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ApresentAção

Cristina Alves

Coordenadora de Ensino da Graduação  

em Direito da FGV Direito Rio

Thiago Bottino

Coordenador da Graduação  

em Direito da FGV Direito Rio

Os verdadeiros burros e os falsos loucos

O mais esperto dos homens é aquele que, pelo menos no 
meu parecer, espontaneamente, uma vez por mês, no míni-
mo, se chama a si mesmo asno..., coisa que hoje em dia cons-
titui uma raridade inaudita. Outrora dizia-se do burro, pelo 
menos uma vez por ano, que ele o era, de facto; mas hoje... 
nada disso. E a tal ponto tudo hoje está mudado que, valha-
-me Deus!, não há maneira certa de distinguirmos o homem 
de talento do imbecil. Coisa que, naturalmente, obedece a 
um propósito.

Acabo de me lembrar, a propósito, de uma anedota espanho-
la. Coisa de dois séculos e meio passados dizia-se em Espa-
nha, quando os Franceses construíram o primeiro manicómio: 
«Fecharam num lugar à parte todos os seus doidos para nos 
fazerem acreditar que têm juízo». Os Espanhóis têm razão: 
quando fechamos os outros num manicómio, pretendemos 
demonstrar que estamos em nosso perfeito juízo. «X endoi-
deceu...; portanto nós temos o nosso juízo no seu lugar». Não; 
há tempos já que a conclusão não é lícita.

 
Fiódor Dostoiévski, in “Diário de um Escritor” 
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PESQUISAR NO CAMPO DO DIREITO significa invadir o Direito com a pes-

quisa. A invasão da pesquisa no campo do Direito reveste-se de dificulda-

des quanto à inteligibilidade do que se pode extrair do estado da arte do 

Direito e às aproximações e aos afastamentos possíveis que as múltiplas 

análises permitem. Os dois caminhos — o que se extrai e o que/como se 

analisa — sugerem uma apropriação dos domínios do Direito numa pers-

pectiva substantiva.

O curso de graduação da FGV Direito Rio incentiva a prática da inves-

tigação com vistas à apropriação do Direito enquanto realidade a ser per-

manentemente enfrentada, à produção de conhecimentos em benefício 

do desenvolvimento de instituições e a interferências teóricas e práticas 

na vida social.

A FGV Direito Rio, em prol da concretização de sua missão institucio-

nal tem investido em diferentes práticas de pesquisa.  O presente anuário 

reflete esse compromisso institucional, bem como a excelência e a quali-

dade da criação por parte de alunos e professores comprometidos com a 

investigação científica.

Desde o início da graduação em Direito, os alunos são contemplados 

com a participação em atividades de iniciação científica e atividades com-

plementares obrigatórias de pesquisa que desafiam o desenvolvimento 

de habilidades de investigação atravessadas por conhecimentos empíri-

cos do Direito em suas diversas manifestações e sob diferentes olhares 

problematizadores.

O currículo do curso de graduação possui atividades de pesquisa obri-

gatórias, as Oficinas de Pesquisa. Por meio da supervisão de um professor 

pesquisador e da orientação de assistentes acadêmicos, as Oficinas de 

Pesquisa desenvolvem habilidades de pesquisa em grupo e aproximam os 

alunos da graduação dos temas investigados pelos Centros de Pesquisas 

da FGV Direito Rio. Ao longo de dois semestres letivos, divididos em pe-

quenos grupos, os alunos de 3º e 4º períodos, respectivamente, elaboram 

um projeto de pesquisa e um artigo científico. Os resultados da pesquisa 

propriamente dita são apresentados a uma banca avaliadora composta 

por pesquisadores e/ou professores de outras instituições de ensino jurí-

dico num evento denominado Jornada Jurídica. 

O Programa de Iniciação Científica da FGV Direito Rio, com o ob-

jetivo de revelar discentes com perfil acadêmico e científico, alavanca a 

formação de pesquisadores de excelência em diferentes áreas e temas do 

Direito sob a ótica interdisciplinar do conhecimento. A iniciação científica 

destina-se aos alunos interessados na formação em pesquisa e é fomenta-

da por bolsas oferecidas pela própria instituição e pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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As produções textuais de ambas as atividades discentes de pesquisa 

são apresentadas neste Anuário de publicações da graduação e tomam o 

Direito a partir de contribuições teóricas de áreas da Economia, da Justi-

ça, da Tecnologia e do Meio Ambiente, constituindo-se em tema fundante 

para a formação integral do bacharel. 

A ampliação do olhar sobre o Direito, do desenvolvimento estético de 

intervenções na realidade e da postura ética na proposição de reformas 

em institutos e instituições, bem como as práticas da pesquisa, transfor-

mam sentidos, promovem tomadas de consciência e desencadeiam for-

mações culturais diferenciadas no campo investigado.

Seguindo os princípios de visibilidade, de cooperação, de publicidade 

e de inovação, e também considerando o repertório conquistados pelas 

pesquisas realizadas, o Anuário de publicações da graduação abraça a 

produção dos alunos para oferecer à comunidade acadêmica os resulta-

dos de um projeto inovador na formação em Direito.

A liberdade de escolha

Realmente, se um dia de facto se descobrisse uma fórmula 
para todos os nossos desejos e caprichos - isto é, uma expli-
cação do que é que eles dependem, por que leis se regem, 
como se desenvolvem, a que é que eles ambicionam num 
caso e noutro e por aí fora, isto é, uma fórmula matemática 
exata - então, muito provavelmente, o homem deixaria ime-
diatamente de sentir desejo.

Pois quem aceitaria escolher por regras? Além disso, o ser 
humano seria imediatamente transformado numa peça de 
um órgão ou algo do género; o que é um homem sem dese-
jos, sem liberdade de desejo e de escolha, senão uma peça 
num órgão?

 
Fiódor Dostoiévski, in “Cadernos do Subterrâneo” 
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1. introdução

A realização de audiências públicas pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) tem se tornado cada vez mais frequente nos últimos anos. Desde 

a data da criação das audiências públicas no Poder Judiciário, em 1999, 

por meio das leis 9.868/991 e 9.882/992, foram convocadas dezesseis au-

diências3. Pode-se dizer que a criação desse instrumento pôde promover 

maior participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão 

na mais alta corte do país, bem como pôde auxiliar os ministros nos casos 

que requerem informações que se encontram além dos limites do Direito. 

A evolução do número de audiências públicas realizadas por ano pelo STF 

desde 1999 pode ser vista por meio do gráfico a seguir:

1 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm>. Acesso 
em 14 jul. 2014. 

2 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm>. Acesso 
em 14 jul. 2014.

3 No entanto, a primeira audiência pública realizada pelo STF somente ocorreu 
alguns anos depois, em abril de 2007. Nela, debateu-se sobre as pesquisas com 
células-tronco embrionárias. A lista completa das audiências públicas já realizadas 
pelo Supremo estão disponíveis no endereço eletrônico a seguir: <http://www.stf.
jus.br/portal/audienciaPublica/audienciaPublica.asp?tipo=realizada>. Acesso em 14 
jul. 2014.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm
http://www.stf.jus.br/portal/audienciaPublica/audienciaPublica.asp?tipo=realizada
http://www.stf.jus.br/portal/audienciaPublica/audienciaPublica.asp?tipo=realizada
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Figura 1: Evolução do número de audiências públicas  
realizadas por ano pelo STF desde 1999.

O gráfico apresentado nos mostra que, desde 2007, o número de 

audiências públicas realizadas pelo STF vem aumentando. À medida que 

as audiências públicas vêm sendo mais utilizadas, elas adquiriram um pa-

pel mais relevante nos processos em que são convocadas. Desse modo, 

esse novo instituto criado, devido à sua importância para o desenho ins-

titucional brasileiro, merece ser mais estudado a fim de que seja melhor 

entendido.

Assim, à medida que as audiências públicas se tornam mais relevantes 

e frequentes, diferentes questionamentos podem ser levantados em rela-

ção à influência que elas têm nos votos dos ministros. Entre esses diversos 

questionamentos, decidiu-se que a presente pesquisa possuiria a seguinte 

pergunta-problema norteadora do projeto: as decisões dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal incorporam os debates realizados pelos espe-
cialistas nas audiências públicas ou apenas consideram, como razões con-
tributivas, mas não decisivas, o resultado desses pareceres em seus votos?

O presente relatório de pesquisa segue um roteiro. Em primeiro lugar, 

abordaremos quais foram os objetivos da pesquisa e suas principais me-

tas. Em seguida, explicaremos quais os materiais e os métodos utilizados 

para alcançar os objetivos da pesquisa. Por fim, apresentaremos os resul-

tados obtidos e levantaremos algumas discussões sobre eles.

2. objetivos 

São objetivos da pesquisa: a) realizar um mapeamento das decisões 

tomadas pelo STF que até o presente momento contaram com audiên-

cias públicas; b) examinar em que medida os ministros do STF acolhem 

o parecer final dos experts chamados para as audiências públicas com 

base em critérios a serem desenvolvidos a partir de uma teoria material 
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da argumentação jurídica; c) aferir se os ministros retomam as discussões 

proferidas nas audiências públicas (com base nesses elementos, será pos-

sível analisar de que forma cada um dos ministros acata os resultados das 

audiências públicas, bem como se são coerentes na forma como utilizam 

esses inputs em diferentes decisões); d) elaborar uma tabela contendo 

informações relativas a cada um dos ministros e cada uma das audiências 

públicas; e) investigar as potenciais consequências do efeito do uso (ou 

não uso) dos pareceres desenvolvidos nas audiências públicas; f) produzir 

um artigo com os resultados da pesquisa.

Com base nos objetivos de pesquisa citados acima, nosso trabalho 

buscou construir, com a ajuda dos outros estudantes/pesquisadores do 

projeto, uma base da dados, a qual resultou na consolidação de planilhas 

com informações sobre as audiências públicas. Tais planilhas foram feitas 

a partir da leitura das transcrições das audiências e de vídeos das audiên-

cias na íntegra – o modo como realizamos tal tarefa será explicado no 

tópico a seguir.

3. mAteriAis e métodos

O projeto foi dividido em duas vertentes principais: pesquisas empíri-

cas e pesquisas bibliográficas. Inicialmente, organizamos e analisamos ma-

teriais das audiências públicas já realizadas e com decisão proferida pelo 

STF. Ao mesmo tempo, fomos orientados a ler textos que tratam sobre a 

influência da ciência no discurso jurídico.

Em relação à pesquisa empírica, realizamos a leitura e a análise das 

notas taquigráficas e dos votos dos ministros4,5. Ao longo de oito  meses, 

a partir da leitura das notas taquigráficas das audiências públicas, isto é, 

a partir da transcrição de tudo o que foi dito durante os dias em que os 

participantes expuseram suas ideias sobre o tema de cada audiência, aten-

tamo-nos para alguns critérios que indicassem o papel e a importância das 

audiências públicas6. Identificamos quantos e quais ministros participaram 

4 Foram analisadas somente as audiências públicas cujo processo já teve decisão 
proferida pelo STF. São seis  as audiências: Pesquisas com células-tronco embrioná-
rias; Proibição do uso de amianto; Interrupção de gravidez de feto anencéfalo; Proi-
bição da importação de pneus usados; Judicialização do direito à saúde, e Políticas 
afirmativas de acesso ao ensino superior. 

5 As notas taquigráficas e os votos dos ministros podem ser encontrados no sítio 
do STF na internet. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/audienciaPublica/
audienciaPublica.asp?tipo=realizada>.

6 Fui responsável pela revisão das seguintes audiências: Interrupção de gravidez 
de feto anencéfalo e Políticas afirmativas de acesso ao ensino superior. Para realizar 
tal revisão, reli todas as notas taquigráficas das audiências públicas mencionadas 
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de cada um dos eventos; e quantos e quais especialistas participaram das 

exposições, bem como o conteúdo do que foi dito por eles. Além disso, 

analisamos se os votos dos ministros se referiram, de alguma forma, ao 

papel das audiências públicas para o processo decisório do caso concreto 

e se eles se referiram, em algum momento, aos argumentos de algum dos 

especialistas ouvidos durante as audiências7,8.

A pesquisa empírica descrita acima teve o objetivo de construir uma 

base de dados sobre as audiências públicas. Para realizar tal tarefa, geral-

mente os pesquisadores se organizaram para dividir a leitura das transcri-

ções da íntegra das audiências. Desse modo, cada um deles foi responsável 

por preencher uma planilha distribuída pelo professor com informações 

sobre o que ocorreu e sobre o que foi dito durante a parte da audiência 

a qual ficou responsável em analisar. Preenchidas as planilhas, nós nos 

reuníamos para discutir sobre nossas impressões sobre a tabulação das 

tabelas e, eventualmente, sobre as decisões dos ministros nos casos em 

que houve decisão proferida pelo Supremo. Essa atividade se desenvolveu 

ao longo de todo o período da pesquisa.

Em relação à pesquisa bibliográfica, fomos orientados a ler textos que 

auxiliassem a analisar a base de dados construída. Lemos os textos “Is 

Expert Evidence Really Different?”, de Frederick Schauer e Barbara Spell-

man, e “Interdisciplinaridade e adjudicação: caminhos e descaminhos da 

ciência do direito”, de Luis Fernando Schuartz, e, para melhor compreen-

são das leituras, o professor-orientador agendou encontros para discutir 

pontos essenciais de cada texto. Nesses encontros, tínhamos a possibilidade de 

perceber problemas teóricos e impactos práticos relacionados aos dados 

coletados. 

De modo geral, discutimos, nesses encontros, sobre o uso de argu-

mentos científicos e entradas de questões extrajurídicas no processo de 

tomada de decisões pelos julgadores, usando como exemplos sempre as 

audiências que acompanhávamos. De que modo os argumentos jurídicos 

devem ser incluídos (ou excluídos) no processo de decisão? Qual sua influ-

ência no modo de justificar as decisões dos juízes? Além do Direito, há ou-

e conferi a veracidade das informações que haviam sido analisadas pelos demais 
membros da pesquisa.

7 As notas taquigráficas foram lidas por um total de 14 pesquisadores. A partir 
dessa leitura, os pesquisadores preencheram uma planilha com informações que 
interessavam à pesquisa, como quais ministros estavam presentes durante as ce-
rimônias das audiências públicas; quais deles se manifestaram — e se eles, durante 
sua manifestação, se referiram ao papel e/ou à importância das audiências públicas; 
quais e quantos especialistas participaram dos debates, bem como quais argumen-
tos foram levantados por eles, entre outros temas.

8 Após o preenchimento de todas as planilhas referentes a todas as seis audiências 
selecionadas para análise, as planilhas preenchidas foram revistas e revisadas a fim 
de se evitar erros de preenchimento.
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tras ciências envolvidas no âmbito da argumentação jurídica? Os ministros 

do STF têm tentado arbitrar debates científicos nas audiências públicas? 

Após caminhar por essas duas vertentes de pesquisa – a vertente em-

pírica e a bibliográfica –, elaboramos uma tabela contendo informações 

referentes a cada uma das audiências públicas. Cada tabela foi dividida 

em três subtabelas: a) tabela das audiências; b) tabela dos participantes; 
e c) tabela das decisões. 

A tabela das audiências foi preenchida com as seguintes informa-

ções, quando disponíveis: i) número da ADI ou ADPF; ii) pedido da ADI ou 

da ADPF; iii) se houve medida cautelar anterior (data da decisão, quais os 

argumentos técnicos utilizados e se a liminar foi referendada pelo Plená-

rio); iv) data da realização da audiência em questão; (v) referência ao pa-

pel das audiências públicas (se sim, qual ministro fez as referências e quais 

foram elas); vi) referência ao papel dos amici curiae (se sim, qual ministro 

fez as referências e quais foram elas); vii) quais ministros acompanharam a 

audiência; e viii) quais especialistas foram ouvidos (e se eles concordavam 

ou não com a decisão liminar).

Em relação à tabela dos participantes, buscamos preenchê-la com as 

seguintes informações: i) número da ADI ou da ADPF; ii) pedido da ADI 

ou da ADPF; iii) participantes (nome, instituição que representa, profis-

são/função); iv) qual a posição do participante em relação ao pedido do 

processo (se concorda com o pedido ou discorda dele); v) se houve ma-

nifestação de ministro ou de outros atores durante a sustentação do par-

ticipante (se sim, qual cargo do manifestante, seu nome e qual a questão 

formulada); e vi) resumo dos argumentos sustentados pelo participante.

