível ver como determinadas características 

foram se atrelando aos homens que compunham a sociedade. Força e coragem, ainda 

que no início não fossem atribuídos necessariamente a homens, eram sinônimo de 

virilidade e atrelados aos sujeitos que agiam com esses comportamentos. Essa 

característica posteriormente passou a fazer parte da construção do universo 

significante do estereótipo masculino. 

Ao longo da História são perceptíveis as associações feitas entre determinados 

comportamentos e o ato de ser homem - considerando aqui uma definição de homem 

com cunho biológico. Para ilustrar é interessante observar que “o que chega a nossos 

dias como algo próximo à masculinidade, pode ser localizada pela noção grega de 

andreia” (AMBRA, 2018, pg. 117) conforme expõe Pedro Ambra em sua obra “O que é 

um Homem? Psicanálise e a história da masculinidade no Ocidente”. Andreia seria 

atrelado a quem detém valentia, força e identidade de guerreiro, independentemente 

de seu gênero.  

Isso demonstra que “o que poderia ser considerado gênero em épocas pré-

modernas não é nada ligado ao sexo corporal, mas antes a comportamentos e virtudes”  

(AMBRA, 2018, pg. 117) originando produções que correlacionam signos e corpos. 

Ainda com os bárbaros vieram associações feitas com o ato de guerrear. Na 

Idade Média o ideal de masculinidade era atrelado à imagem do Rei Casto e, no 

Renascimento, como coloca Montaigne, ser homem significava praticar a poligamia 

(AMBRA, 2015). É claro que as significações foram sendo construídas com a passagem 

do tempo e alguns comportamentos deram lugar a outros, mas a questão central reside 

no fato de que ser homem vem acompanhado de comportamentos e atos específicos 

produzidos ao longo do tempo e de acordo com realidades históricas. 

 
9 O materialismo histórico é dito como uma metodologia política, marxista, que tem como objetivo a 
análise da realidade considerando as condições estruturais – objetivas – como aspectos determinantes 
da existência. Uma crítica ao idealismo de Hegel. 
10 Inversão do cogito de Descartes. A teoria da ação adotada, por exemplo, por Butler, pressupõe que 
primeiro o indivíduo age e, depois, pensa, sendo o seu pensar uma produção reflexiva da condição de 
agir. 
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Miguel Vale de Almeida, em seu artigo “Gênero, Masculinidade e Poder”, relata 

a experiência de uma aldeia composta por homens que realizam trabalhos de cunho 

braçal. Um dos pontos que vale a pena ressaltar é laço social constituído entre os 

habitantes a partir do denominador comum que os une, o trabalho e sua condição de 

homem. No momento do café todos se reúnem para falar de coisas que dizem respeito 

a sua rotina.  

É dessa forma que significados relacionados a quem são, como, por exemplo,  a 

força bruta, são produzidos. Conforme repetem esses atos eles tornam-se parte 

caracterizadora de quem são e acompanham sua significação do que é ser homem e 

agir como tal. Tal exemplo ilustra bem a produção discursiva e, inclusive, a criação de 

uma universalidade, o que é comum a todos, dentro daquele local, que se perpetua 

como estereótipo na sua relação de reconhecimento com o outro. 

Assim, vale dizer que, pensando sob a ótica do sistema prisional, os vários 

detentos que compõe a instituição carregam consigo produções discursivas que dizem 

respeito a ser homem e que partem daquele estabelecimento. Quando se reúnem, 

sejam em celas, banhos de sol ou para refeições, estabelecem relações com o outro e 

significam comportamentos alheios classificando quem é quem a partir dos 

estereótipos que o acompanham. Esse ideal segue a teoria de uma masculinidade 

hegemônica que subordina as demais formas de expressar outros tipos de 

masculinidade, denominadas como “subordinadas”. Ou seja, vão sendo criados 

conceitos universais que irão condicionar outras formas de se expressar dentro de uma 

homossociabilidade (ALMEIDA, 2018). 

Todos aqueles que fogem ao estipulado pelo conceito universal são excluídos e 

considerados diferentes. Dessa forma, atrelam-se essa masculinidade hegemônica ao 

fato de ser homem, e o diferente será aquilo que não é homem, um Outro (LACAN, 

1960). Dentro da realidade aqui analisada o Outro é definido como não homem, já que 

suas atitudes se aproximariam não do ideal masculino e viril, mas sim da oposição, 

definida binariamente como feminilidade. 

 

6 REGULAMENTAÇÃO DAS ALAS LGBTI 

 

No Brasil, a pena privativa de liberdade tem como principal objetivo a 

ressocialização do indivíduo em cárcere a fim de que possa ser reinserido no convívio 

social. É o que confirma o art. 1º da Lei de Execução Penal: “A execução penal tem por 
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objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.” (BRASIL, 

1984). 

Nota-se, porém, que na realidade dos presídios brasileiros os detentos têm suas 

próprias regras de convívio social, punições, organização e sistema de privilégios, se 

distanciando do objetivo precípuo de reinserção. É nesse viés que se encontram os 

critérios que definem as posições de cada um dentro do sistema prisional. 

O gênero adquire nessa dimensão um poder de definição social. Aqueles que são 

reconhecidos como homossexuais são estratificados em uma camada social feita para 

servir, seja realizando limpeza das celas ou utilizados como moeda de troca entre os 

outros detentos. É comum pensar cenários de violência sexual e física sofridas por 

homossexuais, sob o pretexto de que assim eles “virariam homens.” O gênero torna-se 

uma condição política do indivíduo. Conforme alude Butler: 

 

A construção política do sujeito procede vinculada a certos objetivos de legitimação e 
de exclusão, e essas operações políticas são efetivamente ocultas e neutralizadas por 
uma análise política que toma as estruturas jurídicas como seu fundamento. 
(BUTLER,2003, p.70). 

 

Dentro do sistema prisional o preconceito de gênero une-se ao caráter 

disciplinador e regulatório da instituição total e contribui para um ambiente hostil e 

violento. Esse cenário traz para o apenado que compõe o grupo LGBTI uma repressão 

e um amedrontamento em duas direções. Em uma sente-se ameaçado pelos princípios 

e normas prisionais que o enquadram em diversos procedimentos e a uma nova 

realidade a qual não estava habituado, na outra, e em relação, não encontra uma base 

segura para poder exercer seu gênero, que será tido como uma conduta desviante. 

Definir normativas que tenham como proposta regulamentar a situação dos 

LGBTI dentro do sistema prisional é dar voz à minoria e escancarar vulnerabilidades 

que as cadeias brasileiras ignoram ao longo do tempo. Contudo, é preciso observar a 

forma como as disposições são feitas e o que é estabelecido para que, na contramão, 

não se criem abismos maiores ainda entre o reconhecimento de necessidades do grupo 

e o sistema prisional. 
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6. 1 Resolução Conjunta nº1 de 15 de abril de 2014 

 

É sob a construção dessa realidade que são inseridos no ordenamento jurídico 

regulamentações que buscam corrigir as discrepâncias e discriminações que existem 

dentro do sistema prisional. Nesse viés, a Resolução Conjunta nº1 de 15 de abril de 

2004 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2004) veio estabelecer os parâmetros de 

tratamento para o acolhimento LGBT nos presídios brasileiros. 

Seu texto legal, tendo por base a confluência de questões debatidas em 

conferências e documentos internacionais11, dispõe sobre a criação de uma nova ala 

dentro do sistema prisional, direcionada especificamente para a população LGBT, 

visando atender as necessidades do grupo e, principalmente, fornecer apoio 

psicológico, proteção à integridade física e atenção às vulnerabilidades, sobretudo a 

travestis e gays em prisões brasileiras. 

A implementação da Ala LGBT nos presídios brasileiros teve sua primeira 

unidade em Minas Gerais como um projeto piloto na penitenciária de São Joaquim de 

Bicas, onde também recebeu a denominação de Ala Rosa (GOVERNO FEDERAL, 

2020). 

Apesar da iniciativa representar um marco na regulamentação do acolhimento, 

tratamento e reconhecimento da população LGBT, a forma com que foi feita gerou 

controvérsias importantes a serem ressaltadas. Carlos Magno, presidente da 

Associação Brasileira GLT, em entrevista ao Estado de Minas, em 2014, afirmou que: 

 

Na verdade, é uma medida paliativa frente a uma situação de vulnerabilidade 
da população em privação de liberdade no Brasil.  Se a dignidade humana 
estivesse sendo respeitada nos presídios,  não seria necessário ter uma ala 
específica para LGBT. Continua existindo abuso de heterossexuais com 
heterossexuais nas cadeias. Com os homossexuais, a vulnerabilidade é maior. 
Não há só uma relação de poder estabelecida, mas também de preconceito que 
leva à violência física. É aquela coisa do ‘vamos abusar de você para você 
aprender a virar homem’. É um absurdo. (MAGNO, 2014). 

 

 
11  Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
(1966), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), o Protocolo de São 
Salvador (1988), a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001), as Regras das Nações Unidas para o tratamento de 
mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras – “Regras de Bangkok” 
–, as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Reclusos – “Regras de Nelson Mandela” 
-, as Regras Mínimas Padrão das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas Não Privativas de 
Liberdade - “Regras de Tóquio. 
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Como apontado, o intuito da ala é justamente proteger os detentos de uma 

situação de violência e discriminação por parte dos presidiários e também dos agentes 

penitenciários. Transferi-los para esses espaços significa ouvir suas necessidades de 

forma atenta, a fim de que seus direitos dentro da prisão sejam respeitados. Porém, se 

observa a carência de manejo no trato e no reconhecimento de suas necessidades. Os 

presídios não têm profissionais suficientes para o atendimento psicológico, não 

possuem tratamento hormonal para presos que o faziam antes e não educam a equipe 

a fim de banir atitudes discriminatórias. O relatório elaborado pelo Governo Federal 

“LGBT nas prisões do Brasil: diagnósticos dos procedimentos institucionais e 

experiências de encarceramento” aponta que 

 

Mesmo considerando que, em geral, não surgiram relatos de violência física 
de autoria de outros internos durante a realização das pesquisas, a violência 
simbólica permanece uma vez que ainda é fácil encontrar sinais de 
subalternização das identidades LGBT,  tanto nas unidades faccionadas 
quanto nas de oposição. A diferenciação no uso de utensílios como copos, 
talheres e pratos, além da restrição do compartilhamento de cigarros, aponta 
de maneira evidente que ainda recai sobre essa população o estigma do corpo 
infectado e potencialmente transmissor de doenças. (BRASIL, 2020). 

 

Contudo, sua implementação e regulamentação pressupõe um ponto de partida 

para uma consideração do “outro” identificado como diferente dentro do sistema 

prisional. A regulamentação do acolhimento LGBT assume e expõe que as mazelas 

sofridas no convívio com os detentos criam uma cultura excludente e violenta que 

escancara como essas mazelas atuam de forma a construir e interferir na esfera 

subjetiva do sujeito, sendo, portanto, um mecanismo coercitivo de construção de 

identidade de gênero. A Lei de Execução Penal vai ao encontro do exposto, em conjunto 

com a Constituição Federal: 

 

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e 
moral dos condenados e dos presos provisórios. (BRASIL, 1988) 
(...) 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: III - ninguém será submetido a tortura 
nem a tratamento desumano ou degradante; (BRASIL, 1988) 
 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/LEP-Lei-no-7210-de-11-de-Julho-de-1984#art-40


 

237 

 

Não se pode negar que existe um longo caminho para o reconhecimento de 

gênero. A implementação da Ala LGBT é uma das alternativas que deve ser discutida 

dentro da adoção de políticas de acolhimento para essa população. 