Por fim, na tabela das decisões, buscamos preencher a planilha com 

as informações a seguir: i) número da ADI ou ADPF; ii) pedido da ADI ou 

da ADPF; iii) decisão do pleno (se foi decisão unânime ou de maioria, se 

houve deferimento, deferimento parcial ou improcedência); iv) se houve 

referência ao papel das audiências públicas (se sim, qual ministro manifes-

tou-se e qual foi sua manifestação); v) se houve referência ao papel dos 

amici curiae (se sim, qual ministro manifestou-se e qual foi sua manifes-

tação); e vi) se houve referência às audiências (se sim, qual participante 

foi citado, sua profissão/função, qual ministro o referenciou, síntese do 

argumento do participante e se ele concorda com o pedido da ADI ou da 

ADPF ou discorda dele). 
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4. resultAdos e discussão9

As audiências públicas, supostamente, permitem maior inclusão da 

sociedade no processo decisório do Supremo Tribunal Federal. Elas abri-

riam as portas da Corte Suprema para a participação social no desenho 

institucional do país, de modo a torná-lo mais democrático. No entanto, 

esse não é o foco principal da nossa pesquisa. O que nos chama a atenção 

é saber se as opiniões dos especialistas que se apresentam nas audiências 

públicas são, de algum modo, levadas em consideração ou se são conside-

radas de modo decisivo nos votos dos ministros.

Em relação ao número de participantes das seis audiências públicas 

analisadas, foram ouvidos um total de 180 especialistas das mais diversas 

áreas. Segue, na tabela abaixo, o número de especialistas ouvidos em cada 

um dos eventos analisados:

Tabela 1: Número de participantes por audiência pública

Biossegu-

rança

Pneus Anence-

falia

Saúde Ações 

afirmati-

vas

Amianto

22 10 25 50 38 35

A tabela apresentada nos mostra que, em cada uma das audiências, 

vários especialistas diferentes foram ouvidos. Em todas as audiências hou-

ve sustentações com argumentos diferentes, mesmo que suas diferentes 

ideias levassem a um mesmo resultado jurídico. Todavia, percebemos que 

não há debates entres os especialistas ouvidos nas audiências públicas, 

pois eles somente realizam uma sustentação de seus argumentos de modo 

individual e raramente são interrompidos por intervenções de algum dos 

ministros. 

Assim, podemos considerar que um alto número de especialistas 

participou das audiências analisadas – apesar de não haver discussão 

entre eles. Porém, o que se observou é que os ministros raramente uti-

lizam as exposições ocorridas nas audiências para a formulação de seus 

votos. Frente à possibilidade de utilizar os argumentos dos experts tanto 

de modo lateral quanto como ponto de partida em seus votos, observa-

mos que os ministros pouco utilizaram o conteúdo das audiências. Quan-

do mencionadas pelos ministros, às audiências públicas são dadas, muitas 

vezes, o papel de fomentar a participação social na democracia brasileira.

9 Os resultados e as discussões aqui presentes estão amparados em nossa base 
de dados preliminar. 
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Um outro ponto importante notado a partir da análise da base de 

dados preliminar é a baixa participação dos ministros nas audiências pú-

blicas. Veja-se a tabela a seguir:

Tabela 2: Número de ministros presentes nas audiências públicas por tema

Biosse-

gurança

Pneus Anence-

falia

Saúde Ações 

afirmati-

vas

Amianto

Núme-

ro de 

ministros 

presentes

4 3 3 3 2 3

A tabela apresentada mostra que poucos ministros têm assistido às 

audiências. Isso, por si só, pode inibir a utilização dos argumentos dos 

especialistas nos votos dos ministros ausentes, pois partimos da premissa 

de que se um ministro não assistiu à audiência, dificilmente ele a utiliza-

rá como subsídio para a formulação de seu voto. Aliado a isso, notamos 

que os ministros participantes das audiências pouco questionaram sobre 

o conteúdo do que era exposto pelos especialistas. 

Portanto, a partir dos dados coletados e analisados, percebemos que, 

na prática, as audiências públicas: (i) têm pouca relevância para a argu-

mentação jurídica nos votos dos ministros e têm tido um papel de ins-

trumento fomentador da democracia brasileira; (ii) os ministros, em sua 

maioria, não comparecem às audiências públicas, e, mesmo os que com-

parecem, não se utilizam dos argumentos dos especialistas em seus votos; 

e que (iii) não há debates entre os especialistas nas audiências, mas so-

mente uma exposição individual dos argumentos de cada expositor.

Esses são apenas indícios, obtidos de forma preliminar, da análise dos 

dados que será feita pelo professor. O produto final da atividade consistirá 

em um relatório de pesquisa a ser publicado. 





relAtório finAl dA pesquisA “AudiênciAs 
públicAs: entre A ArgumentAção científicA e 
jurídicA”

Johann Meerbaum

1. problemA de pesquisA

A participação dos cidadãos em decisões que, de alguma forma, 

possam afetar em suas liberdades individuais/patrimônio jurídico é con-

siderada, desde o advento da modernidade, uma das condições para um 

governo legítimo. Dessa forma, entende-se que uma tomada de decisão 

que tenha passado pelo crivo democrático satisfaz, até certo ponto, a ex-

pectativa daqueles que estão sendo representados. 

Sendo assim, o objeto de análise de nossa pesquisa – as audiências 
públicas – poderia ser compreendido tão somente como um mecanismo 

(entre outros tantos, v.g. amici curiae) de legitimação democrática às 

tomadas de decisão do poder executivo, legislativo e judiciário. Logo, a 

prática das audiências públicas inaugurada inicialmente no âmbito dos 

poderes executivo e legislativo se propagou a partir das leis 9.868/99 e 

9882/99 à esfera do poder judiciário. 

Pela perspectiva daqueles que acreditam haver uma identidade fun-

cional entre o amici curiae e as audiências públicas, ambos os institutos 

exerceriam a função de acesso dos representados em processos decisó-

rios que antes lhes eram inacessíveis. No entanto, enquanto o primeiro 

mecanismo democratizaria a interpretação da Constituição a partir da 

presença de um membro da sociedade civil em uma sessão do Supremo 

Tribunal Federal, o segundo teria o condão de possibilitar a participação 

de pessoas mais habilitadas a dar um depoimento técnico daquilo que está 

sendo discutido em processos relativos a: I) julgamento de ação direta de 
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inconstitucionalidade; (I) ação declaratória de constitucionalidade; III) ar-

guição por descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo 

Tribunal Federal (STF).

Não obstante ao que foi dito, poderíamos acrescentar ao objetivo de-
mocrático das audiências públicas, um objetivo epistêmico – ou seja, as 

audiências públicas também teriam o intuito de compensar as óbvias limi-

tações que tanto os ministros como qualquer outro profissional de Direito 

têm de entender por completo minúcias técnicas que fogem por completo 

de seu escopo profissional. Com isso, a análise das audiências públicas 

(seja por vídeos ou por transcrições) nos faz questionar a importância que 

é habitualmente dada ao objetivo democrático em detrimento do objetivo 
epistêmico – afinal, é válido pensar que uma parcela restrita de especialis-

tas e experts em audiências públicas não pode ser considerada suficiente 

para a representação legítima da sociedade civil como um todo.

Tendo isso em mente, resta-nos saber em que grau o objetivo epistê-

mico das audiências públicas é verificado nas decisões da Suprema Cor-

te; logo, nossa pergunta-problema consiste em saber se as decisões dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal incorporam os debates realizados 
pelos especialistas nas audiências públicas ou apenas consideram, como 
razões contributivas, mas não decisivas, o resultado desses pareceres em 
seus votos?.

2. Hipótese

Como expresso no parágrafo anterior, a atual pesquisa teve como 

foco principal o caráter epistêmico das audiências públicas em detrimento 

do que aqui foi referido como sendo o seu “objetivo democrático”. Ade-

mais, a nossa hipótese de pesquisa afirma que a opinião de especialistas, 

expressa em audiências públicas, nem sempre serve como o vetor princi-

pal para a decisão dos ministros do STF.

Na opinião do professor e autor da presente pesquisa, Fernando A. R. 
Leal, não obstante ao fato de a perícia de especialistas não consistir em 

argumento necessário à tomada de decisão do ministro do STF, ela pode 

servir tanto como I) elemento lateral de justificação; quanto para serem 

II) usadas como porta de entrada para que os ministros tentem arbitrar 
debates científicos nos limites do Direito e das suas limitadas capacidades.

Sendo assim, a análise exaustiva das audiências públicas já realizadas 

serve como instrumento essencial para a confirmação de nossa hipótese 

– a opinião de técnicos em assuntos específicos não necessariamente in-

fluencia de maneira cabal a decisão dos ministros que estiveram presentes 
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nas audiências públicas, podendo tão somente ser levantada tangencial-

mente – ou mesmo, de forma contrária, ser refutada. Logo, tais opiniões 

servem, sim, como material principal para a decisão dos ministros da mais 

alta corte do sistema judiciário brasileiro.

3. metodologiA

A estratégia de ação traçada para a resolução da pergunta-proble-

ma apresentada abrangeu três etapas distintas, quais sejam: 1) Pesquisa 
empírica; 2) Pesquisa bibiográfica e retorno de dados; 3) Reflexão sobre o 
resultado da pesquisa.

Apesar do meu interesse em fazer parte do grupo de pesquisadores 

em todas as etapas da pesquisa Audiências públicas: entre a argumenta-
ção científica e jurídica, só me foi possível participar da primeira fase da 

pesquisa empírica, dado que estive os últimos sete meses em um inter-

câmbio na faculdade francesa Sciences po Paris. 

No que se refere à etapa em que estive presente, a metodologia tra-

çada pelo professor Fernando A. R. Leal – visando obviamente à confir-

mação ou à refutação da hipótese da pesquisa – apresentou a seguinte 

estrutura: (I) leitura das notas taquigráficas referentes às audiências pú-

blicas vinculadas a processos já decididos pelo STF; (II) identificação de 

quantos e quais ministros participaram das audiências; (III) identificação 

de quantos e quais especialistas apresentaram argumentos; (IV) leitura 

dos acórdãos já publicados de todos os processos em que houve convo-

cação e realização de audiências públicas; (V) identificação de referência, 

nos votos, aos debates travados nas audiências públicas e o resultado dos 

votos de cada ministro (convergente ou divergente de eventuais consen-

sos entre os especialistas sobre o assunto debatido).

Além disso, cabe salientar que foram realizados encontros semanais 

entre pesquisadores, com o intuito de apresentar os dados obtidos no 

estudo das audiências, assim como discuti-los de forma crítica e analítica 

– como, por exemplo, o fato de que na maioria das audiências públicas o 

ministro presente raramente elucidava o objetivo epistêmico delas, prefe-

rindo tão somente ilustrar a sua função primordial para a democratização 

dos órgãos mais elevados da nossa política. Ademais, em todos esses en-

contros, contávamos com a presença do nosso orientador, que, de ma-

neira didática, procurava traçar relações entre os resultados obtidos e a 

bibliografia que nos fora recomendada previamente.





AudiênciAs públicAs: entre A ArgumentAção 
científicA e jurídicA.

Thais Barberino do Nascimento

Orientador: Fernando A. R. Leal

1. AudiênciAs públicAs: entre A ArgumentAção 
científicA e jurídicA.

O instituto das audiências públicas surgiu, no panorama político bra-

sileiro, primeiramente no âmbito dos poderes executivo e legislativo. So-

mente no ano de 1999, com o advento das leis nº 9.868/99 e 9882/99, que 

estabelecem os processos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), res-

pectivamente, é que foram formalmente incorporadas, também, ao con-

texto do poder judiciário. No entanto, apesar de o instituto ter sido im-

plementado no ano de 1999, somente em 2007 foi convocada a primeira 

audiência pública, na ADI 3510, que discutiu a questão das pesquisas com 

células-tronco embrionárias, sob relatoria do ministro Carlos Ayres Brito, 

e desde então cada vez mais podemos ver a utilização desse instrumento, 

como exibido no gráfico1 a seguir. 

1 Gráfico elaborado pelo professor-coordenador Fernando A. R. Leal amparado na 
base de dados construída no projeto.
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É importante salientar, por ser, inclusive, uma das discussões que per-

meia este trabalho, a dualidade de entendimento quanto ao conceito e uti-

lização das audiências públicas, que frequentemente é confundida, tanto 

pelos expositores quanto pelos próprios ministros, com o chamado amicus 
curiae. Desse modo, mesmo o amicus curiae e as audiências públicas sen-

do os principais mecanismos de participação da sociedade civil, o primeiro 

teria por finalidade ampliar o processo de participação democrática por 

meio da possibilidade de inserção de diferentes grupos do corpo social 

no que tange à interpretação constitucional em pontos contraditórios que 

foram levados ao STF para solução. Por sua vez, as audiências públicas, 

foco deste projeto, teriam por objetivo suprir as limitações epistêmicas 

dos tomadores de decisão por meio de exposições trazidas por experts 
sobre a matéria controvertida. Essa função pode ser também encontrada 

nas leis, citadas acima, que concretizaram tal instituto onde encontramos, 

complementarmente a essa ideia, quem seriam os atores legitimados a 

prestar tais informações: 

Art. 9º [...]§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria 

ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações 

existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicio-

nais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer 

sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir de-

poimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.  

(L. 9868/99)2

Art. 6º [...] § 1º Se entender necessário, poderá o relator ouvir as par-

tes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar informações 

adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita 

parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para declarações, em 

2 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm>. Acesso 
em: 30 jul. 2014.
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audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na ma-

téria. (L. 9.882/99)3

Ao analisar esses conceitos, tanto os desenvolvidos pela doutrina 

quanto os incluídos nos próprios diplomas legais, vemos como é ainda 

muito nebuloso o entendimento quanto à finalidade das audiências pú-

blicas quando o comparamos com um trecho da fala do ministro Carlos 

Ayres Brito ao convocar uma audiência pública na ADI 3510 no Supremo:

Convencido de que a matéria centralmente versada nesta ação dire-

ta de inconstitucionalidade é de tal relevância social que passa a di-

zer respeito a toda a humanidade, determinei a realização de audiên-

cia pública, esse notável mecanismo constitucional de democracia 

direta ou participativa. (Ministro Carlos Ayres Brito, grifo acrescido)

Tendo em vista não ser um conceito ainda muito bem consolidado, 

vale enfatizar que a realização de uma audiência pública se justificaria na 

medida em que servisse como meio de apresentar estudos e teorias de-

senvolvidos por especialistas, além dos limites do Direito, que contribuís-

sem para um ganho epistêmico por parte dos ministros e, consequente-

mente, para o alcance de uma solução racional para a controvérsia. 

Sabemos, portanto, que juntamente com os amicus curiae, as audiências 

públicas são um dos meios mais importantes de participação da sociedade 

e mais ainda vemos que desde a sua formalização até os dias de hoje, seis 

decisões tomadas pelo STF contaram com a convocação de audiências4, o 

que claramente demonstra a importância desse projeto de pesquisa, visto 

que este estudo contribuirá para melhor entendimento do instituto em si, do 

impacto que este tem sobre o processo decisório dos ministros do STF e, por 

fim, das próprias engrenagens da mais alta corte do país. 

Sendo assim, a pergunta que colocamos para nortear esta proposta 

foi: as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal incorporam 
os debates realizados pelos especialistas nas audiências públicas ou ape-
nas consideram, como razões contributivas, mas não decisivas, o resultado 
desses pareceres em seus votos? Além disso, nosso objetivo principal nes-

sa parte preliminar do projeto foi de construir uma base de dados ampara-

da na análise das notas taquigráficas das audiências públicas. 

3 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm>. Acesso 
em: 30 jul. 2014.

4 São elas: ADI nº 3.510 (pesquisas com células-tronco embrionárias), ADI nº 3.937 
(proibição do uso de amianto), ADPF nº 54 (interrupção da gravidez de feto anen-
céfalo), ADPF nº 101 (importação de pneus usados), SL nº 47, SL nº 64, STA nº 36, 
STA nº 185, STA nº 211, STA nº 278, SS nº 2.361, SS nº 2.944, SS nº 3.345, SS nº 3.355 
(judicialização do direito à saúde) e ADPF nº 186 e RE nº 597.285 (políticas de ação 
afirmativa de acesso ao ensino superior).
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Dada a nossa pergunta de pesquisa, a hipótese da qual partimos é 

de que as considerações apresentadas pelos experts nem sempre são in-

corporadas pelos ministros como argumentos decisivos para a tomada de 

decisão. Elas podem ser utilizadas como justificação lateral da decisão de 

determinado julgador ou até mesmo como ferramentas para que os mi-

nistros possam simplesmente arbitrar grandes debates científicos dentro 

das limitadas capacidades fornecidas pelo Direito. Vale ressaltar, por fim, 

que para que pudéssemos estabelecer com o mínimo de rigor se e como 

os argumentos vinculam ou influenciam a justificação dos tomadores de 

decisão, seria necessário nos valermos de critérios estabelecidos por uma 

teoria da argumentação jurídica. 

2. metodologiA

Considerando o exposto, caminharemos para o desenvolvimento da 

metodologia da pesquisa que se subdividiu em algumas etapas. Assim, 

primeiramente, foram analisadas todas as audiências realizadas pelo Su-

premo Tribunal Federal, filtrando para este estudo somente aquelas que 

efetivamente obtiveram algum tipo de decisão, para que, posteriormente, 

pudéssemos responder à pergunta de pesquisa, confirmando ou refutan-

do nossa hipótese. Dessa forma, após a seleção, ganharam destaque as 

seguintes audiências públicas: pesquisa de células-tronco embrionárias, 

proibição do uso de amianto, interrupção de gravidez — feto anencéfalo, 

importação de pneus usados, judicialização do direito à saúde e políticas 

de ação afirmativa de acesso ao ensino superior. 

Sabendo, portanto, quais e quantas audiências teríamos que analisar 

ao longo do projeto, a cada reunião nos dividíamos em diferentes grupos 

e ficávamos encarregados, com o auxílio de participantes voluntários, de 

analisar a apresentação de argumentos de determinado grupos de expo-

sitores a partir da leitura das notas taquigráficas — que continham a trans-

crição de tudo o que foi discutido ao longo das audiências. Desse modo, 

em cada reunião, cada membro da pesquisa tinha sua planilha preenchida com a 

análise do grupo de expositores que ficou encarregado de examinar. Ademais, 

concomitantemente à breve discussão de pontos que mereciam destaque 

observados nas notas taquigráficas, eram realizados alguns apontamen-

tos quanto aos votos dos ministros na decisão sobre o respectivo tema 

da audiência. Ainda, tínhamos como objetivo em cada reunião o escla-

recimento, por parte do professor-coordenador, de um dos importantes 

textos que fora recomendado à leitura e que nos ajudariam a entender 

com maior profundidade o grande debate entre o Direito e a Ciência e a 

relação de (im)permeabilidade das teorias científicas no discurso jurídi-

co, servindo, inclusive, como ferramenta de análise das futuras conclusões 
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da pesquisa. Assim, nesse projeto, os textos trabalhados foram “Is Expert 

Evidence Really Different?”5, de Frederick Schauer e Barbara A. Spellman, 

“Interdisciplinariedade e adjudicação: caminhos e descaminhos da ciência 

no Direito”6, de Luis Fernando Schuartz, e, por último, realizamos a apre-

sentação e discussão de um caso paradigmático dos Estados Unidos, o 

chamado Caso Daubert7. 

Tendo sido instrumento fundamental no decorrer do projeto, é impor-

tante frisar que as planilhas citadas contavam com duas grandes segmen-

tações, sendo uma delas dedicada quase que exclusivamente aos exposi-

tores e outra contando com aspectos mais gerais do que ocorria ao longo 

das audiências. Assim, a parte que tratava dos participantes, propriamen-

te, considerava variáveis como o nome do participante, sua profissão, a 

instituição que estaria representando, qual era seu posicionamento em 

relação à matéria discutida, o resumo dos argumentos mais importantes 

trazidos por eles e, por fim, se durante ou após a sustentação do expositor 

alguma autoridade judiciária (ministro, advogado geral da União, sub-pro-

curador etc.) realizou questionamentos acerca dos estudos e teorias ali 

apresentados. Já na segunda, a análise girava em torno da existência ou 

não de medida cautelar anterior se, sim, quais foram os argumentos levan-

tados, se ao longo da audiência algum ministro se manifestou quanto à 

finalidade ou da audiência pública, ou do amicus curiae e, por último, quais 

os ministros estiveram presentes no decorrer das exposições. 

Após finalizarmos a análise de todas as audiências públicas e de suas 

respectivas decisões, passei a rever, integralmente, o trabalho realizado 

por todo o grupo no que se refere, especificamente, à proibição de uso de 

amianto e das pesquisas de células-tronco embrionárias. As revisões foca-

ram principalmente nas intervenções dos ministros, isto é, na incidência de 

questionamentos, como encaravam a finalidade do instituto e até mesmo 

quais eram os ministros presentes em cada uma das audiências. O ree-

xame teve como objetivo garantir um material com mais confiabilidade, 

dada a necessidade de maior precisão possível das informações. 

Assim, por meio do conteúdo obtido e a partir da leitura das notas 

taquigráficas das audiências públicas e do preenchimento das planilhas, 

juntamente com a análise dos votos das decisões e das ferramentas teó-

ricas obtidas com a leitura dos artigos recomendados, foi possível extrair 

5 SCHAUER, Frederick; SPELLMAN, Barbara A. Is Expert Evidence Really Diffe-
rent?, Notre Dame Law Review, 89 (2013), p. 1-26.

6 SCHUARTZ, Luis Fernando. Interdisciplinariedade e adjudicação: caminhos e 
descaminhos da ciência no Direito, extraído, de <http://bibliotecadigital.fgv.br/ds-
pace/bitstream/handle/10438/2174/TpD%20008%20-%20Schuartz%20-%20Inter-
disciplinaridade%20e%20adjudica%c3%a7%c3%a3o.pdf?sequence=1>. Acesso em: 
23 jun. 2014

7 Caso Daubert 509 U.S. 579 (1993).



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-201544

conclusões preliminares com base no processo de construção da base de 

dados que serão exploradas brevemente no próximo tópico. 

3. Análise

Ao longo da construção da base de dados, pudemos observar algu-

mas peculiaridades em relação ao comportamento dos ministros do Su-

premo Tribunal Federal no que tange a: i) seus entendimentos quanto à 

finalidade do instituto e seu funcionamento e ii) qual a influência que as 

exposições têm realmente em suas perspectivas acerca da matéria con-

trovertida. 

Quanto ao primeiro ponto, é importante lembrar a incoerência existente 

entre o que a legislação e a doutrina caracterizam como sendo uma audiên-

cia pública e como ela é vista pelos ministros, ou seja, o fato de ser encarada 

diversas vezes como um mecanismo de participação democrática em vez 

de, como descrito no diploma legal, servir de subsídio epistêmico para os 

tomadores de decisão. Além disso, outra evidência da falta de objetividade 

da audiência e de desconsideração de sua finalidade por parte do ministro 

pode ser vista na tabela8, a seguir, que traz os atores que, ao longo de todas 

as audiências, que apresentaram pareceres acerca do tema. Embora essa não 

seja ainda uma tabela montada com os dados do projeto, ela já descreve um 

cenário que tenderá a se confirmar, segundo análises preliminares, no relató-

rio final da pesquisa, a ser elaborado pelo professor. 

8 VESTENA, Carolina Alves. Participação ou Formalismo? O impacto das audi-
ências públicas no Supremo Tribunal Federal brasileiro. Dissertação de Mestrado 
apresentada ao Programa em Mestrado Profissional em Poder Judiciário da Escola 
de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. Rio de Janeiro, 2010. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/hand-
le/10438/7832/DMPPJ%20-%20CAROLINA%20ALVES%20VESTENA.pdf?sequen-
ce=2>. Acesso em: 23 jun. 2014.
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Esse resultado demonstra, claramente, que o foco do instituto, qual 

seja, expor estudos desenvolvidos pela comunidade científica aos julga-

dores para permitir que estes tenham maior capacidade de decidir sobre 

assuntos que ultrapassam os limites do Direito, não é levado a sério, visto 

que a quantidade de experts que se apresentaram é inferior à junção dos 

outros grupos da sociedade que não seriam, a prima facie, capazes de 

atingirem os objetivos pretendidos pela criação das audiências públicas. 

Em relação ao segundo ponto citado acima, devemos considerar, pri-

meiramente, que o funcionamento das audiências não permite que seja 

realizado um debate entre os especialistas, tornando o ambiente um mero 

palco de apresentações de diversos estudos e teorias ainda não consoli-

dados pela comunidade científica. Dessa forma, as incertezas da ciência 

passam a ser incorporadas pelo raciocínio jurídico, e, no limite, diante dos 

múltiplos entendimentos da comunidade acerca da matéria, o processo de 

tomada de decisão que deveria contar com reflexões rigorosas sobre as 

discussões apresentadas torna-se apenas um processo de arbitragem no 

qual os ministros determinam qual posição irão adotar, dando a ela uma 

roupagem que a justifique dentro dos moldes do Direito. 

Além disso, uma situação muito recorrente observada ao longo da 

leitura das notas taquigráficas é o nível extremamente baixo de presen-

ça dos ministros nas audiências. Nesse sentido, a tabela9 a seguir, mostra 

quantos deles estavam presentes em cada uma das audiências analisadas 

neste projeto:

As audiências citadas na tabela, como já dito, posteriormente, obtive-

ram algum tipo de decisão, e em todas elas menos de 50% dos ministros 

do STF estavam presentes. Assim, nós nos questionamos sobre qual a real 

eficácia do instituto, visto que os ministros mesmo sem ter comparecido 

ao espaço que lhes garantiria subsídios mínimos, inclusive por meio de 

possíveis questionamentos, para decidir acerca do tema, ainda assim pro-

ferem seus votos “solucionando” a matéria controvertida. Outra situação 

que se vê, ainda, é quando o ministro, mesmo comparecendo à audiência, 

não realiza nenhuma citação das exposições vistas em seu voto. Nesses 

casos, ao contrário de arbitrar em relação a teorias divergentes, os minis-

9 Tabela elaborada pelo professor-coordenador Fernando A. R. Leal amparada na 
base de dados construída no projeto.
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tros simplesmente não levam em consideração as apresentações e aca-

bam por se basear em conceitos retirados de livros, artigos, entre outros, 

denotando, então, considerável ineficiência do instituto.

4. conclusão

Considerando o que foi exposto ao longo do relatório, entendo que 

a as audiências públicas no plano teórico têm uma função bastante inte-

ressante no que tange ao aprimoramento do processo decisório do Supre-

mo Tribunal Federal, porque permitem que os ministros tenham acesso a 

grandes discussões que envolvem outras ciências, no momento em que 

elas demandam determinada solução jurídica. No entanto, a partir das ob-

servações preliminares que obtivemos com a construção da base de da-

dos, foi possível perceber que existem diversas falhas no funcionamento 

de tais audiências, as quais, por uma perspectiva externa, acabam por fo-

mentar a sensação de considerável ineficiência do instituto. Assim, seja em 

relação ao modo como é executado, seja nos moldes em que foi formu-

lado, acredito que uma análise mais criteriosa, acompanhada de algumas 

reformas, poderia promover decisões mais bem refletidas e que de fato 

levassem em consideração os diferentes entendimentos acerca da matéria 

controvertida. 

A análise final dos dados será feita pelo professor, que publicará um 

relatório sobre a pesquisa. 



HAbeAs corpus nos tribunAis superiores – 
possíveis impActos do decidido no Hc 109.956

Alan Sapir, Daniel Lopes Oliveira,  

Larissa Campos, Luca Wanick e Lucas Monteiro

Orientador: Thiago Bottino do Amaral

AbstrAct

This report presents the main products developed during the resear-

ch project “Universal Panacea or Constitutional Remedy? Habeas Corpus 

in the Superior Courts”, selected in the Public Call IPEA/PNPD Nº 131/2012, 

under the project “Thinking the Law and the Penal Reform in Brazil”, fun-

ded by the Ministry of Justice (MJ) and the Institute for Applied Economic 

Research (IPEA), linked to the Secretariat of Strategic Affairs (SAE). It is 

an empirical research that examined the Habeas Corpus and Habeas Cor-

pus Appeal filed before the Brazilian Supreme Court (STF) and the Brazi-

lian Superior Court of Justice (STJ) from 2006 until 2014.

1. introdução

Este projeto de iniciação científica insere-se em um projeto de pes-

quisa mais amplo, desenvolvido no Centro de Justiça e Sociedade (CJUS) 

da FGV DIREITO RIO, o qual recebeu financiamento do IPEA (Pesquisa 

Econômica Aplicada) e do Ministério da Justiça (MJ), no âmbito do pro-

grama Pensando o Direito.

Além dos alunos de iniciação científica e do professor-orientador (o 

qual fora selecionado em edital público para a realização da pesquisa fi-

nanciada), participaram deste projeto cerca de 40 profissionais de dife-
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rentes capacitações: doutores, mestres, mestrandos e alunos de gradua-

ção. Embora o projeto estivesse formal e institucionalmente vinculado à 

FGV DIREITO RIO, pesquisadores vinculados a outras universidades fede-

rais (UNIRIO), estaduais (UERJ) e privadas (UNESA) foram incorporados 

ao grupo. 

Tendo em vista o objetivo de realizar pesquisa quantitativa com rigor 

metodológico e manuseio de grande número de julgados na base a ser 

examinada, a equipe de pesquisa contou com profissionais com formação 

de outras áreas: um engenheiro da computação (com mestrado em admi-

nistração) e um bacharel em informática (com mestrado em matemática). 

O projeto Pensando o Direito apoia a pesquisa empírica e visa tornar 

a produção legislativa mais democrática e qualificada, uma vez que os re-

sultados apresentados subsidiam a discussão e a formulação de políticas 

públicas, sendo utilizados pelo MJ e pelo IPEA em suas atuações junto ao 

Congresso Nacional, ao poder executivo e o poder judiciário.

Esta pesquisa visa complementar o produto elaborado em projeto an-

terior. Essa parte inicial foi conduzida pelas diretrizes da Chamada Pública 

Simplificada IPEA/PNPD nº 131/2012, a qual pretendia refletir sobre os im-

pactos do entendimento jurisprudencial firmado em 2012 pelos tribunais 

superiores e apresentar, ao final dos trabalhos, propostas de articulação e 

integração entre as instituições do sistema de justiça para a melhoria da 

prestação jurisdicional e, se fosse o caso, proposições legislativas neces-

sárias à conformação deste objetivo. A parte inicial abrangeu o período de 

2006 a 2012 e teve duração de seis meses. 

Posteriormente, o mesmo coordenador da pesquisa anterior foi sele-

cionado pela Chamada Pública Simplificada IPEA/PNPD Nº 098/2014, cuja 

finalidade era atualizar a pesquisa anterior com dados relativos ao ano de 

2013. O prazo fixado foi de três meses e foi essa segunda etapa que con-

cluímos em 2015. Embora a chamada pública apenas pedisse os dados de 

2013, a equipe ampliou o período pesquisado, incluindo os anos de 2006, 

2007 e 2014. 

1.1. objetivo

O objetivo da pesquisa era identificar as principais questões que esta-

vam sendo levadas aos tribunais superiores em habeas corpus (HC) e em 

recursos de habeas corpus (RHC). Uma vez identificadas essas questões, 

pôde-se pensar em políticas públicas (legislativas e jurisprudenciais) que 

permitam conciliar a proteção da liberdade de locomoção com o sistema 

de competências das diversas instâncias judiciárias.
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Em setembro de 2012, a 1ª turma do STF decidiu não conhecer habeas 
corpus substitutivo de RHC, usando como fundamento, exclusivamente, a 

sobrecarga de processos. Esse entendimento foi seguido pelo STJ e por 

tribunais de 2ª instância que decidiram não conceder HC substitutivo de 

qualquer recurso.  

Essa decisão teve grande repercussão no universo jurídico, já que 

essa limitação (feita no âmbito da interpretação constitucional pelo STF) 

repetiu igual medida adotada durante a ditadura militar. Com efeito, o Ato 

Institucional no 6, de 1 de fevereiro de 1969, alterou a constituição para 

impedir a impetração de HC substitutivo de RHC: 

Art. 114 – Compete ao Supremo Tribunal Federal: (...) II – julgar, em re-

curso ordinário: a) os habeas corpus decididos, em única ou última ins-

tância, pelos Tribunais locais ou federais, quando denegatória a decisão, 

não podendo o recurso ser substituído por pedido originário.