 

6.2 A Resolução 348 de 13/10/2020 

 

Em outubro de 2020 o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 

348, tentou suprimir as lacunas normativas deixadas pela Resolução Conjunta nº1 de 

15 de abril de 2004. Para tanto descreveu os procedimentos para o acesso às alas 

específicas para população LGBT, incluindo também a orientação sexual intersexual - 

LGBTI -, e como ponto principal institui o sistema de autodeclaração como regra geral. 

Interessante pontuar que a Resolução 348 trouxe, em linhas gerais, conceitos 

relacionados à discussão do gênero, inclusive o termo “ideologia de gênero”. Esse 

termo é definido na normativa, em seu art. 3º, inciso IV, como um “senso 

profundamente sentido e vivido do próprio gênero de uma pessoa”. Apesar da 

tentativa de tornar o conceito dotado de subjetividade,  inerente a cada indivíduo e sua 

forma própria de sentir, não foi nada didática do ponto de vista de instruir e informar 

aqueles que estarão na linha de frente da aplicação da Resolução 348. 

A importância de se estabelecer conceitos bem definidos, claros e 

compreensíveis reside no fato de que se evitaria uma propagação desmedida de mal-

entendidos acerca de tema tão complexo na contemporaneidade. Tal ponto encontra 

respaldo na Lei Complementar nº29 que regulamenta a forma sob qual as leis devem 

ser elaboradas. Em seu art.11 contempla a importância da produção legislativa com 

base na “clareza, precisão e ordem lógica”, atendo-se, inclusive, à instrução da não 

utilização de termos que possam gerar duplo sentido no entendimento. 

Seria interessante, para sanar este vício de subjetividade, antes de fazer valer a 

estruturação do conceito de “ideologia de gênero” colocada na Resolução, levar em 

consideração que autodeterminação estará sempre coagida por vícios que são frutos da 

realidade e discriminação prisional. Querer aplicar e fazer valer o critério da 

autodeterminação sem se atentar para a realidade prisional que é permeada de 

atentados discriminatórios e violência de gênero com aqueles que se assumem como 

gays, é se utilizar de uma ferramenta que não é complemente eficaz. 

É necessário ressaltar que a Resolução 348 atribui responsabilidade de 

condução do procedimento de acesso às alas LGBTI ao magistrado. Ele deverá, em 
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audiência, informar o apenado de todos os seus direitos, explicando conceitos e termos 

sempre que necessário a fim de esclarecer a escolha pela cela específica e o princípio 

da autodeclaração como meio para esse fim. Para que isso possa acontecer, torna-se 

necessário reafirmar a importância de conceitos uniformes que permitam a 

compreensão geral por parte dos apenados e a capacitação por parte dos magistrados. 

O CNJ ainda, ao estabelecer a Resolução 348 para adoção do princípio da 

autodeclaração como forma exclusiva de acesso às Alas LGBTIS, utilizou-se da 

justificativa que trata da importância do respeito aos direitos dos apenados, 

principalmente no que diz respeito a sua possibilidade de escolha e afirmação de si 

mesmo. Esse fato representa um avanço a tutela das minorias dentro do sistema 

prisional. Porém, como também colocado por Mário Guerreiro “Em um sistema 

penitenciário marcado por falhas estruturais e total desrespeito a direitos 

fundamentais, a população LGBTI é duplamente exposta à violação de direitos” 

(ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS, 2020), é cediço que o ato de se 

declarar, por mais que seja um mecanismo para garantir direitos, por outro lado 

importa assumir uma posição vulnerável de visibilidade dentro de um sistema violento 

e discriminatório que pode gerar reações da mesma natureza. 

No tocante a esse ponto da autodeclaração cabe ressaltar que, por mais que esse 

procedimento fosse adotado em algumas partes do território brasileiro, ainda não era 

considerado como regra geral. Estabelecer em forma de lei o princípio da 

autodeterminação como mecanismo de acesso às alas específicas para a população 

LGBTI foi produto da Resolução 348, mas se evidencia pouca efetividade no 

cumprimento de seu objetivo ao se verificar o panorama para homens que devem se 

declarar como gays dentro de presídios. 

 

7 A PROBLEMÁTICA DO RECONHECIMENTO FRENTE AO CRITÉRIO DA 

AUTODECLARAÇÃO 

 

A adoção do critério da autodeterminação como forma de regulamentar o 

acesso às Alas LGBTI escancara as lacunas deixadas por uma mentalidade 

heterossexual compulsória constituída por estereótipos de gênero. Na prática consiste 

dizer que ao assinar o termo de autodeclaração, que afirma sua identificação, o 

apenado subjetivamente assume também o ônus na esfera social, ou seja, uma posição 
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de vulnerabilidade frente uma instituição repressiva, dotada de mecanismos 

excludentes. 

É claro que prejuízo nenhum deveria importar o ato de autodeclarar-se, uma vez 

que, de acordo com a Constituição, todos ocupam posição de igualdade, independente 

de suas predileções e escolhas pessoais, e devem ser tratados nos parâmetros da 

equidade – art. 5º, III, da Constituição Federal. Mas, na sociedade, o reconhecimento 

importa em publicidade e enquadramento do indivíduo, o que desencadeia violência 

de gênero, preconceitos, repressão e, paradoxalmente, invisibilidade. 

Assim, reconhecer envolve, em primeiro lugar, relatar a si mesmo (BUTLER, 

2015). Nesse ponto traçamos uma equivalência com o ato de se autodeclarar afirmando 

uma identidade. Importante pontuar que o reconhecimento acontece considerando 

uma relação com o Outro (BUTLER, 2015). 

Porém, é importante ter em mente que, ao se relatar, o indivíduo não 

necessariamente o exerce com verdade. Aquilo que é dito é influenciado por normas e 

convenções sociais produzidas historicamente no tempo. Ou seja, ao se relatar o sujeito 

decide se aquele reconhecimento pelo Outro será possível para ele de acordo com um 

quadro de referências disponíveis - aqui também equivalente a estereótipos 

(FOCAULT, 1981/1994a). 

Nessa medida, o reconhecimento transforma-se em uma forma de poder, à 

medida que, ao se relatar, o indivíduo traduz na fala formas de poder produzidas no 

tempo - convenções culturais e cenários antropológicos- ao mesmo tempo em que 

exerce poder por meio da possibilidade de manifestação social dada pelo 

reconhecimento. Assim, ao relatar-se o indivíduo, que antes não era reconhecido, 

torna-se sujeito à medida que poderá, a partir desse poder exercido reciprocamente, 

constituir-se em direitos e deveres dentro do quadro de interpelação - provocação feita 

pelo outro – (BUTLER, 2015). 

Porém, o que acontece dentro do cenário delineado até o momento é o fato de 

que, considerando o princípio do da autodeclaração e o ato de se relatar como forma 

de efetivar um direito seu -- o acesso à Ala LGBTI- o indivíduo tem de considerar os 

quadros de referências disponíveis. Isso implica aqui em se assumir como homem gay, 

dentro de uma produção histórica demarcada pela propagação de estereótipos de 

virilidade atribuídos ao homem dentro de um cenário heterossexual. 

Relatar-se como homem homossexual implica enfrentar um quadro de 

vulnerabilidade dentro dos presídios. Sujeitar-se ao julgamento e olhares do outro. É 
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desencadeado um quadro de violência ética diante de um reconhecimento que exige do 

indivíduo um relato de si e uma manifestação que sustente uma identidade. Essa 

violência exprime-se, portanto, em um juízo que é emitido pelo Outro em forma de 

condenação (BUTLER, 2017). 

Outra questão de atenção é que, até o momento em que os detentos são alocados 

nas Alas LGBTI’s, os mesmos ficam aguardando em zonas mistas, celas de espera que 

contém pessoas que se identificam de todas as formas, o que pode abrir margem para 

a discriminação nesses locais.  

No mesmo sentido, assumir-se como gay para ter o acesso a Ala LGBTI importa 

em um reconhecimento prévio que confere uma situação de vulnerabilidade ao preso 

enquanto ele espera pelos trâmites que o levam a sua cela específica. Isso cria uma 

situação que coíbe a autodeterminação e interfere na eficácia desse critério.  

Faz-se necessário considerar, para a análise do assunto, o conceito de violência 

ética dentro dos quadros de violência, que serve para explicar as cenas de violência nas 

quais o reconhecimento pode se dar, como é o caso, por exemplo, daquele feito nas 

instituições totais (BUTLER, 2017).  

Quando se fala em ética, deve-se entender aqui o ato de reconhecer o outro como 

diferente, sem qualquer exigência de que ele seja isto ou aquilo, ou seja, sem ser 

constrangido dentro do seu quadro normativo. Portanto, a violência ética seria a ação 

de demandar um determinado comportamento do outro, não admitindo que ele o faça 

de outra forma (LÉVINAS, 1997). 

O ato de condenar implica a destruição da capacidade ética que eviscera a 

autorreflexão do sujeito e o reconhecimento social, operando um juízo moral que 

classifica aquele indivíduo como uma vida precária, ou seja, uma vida que não merece 

ser considerada dentro da realidade social. A partir daí surgem as situações de 

violência, exclusão e precarização da vivência do indivíduo (BUTLER, 2015). 

Por fim, adotar o princípio da autodeclaração como forma de acesso às Alas 

LGBTI pelos homens gays é instituir uma forma de violência ética que se perpetua em 

dois lados: por um, ao não se autodeclarar, por medo, o direito não se efetiva, por outro, 

ao se declarar, é colocado numa posição de vulnerabilidade ficando a mercê de juízos 

morais e condenações que implicam no exaurimento de seu reconhecimento dentro de 

uma homossociabilidade. 

 



 

241 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Extrai-se da pesquisa a importante conclusão de que, diante do cenário de 

“mortificação do eu”, o apenado sofre ao ser submetido ao aparato prisional, sendo 

obrigado a abandonar o seu próprio eu e aspectos inerentes ao seu convívio e 

identificação antes de adentrar o cárcere. Essa situação provoca, já de antemão, uma 

vulnerabilidade daqueles que vivem no sistema prisional, uma vez que precisam 

encontrar uma nova de forma constituir sua identidade e se colocar perante uma outra 

realidade. 

Esse aspecto vai de encontro com a identificação de gênero. Um dos principais 

desafios enfrentados pelo ordenamento jurídico brasileiro, no que se diz respeito ao 

cárcere, é dar voz às desigualdades na qual a população LGBTI se encontra. Diante de 

um sistema carcerário marcado pela heterossexualidade compulsória, os homens gays 

encontram-se numa posição de vulnerabilidade e exclusão. 

Entende-se, portanto, a necessidade de se construir uma mentalidade de gênero 

que possa reconhecer, a luz da teoria de Judith Butler, que o gênero não é uma 

definição biológica dotada pela presença ou não de um falo, mas sim, atos que o 

indivíduo pratica ao longo do tempo de acordo com produções históricas que se 

alastram por toda sua formação. 