Todavia, dados divulgados pelos próprios STJ e STF mostravam um 

número considerável de concessões de habeas corpus, criando nos advo-

gados e partes um estímulo ao ajuizamento dessas ações e indicando um 

funcionamento inadequado das instâncias inferiores. 

Com a preocupação de que fossem impostas novas restrições ao 

conhecimento das ações de habeas corpus, ignorando as razões desse 

aumento, o MJ e o IPEA decidiram financiar uma pesquisa empírica que 

pudesse apontar fatores que geram essa pressão sobre os tribunais supe-

riores e atacar as causas do excesso de habeas corpus. 

Nesse sentido, o projeto de pesquisa ora proposto se dispôs a identi-

ficar as principais teses jurídicas que são levadas aos tribunais superiores 

para que se possa pensar em políticas públicas.

Os objetivos gerais da pesquisa proposta foram a realização de análises 

sobre dados detalhados da quantidade, espécie, origem, resultado, fundamento 

da decisão e tempo de tramitação dos processos de habeas corpus no Superior 

Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entre os anos de 2006 a 2014 

(esse período considera a primeira e a segunda parte do projeto). 

Além da participação em reuniões e oficinas, as atividades desenvol-

vidas pelos bolsistas envolveram coleta, sistematização e análise de dados 

segundo desenho de pesquisa definido em projeto e consolidado no rela-

tório parcial, incluindo: 

I. coleta, sistematização e análise de dados sobre o volume, a matéria, o 

resultado e o tempo médio de tramitação das ações de habeas corpus 

distribuídas em tribunais superiores. 

II. análise longitudinal do volume de processos distribuídos por ano, com-

parado com o número total de feitos distribuídos às cortes sob análise. 
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III. recorte de habeas corpus por matéria, destacando, numericamente, 

os principais fundamentos de impetração. 

IV. volume de concessões e denegações e seus principais fundamentos, 

incluindo: 

a. habeas corpus cuja concessão se deu com base em sú-

mula (vinculante ou não) ou em entendimento jurispru-

dencial pacificado ou dominante nos tribunais superio-

res.

b. habeas corpus concedidos de ofício. 

c. habeas corpus concedidos que envolvem matéria tida 

previamente como de repercussão geral. 

d. habeas corpus decididos com fundamento na súmula no 

691 do STF. 

V. Recorte quanto ao perfil da defesa técnica do impetrante, se em nome 

próprio, por defensor constituído ou público.

2. referenciAl teórico 

A pesquisa visou à análise dos julgados do STF e STJ em habeas cor-
pus e recurso de habeas corpus.  Entre os anos de 2006 e 2014 foram 

identificados 388.882 (trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos e oitenta 

e dois), sendo razoável a utilização de amostra estatística de 6%, respeita-

da, obviamente, a proporção de cada classe de ação em cada tribunal. A 

escolha dos processos foi feita por amostra aleatória uniforme, ano a ano, 

garantindo a proporção anual, porém também garantindo aleatoriedade e 

independência na amostra.

3. metodologiA

O projeto de pesquisa tinha como enfoque a coleta e análise de dados 

de habeas corpus e recursos de habeas corpus julgados nos anos de 2006, 

2007, 2013 e 2014, para que pudéssemos acrescentar à base que já pos-

suíamos sobre o período de 2008 a 2012, atualizando-a. A partir de regras 

estatísticas probabilísticas, foi selecionada uma amostra de 6% do total 

das ações ajuizadas de maneira uniforme e aleatória, ano a ano, garantindo 

a proporção anual. De outubro a dezembro de 2014, foram então coleta-

dos e totalizados em um banco de dados MySQL os dados relacionados 
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às variáveis selecionadas tanto pelo MJ/IPEA quanto por nossa equipe de 

pesquisa, proporcionando a continuação e atualização de nosso estudo 

empírico.

A equipe, que reuniu pesquisadores de três instituições (FGV, UERJ 

e UNIRIO), foi coordenada por Thiago Bottino do Amaral (FGV) e contou 

com um assistente de pesquisa, Ivar Hartmann (FGV), pesquisadores sê-

niores, Daniel Chada, Israel Teixeira e Felipe Silva, líderes de equipe (mes-

tres e mestrandos), além de alunos de graduação, bolsistas pelo CNPq/

FAPERJ.

O treinamento dos pesquisadores e líderes de equipe, necessário à 

padronização da coleta de dados, teve 30h de duração e consistiu em I) 

aulas sobre habeas corpus, II) sobre temas recorrentes de Direito Penal, 

Processo Penal e Execução Penal, III) orientações de preenchimento das 

planilhas. Ademais, foi desenvolvido um manual, disponibilizado a todos 

os pesquisadores, contendo instruções de preenchimento das planilhas, 

assim como dúvidas frequentes, a fim de que os dados fossem coletados 

da maneira mais uniforme possível.

Uma planilha contendo as variáveis específicas foi elaborada e sub-

metida a testes e revisões. Após ser preenchida pelos bolsistas gradu-

andos, era revisada pelos líderes de pesquisa e só então enviada para o 

coordenador. Com o objetivo de tornar o preenchimento ainda mais claro, 

semanalmente ocorriam plantões presenciais com os líderes para resolu-

ção de dúvidas e preenchimento conjunto. Eventualmente, se ainda sur-

gisse dúvida quanto ao preenchimento de determinado campo, devido à 

ausência de informação necessária nos habeas corpus ou à informação 

extraordinária, estava disponível um campo com o nome Observação, em 

que o pesquisador apontava sua dúvida, que era, posteriormente, solucio-

nada pelo líder de equipe. 

4. cronogrAmA 

ATIVIDADE PERÍODO
Identificação do número total de processos e 

obtenção da amostra estatística. Elaboração das 

planilhas em Microsoft Excel para preenchimen-

to pelos alunos.

abril/2013 

Treinamento dos alunos compreendendo aulas 

expositivas, exercícios e discussões com os 

integrantes da equipe. Elaboração do manual de 

preenchimento das planilhas.

maio/2013 
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ATIVIDADE PERÍODO
Leitura dos julgados e fichamento dos anos de 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

junho/2013 e mar-

ço/2014 

Geração de gráficos; início das análises. abril/2014

Finalização das análises. Início da redação do 

relatório final do primeiro edital com artigo 

científico e redação de proposta de alteração 

legislativa.

maio/2014 e ju-

nho/2014 

Revisão final do relatório e do artigo científico. 

Publicação do relatório. Submissão do artigo 

científico para periódico. Encaminhamento de 

proposta legislativa.

julho/2014

Seleção no edital público IPEA/PNPD nº 

098/2014. Identificação do número total de 

processos e obtenção da amostra estatística dos 

anos de 2006, 2007, 2013 e 2014 para atualiza-

ção dos dados. Elaboração das planilhas em Mi-

crosoft Excel para preenchimento pelos alunos.

setembro/2014

Leitura dos julgados e fichamento (2006). outubro/2014

Leitura dos julgados e fichamento (2007). outubro/2014 e no-

vembro/2014

Leitura dos julgados e fichamento (2013). novembro/2014 e 

dezembro/2014 

Leitura dos julgados e fichamento (2014). dezembro/2014 

Geração de gráficos; início das análises dos 

dados novos.

janeiro/2015

Finalização das análises. Início da redação do 

relatório final para o IPEA.

fevereiro/2015

Revisão final do relatório para envio ao IPEA. junho/2015

5. Análise dos dAdos 

Este relatório não contém todos os dados, cruzamentos e análises 

realizados com os dados coletados. Optou-se por indicar apenas alguns 

dados de forma exemplificativa:

I. Quanto à origem: 84,4% dos habeas corpus e recursos de habeas cor-
pus impetrados no STF tiveram como autoridade coatora o STJ. Dos 

impetrados no STJ, 43,8% tiveram como autoridade coatora o TJ/SP.

II. Quanto ao órgão julgador: as decisões foram tomadas majoritaria-

mente de forma monocrática tanto no STF (68,8%) quanto no STJ 

(59,4%). 
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III. Quanto à decisão: no STF, predominaram as decisões pelo não co-

nhecimento (37,78%) e no STJ, pela concessão (27,86%).

IV. Quanto aos cinco principais crimes no STF: tráfico de drogas (14,39%), 

homicídio simples/qualificado/privilegiado (8,95%), roubo simples/

majorado (7,07%), furto simples/qualificado/privilegiado (3,69%) e 

crime de quadrilha (3,17%). 

V. Quanto aos cinco principais crimes no STJ: tráfico de drogas 

(24,68%), roubo simples/majorado (18,24%), homicídio simples/qua-

lificado/privilegiado (11,97%), furto simples/privilegiado/qualificado 

(5,63%), estupro e atentado violento ao pudor (3,94%).

VI. Quanto aos cinco principais temas no STF: deficiência na fundamen-

tação da prisão cautelar (23,80%), excesso de prazo na prisão caute-

lar (11,01%), progressão de regime (9,02%), dosimetria (5,78%), demo-

ra no julgamento (4,88%). 

VII. Quanto aos cinco principais temas no STJ: deficiência na fundamen-

tação da prisão cautelar (23,63%), progressão de regime (13,91%), ex-

cesso de prazo na prisão cautelar (10,21%), dosimetria (8,57%), regime 

inicial (7,96%).

VIII. Quanto ao impetrante: em ambos os tribunais superiores o principal im-

petrante é o advogado. No STF, em 56,2% dos casos, e no STJ, em 50,2%. 

Durante essa fase, um aspecto foi observado: o destaque do TJ/SP nas 

impetrações perante o STJ. Isso porque, embora este tenha 32 tribunais – os 

27 TJs e os 5 TRFs – sob sua competência de análise, apenas o TJ/SP é res-

ponsável por 43,8% dos HCs e RHCs. Essa participação anormal dos proces-

sos originários de São Paulo tornou necessário observar melhor a situação 

desse tribunal. Afinal, ele não possui esse percentual nem mesmo em sua po-

pulação (21,72%) ou em sua população carcerária (34,6%), as maiores do país. 

Além disso, a taxa de concessão dos HCs e RHCs provenientes desse 

estado é maior que a de todos os outros: 31,9%. Isto é, o STJ está revertendo 

cerca de um terço de mais de 40% dos casos que chegam a ele. Isso permite 

que se conclua que existem, entre o TJ/SP e o STJ, diferenças no tratamento 

de certos crimes e temas e entendimentos diversos quanto a certas questões, 

o que gera decisões divergentes quando comparados os dois tribunais.

A pesquisa quantitativa dos processos nos deu acesso aos crimes 

e temas discutidos. Restava, então, uma análise mais aprofundada das 

questões jurídicas por trás dos habeas corpus que chegavam aos tribu-

nais superiores. O que era de fato discutido? Quais eram os pedidos dos 

impetrantes e as suas causas? Para desmistificar esses elementos, inicia-

mos uma leitura analítica por inteiro dos teores de todos os processos que 

tínhamos anteriormente triado. 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-201554

Esta pesquisa qualitativa nos indicou diversos pontos de discussão. 

Entre as questões jurídicas identificadas, estão as seguintes:

1. Não imposição de regime inicial de cumprimento de pena, no 

crime de roubo, mais gravoso do que o previsto no Código 

Penal sem que haja fundamentação concreta, não bastando a 

referência à gravidade em abstrato do delito1.    

2. O aumento de pena no crime de roubo decorrente de duas 

ou mais majorantes precisa ser fundamentado com base em 

argumentos concretos, não bastando a simples referência à 

presença das majorantes2.

3. Inquéritos e ações penais em andamento não podem ser 

utilizados para aumentar a pena base3.

4. É possível a concessão de liberdade provisória para acusados 

do crime de tráfico de drogas (questão envolvendo a antiga 

redação do art. 44, da Lei 11.343/2006)4.

5. É possível o cumprimento de pena por crime de tráfico de 

drogas em regime inicial diferente do fechado (questão 

envolvendo a antiga redação do art. 44, da Lei 11.343/2006)5.

6. Poderia ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 

157, §2º, I, do Código Penal quando não comprovada pela 

acusação a potencialidade lesiva da arma empregada?

7. É cabível a prisão preventiva em crimes de furto uma vez que 

a pena máxima cominada ao crime admite a substituição por 

medida restritiva de direitos? 

8. Aplica-se o princípio da insignificância a condutas praticadas 

por agentes sobre os quais pesam suspeitas da prática de fatos 

semelhantes, que seja reincidente ou que possua maus antecedentes?

9. Existe algum valor que possa ser utilizado sobre a tipicidade 

do crime de furto?

10. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a 

compensação da atenuante da confissão espontânea com a 

agravante da reincidência?

As cinco primeiras questões jurídicas já foram pacificadas pelo STJ e/

ou STF. Assim, por que ainda chegam habeas corpus e recursos em habeas 

1 Vide súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

2 Vide súmula 443 do STJ.

3 Vide súmula 444 do STJ.

4 Vide decisão do plenário do STF, no HC 104.339, declarando a inconstitucionali-
dade da vedação constante no art. 44.

5 Vide decisão do plenário do STF, no HC 111.840, declarando a inconstitucionalida-
de da imposição constante no art. 44.
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corpus discutindo-as nos mencionados tribunais superiores? Não é possí-

vel afirmar o culpado, mas pelos dados apresentados na parte quantitativa 

da pesquisa é possível indicar os Tribunais de Justiça, que não estariam 

respeitando as súmulas e entendimentos pacificados das instâncias supe-

riores, mesmo sabendo que depois suas decisões seriam revertidas.

As quatro questões seguintes ainda não foram pacificadas e apresentam 

decisões divergentes nas mais altas cortes do país. Esse fato nos mostra a 

necessidade da mobilização do STF e do STJ de modo a darem uma resposta 

definitiva aos questionamentos em discussão. Enquanto nenhuma súmula ou 

enunciado for elaborado ou nenhum entendimento for pacificado, um núme-

ro expressivo de processos continuará a ocupar o tempo dos ministros.

A última questão jurídica elencada, no entanto, já foi pacificada no 

STJ6, mas ainda não foi no STF, que vem tendendo a decidir de forma 

contrária ao primeiro7. Se os ministros do STJ sabem que o entendimento 

por eles pacificado poderá facilmente ser modificado na mais alta corte 

do país, por que o mantêm? O problema pode ser estendido aos casos em 

que o STF já pacificou algum entendimento, mas o STJ ainda não o fez ou 

se posiciona em contrário. Um claro exemplo é o limite máximo para a apli-

cação do princípio da insignificância na corte constitucional, que é de vinte 

mil, enquanto que na instância inferior é de somente dez mil. Essa resistên-

cia dos ministros do STJ só avoluma o número de processos a ser julgado.

6. conclusão  

O fato de que algumas das principais questões levadas a julgamento 

perante os tribunais superiores tenham sido pacificadas durante o período 

pesquisado indica que o STJ e o STF têm sido parcialmente capazes de 

lidar organicamente com o crescimento do número de casos, identifican-

do as questões recorrentes e sumulando seu entendimento (ainda que os 

tribunais de 2ª instância resistam em seguir a jurisprudência). No entanto, 

parte significativa dessas questões ainda precisa ser enfrentada de modo 

a sinalizar, com clareza, para as instâncias inferiores, o entendimento a ser 

seguido.

Por todo o exposto, as propostas para reflexão e debate que se pre-

tende colocar são as seguintes:

6  A terceira seção do STJ, em 2012, no ERESP 1154752, entendeu que é possível a com-
pensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 

7  Há decisões a favor da compensação (HC 101.909) e contra ela (HC 112.774), 
preponderando a segunda orientação.
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I. Criação de um mecanismo de acompanhamento das 

ações de habeas corpus nos tribunais superiores para 

identificar, com agilidade, as questões jurídicas que 

multiplicam as impetrações. 

II. Com esse dado, submeter os principais temas à análise 

do Plenário do STF e à 3ª seção do STJ visando à 

pacificação do entendimento, inclusive por meio da 

edição de súmulas.

III. Em caso de manutenção de altas taxas de impetração 

pelos mesmos fundamentos, edição de súmulas 

vinculantes pelo STF. Registre-se, contudo, que este 

último recurso deve ser reservado às questões em que as 

decisões sejam pró-réu.

7. repercussões  

A pesquisa teve o objetivo de recolher dados acerca dos tribunais su-

periores do país e, a partir do que foi triado, analisar as principais questões 

existentes e abrir caminho a eventuais soluções. Os resultados alcançados 

foram amplamente difundidos e geram reflexões entre juristas renomados. 

Além de apresentações nas defensorias de São Paulo e do Distrito Federal, 

e nos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro, o projeto foi 

apresentado no STJ, no Conselho Federal da OAB, no IBCCRIM e na Con-

ferência Nacional dos Advogados. 

Foram publicados quatro artigos acadêmicos ao longo dos anos de 

2013, 2014 e 2015, em revistas importantes na área do Direito Penal.
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inovAção x resistênciA institucionAl: um estudo 
de cAso sobre A implementAção do cnj

Ana Paula de Morais Francisco Nunes

Orientador: Leandro Molhano Ribeiro

resumo

O objetivo do trabalho é analisar a institucionalização e legitimação 

do CNJ. Diante da forte resistência contrária à instituição de um órgão de 

controle do poder judiciário por parte da magistratura brasileira, o poder 

executivo na elaboração e implementação da Emenda Constitucional que 

instituiu o CNJ, apelou: 1) ora para argumentos moralizantes sobre a ne-

cessidade de um órgão capaz de fiscalizar e corrigir desvios de conduta de 

juízes, 2) ora para argumentos técnicos sobre a importância de se imprimir 

maior celeridade na justiça brasileira. Foi nesse contexto que os primeiros 

conselheiros tiveram que agir para institucionalizar e legitimar externa-

mente (diante da opinião pública e dos poderes legislativo e executivo) 

e internamente (membros do poder judiciário) o CNJ. A hipótese deste 

trabalho é que as estratégias adotadas pelos conselheiros tiveram como 

consequência a formação de uma agenda de atuação e atribuições para 

o CNJ que, gradativamente, se tornou mais técnica, voltada primordial-

mente para questões administrativas e de gestão da justiça. Tendo essa 

perspectiva em mente, este trabalho problematiza, a partir de um referen-

cial teórico do institucionalismo histórico, o quanto o CNJ significou em 

termos de inovação institucional e como tem transformado o constitucio-

nalismo brasileiro.
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AtividAdes desenvolvidAs em 2013-2014 – AnA pAulA 
nunes

1. Leitura das entrevistas dos conselheiros da primeira gestão 

do Conselho Nacional de Justiça, do projeto “Inovação 

x resistência institucional: um estudo de caso sobre a 

implementação do CNJ”.

2. Leitura da bibliografia relacionada ao tema.

3. Transcrição das entrevistas dos conselheiros:

Ruth Carvalho

Mairan Maia

Gilson Dipp

4. Elaboração do roteiro para as entrevistas dos conselheiros:

Germana Moraes 

Mairan Maia

5. Destaque dos principais pontos das entrevistas dos 

conselheiros do CNJ: 

A. Organização dos argumentos em tipologias 

B. Identificação das falas convergentes 

C. Identificação das falas divergentes

6. Auxílio na elaboração da base de dados sobre as resoluções 

do CNJ.

AtividAdes desenvolvidAs em 2013-2014 – bárbArA 
spHor (A AlunA trAbAlHou nos três primeiros meses de 
execução do projeto)

1. Elaboração do projeto.

2. Leitura da bibliografia relacionada ao tema.

resultAdos AlcAnçAdos pelo projeto 

Elaboração do artigo – relatório final.
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resistênciA e inovAção institucionAl: o cAso brAsileiro 
do conselHo nAcionAl de justiçA sob A perspectivA 
dos conselHeiros dA primeirA gestão

Christiane Jalles de Paula (UFJF)

Leandro Molhano Ribeiro (FGV/Direito-Rio)

Ana Paula de Morais Francisco Nunes (FGV/Direito-Rio)

1. introdução

Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, logo após ser empossado pre-

sidente da República, declarou que era preciso abrir a “caixa-preta” do 

Judiciário brasileiro, e para isso defendeu o controle externo do Judiciá-

rio (Folha de S. Paulo, 23 de abril de 2003). Na mesma ocasião, afirmou 

que seu governo se empenharia em concluir a reforma do Judiciário que 

estava parada no Senado. Em 31 de dezembro de 2004, a Emenda Consti-

tucional nº 45, que tratava da reforma do Judiciário, seria aprovada pelos 

senadores e introduziria várias inovações na estrutura do poder judiciário 

brasileiro. Uma das mais importantes seria a criação do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) – com atribuições para conceber o planejamento estraté-

gico e para propor políticas judiciárias, com vistas à modernização do po-

der judiciário, à ampliação do acesso à Justiça e à melhoria da prestação 

jurisdicional, aumentando sua eficiência e eficácia. Sediado em Brasília e 

com atuação em todo território brasileiro, o CNJ seria instalado em 14 de 

junho de 20051.

Além das funções típicas de um tribunal administrativo2, o CNJ tam-

bém desempenha função normativa por meio do poder constitucional de 

1  PAULA, C. & MOLHANO, L . Conselho Nacional de Justiça (CNJ). In: ABREU, A. A. et 
al (Orgs.). Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós-1930, 2010. Disponível em: <http://
www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca/BuscaConsultar.aspx>. Acesso em: 16 set. 2013.

2  O CNJ foi definido como órgão do poder judiciário, e lhe foram atribuídas as 
seguintes funções: 1) zelar pela autonomia do poder judiciário e pelo cumprimento 
do Estatuto da Magistratura, podendo, para isso, expedir atos regulamentares ou 
recomendações; 2) zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal, o qual 
determina a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência por parte da administração pública direta e indireta dos 
poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios; 3) apreciar a legalidade 
dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do poder judiciário; 4) 
desconstituir ou rever atos do poder judiciário ou fixar prazo para que sejam ado-
tadas providências para o exato cumprimento da lei; 5) receber reclamações contra 
membros ou órgãos do poder judiciário, incluindo seus serviços auxiliares, serventias 
e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro em atuação por delegação 

http://www.fgv.br/cpdoc/busca/busca/buscaconsultar.aspx
http://www.fgv.br/cpdoc/busca/busca/buscaconsultar.aspx
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expedir atos regulamentares, que têm versado sobre o orçamento e os 

gastos do poder judiciário, sobre a organização, sobre a política de recur-

sos humanos, sobre planejamento e controle, sobre comunicação e tecno-

logia, sobre projetos e sistemas de cadastro do Judiciário e também sobre 

sua própria organização3.

Observa-se, portanto, que as amplas atribuições do CNJ possibilitam 

ações voltadas tanto para a implantação de diretrizes técnicas como para 

questões administrativas e de gestão, como ações de correição e punição 

de juízes. De fato, uma das funções que o CNJ desempenha é zelar pelo 

controle da atuação administrativa e financeira do poder judiciário e pelo 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, assim como apreciar a 

legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do 

poder judiciário. Essas funções são exercidas, principalmente, pelo plená-

rio do CNJ, quando do julgamento dos procedimentos a ele submetidos, 

a exemplo dos Procedimentos de Controle Administrativo – PCA –, Pro-

cessos Administrativos Disciplinares – PAD – e Sindicâncias e Revisões 

Disciplinares4. 

Chama atenção que a Emenda Constitucional nº 45 tenha proposto o 

CNJ como um órgão de gestão, de prestação de contas e não um órgão 

que visasse interferir na independência do juiz. Esse resultado final, expos-

to na Emenda Constitucional n° 45, nos parece que pode ser explicado em 

função do legado que começou a ser construído na Assembleia Nacional 

Constituinte (1987-1988), quando foi proposta pela primeira vez a criação 

de um órgão de controle do Judiciário. Daí em diante, a ideia de um con-

trole do Judiciário tornou-se um espectro na cena pública brasileira até 

que, em 2004, se concretizou. O longo debate que levou à realidade do 

CNJ fez surgir atores, perspectivas e problemas que, em nosso entendi-

mento e como pretendemos indicar neste texto, continuaram a moldar a 

trajetória do CNJ.

Nosso objetivo aqui é analisar a institucionalização e legitimação do 

CNJ. Ou seja, procuramos descrever as dificuldades enfrentadas pelo CNJ, 

num primeiro momento, para a implementação e legitimação das suas atri-

buições e competências, a partir dos obstáculos enfrentados pelos con-

selheiros da primeira gestão para o reconhecimento do órgão como um 

do poder público ou oficializado; 6) avocar processos disciplinares e determinar a 
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos pro-
porcionais ao tempo de serviço e aplicar outras administrativas, assegurada ampla 
defesa; 7) representar ao Ministério Público em caso de crime contra a administra-
ção pública ou de abuso de autoridade; 8) rever processos disciplinares de juízes e 
membros de tribunais julgados há menos de um ano; 9) elaborar relatórios estatísti-
cos sobre a situação do poder judiciário e sobre as atividades do CNJ. Idem ibidem.

3  Idem; ibidem.

4  Idem; ibidem.
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órgão de controle interno ao poder judiciário, o que não colocaria em risco 

a tão cara independência jurídica. Isso porque o CNJ foi instituído diante 

de uma forte resistência contrária à instituição de um órgão de controle 

do poder judiciário por parte da magistratura brasileira. De fato, o poder 

executivo na elaboração e implementação da Emenda Constitucional que 

instituiu o CNJ, apelou: 1) ora para argumentos moralizantes sobre a ne-

cessidade de um órgão capaz de fiscalizar e corrigir desvios de conduta de 

juízes, 2) ora para argumentos técnicos sobre a importância de se imprimir 

maior celeridade na justiça brasileira. Foi nesse contexto que os primeiros 

conselheiros tiveram que agir para institucionalizar e legitimar externa-

mente (diante da opinião pública e dos poderes legislativo e executivo) 

e internamente (membros do poder judiciário) o CNJ. A hipótese deste 

trabalho é que as estratégias adotadas pelos conselheiros tiveram como 

consequência a formação de uma agenda de atuação e atribuições para 

o CNJ que, gradativamente, se tornou mais técnica, voltada primordial-

mente para questões administrativas e de gestão da justiça. Tendo essa 

perspectiva em mente, o trabalho problematiza, a partir de um referencial 

teórico do institucionalismo histórico, o quanto o CNJ significou em ter-

mos de inovação institucional e como tem transformado o constituciona-

lismo brasileiro.

A importância do tema aponta para a necessidade de se investigar os 

motivos da dificuldade da implementação do órgão. Exemplificando os di-

lemas a serem enfrentados pelos primeiros conselheiros, há a narrativa do 

seu primeiro presidente, Nelson Jobim, das dificuldades do Conselho em 

se instituir como uma espécie de corregedoria, porque havia uma resistên-

cia por parte dos juízes a serem submetidos às decisões do novo órgão a 

essa concepção. Segundo Jobim, tal formulação sofreu forte rejeição da 

magistratura, inclusive de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal 

que eram de origem da magistratura. Concomitantemente, o ex-conselhei-

ro Joaquim Falcão afirma, na sua entrevista, que a tarefa prioritária da pri-

meira gestão do CNJ era legitimá-lo diante da sociedade, do Congresso e 

dos juízes, porque, segundo ele,  “quem controla a atuação nossa é o grau 

de legitimação que a gente tem”. Nesse sentido, afirma que “O CNJ, essa 

tarefa era difícil porque era uma legitimação entre interesses conflitantes, 

porque, ao mesmo tempo, nós tínhamos que atender a opinião pública e a 

mídia, que queria sangue contra os juízes, mas ao mesmo tempo a gente 

tinha que se legitimar diante dos juízes. O MP e OAB, que brigam, os três 

brigam todo dia, que é juízes, advogados, MP, e cada um com demandas 

específicas, e nós temos que nos legitimar diante deles. [...] Do ponto de 

vista político institucional, quem controla a gente é o grau de legitimidade 

que a gente consegue diante desses interesses conflitantes”.

O texto estará dividido da seguinte forma: em primeiro lugar, realiza-

mos uma breve descrição histórica dos debates sobre controle do Judiciá-
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rio brasileiro. Tendo como marcos a Assembleia Constituinte de 1987-1988 

e a criação do CNJ, o enfoque será a disputa retórica entre os argumentos 

moralizantes/técnicos que forneceu sentido às ações da primeira gestão 

do CNJ. O passo seguinte é entende à luz das contribuições teóricas do 

institucionalismo histórico, como ocorreram a institucionalização e a le-

gitimação do CNJ. Para isso, serão consideradas as ações e estratégias 

empreendidas pelo primeiro presidente e primeiro corregedor do órgão, 

respectivamente, Nelson Jobim e Antônio de Pádua Ribeiro, buscando nas 

histórias vividas por eles os subsídios de suas propostas/ações/estraté-

gias no CNJ. A narrativa desses atores é complementada pelas falas dos 

demais conselheiros da primeira gestão de entrevistados – ver quadro em 

anexo. Por fim, buscaremos, ainda parcialmente, articular esses legados e 

assim indicar pistas para compreendermos o papel do CNJ em termos de 

inovação institucional do Judiciário e de transformação do constituciona-

lismo brasileiro. 

2. cnj: A longA construção de umA instituição

A institucionalização do CNJ ocorreu em um contexto de fortes críti-

cas à morosidade, ao hermetismo e às dificuldades de acesso à Justiça que 

se tornaram frequentes a partir da democratização do Brasil5. Somem-se a 

isso, o fato de denúncias de corrupção no poder judiciário6 e a questão da 

“caixa-preta”, já citada. Nesse contexto, a formulação do CNJ como uma 

solução institucional para enfrentar a agenda de problemas administrati-

vos e comportamentais existentes no poder judiciário brasileiro não se deu 

de forma pacífica e sem controvérsias, principalmente no que diz respeito 

à necessidade de esse órgão exercer, também, um controle externo do 

poder judiciário. A ideia de um controle gerou discursos favoráveis e con-

trários à instituição do CNJ por diversos atores políticos e sociais (como as 

associações de representação dos diversos segmentos da magistratura) e, 

por isso, a institucionalização e a legitimação do CNJ devem ser entendi-

das dentro de um contexto mais amplo de formação de coalizões de ato-

res que se posicionaram a respeito do papel que deveriam exercer dentro 

da estrutura do poder judiciário.

A democratização nos anos 1980 e as atividades da Assembleia Na-

cional Constituinte (ANC) recolocaram na agenda o tema do controle da 

5  WERNECK Vianna, L. Direito, democracia e república. In: A modernização sem 
o moderno: análise de conjuntura na era Lula. Fundação Astrojildo Pereira, Contra-
ponto: Brasília, DF, 2011.

6  Sadek, M. T., Judiciário: mudanças e reformas. In: Estudos Avançados, v. 18, n. 51, 
São Paulo, maio-agosto 2004. 
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atividade judiciária e a possibilidade de criação de um conselho de justiça7. 

Durante a ANC, o tema do controle do Judiciário voltou à pauta. Os deba-

tes sobre o poder judiciário tiveram lugar na Subcomissão do poder judi-

ciário e do Ministério Público, da Comissão da Organização dos Poderes e 

de Sistema de Governo8. Na subcomissão, as iniciativas propunham refor-

mas na administração da Justiça e processual. A Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), contudo, ao lado do endosso dessas propostas, apontou 

a necessidade de um controle externo da atividade judicial. A iniciativa 

acabou acolhida e integrou o relatório final feito pela subcomissão e en-

viado à Comissão de Sistematização9. 

Em agosto de 1987, na apresentação do projeto de Constituição o 

relator Bernardo Cabral incluiu no substitutivo o Conselho Nacional de 

Justiça para “exercer o controle externo do poder judiciário”, deixando a 

sua composição para ser definida por lei complementar. No mês seguinte, 

Cabral, por ocasião da apresentação do segundo substitutivo, dava ou-

tra redação aos artigos que tratavam do Conselho Nacional de Justiça, 

definido agora como “controle externo da atividade administrativa e do 

desempenho dos deveres funcionais do poder judiciário e do Ministério 

Público”, e indicando sua composição: membros indicados pelo Congres-

so Nacional, pelo poder judiciário, pelo Ministério Público e pelo Conselho 

Federal da OAB, mantendo para lei complementar a definição da sua or-

ganização e funcionamento. A partir de então os magistrados passaram a 

manifestar-se de maneira articulada contra a proposta. 

No dia 23 de setembro de 1987, os magistrados realizaram um ato 

contrário à criação do Conselho Nacional de Justiça, que ficou conhecido 

como “Dia do Protesto”. O ato consistiu no registro de protesto em atas 

de julgamento, as quais foram enviadas ao presidente da ANC, Ulysses 

Guimarães. No dia 26, em uma reunião realizada em Brasília, 22 dos 24 pre-

sidentes de tribunais de justiça de todo o país reclamaram que a proposta 

apresentada na Constituinte ameaçava a autonomia do poder judiciário. 