Com a Resolução 348 de 2020 e a definição do critério de autodeclaração, como 

forma de acesso às Alas LGBTI, surgem questionamentos acerca da vulnerabilidade 

que o apenado assume ao se autodeclarar como homem gay. Adotar esse critério faz 

com que o individuo tenha que se reconhecer perante uma mentalidade hétero 

compulsória em um ambiente prisional hostil que o coloca sob uma possibilidade 

iminente de violência por conta de seu gênero. 

Para tanto, conclui-se que é necessário, antes de estabelecer um critério de 

autodeclaração como forma de acesso às Alas LGBTI que se entenda, por parte dos 

órgãos legisladores, conceitos relacionados à identidade de gênero, sem deixar de levar 

em conta sua relação com os dispositivos de poder que a compõem e influenciam. 

Assim será possível interceptar os pontos que impedem a eficiência do critério da 

autodeterminação. 

É preciso incentivar a criação de propostas que tenham como objetivo conter a 

violência de gênero dentro dos presídios, ao mesmo tempo em que se pensem 

estratégias e uniformização de procedimentos que possam ser aplicados em todo o 
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território nacional, a fim de que o processo de acesso à Ala LGBTI seja célere e seguro, 

com celas de espera  que não sejam mistas para aqueles que aguardam a ida para 

a Ala específica.  

Apenas assim o sujeito pode se autodeclarar por meio de um mecanismo de 

relatar a si mesmo, de forma que, ainda que existam preconceitos e estereótipos, haja 

um ambiente que proporcione, através de um reconhecimento verdadeiro, ações de 

segurança e eficiência que resguardem os direitos e a existência não precária do 

indivíduo que se autodeclara. 
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CAPÍTULO XIII 

 
 

A DIFICULDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

FORMAL ENFRENTADA POR MULHERES TRANSEXUAIS EGRESSAS 

DO SISTEMA PRISIONAL RESULTANTE DO DUPLO PRECONCEITO 

 

Gabriel Antônio Seretni Guimarães 

Giselly Aparecida Daldegan 

 
RESUMO 

 

A pesquisa teve por objetivo analisar a dificuldade de reinserção de mulheres  

transexuais, egressas do sistema prisional, no mercado de trabalho formal, em virtude 

do duplo preconceito enfrentado por estas, consubstanciado na transfobia e no 

desprezo social com ex-detentas, o que acarreta em um alto índice de pessoas 

submetidas à prostituição e em trabalhos informais. Acredita-se que dentre as causas 

para tais dificuldades estão a falta de oportunidades dentro do sistema prisional para 

a capacitação profissional, bem como a falha do cárcere no suporte de tais indivíduos 

no que se refere à saúde física e mental para posterior retorno ao mercado de trabalho 

formal. Para tanto, foram analisados diversos dados estatísticos e realizada pesquisa 

bibliográfica, tendo sido evidenciados inúmeros problemas do cárcere que levam a 

abalos físicos e mentais. De tal forma, foi possível concluir que existem indícios de um 

duplo preconceito enfrentado pelo grupo em análise na reinserção no mercado de 

trabalho formal, resultantes das falhas no sistema prisional, tanto em relação ao 

amparo nas condições de saúde, quanto na falta de capacitação profissional das 

detentas. 

 

Palavras-chave: transexualidade, sistema prisional, transexuais. 
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ABSTRACT 

 

The article aimed to analyze the difficulty of reintegrating transsexual women, ex-

prisoners, into the formal labor market, due to the double prejudice faced by them, 

embodied in transphobia and social contempt with former inmates, which increases 

the number of people in these conditions submitted to prostitution and informal jobs. 

It is believed that among the causes for such difficulties are the lack of opportunities 

within the prison system for professional training, as well as the failure of the prison 

to support such individuals with regard to physical and mental health for later return 

to formal jobs. To this end, several statistical data and a bibliographical research were 

analyzed, which related numerous prison problems that lead to physical and mental 

disturbances and were evidenced. Thus, it was possible to conclude that there are 

evidences of a double prejudice faced by the group under analysis in its reinsertion in 

the formal labor market, resulting from failures in the prison system, both in relation 

to the support in health conditions, as well as the lack of professional training of the 

inmates. 

 

Keywords: transsexuality, prison system, transsexuals. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Acredita-se que a busca por um emprego formal, por pessoas egressas do 

sistema prisional, se torna ainda mais difícil para as mulheres transexuais. Isso porque 

presentes dois preconceitos em conjunto, tanto em relação à identidade de gênero, 

quanto em relação ao histórico carcerário.  

Diante disso, faz-se crucial investigar a situação carcerária de mulheres 

transexuais, de forma a evidenciar a prática não ressocializadora, mas sim opressora, 

que deixa essas pessoas desamparadas social, física e mentalmente. A importância do 

referido estudo dá-se na medida em que se entende que este é o principal fator para a 

permanência de um duplo preconceito social que dificulta a reinserção no mercado de 

trabalho formal. 

Sob esse viés, este trabalho irá apresentar como principal consequência do 

cárcere a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho enfrentada por mulheres 

transexuais, ex-apenadas, já que estas precisam lidar com os estigmas físicos e mentais 



 

246 

 

deixadas pelo cárcere, que não cuida de prepará-las para o retorno social, bem como 

com a ausência de um amparo educacional que garanta a capacitação destas. Tais 

fatores resultam em exclusão social advinda do duplo preconceito com egressas e 

transexuais, com o agravo, ainda, da consequente exposição e vulnerabilidade 

resultante da prostituição e dos trabalhos informais aos quais precisam se submeter 

para sobreviverem. 

Nesse sentido, a metodologia deste trabalho consistiu na realização de 

entrevistas com mulheres transexuais egressas do sistema prisional empregadas 

formalmente, na tentativa de observar e documentar os principais desafios que estas 

encontraram na busca por um emprego formal. Para além, pretendeu-se questionar se 

estas teriam tido algum suporte dentro do cárcere que objetivava sua ressocialização e 

facilitava a busca por um emprego formal ou, pelo contrário, se existiam fatores que 

dificultavam ainda mais a superação de um duplo preconceito e busca a por um 

emprego formal.  

Sob esse viés, na tentativa de encontrar essa amostragem, primeiramente, 

buscou-se identificar profissionais de recursos humanos que já tivessem atuado, no 

Município de Belo Horizonte, na contratação de pessoas LGBT+, para a realização de 

entrevistas semiestruturadas. Contudo, nenhuma pessoa dentro das características 

apontadas foi encontrada.  

Em uma segunda etapa, foram contactadas empresas focadas no amparo social 

de pessoas transexuais, sendo elas as empresas "Mais Diversidade" e "Transempregos". 

Entretanto, em relação à primeira, não foi dada nenhuma resposta à tentativa de 

contato e, em relação à segunda, não foram encontradas pessoas que correspondessem 

ao perfil desejado para a composição da amostra da pesquisa. Isso deveu-se ao fato de 

que, por mais que existam egressas dispostas a conversar sobre o assunto, bem como 

pessoas trans, é difícil encontrar indivíduos com ambas as características, sobretudo 

quando se busca alguém nesse perfil que esteja empregado formalmente. 

Essas mulheres, transexuais e egressas, enfrentam muitas dificuldades e 

preferem manter-se ocultas, além de já serem invisibilizadas socialmente, de tal modo 

que se tornou difícil encontrar alguém nessas condições para realizar uma entrevista.  

Desse modo, diante da dificuldade de realização das entrevistas, agravada 

diante da pandemia do Covid-19, a metodologia do trabalho foi alterada para a análise 

bibliográfica, considerando obras que documentaram a situação prisional vivenciada 
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pelas pessoas transexuais, de forma a demonstrar o despreparo para o retorno ao 

mercado de trabalho, bem como dispositivos legais e outras fontes de informação. 

 

2 OS DANOS PROVOCADOS PELO CÁRCERE NA SAÚDE FÍSICA E 

MENTAL DAS TRANSEXUAIS QUE VALIDAM O DUPLO PRECONCEITO E 

DIFICULTAM A RESSOCIALIZAÇÃO PARA UM EFETIVO RETORNO AO 

MERCADO DE TRABALHO FORMAL 

 

A princípio, destaca-se que uma das causas para a existência de um duplo 

preconceito e consequente dificuldade de retorno ao mercado de trabalho formal pelas 

mulheres transexuais egressas do sistema prisional dá-se na falha dos presídios na 

tratativa com esses indivíduos no que se refere à garantia de condições dignas de saúde 

física e mental que possibilitem a ressocialização. 

Tal ideia advém das inúmeras estatísticas que demonstram a precariedade do 

sistema prisional brasileiro, sobretudo no que se refere à superlotação, à alimentação 

das detentas, às condições de higiene pessoal, dentre outros aspectos. Essa realidade 

leva a crer que mais graves são as dificuldades quadto se fala da tratativa com mulheres 

transexuais. Isso porque estas, devido a sua identidade de gênero, são expostas desde 

sua integração ao sistema à exclusão dentro do próprio presídio, o que resulta em uma 

situação de vulnerabilidade e exposição a diversos tipos de violência, como a sexual, a 

verbal e a física, praticadas pelos presos e agentes penitenciários. É o que releva Natália 

Macedo Sanzovo (2020) ao discorrer que: 

 

[...] é interessante observar que os efeitos do encarceramento, como exemplo 
da superlotação, são perversos para toda a população carcerária, todavia, 
podem ser ainda mais intensos para as travestis, transexuais e os envolvidos. 
Em razão de não se enquadrarem na classificação binária de gênero do Direito 
(masculina e feminina) e exteriorizarem performances femininas e fora dos 
padrões esperados (vez que sua genitália é masculina), estão submetidas a 
mais um critério/marcador da exclusão, para além da classe e da cor, o da 
transfobia. (SANZOVO, 2020, p. 163). 

 

Isso posto, entende-se que, desde os primórdios em uma penitenciária, 

considerando as péssimas condições do atual sistema, as mulheres transexuais são 

excluídas. Diversos outros problemas também são enfrentados por estas dentro do 

sistema, o que leva a uma crítica saúde física e mental, abalando futuras chances de 

inserção no mercado de trabalho formal. Nesse sentido, pode-se citar a negligência 
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infraestrutural quanto às questões de subsistência da população feminina transexual 

carcerária como, por exemplo, o atendimento médico. Sob esse viés, Drauzio Varella 

(2017) destaca uma de suas experiências no atendimento médico em um presídio 

feminino, relatando que na sala de atendimento “[...] uma cortininha fazia a separação 

entre a sala de espera e o consultório, que não passava de um compartimento 

espremido, sem janela, com uma mesa de plástico, duas cadeiras do mesmo material e 

a maca para exame ginecológico.” (VARELLA, 2017, p. 13). 

 Tal apontamento não se trata de um caso excepcional e sim de uma realidade 

que circunda diversos presídios brasileiros e abalam fisicamente e psicologicamente a 

saúde de diversas mulheres transexuais. Para além, em conclusão à pesquisa realizada 

em três locais de detenção, sendo um o Centro de Detenção Provisória (CDP II), em 

São Paulo, e duas alas LGBT da Penitenciária Jason Soares Albergaria e do Presídio 

Vespasiano, localizadas em Minas Gerais, Sanzovo (2020) disserta que: 

 

O cárcere é, em si mesmo, um espaço de violação de direitos, portanto, como 
observado na pesquisa, antes de celas e raios específicos ou acesso a itens de 
feminilidade, as presas se queixaram de não acessar direitos mais 
elementares, como alimentação de qualidade, estudo, trabalho e também 
problemas relacionados com superlotação nas celas do CDP-II. [...] As 
travestis e transexuais encarceradas querem, evidentemente, preservar sua 
identidade feminina, tomar hormônio, serem chamadas pelo nome social, 
poder acessar e utilizar pertences e produtos femininos, mas, antes, precisam 
de atendimento adequado à saúde e alimentação de qualidade. (SANZOVO, 
2020, p. 166). 