7  COUTO, C. “A longa Constituinte: reforma do Estado e fluidez institucional no 
Brasil”. In: Dados, 41 (1): 51-86, 1998.

8  Integraram a subcomissão os seguintes deputados federais e senadores: José 
Costa (presidente), Jairo Carneiro (primeiro-vice-presidente), Plínio Martins (segun-
do-vice-presidente), Plínio Arruda Sampaio (relator), Leite Chaves, Leopoldo Pe-
res, Carlos Vinagre, Francisco Amaral, Michel Temer, Sílvio Abreu, Moysés Pimentel, 
Nilson Sguarezi, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Paes Landim, José Lourenço, Vinicius 
Cansanção e Maurício Corrêa. Ressalte-se que a grande maioria tinha laços com o 
campo jurídico brasileiro.

9 As informações desta seção foram baseadas em PAULA, C. & MOLHANO, L. Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). In: ABREU, A. A. et al (Orgs.). Dicionário históri-
co-biográfico brasileiro pós-1930, 2010. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/
busca/Busca/BuscaConsultar.aspx>. Acesso em: 16 set. 2013.

http://www.fgv.br/cpdoc/busca/busca/buscaconsultar.aspx
http://www.fgv.br/cpdoc/busca/busca/buscaconsultar.aspx
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No dia 4 de novembro de 1987, o segundo substitutivo do relator 

Bernardo Cabral foi votado na Comissão de Sistematização da ANC.  

A proposta de controle externo causou divergências entre os integran-

tes da Comissão de Sistematização. O próprio relator, Bernardo Cabral, 

se manifestou contrário ao dispositivo tal como apresentado e defendeu 

uma emenda do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Adolfo Oliveira, do 

Partido Liberal (PL), que propunha a supressão do dispositivo que atribuía 

ao Conselho Nacional de Justiça o exercício do controle externo do poder 

judiciário e do Ministério Público. A proposta foi aprovada por 46 votos na 

Comissão de Sistematização, um a menos do que o quórum absoluto, e foi, 

por isso, declarada prejudicada. 

Posições contrárias à emenda votada foram, na ocasião, manifestadas 

por representantes de entidades da magistratura. O presidente da Asso-

ciação dos Magistrados Paulistas, Odyr Porto, que liderara uma comitiva 

para acompanhar a votação do capítulo sobre o poder judiciário na ANC, 

criticou a medida como sendo a eliminação da autonomia do Judiciário e 

neutralização da justiça. Segundo Porto, a medida “vai deixar o Judiciário 

à mercê de influências estranhas ao interesse da Justiça, impedindo que 

os juízes continuem julgando com imparcialidade, com dignidade e com 

soberania”. No mesmo sentido se manifestou o presidente da Associação 

Nacional dos Juízes Federais, o juiz João Gomes Martins Filho, ao afirmar 

que a medida seria uma espécie de fiscalização da consciência do juiz. Já 

o presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, Pedro 

Aurélio Rosas de Faria, embora contrário ao projeto, propôs o controle 

interno do poder judiciário. 

No dia 5 de novembro, José Maria Eymael, deputado federal de São 

Paulo, do Partido Democrata Cristão (PDC), apresentou uma emenda que 

retirava do texto a expressão “externo” em relação ao controle exercido 

pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa proposta foi negociada entre os 

constituintes e aprovada pela Comissão de Sistematização. O texto apro-

vado pela Comissão de Sistematização e incluído no Projeto de Consti-

tuição (A) para ser votado no plenário da ANC definia, no art. 151, que “o 

Conselho Nacional de Justiça é o órgão de controle da atividade adminis-

trativa e do desempenho dos deveres funcionais do poder judiciário e do 

Ministério Público”, deixando para a lei complementar a organização e o 

funcionamento do mesmo.

Em abril de 1988, os artigos referentes ao poder judiciário do Projeto 

de Constituição (A) passaram a ser discutidos pelo plenário da ANC. Três 

propostas foram à votação. A primeira foi uma emenda elaborada pelo 

Centrão que suprimiu o CNJ do texto constitucional e que tinha preferên-

cia para ser votada por ter conseguido mais de 280 assinaturas. A segunda 

foi um destaque de autoria dos deputados Fábio Raunheitti, do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), e Felipe Mendes, do Partido Democrático So-
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cial (PDS), que repunha o conselho, de acordo a proposição aprovada na 

Comissão de Sistematização. E, finalmente, a terceira foi uma emenda do 

deputado Plínio de Arruda Sampaio, do Partido dos Trabalhadores (PT), 

propondo um sistema de controle baseado no comparecimento semes-

tral do presidente do Judiciário, federal ou estadual, ao Legislativo para 

apresentar um relatório de desempenho dos tribunais. Nessa ocasião, o 

presidente da OAB, Márcio Thomaz Bastos, criticou o texto apresentado 

pelo Centrão, tachando-o de conservador, enquanto todos os presidentes 

de Tribunais de Justiça dos Estados se manifestaram contrariamente à 

proposta de instituição de um Conselho Nacional de Justiça. 

No dia 7 de abril, o destaque favorável à criação do Conselho Nacio-

nal de Justiça foi rejeitado pelo plenário da ANC, com 245 votos contra 

201 e duas abstenções. Durante a votação, o destaque foi defendido pelos 

deputados Nelson Jobim (PMDB-RS), que afirmou ser o conselho a contra-

partida necessária à autonomia concedida ao poder judiciário pelo consti-

tuinte, e pelo deputado Egydio Ferreira Lima (PMDB-PE), que afirmou que 

a fiscalização seria importante para que o Judiciário não ficasse exposto a 

censuras públicas da imprensa e tribunas parlamentares. Manifestaram-se 

contra o conselho o deputado Tito Costa, que afirmou que a fiscalização 

era inadmissível, e o senador Mansueto de Lavor (PMDB-PE), que alegou 

que o bom desempenho do Judiciário seria assegurado com liberdade, 

autonomia e independência financeira. As lideranças do PMDB, PSB, PC 

do B, PDT, PT e PCB orientaram suas bancadas a votarem favoravelmente, 

enquanto as lideranças do PFL, PTB e PL deram orientação contrária. O 

PDS deixou a questão em aberto. Logo depois, a proposta do deputado 

Sampaio também foi rejeitada, com 239 votos contra 170 e 11 abstenções. 

Sendo assim, a Constituição promulgada em outubro de 1988 não dispôs 

de nenhum órgão de controle do poder judiciário, nem na figura de um 

conselho nacional de justiça, nem no formato de um conselho da magis-

tratura, tal como havia na Constituição anterior.

Em março de 1992, o deputado Hélio Bicudo (PT) apresentou na Câ-

mara dos Deputados a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº. 96, 

dando início ao debate sobre a reforma do Judiciário, sem qualquer men-

ção à criação de um conselho nacional de justiça ou ao controle da ativi-

dade judicial. A PEC 96 foi aprovada por unanimidade pela Comissão de 

Constituição e Justiça em agosto e encaminhada para se transformar em 

Emenda Revisional em dezembro. No ano seguinte, a proposta foi preju-

dicada devido ao encerramento dos trabalhos de revisão constitucional, 

o que levou o deputado Hélio Bicudo a solicitar o retorno da proposta à 

Câmara dos Deputados. Sua solicitação foi deferida em 14 de dezembro de 

1994. Como Bicudo não foi reeleito, em fevereiro de 1995, no início da nova 

legislatura, a proposta foi arquivada. 
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A proposta de criação de um órgão de controle do Judiciário voltou 

à cena pública-política neste último ano, quando a presidência da Câmara 

dos Deputados constituiu uma comissão especial para tratar da PEC/96 

e a comissão deferiu uma solicitação feita pelo deputado José Genoíno 

(PT) de apensar à PEC 96 a PEC 112 de sua autoria, propondo a criação 

de um órgão de controle externo para o poder judiciário integrado pelo 

Conselho Federal de Justiça, pelos Conselhos Estaduais de Justiça e pelo 

Conselho Distrital de Justiça. Em outubro, a comissão abriu o prazo para 

apresentação de emendas à PEC. Na ocasião, foram apresentadas quatro 

emendas, entre as quais a emenda n°. 4 de autoria do deputado Aloysio 

Nunes Ferreira, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), pro-

pondo a criação do Sistema de Controle do Judiciário10. Os trabalhos da 

comissão duraram até agosto de 1996, quando o relator Jairo Carneiro, do 

Partido da Frente Liberal (PFL), apresentou um substitutivo resultante das 

duas PECs que chegou ao término da legislatura sem que fosse votado. 

Assim, em janeiro de 1999, a comissão foi dissolvida e a PEC 96 foi mais 

uma vez arquivada.

Com o início da nova legislatura em fevereiro de 1999, a proposta 

de reforma do Judiciário foi novamente reaberta, e em março, uma nova 

comissão especial foi constituída, tendo como relator o deputado Aloy-

sio Nunes Ferreira. O deputado Marcelo Déda (PT) foi designado relator 

da matéria referente ao controle e fiscalização do poder judiciário. Nessa 

ocasião, foram apresentadas 45 emendas à Proposta, sendo 14 destinadas 

ao controle externo do poder judiciário. Durante o seu funcionamento, a 

comissão realizou audiências públicas e ouviu opiniões de especialistas e 

autoridades a respeito do controle externo do Judiciário. Em seu parecer, 

Marcelo Déda sugeriu a criação de um sistema nacional de planejamento 

e avaliação do poder judiciário, formado por um conselho nacional e con-

10  De acordo com a proposição de Ferreira, juntamente ao STF seria criado o Con-
selho Nacional da Magistratura, formado por 17 membros, sendo quatro ministros 
do STF; um ministro do STJ; um ministro do TSE; um ministro togado do TST; um 
ministro do Superior Tribunal Militar (STM); cinco desembargadores dos TJ esta-
duais, indicados pelos tribunais e escolhidos pelo STF; um juiz de um dos Tribunais 
Regionais Federais, indicados pelos tribunais e escolhidos pelo TSE; um juiz de um 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, indicados pelo tribunal e escolhido pelo TST; e 
um advogado indicado em lista tríplice pelo Conselho Federal da OAB e escolhido 
pelo STF. A finalidade do Conselho era zelar pela independência do poder judici-
ário ; e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura e dispunha de medidas de 
natureza disciplinar e correicional, tais como fiscalizar o andamento dos serviços 
judiciário, supervisionar a administração dos serviços judiciários; propor iniciativa 
legislativa nos projetos de lei sobre matéria processual e organizacional do poder 
judiciário; zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal; conhecer das 
reclamações contra membros dos órgãos do Judiciário; representar o MP nos casos 
de ação judicial de perda de cargo, crime contra a administração da justiça ou abuso 
da autoridade; e instaurar procedimentos disciplinares, rever atos de vitaliciamento, 
formalizar atos de exoneração, aposentadoria e disponibilidade.
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selhos estaduais de justiça11. A partir do trabalho desenvolvido pelo depu-

tado Marcelo Déda, foi elaborado pelo deputado Aloysio Nunes Ferreira 

um relatório final, e a proposta apresentada em junho de 1999 manteve o 

CNJ como órgão do poder judiciário, incluído no art. 92 da Constituição 

Federal. É importante destacar, contudo, que a proposta final modificou a 

composição do conselho, dispondo que o órgão seria dirigido pelo presi-

dente do STF e formado por mais dois de seus ministros, dois ministros do 

STJ, um desembargador de TJ estadual e três juristas, todos com mandato 

de dois anos, admitida uma recondução. Além disso, o projeto determinou 

que o CNJ escolhesse, em votação secreta, um ministro-corregedor, es-

colhido entre os ministros do STJ para exercer as atribuições do Estatuto 

da Magistratura. Em agosto de 1999, a relatoria da PEC 96 foi redistribu-

ída à deputada Zulaiê Cobra (PSDB), pois o antigo relator fora nomeado 

ministro de Estado. Em outubro, o parecer da deputada foi aprovado por 

unanimidade na comissão especial. Nessa última proposta, o CNJ foi man-

tido como órgão do poder judiciário, contudo a composição do órgão foi 

alterada para um ministro do STF, um ministro do STJ, um ministro do TST, 

um desembargador de TJ, um juiz federal, um juiz estadual e um juiz do 

TRF — indicados pelo STJ —, um juiz do trabalho — indicado pelo TST —, 

dois membros do MP, sendo um federal e outro estadual e indicados pelo 

procurador-geral da República, dois advogados indicados pelo Conselho 

Federal da OAB, de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados, 

respectivamente, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O 

projeto final manteve a figura e atribuições do ministro-corregedor, fun-

11  Este seria incluído no art. 92 da Constituição Federal como órgão do poder judi-
ciário e deveria ser integrado por 21 membros, entre cidadãos brasileiros com mais 
de 35 anos de idade, sendo: a) 11 eleitos pelo Congresso Nacional, pelo voto de três 
quintos de seus membros, entre brasileiros com mais de 35 anos e de notável saber 
jurídico e ilibada reputação moral, sendo seis representantes do meio científico e 
acadêmico; b) quatro eleitos entre os magistrados togados vitalícios, sendo um dos 
Tribunais Superiores, um dos Tribunais Regionais, um dos Tribunais de Justiça e um 
dos juízes do primeiro grau; c) três eleitos entre os membros do Ministério Público 
Federal, Estadual e do Distrito Federal e dos Territórios, com mais de quinze anos 
de carreira; e d) três eleitos entre os advogados com mais de quinze anos de efetiva 
atividade profissional. Caberia ao CNJ o planejamento e avaliação administrativa 
do poder judiciário, a avaliação prévia da proposta orçamentária dos tribunais, de 
criação de cargos e órgãos administrativos, e dos planos e programas de investi-
mento dos órgãos do poder judiciário, a condução administrativa de processos dis-
ciplinares dos membros dos tribunais, o julgamento dos processos administrativos 
disciplinares contra os juízes de primeiro grau de jurisdição, servidores dos tribunais 
e funcionários das serventias e dos serviços notariais e de registro, a avocação de 
processos disciplinares, elaboração anual de relatórios, que integrasse a mensagem 
do presidente do STF ao Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa, a 
proposição de projetos legislativos que dispusessem sobre estrutura, organização e 
funcionamento administrativo do poder judiciário, organização judiciária da União e 
direito material e processual, e, finalmente, a iniciativa exclusiva de lei para elaborar 
o projeto do Estatuto da Magistratura e do Estatuto dos Servidores Judiciários, me-
diante prévia consulta a todos os tribunais, associações de magistrados e de servi-
dores judiciários de âmbito nacional.
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ção a ser exercida pelo ministro do STJ. As competências do CNJ também 

sofreram algumas modificações e foram definidas como: 1) zelar pela au-

tonomia do poder judiciário e cumprimento do Estatuto da Magistratura; 

2) zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal; 3) receber e 

conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do poder judiciário; 

4) representar ao MP no caso de crime contra a administração pública 

ou abuso de autoridade; 5) rever os processos disciplinares de juízes e 

membros de tribunais julgados há menos de um ano; 6) elaborar semes-

tralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças proteladas nos 

diferentes órgãos do poder judiciário; 7) elaborar relatório anual propondo 

providências necessárias sobre a situação do poder judiciário e atividades 

do conselho. 

No dia 19 de janeiro de 2000, o texto principal proposto pela comis-

são especial foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados por 456 

votos a favor, 21 contra e uma abstenção, com exceção dos destaques. 

Em abril, a votação em primeiro turno foi concluída e, no dia 31 de maio, a 

PEC 96; o texto principal foi aprovado em segundo turno na Câmara dos 

Deputados com 380 votos a favor, 21 votos contrários e três abstenções. 

No dia 7 de junho, a votação dos destaques da PEC 96 foi concluída e, no 

dia 30 desse mesmo mês, a proposta foi enviada para o Senado, transfor-

mando-se na PEC nº 29. 

Em outubro, o Senado começou a discutir o projeto de reforma do 

Judiciário. Os debates tiveram início na Comissão de Constituição e Jus-

tiça (CCJ), tendo sido designado como relator Bernardo Cabral. Nesse 

momento, as divergências passaram a ser, predominantemente, sobre a 

composição do CNJ. Em março de 2001, a Associação dos Magistrados do 

Brasil (AMB), que inicialmente era contra a participação de representantes 

do Ministério Público e da OAB no CNJ, passou a admitir a participação de 

representantes dessas entidades. A resistência da AMB baseava-se no fato 

de que os magistrados seriam julgados, em caso de denúncias ao CNJ, por 

advogados e procuradores. Segundo noticiado na época, a AMB observou 

uma diminuição de posições contrárias dos próprios magistrados à parti-

cipação de membros do MP e da OAB no conselho.