 

Ademais, destaca-se que tal situação não é diferente nem mesmo nos presídios 

em que há alas específicas para esse público. É o que demonstra Sanzovo (2020) que, 

por meio de entrevistas realizadas com transexuais privadas de liberdade, constatou 

que, até mesmo nas alas LGBT, o problema da violência ainda persiste, seja em 

decorrência da transfobia diferida pelos agentes penitenciários ou de presos advindos 

do “seguro”, que de acordo com a pesquisadora supracitada, são “[...] detentos que 

estão sob grave ameaça no convívio com demais presos e, desta forma [ao assinarem o 

“termo de homossexualidade”], buscam mais segurança ao serem transferidos para a 

ala LGBT.” (SANZOVO, 2020, p. 154). E é justamente nesse sentido que, nessa mesma 

pesquisa, 100% das entrevistadas do Presídio de Vespasiano e 50% das entrevistadas 

da Penitenciária Jason Soares Albergaria, preferiam uma ala “somente Trans e 

Travestis” (SANZOVO, 2020, p. 159). 
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 A violência enfrentada por essa parcela da população privada de liberdade 

ultrapassa os limites humanos, o que distancia cada vez mais o sistema carcerário de 

seu objetivo ressocializador. Em um dos relatos transcritos na pesquisa de Sanzovo 

(2020), uma das presas chega a contar que a violência física por ela sofrida por agentes 

penitenciários, quando estava alocada na ala masculina, resultou na perda de um 

testículo (SANZOVO, 2020, p. 150). 

Para além, segundo Sanzovo (2020, p. 73), o encarceramento da população 

transexual não decorre apenas de fatores sociais e financeiros, como também da 

questão de gênero. Esta delimita um determinado tipo de rótulo à categoria social 

abordada e, por conseguinte, acaba sendo alvo da ‘seletividade’ do sistema penal, como 

a autora demonstra 

: 

 

[...] Tratam-se dos marcadores de gêneros, gêneros perfomáticos, 
transviantes, transgressores da norma binária de gênero. Gêneros que 
rompem com a lógica da continuidade sexo, gênero e desejo e desajustam a 
heterossexualidadde compulsória. Gêneros que marginalizam uma população 
pelo simples fato dela existir. (SANZOVO, 2020, p. 74).   

 

Tais rótulos invisibilizam a comunidade e figuram como importantes filtros na 

seletividade do sistema penal, principalmente por aglutinarem gêneros que rompem 

com a lógica da continuidade sexo, gênero e desejo e desajustam a heterossexualidade 

compulsória. Gêneros que marginalizam uma população pelo simples fato dela existir 

(SANZOVO, 2020, p.74). 

 Portanto, ao cumprirem suas penas e serem libertas das respectivas unidades 

prisionais, as transexuais ex-presidiárias se encontram totalmente vulnerabilizadas em 

decorrência da experiência inóspita do período em que estiveram privadas de liberdade 

e tomadas por um sentimento, não de recomeço, mas de sobrevivência, o que as levam 

novamente ao caminho da prostituição e do crime para proverem sua subsistência, 

uma vez que o mercado de trabalho brasileiro não lhes oferece oportunidades, tanto 

em decorrência de seu histórico criminal, quanto de sua identidade de gênero. Sanzovo 

(2020) disserta sobre essa questão após relatos de suas entrevistadas acerca de seus 

históricos de vida e a busca destas pela sobrevivência nas ruas: 

 

Excluídas ou com dificuldades de acesso a empregos formais, buscam na 
prostituição sua sobrevivência e, expostas diariamente a situações de violência 
e inegável vulnerabilidade, tornam-se mais propensas à seletividade penal. 
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Fisgadas pelo sistema e inseridas na prisão, serão marcadas para além dos 
estereótipos pejorativos e preconceituosos enfrentados no seio social, ou seja, 
serão acometidas também pelo estigma de egressas do sistema, tornando 
ainda mais difíceis as chances de se integrarem na sociedade. Neste momento, 
um ciclo perverso de exclusão e discriminação poderá ser instaurado: das 
ruas, da marginalização ao cárcere. (SANZOVO, 2020, p. 122, 123). 

 

Percebe-se um paradoxo, após leitura e análise da pesquisa de Sanzovo (2020),  

já que a solução encontrada pelo senso comum, por instituições sociais e até pelo 

próprio Judiciário, contra a marginalização dessa população, seria justamente uma 

oportunidade de emprego, mas que não é ofertada, na maioria das vezes, em 

decorrência de tabus e preconceitos sociais acerca da população transsexual.  

Isto, mais uma vez, demonstra a falha de um sistema prisional que expõe 

mulheres transexuais, socialmente vulneráveis, a situações de fortíssimo abalo físico e 

mental que futuramente serão responsáveis por inúmeras dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho formal. 

Argumenta-se que os abalos físicos e mentais provocados são empecilhos para 

a ressocialização do indivíduo e consequente retorno ao emprego formal. Isso porque, 

fortemente abalada psicologicamente, a mulher transexual, quando cumprida a sua 

pena e retornando à sociedade, se depara com uma realidade totalmente diferente 

daquela por ela deixada, sem qualquer orientação ou informação para buscar o devido 

apoio. 

 

3 A IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

ADVINDA DOS IMPASSES VIVENCIADOS DENTRO DO CÁRCERE PARA 

A AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO E DA CONSEQUENTE 

TRANSFOBIA 

 

Outra dificuldade que precisa ser apontada dá-se em relação à afirmação da 

identidade de gênero das mulheres transexuais nos presídios pela aparência feminina. 

Destaca-se que essas pessoas necessitam de uma tratativa diferente, uma 

vez que, para adquirirem ou mesmo preservarem sua passabilidade 1 feminina, 

necessitam de tratamento hormonal, ou seja, segundo a American Psychological 

Association (2017): 

 
1 Conjunto de características físicas que resultam na associação social com o gênero feminino, tais como 
seios e ausência de pelos. Se refere à habilidade de se assimilar a pessoas cisgênero, isto é, com quem se 
identifica com a identidade de gênero lhe imposta socialmente devido ao seu genital, sem ser 
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O uso de hormônios para masculinizar ou feminizar o corpo de uma pessoa 
para melhor alinhar as características físicas dessa pessoa com sua identidade 
de gênero. As pessoas que desejam feminizar seu corpo recebem 
antiandrógenos e/ou estrogênios; pessoas que desejam masculinizar seu 
corpo recebem testosterona. A terapia hormonal pode ser uma parte 
importante do tratamento médico necessário para aliviar a disforia de gênero. 
(APA, 2017). 

 

Ocorre que o tratamento hormonal nem sempre é possibilitado nas prisões, 

ainda que garantido pela legislação. Sobre isso, vê-se que o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) promulgou a resolução Nº 348 de 13/10/2020, que: 

 

Estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder 
Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população 
lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, 
acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de 
alternativas penais ou monitorada eletronicamente (CNJ, 2020). 

 

E que dispôs em seu art. 11, I, b, acerca da garantia do tratamento hormonal e 

sua manutenção: 

 

b) a garantia à pessoa autodeclarada como parte da população LGBTI privada 
de liberdade ou em cumprimento de alternativas penais e monitoração 
eletrônica do direito ao tratamento hormonal e sua manutenção, bem como o 
acompanhamento de saúde específico, principalmente à pessoa convivendo 
com HIV/TB e coinfecções, além de outras doenças crônicas e infecciosas e 
deficiências, ou demandas decorrentes das necessidades do processo 
transexualizador; [...] (CNJ, 2020). 

 

Tal garantia também já foi prevista no art. 7º da resolução conjunta nº 1 de 15  

de abril de 2014 do Conselho Nacional de Política Criminal e Segurança Pública 

(CNPCP) e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT) (SANZOVO, 

2020, p. 143). 

 Entretanto, o que se observa, por dados estatísticos coletados na pesquisa 

realizada por Sanzovo (2020), é a indiferença do Estado e do sistema prisional acerca 

da disponibilização do medicamento para a população transexual, a qual sente os 

resultados decorrentes da ausência daquele, o que prejudica a saúde psicológica e a 

 
reconhecida como uma pessoa trans, baseado na expressão ou papel de gênero, ou seja, é ser percebido 
como cisgênero. (APA, 2017, p. 93). 
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própria autoestima das detentas, uma vez que o tratamento hormonal reforça sua 

identidade de gênero. 

Vale ressaltar que, quando uma mulher trans inicia um tratamento hormonal, 

ocorrem mudanças que aproximam sua aparência à de uma mulher cis, isto é, que já 

nasceu com as características tidas socialmente como femininas. Ocorre que, uma vez 

que a transexual é presa e tem sua medicação interrompida, não se garante a 

permanência de sua passabilidade, tão pouco que as características masculinas não 

irão retornar para a aparência do indivíduo. Essa condição pode ocasionar diversas 

doenças mentais, como a depressão e a ansiedade, dificultando a ressocialização. 

 Tal alegação ainda se agrava no sentido de que, ao sair do sistema prisional, esse 

indivíduo que não recebeu a medicação, estando no cárcere, não garante que possuirá 

características tidas socialmente como do gênero feminino e pode ser identificado 

como transexual, estando diante de uma ausência de passabilidade, o que, diante de 

uma sociedade altamente transfóbica, dificulta a inserção no mercado de trabalho 

formal.  

 Ou seja, além dos danos físicos, as mulheres transexuais estão sujeitas a diversas 

violências psicológicas, visto que sofrem as consequências físicas e mentais que grande 

parte dos detentos enfrenta, resultantes dos tratamentos desumanos nas prisões e, 

para além, lidam com transtornos mentais relacionados à condição de interrupção do 

tratamento hormonal, o que pode se perpetuar após o retorno à sociedade e dificultar 

a busca por um emprego formal. 

Tais fatos são ainda mais alarmantes quando considerado o contexto de suicídio 

de transexuais no Brasil. Nesse sentido, segundo Benevides (2018): 

 

Estima-se que 42% da população Trans já tentou suicidio. [...] Simplesmente 
não se pode negar tratamento a um grupo altamente estigmatizado que tem 
uma prevalência de 42 a 46% de tentativas de suicídio, comparado a 4,6% da 
população em geral (BENEVIDES, 2018). 

 

Outras pesquisas demonstram o mesmo, conforme Dias (2012): 

 

Um estudo de corte com o objetivo de avaliar a taxa e causas de mortalidade 
em transexuais, por um período médio de vigilância de 18 anos, concluiu que 
a taxa de mortalidade em TMF (n=966) é 51% superior, relativamente à 
população em geral. As principais causas eram: suicídio, doença 
cardiovascular, SIDA e abuso de drogas. (DIAS, 2012) (grifo nosso)  
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Isso demonstra que tais indivíduos estão constantemente expostos a condições 

nada dignas de saúde, o que propicia doenças, tanto físicas, quanto mentais, 

principalmente em virtude das condições degradantes dos presídios brasileiros e que 

impactam ainda mais essas pessoas, considerando sua vulnerabilidade social dentro e 

fora das instalações. Todos esses entraves enfrentados, durante a permanência no 

cárcere, desconstroem as bases do indivíduo que se vê à margem da sociedade quando 

retorna do presídio, o que, de pronto, dificulta em muito a conquista de um emprego 

formal. 

 Nesse sentido, as mulheres transexuais, egressas do sistema prisional, sem 

qualquer apoio estatal ou social, ficam à margem de uma sociedade que as obriga 

buscar o trabalho informal sob pena de inexistir sua dignidade e, até mesmo, sua 

subsistência. Ou seja, praticamente obrigadas a recorrerem à prostituição e ao trabalho 

informal, muitas vezes ilegal, para garantir a própria vida. É a conclusão que se chega 

ao ver-se que, de acordo com dados levantados pela ANTRA (2018), 90% da população 

de Travestis e Transexuais utilizam a prostituição como fonte de renda e possibilidade 

de subsistência, devido à dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho e a 

deficiência na qualificação profissional causada pela exclusão social, familiar e escolar. 

 

4 A FALTA DE OPORTUNIDADES PARA UMA QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL DENTRO DOS PRESÍDIOS E PREPARAÇÃO PARA O 

MERCADO DE TRABALHO FORMAL 

 

Outro ponto a ser analisado refere-se à ausência de infraestrutura dentro dos 

presídios que possibilitem a qualificação profissional das detentas e garanta que estas 

tenham atributos para um futuro retorno ao trabalho formal. A ausência de qualquer 

curso profissionalizante ou eventual oportunidade de aprendizado faz com que os 

indivíduos encontrem inúmeras dificuldades para conseguir um emprego formal 

quando retornam à sociedade, pois não possuem qualificação ou experiência, não 

estando preparados frente à concorrência do mercado para a atuação formal.   

Drauzio Varella (2017), em um de seus relatos sobre um dos presídios femininos 

que visitou, alega que, naquele local, as presas têm a possibilidade de trabalhar em 

diversas empresas, já que “diversas firmas contratam presas para prestar serviços nas 

oficinas instaladas dentro da penitenciária” (VARELLA, 2017, p. 25). Ademais, afirma 

que, por não existir emprego para todas, ficam as demais com outras atividades como 
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faxina, entrega de refeições, consertos gerais, arrumação das celas, lavagem de roupa 

e os varais, etc. 

Ocorre que tal relato não é verificado em muitas outras penitenciárias, de modo 

que, segundo levantamento realizado por Velasco et al (2019) em parceria com o 

Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, menos de um em cada cinco presos, isto é, apenas 18,9% trabalham no país, 

além disso, o percentual de presos que estudam é ainda menor, sendo de 12,6%. 

Tal situação leva a crer que não existe um suporte ao indivíduo que está 

cumprindo pena para que se prepare para eventual retorno à sociedade e busca por um 

emprego formal. Vê-se que o sistema prisional não prepara o indivíduo para o mercado 

de trabalho que será enfrentado após a sua soltura, deixando a pessoa desqualificada e 

sem oportunidades, validando os preconceitos que lhe são condicionados. É o que 

questiona Varella (2017) em uma de suas experiências: 

 

Nos CDPS de São Paulo, por exemplo, onde se aglomera, à espera de um 
julgamento, grande parte dos presidiários do estado, como criar condições 
para oferecer trabalho a uma população com alta rotatividade de detenções, 
libertações e transferências? Além desses entraves, é preciso lembrar que não 
há possibilidade de trabalho sem oferta de emprego. Quantos empresários 
estão dispostos a contratar operários que prestem serviços no interior das 
prisões? Quantos julgam que a imagem da empresa seria prejudicada? Na 
verdade, a mesma sociedade que se queixa da vida ociosa dos presidiários e 
dos custos do sistema lhes nega acesso ao trabalho. (VARELLA, 2017, p. 79).  

 

Esse contexto se intensifica quando a pessoa é uma pessoa transexual, visto que, 

além de enfrentar esses diversos problemas do cárcere que não a prepara para o 

mercado de trabalho, ainda, como supramencionado, passa por grandes impasses em 

decorrência de sua identidade de gênero, o que ocasiona a permanência de um duplo 

preconceito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ficaram evidentes os danos que mulheres transexuais sofrem cotidianamente 

estando em um sistema prisional superlotado, sem amparo específico para pessoas 

com essa identidade e que, posteriormente, devolve tais indivíduos para uma sociedade 

transfóbica, carregada de  preconceitos e nada acolhedora. Ainda que existam certos 

amparos legais, foi destacado que os principais fatores para a superação do duplo 
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preconceito, isto é, a transfobia e o desprezo com egressos do sistema prisional, são 

justamente as condições do cárcere.  

Tais apontamentos levaram a crer que todos os danos físicos e mentais causados 

pelas penitenciárias, sobretudo no que se refere a falta de condições básicas de saúde 

e higiene, a dificuldade de receber um tratamento hormonal, a decadência da 

passabilidade e a ausência de infraestrutura para a capacitação educacional e 

profissional das detentas, fazem com que esses indivíduos não sejam ressocializados e 

não encontrem possibilidades de reinserção social no mercado de trabalho formal. 

Sendo assim, foram demonstrados certos entraves a que mulheres transexuais 

ex-apenadas são expostas no cárcere e que dificultam sua ressocialização, o que as 

fazem ser colocadas à margem da sociedade quando retornam das penitenciárias, sem 

qualquer amparo governamental e social, com cicatrizes de impactos físicos, mentais e 

sociais gerados pelas condições precárias que vivenciavam.  

As pessoas transexuais egressas do cárcere são totalmente excluídas 

socialmente e possuem grandes dificuldades para retornar à vida social, já que o 

primeiro passo, qual seja, um emprego formal, já é um impasse logo de início, 

resultando na marginalização desse grupo. Leva-se a crer, portanto, que é de suma 

importância e relevância a realização de estudos concernentes a tal assunto, que 

objetivem contestar tais ilegalidades e constrangimentos. 
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CAPÍTULO XIV 

 
O ABANDONO AFETIVO DE MULHERES ENCARCERADAS 

 

Clara Gabriela Gouveia Monteiro 

 Isabela Cristina Sousa Marzano 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa busca analisar a situação das mulheres em privação de liberdade 

e o abandono a que estão sujeitas. Para isso, é feita inicialmente uma exposição do 

estigma que suportam por serem consideradas duplamente desviantes. Em seguida, 

são expostas as causas e os reflexos do abandono familiar na vida das mulheres 

privadas de liberdade, trazendo dados estatísticos da visitação em presídios femininos. 

Por fim, é analisado o descaso do estado para com as necessidades e particularidades 

das mulheres quando privadas de liberdade. 

 

Palavras-chave: Mulheres encarceradas; Presidiárias; Sistema prisional. 

 

ABSTRACT 

 

The research seeks to analyze the situation of women deprived of freedom and th e 

abandonment to which they are subject. An exposure of the prejudice that they support 

for being considered doubly deviant is initially made. Then, the causes and 

consequences of family abandonment in their lives of women are exposed, bringing 

statistical data on visitation in women's prisons. Finally, the state's disregard for the 

needs and particularities of women deprived of liberty is analyzed. 

 

Keywords: Incarcerated women; Inmates; Prison system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema prisional brasileiro, como um todo, enfrenta uma grave crise 

humanitária. Quando se trata das penitenciárias femininas a situação emerge de 

maneira ainda mais preocupante. As mulheres sofrem com todas as mazelas presentes 

no sistema penitenciário e ainda suportam a dor do abandono familiar e estatal. 

Diante do estigma que sofrem por serem mulheres no sistema penitenciário, que 

foi pensado para os homens, são consideradas duplamente desviantes, pois teriam 

infringido à lei penal, ao cometer o crime e, ainda, ao seu papel como mulher, que 

deveria ser o de uma mulher recatada, frágil e submissa ao homem e seus desejos, 

devendo se dedicar exclusivamente aos filhos e à família. 

São diversos os problemas que as mulheres enfrentam quando reclusas. No 

presente artigo foi explorado como as prisões foram arquitetadas para abrigar homens, 

sem considerar as mulheres e suas particularidades. À vista disso, quando são mães, 

por exemplo, não dispõem de estrutura ou assistência à saúde adequada e que é 

recomendada para a maternidade. Há poucos locais destinados à amamentação, não é 

feito o pré-natal corretamente e, quando chega o momento em que elas devem se 

despedir dos filhos, eles são delas arrancados abruptamente, sem qualquer período de 

adaptação. 

Além disso, outro problema debatido foi a questão dos absorventes, que não são 

fornecidos em quantidades suficientes para garantir a higiene das detentas e a 

efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Elas experimentam também a solidão e o abandono familiar, que são a marca 

das penitenciárias femininas. São diversos os motivos que levam a esse abandono, 

sendo alguns deles a disposição geográfica das prisões, que geralmente ficam em 

lugares afastados e que demandam um deslocamento muito grande, bem como 

recursos para arcar com os gastos da viagem, o constrangimento das revistas íntimas, 

que normalmente se trata de um procedimento vexatório, dentre outros.  

As visitas dos familiares são de extrema importância para a manutenção dos 

laços afetivos, bem como para a ligação com o mundo exterior, tendo em vista que é 

através dos visitantes que elas possuem contato com o que ocorre extramuros. A 

manutenção desses laços reflete diretamente na ressocialização da detenta, bem como 

na reincidência, estando elas mais sujeitas a retornar ao crime quando são 
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abandonadas e esquecidas nas prisões. Além disso, estão mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de doenças mentais, como depressão, ansiedade e baixa autoestima.  

Apesar da baixa produção de dados relativos às mulheres, fato que reforça o descaso 

do Estado com as mulheres em privação de liberdade, o presente trabalho buscou 

demonstrar e alertar para a situação dessas mulheres, que vêem extraídas de si o 

direito à liberdade decorrente da pena, mas também o direito à saúde, à integridade 

física e à dignidade, que não deveriam ser afetados com a imposição da condenação. 

 

2 O ABANDONO FAMILIAR E AFETIVO COMO MARCA DAS 

PENITENCIÁRIAS FEMININAS 

 

2.1 Estigma a que estão sujeitas as mulheres privadas de liberdade 

 

É possível observar que as mulheres sempre foram inferiorizadas. Como 

estratégia de dominação, foi construída uma imagem da mulher, com influência do 

patriarcado e da igreja católica, em que ela poderia ser vista como má e pecadora, na 

mesma medida em que poderia ser vista como bondosa e frágil (CRUZ, 2017).  

Os papéis sociais do homem e da mulher foram estruturados com fundamento 

na ideia de inferioridade da mulher, que se justificava tão somente pelas suas 

diferenças biológicas. Foram reservados aos homens os espaços públicos, e imposto às 

mulheres o espaço privado. Elas deveriam se restringir aos cuidados da casa, dos filhos 

e do marido, não podendo a isso exceder, ao passo em que deveriam ser submissas ao 

homem e aos seus desejos.  