Em junho de 2002, Bernardo Cabral apresentou à CCJ seu parecer 

sobre a proposta. Nele, alterava o número membros para 11, número que 

seria formado por um ministro do STF, um ministro do STJ, um ministro do 

TST, um desembargador e um juiz estadual, indicados pelo STF, um juiz do 

Tribunal Regional Federal, indicado pelo STJ, um juiz federal indicado pe-

los Tribunais Regionais Federais, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho 

e um juiz do trabalho, indicados pelo TST, e dois advogados indicados pelo 

Conselho Federal da OAB. Ainda de acordo com o parecer, o caráter ex-

terno do controle a ser exercido sobre o Judiciário seria derivado da com-

posição proposta para o CNJ, a qual destinava assento para integrantes 
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não apenas da magistratura, mas também a membros do MP, advocacia e 

cidadãos, a serem indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. 

No entanto, o parecer apresentou críticas à indicação de juízes estaduais 

por parte do STF e à indicação de membros do MP por parte do procu-

rador-geral da República. Além disso, sustentou haver a possibilidade de 

questionamento quanto à constitucionalidade do controle externo do po-

der judiciário, chamando atenção para os casos concretos de declaração 

de inconstitucionalidade de propostas de órgãos de controle externo do 

Judiciário nos estados da Paraíba, Pará, Bahia e Mato Grosso. Entre 19 de 

junho e 27 de julho, a matéria foi discutida em primeiro turno no plenário 

do Senado e obteve 133 emendas, retornando à CCJ. Em novembro, o 

Senado adiou por três vezes a votação da PEC 29, que acabou não indo a 

plenário naquela legislatura. 

Com a posse de Lula na presidência da República em 1° de janeiro de 

2003 e a nomeação de Márcio Thomaz Bastos para a chefia do Ministério 

da Justiça, a reforma do Judiciário passou a ser um dos objetivos do novo 

governo. Apesar da disposição política por parte do Executivo, também 

era preciso que o Legislativo estivesse disposto a retomar a reforma do 

Judiciário. A PEC 29 estava parada, sem relator, em função da não reelei-

ção de Bernardo Cabral. A primeira articulação foi, portanto, para encon-

trar um relator, e foi feita pelos presidentes do Senado, à época José Sar-

ney, e da Comissão de Constituição e Justiça, sob o comando de Edison 

Lobão. Em julho de 2003, após algumas recusas, o senador José Jorge 

(PFL) aceitou a relatoria. É interessante notar que, para tal escolha, não 

pesou o fato de ele pertencer a um dos partidos de oposição, tampouco a 

formação de engenheiro. Tiveram início então as audiências públicas para 

discutir a matéria na CCJ. De acordo com os depoentes que já entrevista-

mos, a estratégia adotada pelos articuladores e negociadores foi propor 

a aprovação do projeto tal qual como havia sido votado na Câmara dos 

Deputados, evitando assim o seu retorno à Câmara – onde se originou a 

emenda e para onde voltaria em caso de alteração do texto. Em razão dis-

so, no dia 17 de novembro de 2004, a CCJ apresentou o Parecer nº 1747, 

contendo a redação final da PEC nº 29 para a votação no segundo turno 

do Senado e, mantendo a mesma composição do CNJ e atribuições que 

tinham vindo da Câmara – apesar das 250 emendas apresentadas nesse 

período. 

Antes mesmo da votação final da matéria, no dia 9 de dezembro de 

2004, a AMB entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin 

nº 3367), com pedido de medida cautelar, contra a criação do CNJ com 

o objetivo de impugnar parte dos artigos 1° e 2° da Emenda Constitu-

cional. Na ação, a associação argumentava que a emenda proposta feria 

o princípio da separação dos poderes e a independência do Judiciário, 

devido à composição heterogênea do CNJ e ao fato de que a criação do 
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conselho seria contrária ao autogoverno dos tribunais e sua autonomia 

administrativa, financeira e orçamentária. Segundo a entidade, a criação 

do CNJ violava, também, o pacto federativo, na medida em que submetia 

órgãos do Judiciário dos estados e uma supervisão de órgão da União.  

A entidade alegou, ademais, que as competências atribuídas ao CNJ eram 

competências dos próprios tribunais e argumentou que acarretava uma 

sobreposição das competências do CNJ com as competências do Conse-

lho da Justiça Federal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ou-

tro argumento contra a criação do CNJ pela AMB foi o fato de que o STF 

havia rejeitado todas as tentativas de criação de conselhos estaduais de 

Justiça. Por fim, a AMB indicou um vício de inconstitucionalidade formal, 

na medida em que o Senado Federal teria alterado o art. 103-B, §4º, inc. 

III, e não teria devolvido a matéria à Câmara dos Deputados. No dia 13 de 

abril de 2005, o STF rejeitaria a Adin, por sete votos contra quatro, em um 

julgamento que durou cerca de cinco horas12. 

Apesar da oposição da magistratura brasileira13, a proposta continua-

va sua tramitação no Senado e no dia 30 de dezembro de 2004 foi apro-

vada pelo plenário e transformada na Emenda Constitucional nº 45. 

Foi nesse contexto conturbado e marcado pelo antagonismo da ma-

gistratura que o CNJ começou a se organizar e estruturar. Os seus primei-

ros conselheiros tiveram, portanto, que saber lidar com esse legado; traçar 

estratégias; compor alianças e buscar assertividade na condução de uma 

“nova” agenda. Para isso, dois nomes foram fundamentais, pois ocupavam 

cargos que, imediatamente, se mostrariam os principais pilares do CNJ: 

o presidente e o corregedor14. São eles, respectivamente, Nelson Jobim e 

Antonio de Pádua Ribeiro.

12  Votaram a favor da criação do CNJ os ministros Cezar Peluso (relator), Joaquim 
Barbosa, Gilmar Mendes, Eros Grau, Nelson Jobim, Celso de Mello e Carlos Britto. Os 
ministros Carlos Velloso, Marco Aurélio de Mello, Sepúlveda Pertence e Ellen Gracie 
Northfleet votaram contra o CNJ.

13  Diferentemente da AMB, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) tinham 
críticas menos acentuadas à criação do CNJ e não entraram com ações contra a 
criação do conselho. As restrições dessas entidades à criação do órgão se basearam 
principalmente quanto à forma de escolha de seus membros. 

14  A Corregedoria Nacional de Justiça é comandada por um ministro do STJ e 
tem entre suas competências 1) receber reclamações e denúncias relativas aos ma-
gistrados e aos serviços judiciários; 2) instaurar sindicâncias ou propor ao plenário 
a instauração de processo administrativo disciplinar em casos de indícios de infra-
ção; 3) promover inspeção e correição geral; 5) requisitar e designar magistrados, 
delegando-lhes atribuições; 6) requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive 
nos estados, Distrito Federal e territórios; 7) manter contato direto com as demais 
corregedorias do poder judiciário; 8) expedir atos normativos visando ao aperfeiçoa-
mento das atividades dos órgãos do poder judiciário em matéria relacionada com 
a competência da Corregedoria Nacional de Justiça; 9) propor ao plenário do CNJ 
a expedição de recomendações e a edição de atos regulamentares para assegurar 
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3. cnj: Aspectos dA institucionAlizAção

A seção anterior mostrou que, em geral, os magistrados se posiciona-

vam contrários à criação de órgão de controle do poder judiciário. Durante 

a elaboração da Constituição, a ideia de um conselho não prosperou mes-

mo no formato do Conselho da Magistratura. Tudo indica que a posição 

contrária dos magistrados, por meio de suas associações, foi fundamental 

para isso. Durante do governo Fernando Henrique Cardoso, a pauta de re-

formas constitucionais não incorporava a reforma do Judiciário como uma 

agenda relevante. Nesse contexto, a criação de um conselho de justiça foi 

encampada por alguns atores políticos no Congresso, mas as propostas 

vigentes não refletiam nem um programa de governo, nem a elaboração 

de projeto de setores claramente favoráveis. Nesse sentido, os projetos 

parecem refletir mais posicionamentos individuais de certos parlamenta-

res, o que explica o fato de permanecerem praticamente  “parados” no 

Congresso.

Foi durante o mandato de Lula que a criação de um conselho volta à 

agenda política como uma proposta concreta de governo a ser defendida 

no Congresso. Chama a atenção o fato de que a ideia do conselho tenha se 

inserido na agenda por meio de um pronunciamento radical do presidente 

da República de que era preciso acabar com a caixa-preta do Judiciário. O 

contexto da fala presidencial, referindo-se a casos de corrupção na justiça 

do Estado do Espírito Santo, deixa claro o viés moralizante. Mas é interes-

sante notar que com o passar do tempo o projeto de instituição do CNJ 

tenha se viabilizado por argumentos ora moralizantes e ora técnicos – ao 

final, parece que questões relacionadas à morosidade da justiça tenham sido 

mais frequentes do que os discursos sobre a corrupção no Judiciário15. A ob-

servação retrospectiva indica que o discurso moralizante foi se arrefecendo, 

enquanto questões técnicas relacionadas ao combate da morosidade ganha-

ram terreno. Isso refletiu no modelo institucional do CNJ: o órgão é imple-

mentado não como uma instituição de controle externo, mas é submetido à 

a autonomia, a transparência e a eficiência do poder judiciário e o cumprimento do 
Estatuto da Magistratura; 10) executar as ordens e deliberações do CNJ relativas à 
matéria de sua competência; 11) promover a criação de mecanismos e meios para a 
coleta de dados visando ao bom desempenho das atividades da Corregedoria Na-
cional de Justiça; 12) promover reuniões periódicas para estudo, acompanhamento 
e sugestões com os magistrados envolvidos na atividade correicional; 13) promover 
medidas destinadas a aumentar a eficácia e o desempenho da atividade judiciária e 
dos serviços afetos às serventias e aos órgãos prestadores de serviços notariais e de 
registro; 14) diagnosticar e adotar providências destinadas à efetividade da fiscali-
zação e correição por meio da promoção, constituição e manutenção de bancos de 
dados atualizados sobre os serviços judiciais e extrajudiciais.

15  CASTRO, T. A.  “caixa-preta” vs. o  “controle demagógico”: os discursos dos 
favoráveis e dos contrários à criação do CNJ. Dissertação de Mestrado, defendida 
no Mestrado de História, Política e Bens Culturais, FGV, 2013.
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estrutura do STF e contando em sua composição com expressivo número 

de magistrados. Ou seja, o conselho instituído parece ter se situado em 

algum ponto mediano entre preferências radicais, sendo um extremo o 

conselho como órgão externo e outro extremo a ausência do conselho.

Mesmo assim, o CNJ foi alvo de críticas e ações concretas contrárias na 

justiça por parte da magistratura brasileira. Como o próprio CNJ seria em par-

te formado por atores ligados aos posicionamentos contrários à sua institui-

ção, a dinâmica interna da primeira gestão parece ter contribuído para certo 

equilíbrio nas primeiras atuações do conselho. Nesse sentido, o combate mo-

ralizante realizado pelo CNJ não foi a corrupção — motivação que inseriu o 

conselho na agenda política governamental — mas o nepotismo. Além disso, 

as ações relacionadas à informatização da justiça e ao aumento da celeridade 

ganharam grande destaque. Os fatores que parecem ter contribuído para o 

equilíbrio nas proposições citado acima se relacionam, por um lado, com as 

características institucionais do próprio CNJ — órgão colegiado que conta 

com duas instâncias principais de poder: a sua presidência e sua corregedoria 

— e com os legados institucionais das diferentes esferas da justiça que foram 

repassados ao CNJ por meio dos membros escolhidos para sua composição 

inicial. Assim, as estratégias adotadas pelos conselheiros para viabilizar o CNJ 

foram fortemente influenciadas pelo seu presidente e seu corregedor e, tam-

bém, para definir seu escopo de atuação. 

No primeiro momento, de implementação do CNJ, a figura do pre-

sidente foi determinante. Como dito acima, por lei a presidência do CNJ 

tinha que ser ocupada pelo presidente do STF, que, na ocasião, era Nel-

son Jobim. Jobim tinha uma trajetória única no STF, pois fora do Legis-

lativo (deputado federal pelo Rio Grande do Sul entre 1987 e 1995) e do 

Executivo (ministro da Justiça de 1995 a 1997, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso). Além disso, Jobim era favorável a um órgão de con-

trole da magistratura desde a época da Constituinte. Seu posicionamento 

sobre a questão indica que o CNJ, como órgão de controle interno, insti-

tucionalmente vinculado ao STF, não era sua primeira preferência. De toda 

forma, na condição de presidente do STF, Jobim levou adiante a tarefa 

de implementar o CNJ e, para viabilizá-lo, adotou pelo menos três estra-

tégias importantes: primeiro, atuou em sua composição, negociando com 

os diferentes interesses da magistratura; segundo, estabeleceu o discurso 

moralizante do nepotismo; por fim, apoiou as iniciativas de informatização 

e celeridade da justiça.



Inovação x resIstêncIa InstItucIonal: um estudo de caso sobre a Implementação do cnJ 75

3.1. negociAções e sensibilizAção dA mAgistrAturA

A viabilização do CNJ envolveu, em um primeiro momento, uma 

negociação do seu presidente com as associações e interesses da ma-

gistratura. Duas variáveis parecem ter sido fundamentais para compor o 

conselho com atores que o viam como ilegítimo: a federação, ou seja, a ne-

gociação teve que ser feita com as justiças estaduais e com os órgãos de 

representação dos diferentes ramos da magistratura. Em seu depoimento, 

explicita a estratégia que adotou. Diz ele: 

“como presidente do Supremo [fiz] uma resolução [cujo] parágra-

fo primeiro diz: na hipótese da inobservância do prazo de indicação 

dos nomes para compor o Conselho compete ao Supremo Tribunal... 

E tentei negociar com a AMB, com os tribunais etc., a indicação da 

composição... Em um primeiro momento eu quis fazer um entendi-

mento com os juízes, mas ninguém [os juízes] quis. Ninguém que-

ria saber da composição do Conselho porque não consideravam um 

Conselho legítimo. Por quê? Porque o Supremo tinha que escolher 

o desembargador e os juízes de direito [Justiça Estadual], os outros 

eram escolhidos pelo STJ e pelo TST... Como é que a gente faz? Eu 

entendia que nós tínhamos um problema federativo inicial ... Outra 

coisa: eu precisava ter apoio do Supremo para o Conselho – os mem-

bros do Supremo é que votavam os nomes, mas os nomes que eu 

indicasse. Eu procurei fazer com que os colegas do Conselho, do Su-

premo participassem do processo de indicação. Em relação ao TST, 

tu tinhas o juiz e tu tinhas o desembargador. O juiz eu influenciei. 

Foi o Paulo Schmidt. Conversei com vários membros do TST, com o 

Vantuil [Abdalla] e eles concordaram com o Paulo Schmidt – porque, 

além do mais, com isso eu criei um outro caminho para o problema 

da disputa na eleição da Associação dos Juízes [Anamatra], [pois] 

trazendo o Paulo Schmidt para o Conselho eu resolvia, ajudava, a pa-

cificação eleitoral da associação. No STJ, foi diferente; era impossível 

porque a relação do STJ com o Supremo era uma relação de amor e 

ódio – mais de ódio do que de amor.16”

A definição de uma relação amistosa com a magistratura, em geral, 

e as associações, em particular, é um preocupação que permanece mes-

mo após a instituição do CNJ. Vários conselheiros afirmaram que diversas 

ações foram empreendidas para que o novo órgão fosse aceito pelos ato-

res da magistratura. Entre as ações de “sensibilização” citadas, tem-se: 

palestras explicativas sobre o CNJ, enquetes, formulários, reuniões com os 

16  Depoimento de Nelson Jobim ao projeto “Construindo um Judiciário responsi-
vo”. 3 de novembro de  2009.
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magistrados e lideranças dos juizados e busca pelo apoio da mídia – ver 

quadro em anexo.