Levando-se em consideração que apenas as diferenças biológicas não são 

capazes de estabelecer distinção tamanha que levasse à inferioridade da mulher em 

relação ao homem, a justificativa não mais teria fundamento. No entanto, a cultura 

pode ser considerada como fator importante para tal diferenciação, além das 

construções sociais, conforme explicita Castro (2018): 

 

[...] não é possível perceber o mundo sem o filtro da cultura, através do qual 
enxergamos as pessoas e as relações sobre matizes muito diversos. E essas 
lentes nunca são neutras, pois permeadas por inúmeros vieses geográficos, 
políticos, religiosos, tradicionais, costumeiros. (CASTRO, 2018, p. 25). 

 
Esse viés de inferioridade da mulher acabou refletindo em todas as áreas de 

estudo, inclusive na criminologia, de forma que são relativamente recentes os estudos 
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criminológicos que levam em consideração as particularidades da mulher quando no 

cárcere. Como afirma Pacheco (2019): 

 
A concepção de inferioridade da mulher por parte da população em geral, fez 
com que, ao longo dos anos, sua complexidade fosse ignorada e a mesma não 
fosse sujeito objeto de estudos científicos, principalmente no que tange à seara 
da Criminologia. (PACHECO, 2019, p. 13). 

 
A mulher, que era vista como frágil e recatada, não era vista como um sujeito 

passível de cometer delitos e, por isso, assim como por ser considerada inferior, não 

seria objeto de estudos criminológicos. Rosemary de Oliveira Almeida (2001) assevera 

esse fato em sua tese ao dizer que: 

 

Raros são os livros e debates que contemplam a mulher como autora de 
crimes. Quando muito, na literatura criminológica ou em romances, a mulher 
é tratada como co-autora, cúmplice ou arquiteta de crimes, e raramente como 
criadora de sua criminalidade (ALMEIDA, 2001 apud BECKER, SPESSOTE, 
SARDINHA, SANTOS, CHAVES, BICALHO, 2016). 

 
Esse estereótipo da mulher persistia ainda quando ela cometia crimes, pois 

considerava-se que estariam relacionados com a emoção, motivados pelo ciúme e 

vingança, sendo os crimes cometidos por elas passionais, descredibilizando sua 

racionalidade.  

Essa forma de pensar a mulher persiste até os dias atuais e ainda traz 

consequências a ela. Tal fato demonstra-se pelo estigma a que ela está sujeita dentro 

do sistema prisional, sendo possível afirmar que ela é submetida a uma dupla punição. 

A dupla punição ocorre por ser ela considerada duplamente desviante, pois, além de 

descumprir as regras impostas pelo ordenamento jurídico, ela teria descumprido o seu 

papel social como mulher.  

A sobrecarga punitiva a que estão sujeitas se materializa, muitas vezes, nas 

visitas familiares, pois, comparativamente ao percentual de visitas nas penitenciárias 

masculinas, as penitenciárias femininas não as têm com tanta frequência, ficando elas 

sujeitas ao abandono quando estão dentro do sistema prisional (PACHECO, 2019). 

Estão afastadas do mundo extramuros e delas também é retirado o afeto das pessoas 

que amam.  

Tudo isso acaba impactando na saúde mental da mulher presa que, já com 

autoestima baixa, se sente rejeitada por aqueles que deveriam ser sua fonte de apoio, 

ficando mais sujeitas ao desenvolvimento de doenças mentais e com sérias implicações 

na sua ressocialização. 



 

261 

 

2.2 A efetividade do direito à visitação e o abandono afetivo das mulheres 

presas 

 

O direito à visitação está garantido na Lei de Execução Penal (LEP) em seu 

artigo 41, inciso X e constitui-se como direito fundamental para assegurar a efetividade 

do princípio da dignidade da pessoa humana. É de extrema importância que a pessoa 

em privação de liberdade mantenha o contato e os laços afetivos com sua família, pois 

a falta destes ocasionará maiores consequências para a saúde mental daquela. 

Apesar do direito à visitação estar salvaguardado na Lei de Execução Penal, as 

penitenciárias femininas, quando comparadas com as penitenciárias masculinas, 

dispõem de um baixo percentual de visitantes. De acordo com os dados do INFOPEN 

mulheres, de 20161, produzido pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 

no primeiro semestre deste ano, nos estabelecimentos prisionais masculinos 

ocorreram, em média, 7,8 visitas por pessoa ao longo de todo o semestre, na medida 

em que, nos estabelecimentos prisionais femininos o número é reduzido para 5,9 por 

pessoa em privação de liberdade. Nos estados do Amazonas, Maranhão, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, esse número é ainda mais alarmante, pois a média de visitas 

realizadas nas penitenciárias masculinas é 5 vezes maior do que nas penitenciárias 

femininas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias INFOPEN Mulheres, 2018. Disponível em: 
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-
03-18.pdf. 
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TABELA 1 - MÉDIA DE VISITAS POR PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE, 

POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO E TIPO DE ESTABELECIMENTO PENAL 

– PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 

  

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN Mulheres (2016). 

 

É possível perceber que em uma grande parcela dos estados há um número 

consideravelmente maior de visitas efetivamente realizadas nos presídios masculinos 

em comparação com os femininos.  



 

263 

 

No INFOPEN mulheres, de 20172, as penitenciárias masculinas receberam, em 

média, 4,55 visitas por preso, enquanto nas penitenciárias femininas a média é 

reduzida para 4,45 visita por presa e nas unidades prisionais mistas o número é 

reduzido para 2,63 visita realizada por custodiada. 

Apesar da produção de dados referentes às mulheres ainda ser 

significativamente baixa, através das informações acima expostas, no que tange aos 

anos de 2016 e 2017, afere-se que as mulheres, quando privadas de liberdade, estão 

mais sujeitas ao abandono comparativamente aos homens. Mas, além do estigma 

concernente à condição de mulher há ainda outras razões que levam a esse número 

inferior de visitas.  

Um dos motivos que gera o baixo número de visitas se trata da revista íntima. 

Este procedimento pode ser caracterizado como vexatório e violador de princípios 

constitucionais, como a honra, a intimidade e a dignidade da pessoa humana. Muitas 

vezes, a depender da determinação do diretor do presídio, exige-se que o visitante fique 

nu para que suas cavidades corporais sejam analisadas. Não obstante ser necessário 

que o visitante consinta, caso se recuse a realizar o procedimento, sua entrada na 

penitenciária pode não ser autorizada. A ideia de submeter seu filho, ou um membro 

de sua família à revista íntima não é muito agradável, fazendo com que algumas 

mulheres prefiram não sujeitar seus familiares a tal constrangimento, além de muitas 

vezes a recusa de se submeter ao procedimento também partir do visitante. 

Exemplos de tal fato são retratados no livro Presos Que Menstruam3, de Nana 

Queiroz (2015), em que em um dos casos, a autora relata que Camila, uma detenta, teve 

a mãe acometida por doenças logo após a sua prisão e, em decorrência disso, ela pediu 

que a mãe não fosse sujeita à vergonha da revista nessas condições e, por muito tempo, 

ficou sem vê-la, vindo ela a falecer posteriormente. 

Já em outro caso, a mãe Carolina, que teve o parto quando já em privação de 

liberdade, passado o tempo em que a filha ficou com ela para amamentação, foi dela 

afastada depois que sua mãe, a avó da criança, pegou sua guarda: 

 
[...] Depois que Socorro pegou a guarda da neta, levou-a para visitar a mãe 
uma única vez. Não aguentou ver a miudinha passar pela humilhação de ficar 
nua para ser revistada por estranhos, como se fosse uma pequena 

 
2 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Relatório Temático Sobre Mulheres Privadas De 
Liberdade: Junho de 2017, 2017. Disponível em: 
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/copy_of_Infopenmulheresjunho2017.pdf. 
3 QUEIROZ, Nana. Presos Que Menstruam. Rio de Janeiro: Record, 2015. Epub. 
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transgressora. Carolina só verá a filha de novo quando sair da cadeia. Não quer 
mais que Maria pague pena junto com ela. Enquanto isso, os dias passam 
tardios, em constante atraso. (QUEIROZ, 2015, Epub). 

 
Quanto à visita íntima, há uma certa dificuldade enfrentada pelas mulheres para 

sua garantia. Apenas em março de 1991 foi publicada uma resolução, pelo Ministério 

da Justiça, preconizando que o direito fosse assegurado a ambos os sexos, 

considerando que para os homens tal direito sempre fora indubitável. No entanto, 

mesmo com a previsão da extensão do direito às mulheres, a realidade para elas é 

diferente, conforme conta Queiroz (2015): 

 

Quando se conseguiu esse direito: cadê os homens? — conta Sônia Drigo, 
advogada que estava envolvida com o trabalho à época. — A gente achou que 
teria muito mais interessados, mas não existe companheiro pra isso. Não 
existe parceiro que se submeta à vergonha da revista íntima, que vá e 
mantenha a relação afetiva. Nossa sociedade é simplesmente (ainda) assim: a 
mulher é fiel ao homem e ele não é fiel à mulher. Logo, arruma outra lá fora e 
deixa de ir. ( QUEIROZ, 2015, Epub). 

 
Com relação ao procedimento da revista para concessão da visita íntima, a 

autora afirma que na Penitenciária Feminina da Capital, localizada em São Paulo, tem 

que tirar a roupa, agachar e, às vezes, abrir as pernas sobre um espelho para que vejam 

se não há drogas em seu orifício anal (QUEIROZ, 2015). Diante disso, muitos 

companheiros não estão dispostos a se sujeitar à revista para manter relações sexuais 

com suas mulheres.  

Além do exposto e apesar de estabelecido que o direito se estende às pessoas do 

sexo feminino, muitos diretores de presídios ainda criam regras desmedidas para que 

a visita íntima se realize nas penitenciárias femininas, dificultando que estas 

aconteçam. É exigido delas que seja feito o uso obrigatório de contraceptivos, coisa que 

não é exigida dos homens, além de uma frequência de visitas anterior, por períodos em 

média de quatro a seis meses. Há ainda diversas outras formas de obstar a realização 

de visitas íntimas, como aponta Oliveira e Santos (2018): 

 
Na Penitenciária Feminina de Butantã, em São Paulo, o exercício dos direitos 
sexuais das internas é encarado como falta grave, o que acarreta diversos 
prejuízos à mulher, como, por exemplo, o impedimento da progressão de 
regime. Como as “regras” do estabelecimento prisional são impostas, em sua 
maioria, pela direção do presídio, as faltas graves são fundamentadas no 
Regimento Interno dos estabelecimentos prisionais. Ademais, também é 
vedada a visita íntima às internas que têm companheiros em outros 
estabelecimentos prisionais. (OLIVEIRA; SANTOS, 2018) 
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As exigências para a concessão do direito à visita íntima nas penitenciárias 

femininas demonstram discriminação de gênero, pois ao impedir que as mulheres 

exerçam sua sexualidade, tem-se como objetivo de controlar seus riscos, tais quais a 

gravidez, por exemplo (OLIVEIRA; SANTOS, 2018). 

Uma outra circunstância que surge como dificultadora da realização de visitas é 

a disposição geográfica das penitenciárias. Levando em consideração que as prisões 

ficam dispostas em locais distantes da cidade e, ainda, diante da ausência de meios de 

transporte que percorram o caminho até a penitenciária, muitas famílias se veem 

impossibilitadas de realizarem as visitas. Isso porque, em decorrência da distância, os 

custos com o deslocamento até a prisão ficam elevados. Tendo em vista que os 

familiares das pessoas em privação de liberdade são, em parcela significativa, pessoas 

de baixa renda, acabam não conseguindo arcar com as despesas da viagem.  

Outro fator importante a ser considerado diz respeito ao fato de que essas 

mulheres privadas de liberdade frequentemente são responsáveis por prover recursos 

financeiros em suas famílias. Ao serem encarceradas, os familiares que delas 

dependiam acabam passando por necessidades. Isso acaba refletindo na questão da 

visitação, pois como mencionado, por insuficiência de recursos, ficam impossibilitados 

de arcar com as despesas do deslocamento até a prisão. 

 Além do abordado, um dos impeditivos para realização das visitas são os dias e 

horários marcados, que por muitas vezes ocorrem em dias de semana e em horário 

comercial. Diante do fato de tais horários e dias se destinarem ao trabalho, as visitas 

não são realizadas e as detentas ficam sem o contato com aqueles com quem elas têm 

um laço afetivo.  

Diante de tantos entraves para que as visitas efetivamente ocorram, as mulheres 

acabam carentes de afeto e de contato com o mundo externo, o que acaba por se refletir 

na sua saúde e na ressocialização, como veremos a seguir.  

 

2.3 Os reflexos do abandono familiar na vida das detentas 

 

A manutenção dos laços afetivos com seus familiares é de extrema importância 

para as pessoas privadas de liberdade. Isso impacta diretamente na qualidade de vida 

delas dentro da prisão, pois afeta a sua saúde mental, a qual já está em condições de 

precariedade em decorrência da privação de liberdade. Sobre o assunto, Oliveira 

(2020) diz que: 
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O abandono e a dificuldade de restabelecer redes de apoio externas estão entre 
as principais causas do desenvolvimento de depressão grave, segundo o 
médico. Ele cita dados de uma pesquisa coordenada pelo psiquiatra Sérgio 
Baxter Andreoli, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que dá uma 
ideia da dimensão do problema: detectou 25% a mais de diagnósticos 
psiquiátricos graves em mulheres encarceradas em uma prisão feminina de 
São Paulo em comparação à amostra masculina. 
O dado é preocupante porque a doença está associada a outras condições 
crônicas igualmente graves, como ansiedade, transtornos afetivos, como a 
bipolaridade, entre outras, que constituem risco de suicídio e danos 
psicossociais que exigem serviços especializados – praticamente inacessíveis 
na estrutura carcerária. (OLIVEIRA, 2020) 

 
A partir desse dado é possível depreender que o abandono da mulher no cárcere 

tem relação direta com o desenvolvimento de doenças mentais. Dentro do sistema 

prisional, as pessoas privadas de liberdade passam a se enxergar de uma forma 

diferente, pois carregam o estigma de terem infringido à lei e serem condenadas, tendo 

sua autoestima afetada. Além disso, a pessoa está afastada do mundo exterior e do 

contato frequente com o afeto de seus familiares e amigos.  

 
a prisão, mais que uma barreira física, representa a ruptura com a vida no 
mundo exterior. A “morte civil” é uma experiência dolorosa para o apenado, 
que se vê obrigado a abandonar tudo que o que conhece como mundo. Nesse 
contexto a manutenção dos laços afetivos criados fora do cárcere consiste em 
um dos únicos meios de conexão com a liberdade. (PACHECO, 2019, p. 40) 

 
Por toda essa conjuntura, as visitas apresentam a capacidade de promover a 

manutenção dos laços sociais e combater o sentimento de desumanização e 

despersonalização, conforme aponta Pacheco (2019, p. 42). Para as mulheres privadas 

de liberdade elas se revelam ainda mais importantes, pois como destaca Castro: 

 

No ambiente prisional, como fora dele, a suscetibilidade da mulher às 
experiências emocionais mediadas por tristeza, culpa, ansiedade, 
autoexigência, exacerbadas cobranças sociais ou falta de amor-próprio 
implicam em caminho específico que deve ser particularmente considerado. 
(CASTRO, 2019, p. 30) 

 
Além da questão da saúde mental, a experiência de abandono no cárcere está 

intimamente ligada à ressocialização e à reincidência. De acordo com informações do 

Relatório de Pesquisa sobre Reincidência Criminal no Brasil de 20154, produzido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em conjunto com o Conselho 

 
4 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Reincidência Criminal no Brasil: relatório de 
pesquisa, 2015. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150611_relatorio_reincidenc
ia_criminal.pdf. 
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Nacional de Justiça, a ausência de apoio ou o abandono familiar, assim como o meio 

de origem, são alguns dos fatores que favorecem a reincidência.  

Com a falta de visita e o abandono que experimentam, ficam também carentes 

de suporte material, pois é através da visita que há uma complementação dos produtos 

de higiene, alimentação, dentre outras coisas necessárias para assegurar a efetividade 

do princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que, apesar de alguns 

itens serem oferecidos pelas penitenciárias, a quantidade fornecida não é suficiente 

para suprir suas necessidades, conforme relata Nana Queiroz. 

 

Em geral, cada mulher recebe por mês dois papéis higiênicos (o que pode ser 
suficiente para um homem, mas jamais para uma mulher, que o usa para 
duas necessidades distintas) e dois pacotes com oito absorventes cada. Ou 
seja, uma mulher com um período menstrual de quatro dias tem que se virar 
com dois absorventes ao dia; uma mulher com um período de cinco, com 
menos que isso. (QUEIROZ, 2015, Epub) 

 
Dessa forma, acabam tornando-se vulneráveis a dominação de outras detentas, bem 

como ficando ainda mais expostas a contrair doenças. 

 

3 O DESAMPARO OCASIONADO PELO ESTADO 

 

O abandono pelos familiares, conforme já demonstrado, é um traço comum 

quando se tratam de mulheres encarceradas. Contudo, esse desamparo não é 

provocado apenas por parte dos familiares, mas também pelo Estado. O abandono do 

Estado frente às mulheres detentas figura como uma das formas de violência de gênero 

contra a mulher. 

Essa violência perfaz-se na medida em que grande parte do pensamento de 

políticas públicas e estudos criminológicos é voltado sob o olhar masculino, sem 

qualquer preocupação com o gênero feminino. Essa forma de pensamento já está 

enraizada na sociedade que, desde os primórdios, propaga o machismo estrutural. 

Sobretudo, analisando criticamente o sistema carcerário brasileiro, é necessário 

asseverar como os estabelecimentos prisionais são projetados, a priori, para detentos 

homens e, posteriormente, passam por pequenas adaptações direcionadas para 

mulheres. 

A exemplo disso, é possível citar a escassez de salas especiais dedicadas para 

amamentação do recém-nascido e acomodação de gestantes. Da mesma forma, são 
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poucos os médicos ginecológicos disponíveis em penitenciárias para zelar pela saúde 

das mulheres. Assim, vejamos os seguintes dados: 

TABELA 2 - ESTABELECIMENTOS PENAIS QUE TÊM CELA/DORMITÓRIO 

ADEQUADO PARA GESTANTES, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN Mulheres (2017).  
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TABELA 3 - ESTABELECIMENTOS PENAIS QUE TÊM BERÇÁRIO E/OU CENTRO DE 

REFERÊNCIA MATERNO-INFANTIL, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN Mulheres (2017).  

 
Percebe-se que, de acordo com os dados expostos pelo Relatório Temático Sobre 

Mulheres Privadas De Liberdade – Junho de 20175, elaborado pelo Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), o percentual de salas adequadas para as 

necessidades especiais de gestantes e puérperas ainda é muito baixo ou, em alguns 

estados, nulo. 

Essa ausência de estrutura adequada, responsabilidade atribuída ao Estado, 

resulta em um ambiente de grande desgaste emocional e físico para a mulher detenta 

que, aliado ao abandono emocional, precisa suportar uma gravidez e a criação de um 

 
5 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Relatório Temático Sobre Mulheres Privadas De 
Liberdade: Junho de 2017, 2017. Disponível em: 
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/copy_of_Infopenmulheresjunho2017.pdf. 
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filho em um ambiente hostil e sem o mínimo de infraestrutura adequada para a mesma 

e a criança. 

Da mesma forma, ao não se garantir espaço adequado para desenvolvimento da 

criança que permanece em local de cumprimento de pena privativa de liberdade, 

juntamente com a mãe, se prejudica, gravemente, o desenvolvimento do filho. Por 

conseguinte, qualquer prejuízo à criança, isto é, indivíduo diferente a quem é 

direcionada a pena, viola o princípio da pessoalidade, conforme dispõe art. 5º inciso 

XLV da Constituição Federal: “nenhuma pena passará da pessoa do condenado [...]”. 

Outrossim, a ausência de espaços adequados para receber crianças nas 

penitenciárias dificulta ainda mais a visitação dos filhos das mulheres detentas, que 

precisam de um local adequado e propício para o desenvolvimento de laços afetivos 

entre mãe e filhos. Nesse sentido, explica Gonçalves, Coelho e Vilas Boas (2017): 

 
Essa é uma lacuna do sistema prisional que deverá ser repensada, pois para a 
recuperação da detenta há que se considerar os laços afetivos e familiares. 
Intervenções psicossociais com essas famílias poderão contribuir para esse 
processo. Acreditamos que o fortalecimento desses vínculos, via encontros 
periódicos, tem por efeito a manutenção do contato da mulher encarcerada 
com o mundo externo [...] não podemos deixar que os consideráveis 
contratempos na conservação dos laços afetivos provoquem a ruptura de tais 
relações. (GONÇALVES, COLEHO E VILAS BOAS, 2017, Epub). 

 
3.1 Direitos fundamentais e as Regras de Bangkok 

 

É certo que, de acordo com o art. 83, §2º, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução 

Penal): 

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em 
suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, 
educação, trabalho, recreação e prática esportiva. 
§2º Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de 
berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive 
amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade. 

 
Entretanto, de acordo com os dados analisados, não ocorre na prática o que 

determina a lei infraconstitucional, o que, também, é assegurado na Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inciso L: “às presidiárias serão asseguradas condições para que 

possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação”, tratando-se, 

portanto, de direito fundamental. 
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A não observância desses importantes direitos fundamentais também fere as 

Regras de Bangkok6, Tratado Internacional de Direitos Humanos firmado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), que determina regras para o tratamento de 

mulheres presas. 

Quanto ao tratamento de detentas grávidas, a Regra 23 das Regras de Bangkok 

(2016), em complemento com as Regras Mínimas das Nações Unidas para o 

Tratamento de Presos (Regras de Mandela)7, determina que: 

 
1) Nos estabelecimentos penitenciários para mulheres devem existir 
instalações especiais para o tratamento das reclusas grávidas, das que tenham 
acabado de dar à luz e das convalescentes. Desde que seja possível, devem ser 
tomadas medidas para que o parto tenha lugar num hospital civil. Se a criança 
nascer num estabelecimento penitenciário, tal fato não deve constar do 
respectivo registro de nascimento. 2) Quando for permitido às mães reclusas 
conservar os filhos consigo, devem ser tomadas medidas para organizar um 
inventário dotado de pessoal qualificado, onde as crianças possam 
permanecer quando não estejam ao cuidado das mães. (CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, Epub). 

 

Em que pese os meios de revista íntima altamente invasivos, conforme já 

demonstrado em capítulo anterior, as Regras de Bangkok (2016) trazem alternativas a 

fim de garantir a segurança e ao mesmo tempo a dignidade da pessoa humana, tanto 

das mulheres que estão reclusas, quanto dos familiares que as visitam: 

 
Regra 20) Deverão ser desenvolvidos outros métodos de inspeção, tais como 
escâneres, para substituir revistas íntimas e revistas corporais invasivas, de 
modo a evitar os danos psicológicos e possíveis impactos físicos dessas 
inspeções corporais invasivas. 
Regra 21) Funcionários/as da prisão deverão demonstrar competência, 
profissionalismo e sensibilidade e deverão preservar o respeito e a dignidade 
ao revistarem crianças na prisão com a mãe ou crianças visitando presas. 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, Epub). 

 
Segundo Coelho, Gonçalves e Vilas Boas (2017), a revista íntima e vexatória 

afeta, inclusive, a saúde das mulheres reclusas que, no intuito de não se submeterem 

tantas vezes a esse constrangimento e invasão, deixam de realizar necessidades básicas 

como se alimentar ou ir ao banheiro. 

 

 
6 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Bangkok: Regras das Nações Unidas para o 
Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras, 2016. 
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf. 
7 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Mandela: Regras Mínimas das Nações Unidas para 
o Tratamento de Presos, 2016. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2019/09/a9426e51735a4d0d8501f06a4ba8b4de.pdf 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo em vista os aspectos observados, nota-se que, assim como na sociedade 

fora das penitenciárias, as mulheres que se encontram no sistema prisional são 

invisibilizadas aos olhos da sociedade machista, uma vez que têm diversos direitos 

fundamentais violados e suas particularidades inerentes à condição de mulheres, mães 

e gestantes não são respeitadas. 

Restou demonstrado na pesquisa através de dados e depoimentos, que as 

mulheres encarceradas sofrem as consequências do sistema patriarcal através do 

abandono afetivo, seja ele pela família, abrangendo genitores, cônjuges e filhos, seja 

pelo próprio Estado que fere a garantia de direitos fundamentais a essa parcela da 

população. 

 Destarte, demonstrou-se que os familiares dessas mulheres detentas, bem como 

os filhos das que nas penitenciárias nascem, também sofrem consequências da falta de 

infraestrutura e políticas públicas adequadas. Conforme evidenciado, a criança finda 

suportando as consequências do cumprimento de uma pena que não diz respeito a ela, 

violando o disposto na Constituição Federal. Da mesma forma, constatou-se os 

diversos empecilhos que minimizam os índices de visitas de familiares às presas, 

dentre eles a revista íntima evidentemente vexatória. 

Além das violações de direitos dispostos na própria Constituição brasileira, as 

transgressões evidenciadas ao longo da pesquisa, demonstrou também a violação e, 

consequentemente, o não cumprimento às Regras de Bangkok, Tratado Internacional 

de Direitos Humanos, firmado pela Organização das Nações Unidas (ONU), da qual o 

Brasil é membro. 

 Para que haja uma efetiva mudança no sistema prisional e garantia de direitos 

fundamentais às mulheres, é necessário um efetivo estudo criminológico dessa parcela 

da sociedade. No entanto, o próprio Estado garantidor dos direitos fundamentais de 

todos os seres humanos, não produz adequadamente dados suficientes para que haja 

um estudo adequado e atual acerca da real situação dessa população que permanece 

invisível aos olhos da sociedade. 

 
REFERÊNCIAS 
 
ABANDONO é a principal diferença entre mulheres e homens na cadeia, diz Drauzio 
Varella. Portal G1, São Paulo, 12 jul. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/sao-



 

273 

 

paulo/noticia/abandono-e-a-principal-diferenca-entre-mulheres-e-homens-na-
cadeia-diz-drauzio-varella.ghtml. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
ALMEIDA, 2001 apud BECKER, Anna; SPESSOTE, Desirée Valente.; SARDINHA, 
Laíza da Silva; SANTOS, Lucas Gabriel de Matos; CHAVES, Natália Noronha; 
BICALHO, Pedro Paulo Gastalho. O CÁRCERE E O ABANDONO: PRISÃO, 
PENALIZAÇÃO E RELAÇÕES DE GÊNERO. Revista Psicologia, Diversidade e 
Saúde, 2016. Disponível em: 
https://www5.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/article/view/1050. Acesso em: 
27 set. 2021. 
 
ALVES, Yara Elizabeth; FIDALGO, Fernando Selmar Rocha. Encarceramento das 
mulheres: trabalho, violência e abandono. Trabalho Necessário, 2020. Disponível 
em: https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/40510/23330. Acesso 
em: 27 set. 2021. 
 
BRANDÃO, Gisetti Corina Gomes; COSTA, Gabriela Maria Cavalcanti; JESUS, 
Amanda Costa Freitas de; OLIVEIRA, Eloide André; VERÍSSIMO E OLIVEIRA, 
Lannuzya. O significado e a vivência do abandono familiar para 
presidiárias. Ciência & Saúde, 2015. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/a8f9/e8a1afa43051a0733d0d7c9d6e2fe4d44586.p
df. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
BRASIL. Constituição (1988): Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 
set. 2021. 
 
BRASIL. Lei de Execução Penal (1984): Lei nº 7.210 de 1984.  Brasília, DF: 
Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 20 set. 2021. 
 
BRUMER, Tamires Natalia Brumer Pedrosa. Solidão encarcerada: Reflexões acerca da 
invisibilidade e do abandono das mulheres presas. Revista Jus 
Navigandi, 8 jul. 2021. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/91753. Acesso 
em: 26 set. 2021. 
 
BUGLIONE, Samantha. A mulher enquanto metáfora do Direito Penal. Revista Jus 
Navigandi, 1 jan. 2000. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/946/a-mulher-
enquanto-metafora-do-direito-penal. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
CASTRO, Ana Lara Camargo de. Conexões de Gênero e Cárcere. Conselho 
Nacional do Ministério Público, 2018. Disponível em: 
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2018/SISTEMA
_PRISIONAL_3.pdf#page=25. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
CENTRO PELA JUSTIÇA E PELO DIREITO INTERNACIONAL. Relatório sobre 
mulheres encarceradas no Brasil, 2007. Disponível em: 
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-
OEA-sobre-Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf. Acesso em: 27 set. 2021. 



 

274 

 

 
COELHO, Carolina Marra Simões; GONÇALVES, Betânia Diniz; VILAS BOAS, Cristina 
Campolina. Mulheres da Prisão: um estudo qualitativo. Curitiba: Appris, 2017. 
Epub. 
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Banco Nacional de Monitoramento de 
Prisões, 2018. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2019/08/bnmp.pdf. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Bangkok: Regras das Nações 
Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade 
para Mulheres Infratoras, 2016. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf. Acesso em: 20 
set. 2021. 
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Mandela: Regras Mínimas das 
Nações Unidas para o Tratamento de Presos, 2016. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2019/09/a9426e51735a4d0d8501f06a4ba8b4de.pdf. Acesso em: 20 
set. 2021. 
 
CRUZ, Tatiana Oliveira. Senhoras do tráfico: abandono familiar como reação social 
à delinquência feminina. Universidade Federal do Maranhão, 2017. Disponível em: 
https://monografias.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/2159/1/TatianaCruz.pdf. 
Acesso em: 27 set. 2021. 
 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias INFOPEN Mulheres, 2018. Disponível em: 
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Relatório Temático Sobre 
Mulheres Privadas De Liberdade: Junho de 2017, 2017. Disponível em: 
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-
mulheres/copy_of_Infopenmulheresjunho2017.pdf. Acesso em: 20 set. 2021. 
 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Reincidência Criminal no 
Brasil: relatório de pesquisa, 2015. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150611_rela
torio_reincidencia_criminal.pdf. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA. Mulheres em Prisão. Disponível 
em: http://mulheresemprisao.org.br/. Acesso em: 24 set. 2021. 
 
ISHIBASHI JUNIOR, Armando Takeo. Revista íntima em presídio, ainda?. 
Justificando, 13 nov. 2020. Disponível em: 
https://www.justificando.com/2020/11/13/revista-intima-em-presidios-ainda/. 
Acesso em: 27 set. 2021. 
 



 

275 

 

OLIVEIRA, Cida de. Abandono, desamparo e doenças agravam punição às mulheres 
nas prisões brasileiras. Rede Brasil Atual, 16 mar. 2020. Disponível em: 
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/03/abandono-
desamparo-e-doencas-agravam-punicao-as-mulheres-nas-prisoes-brasileiras/. 
Acesso em: 27 set. 2021. 
 
OLIVEIRA, Magali; SANTOS, André Filipe. Desigualdade de Gênero no Sistema 
Prisional: considerações acerca das barreiras à realização de visitas e visitas íntimas às 
mulheres encarceradas. Núcleo de Estudos de Gênero Caderno Espaço 
Feminino, 18 dez. 2012. Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/15095. Acesso em: 27 set. 
2021. 
 
OLIVEIRA, Rosemary de. Mulheres que matam: universo imaginário do crime no 
feminino. Rio de Janeiro: Relume Dumar; UFRJ; Núcleo de Antropologia da Política, 
2001. Epub. 
 
PACHECO, Ana Flávia Silva. O panorama do abandono familiar vivenciado 
pelas mulheres encarceradas no Brasil e seus efeitos na experiência 
prisional. Universidade Federal Fluminense, 2019. Disponível em: 
https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/12848/1/TCC%202019.2%20Ana%20Fl%c3%a1
via%20Silva%20Pacheco.pdf. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
PONTE, Emmanuel. Mãe, esposa, vagabunda: o estigma das mulheres encarceradas 
apresentado no seminário tortura e encarceramento em massa. Instituto Terra, 
Trabalho e Cidadania, 15 jul. 2015. Disponível em: http://ittc.org.br/mae-esposa-
vagabunda-o-estigma-das-mulheres-encarceradas-apresentado-no-seminario-
tortura-e-encarceramento-em-massa/. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
QUEIROZ, Nana. Presos Que Menstruam. Rio de Janeiro: Record, 2015. Epub. 
 
SANTOS, Jessika Borges Lima; SILVA, Márcio Santana da. Encarceramento feminino: 
reflexões acerca do abandono afetivo e fatores associados. Periódicos Eletrônicos 
em Psicologia, 2019. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
549X2019000300007. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
SILVA, Geórgia Aparecida. Mulheres no sistema prisional brasileiro: o 
abandono e a invisibilidade feminina frente a ordem disciplina punitiva. Universidade 
de Passo Fundo, 2020. Disponível em: 
http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/1892/1/PF2020GeorgiaAparecidaSilva.pdf
. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
SOARES, Vladia Maria de Moura; WENEZENOVICZ, Thais Janaina. Criminologias 
e política criminal II. Florianópolis: CONPEDI, 2018. Disponível em: 
http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/34q12098/t1q67rlp/865oAJu56sqVTp4f.pd
f. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
VALENTE, Fernanda. Revista íntima em presídios é vexatória e viola dignidade, 
entende Fachin. Conjur, 28 out. 2020. Disponível em: 



 

276 

 

https://www.conjur.com.br/2020-out-28/revista-intima-presidios-vexatoria-viola-
dignidade-entende-fachin. Acesso em: 27 set. 2021. 
 
VARELLA, Drauzio. Prisioneiras. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Epub. 

 



 

277 

 

 