3.2. AgendA morAlizAnte

Outra estratégia de Jobim foi sinalizar para a opinião pública em geral 

o comprometimento do CNJ com a moralização da Justiça. Diz Jobim:

“Se começássemos muito frouxos o CNJ não se sustentaria, criamos um 

inimigo externo. O inimigo externo chamava-se nepotismo. Começou a 

briga da redação do texto do nepotismo. Como é que a gente ia proibir 

os juízes da [prática do] nepotismo no poder Judiciário? Fiz dois am-

bientes de negociação: um ambiente de negociação com os conselhei-

ros — nunca fui para uma reunião no Conselho sem ter negociado antes 

— e outro com o Colégio dos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com 

o Supremo”17.

Vale ressaltar que a definição de uma agenda moralizadora é perce-

bida pelos conselheiros da primeira gestão como uma ação especialmente 

importante para que o CNJ superasse as resistências iniciais e contasse 

com o apoio da opinião pública. Nesse sentido, vale ressaltar o seguinte 

trecho de uma entrevista concedida por um dos conselheiros que revela 

o esforço de legitimação por meio da discussão e definição de grandes 

temas:

“Cada um tem a sua vivência. Isso em um primeiro momento é ruim, 

mas isso depois é importante porque dá diversidade no conselho, 

mas todos tinham mais ou menos uma noção básica de que era im-

portante uma estratégia que focasse grandes temas. Exatamente 

para se legitimar. Não que não houvesse quem achasse que tem que 

pegar dois juízes e dar o exemplo. Mas naquele momento, naquelas 

pequenas coisas, iria se demonstrar que o conselho havia sido criado 

por um revanchismo. A maioria visava o que era mais importante. 

Melhorar a justiça. Como melhorar a justiça? Temos que fixar gran-

des pontos que nunca foram discutidos pelos tribunais. Para mostrar 

que o conselho é importante e tem o seu papel não é pegar o papel 

que alguém já está fazendo bem ou mal, é fazer alguma coisa que 

ninguém nunca fez, para frente, para o futuro, essa estratégia foi boa 

para fixar.”

Outro tema que surge dentro dessa agenda é a definição do teto sa-

larial dos juízes.

17  Idem; ibidem.
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“O regimento interno, a resolução sobre nepotismo e a resolução 

sobre o teto constitucional remuneratório. Essas três grandes dis-

cussões, essas três grandes resoluções até hoje são a base de fun-

cionamento do CNJ porque foi o primeiro embate, acho até que foi 

rigoroso na questão do nepotismo, né? Porque a gente sabia que 

existia. Isso que você falou, um desembargador que botava o filho 

para não trabalhar, isso foi dado como nepotismo, agora eu vejo, 

como eu disse a você, como corrupção, imoralidade, mas a ideia 

foi essa, então o que nós procuramos fazer: um rigor no estabele-

cimento da resolução para tentar conter e colocar isso para fora e 

nós tínhamos uma preocupação de conseguir a aprovação popular, 

porque é fundamental que a justiça tenha uma visibilidade positiva 

perante a sociedade ou que tenha um órgão dentro da justiça em que 

as pessoas confiem ou seja, confiável, porque se você fizer uma análi-

se... a maioria perdeu muita credibilidade. As pessoas não confiam no 

Judiciário. A questão da impunidade é uma mácula que o Judiciário 

carrega, e eu tenho uma ideia que já sei que não vai ser aprovada...”

3.3. resistênciAs dos tribunAis

No entanto, essa agenda moralizante não foi pacífica e consensual. 

A implementação do CNJ nos moldes propostos pelo seu primeiro pre-

sidente teve ainda a oposição interna do próprio conselho liderada pelo 

primeiro corregedor. Jobim afirma que Antônio Pádua Ribeiro sempre 

fez “objeção porque o Pádua não queria nada, ainda mais o nepotismo”. 

Essa oposição do corregedor que, por força da lei que instituiu o CNJ, era 

composta por um membro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não era 

pontual tampouco fruto do voluntarismo de Pádua Ribeiro. Para Jobim, a 

primeira gestão do CNJ teve no STJ seu principal opositor. A atuação de 

Pádua Ribeiro, nesse sentido, ajuda a entender, inclusive, a decisão estra-

tégica de atacar o nepotismo, e não a corrupção no Judiciário, pois, esta 

última teria que necessariamente ser tratada pela corregedoria, e a estra-

tégia de Pádua foi ao sentido oposto àquela implantada pela presidência 

do CNJ. 

Houve também resistência por parte dos ministros do próprio STF e 

do STJ, como revela um dos conselheiros:

“No Supremo o primeiro momento era de total rejeição também, por-

que eles também sentiam que era um órgão de intromissão, porque 

o Supremo era o poder absoluto na magistratura, de repente ele não 

era absoluto. Porque na área administrativa tinha um órgão que revi-

sava em último grau, né, os recursos das nossas discussões eram só 

para o Supremo. Então, até no Superior a gente tinha uma decisão 
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absoluta. E dividir poder, embora o administrativo não fosse deles, 

eles não tinham essa função administrativa, dividir poder é difícil, em 

qualquer área. E era uma intromissão, eles também não entendiam o 

CNJ como controle interno, eles entendiam como controle externo 

porque era uma composição híbrida, ela tinha Magistratura, Ministé-

rio Público, Senado etc., né, homens, cidadãos de conduta ilibada e 

alto poder, de conhecimento jurídico, que não eram da magistratura, 

isso também causou o choque. Mas o Jobim foi um ponto importante 

nisso aí, porque ele traduzia dentro do Supremo os nossos motivos, 

os nossos fundamentos, pra manter nossas decisões como postas. A 

oposição maior então no Conselho, pelo menos na primeira gestão, 

veio da corregedoria? Era do STJ mesmo. Basicamente do STJ por-

que o STJ não queria admitir nenhuma possibilidade do Conselho 

entrar no problema deles.”

Além dos tribunais superiores, o CNJ encontrou algumas dificulda-

des de relacionamento nos tribunais de 1ª e 2ª instâncias embora, nesse 

caso, não pareça ter se configurado uma forte resistência ao novo órgão. 

A maior dificuldade com as instâncias inferiores parece derivar da nature-

za fragmentada e descentralizada do sistema de justiça brasileiro. Como 

o CNJ deveria instituir uma política ou diretrizes gerais, muitas vezes suas 

ações esbarravam em problemas de comunicação e articulação entre as 

instituições envolvidas.

“Cada Tribunal era uma ilha. Cada Tribunal de Justiça em cada es-

tado era uma ilha e a supremacia administrativa absoluta. Você não 

conhecia o Judiciário brasileiro administrativamente. Então este era 

o grande objetivo: que o Judiciário fosse conhecido e que ele, a partir 

disso, tivesse normas de administração mais ou menos homogêneas, 

respeitadas as diferenças de cada estado e de cada cultura, mas que 

tivesse um norte administrativo. E que essas administrações também 

fossem moralizadas e fiscalizadas, né, porque não podiam agir como 

ilhas, independentemente. A justiça brasileira, o Judiciário brasileiro 

é um todo. Então esse era um foco. E havia demandas populares 

muito flagrantes à época, porque os salários tinham uma série de 

chamados  “penduricalhos” – cada tribunal tinha um acréscimo com 

uma [...] diferente que acabava gerando certas anomalias, né, que 

não eram fiscalizadas, não eram vistas.”

3.4. Ações técnicAs

Antônio de Pádua Ribeiro era o decano do STJ, havia sido presidente 

e corregedor no STJ, tinha uma visão bastante diferente de qual deve-

ria ser a atuação do CNJ. À frente da corregedoria do CNJ, tendo sido 
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o primeiro a ocupar o cargo, Pádua Ribeiro foi quem lançou as bases da 

atuação do órgão no tocante aos processos disciplinares. A estratégia de 

Pádua Ribeiro que fez contraponto à presidência do CNJ foi o  “alinhamen-

to” da corregedoria do CNJ com as demais corregedorias dos tribunais 

de justiça, por meio de atividade de acordos e reuniões de sensibilização. 

Uma estratégia voltada para dentro, buscando apoio intramuros do Judici-

ário como forma de ação/reação frente à estratégia externa de Jobim, que 

pretendia com o nepotismo angariar apoio na sociedade e com isso pres-

sionar os membros da magistratura brasileira que eram contrários ao CNJ. 

Para Pádua Ribeiro, contudo, o CNJ não poderia ter “uma amplitude muito 

grande porque se crescer demais, vamos precisar de um conselho para 

regular ou fiscalizar o próprio conselho”18. Em sua perspectiva, a atuação 

do CNJ teria que ser “apenas uma atuação de cúpula de um sistema que 

já existe”. Nesse sentido, afirmou Pádua Ribeiro, o CNJ deveria — e, sua 

corregedoria e, por que não, também a presidência e os conselheiros — 

“entrançar-se com todas essas corregedorias e os próprios tribunais, por-

que os tribunais também exercem função de corregedoria. O corregedor 

é ator com relação à 1ª instância, mas com relação aos desembargadores, 

aos juízes de tribunal, aí já é a presidência do tribunal, instaura o inquérito 

administrativo, depois o tribunal decide”19. 

Para dar cabo dessa estratégia, Pádua Ribeiro fez convênios com as 

corregedorias, as quais visitou, além dos tribunais, e fez uso de argumen-

tos técnicos (especialmente a falta de infraestrutura e de poderes para 

quebrar sigilo bancário, da internet, telefônico etc.) para arquivar denún-

cias disciplinares que chegavam à corregedoria do CNJ e/ou deixar o pro-

blema ser primeiro apurado por outras instâncias, como, por exemplo, o 

Ministério Público, que depois enviaria o resultado da apuração para a cor-

regedoria do CNJ. 

Outra forma de atuação de Pádua Ribeiro com vistas a viabilizar a sua 

estratégia foi a sensibilização por meio da criação de normas. Disse-nos 

Pádua Ribeiro:

“No início, no tocante ao juiz, havia certo temor, dentro de certo pon-

to, razoável. Não se trata de corporativismo! Eles não queriam [é] 

um órgão que viesse influenciar na sua atuação porque a garantia 

básica quem dá de cumprimento da lei é o Judiciário. Essa questão 

foi colocada e eu fiz várias palestras para vários tribunais, para vários 

corregedores, e falei: ‘o conselho não veio para destruir, mas para 

construir. Não veio para desagregar, mas para agregar. Contamos 

com todos vocês, continuem a trabalhar e façam com eficiência por-

18  Depoimento de Antônio de Pádua Ribeiro ao projeto “Construindo um Judiciá-
rio responsivo”. 22 de junho de 2012.

19  Idem.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-201580

que a função da corregedoria é estimular o trabalho de vocês, apoiar 

o trabalho, repassar experiências exitosas de uma corregedoria para 

outra’. Esse serviço de integração seria, e alertava a eles, muito im-

portante. Por quê? Porque os corregedores têm muitas limitações 

principalmente nos Estados. Qual a consequência disso? A consequ-

ência é que eles sofrem os fluxos naturais do amigo. Às vezes, são 

próximos à família. O que acontece? Às vezes, ele [o juiz] tem um 

filho que [também] é juiz e, às vezes, não mora na comarca quando a 

lei exige que more na comarca, [mas] por autorização fundamentada 

do tribunal, colocam-no [a morar] na capital, por exemplo. Outras 

questões desse tipo, de influxos políticos internos, por exemplo, o 

governador, secretário de Estado, às vezes é caso de interesse de-

les e ficam pressionando o corregedor. Como o conselho passou a 

estabelecer diretrizes e normas, o que acontecia? Eles tinham que 

cumprir ... e descartava-se influência que poderiam receber, e muitos 

recebiam.”20

Dessa forma, Pádua Ribeiro buscou implantar medidas mais técnicas, 

e a principal delas foi um sistema informatizado que interligasse as cor-

regedorias dos tribunais à corregedoria do CNJ em detrimento de ações 

mais contundentes de punição disciplinar. 

A literatura que trata das instituições numa perspectiva histórica cha-

ma atenção para o legado dos agentes na formação de atuação, atribui-

ções e resiliência das instituições. No caso da implementação do CNJ, os 

dois pilares da fundação dessa instituição reproduziram (reatualizando e 

ressignificando) experiências passadas na estruturação do órgão. Nelson 

Jobim, ao ser perguntado sobre a inspiração para estruturar o CNJ, de-

clara: “precisávamos fazer um regimento. Aí eu resolvi fazer o seguinte: 

constituí uma assessoria: uma assessoria de juízes de primeiro grau, mas 

que tivessem trânsito político na categoria”. A relevância da política, aqui 

referida ao caso institucional, é própria a uma trajetória como a de Jo-

bim, cujo respeito entre os pares no Judiciário devia-se muito mais ao 

seu talento como negociador, ou seja, como político, do que por seus co-

nhecimentos técnicos-jurídicos. Nesse sentido, o argumento moralizante 

do nepotismo era uma jogada política importante para angariar apoios 

a um órgão que nascia com a oposição daqueles que comporiam a sua 

estrutura, isto é, a magistratura. As experiências nas arenas políticas e na 

articulação política o afastaram dos laivos corporativistas, o que acabou 

sendo um ponto a viabilizar o CNJ com o apelo moralizante do argumento 

contra o nepotismo.

 Se fortuna e virtudes políticas estiveram unidas na figura de Jobim 

facilitando a implementação do CNJ, não menos importante foi o legado 

20  Idem.
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de Pádua Ribeiro com os argumentos técnicos. Em relação ao funciona-

mento da corregedoria, a inspiração, diz ele, foi o texto constitucional e 

levantamento dos textos relativos às corregedorias tradicionais. É impor-

tante frisar ainda que a experiência passada de corregedor da Justiça Fe-

deral legou a Pádua Ribeiro uma visão de corregedoria e da importância 

da sensibilização dos pares. Em suas palavras: 

“Eu não tinha poderes correcionais. Eu tomava decisões. [Mas] mui-

tas vezes os tribunais não cumpriam, não faziam, quando se cumpria 

alguma coisa [era] mais por argumentação... Agora o texto consti-

tucional já prevê poderes correcionais. Por isso que, no tocante ao 

conselho, poder correcional de ordem máxima em termos adminis-

trativos nos permitiu aproveitar toda essa experiência do Conselho 

da Justiça Federa.l”21

4. conclusão

O que significou o CNJ em termos de inovação institucional? Essa 

pergunta pode ser respondida de duas formas: se o CNJ é uma inova-

ção em si mesmo ou se sua instituição tem mudado institucionalmente 

a justiça brasileira. No primeiro caso, como visto acima, o CNJ, tal como 

foi instituído, foi uma inovação institucional não radical, uma vez que a 

noção de controle externo não vingou. No segundo caso, o CNJ parece 

que pode contribuir tanto para fortes mudanças na justiça brasileira como 

pode atuar no sentido contrário. O sentido desse seu efeito se relaciona 

com sua própria configuração institucional, que confere ao seu presidente 

e ao seu corregedor papéis fundamentais. Nesse sentido, sua contribuição 

para alterações no modo de operação da justiça brasileira vai depender 

dos atores que compuserem essas duas instâncias fundamentais.

A literatura sobre mudança institucional tem ganhado novas formula-

ções no que diz respeito ao entendimento dos processos pelos quais mu-

danças graduais nas instituições são implementadas ao longo do tempo. 

Como alertam Mahoney e Thelen22 em um artigo dedicado à teoria sobre 

mudança institucional gradual, a literatura especializada dispõe de teorias 

para explicar por que vários tipos de configurações institucionais básicas 

surgem em determinados casos e períodos e por que determinadas ins-

tituições são extintas e substituídas por outras. Mas a literatura ainda é 

incipiente em teorias explicativas sobre os desenvolvimentos graduais das 

instituições existentes. No caso, vale ressaltar que parte da literatura atual 

21  Idem.

22  Mahoney, J. & Thelen, K. Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, 
and Power. Cambridge University Press, 2010.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-201582

sobre mudança institucional tem criticado proposições até então vigentes 

que relacionam alterações institucionais exclusivamente a choques exter-

nos. Essa forma de conceber a mudança a partir de fatores externos se 

apoia na premissa de que as instituições contam com fortes mecanismos 

de reprodução, o que impediria ou dificultaria alterações provocadas por 

fatores endógenos às instituições23.

O fator externo que recolocou o CNJ na agenda política brasileira foi 

o discurso da caixa-preta proferido por Lula diante de casos de corrupção 

envolvendo a justiça no estado do Espírito Santo, mas esse fator não foi 

o suficiente para aprovar um órgão externo do poder judiciário nem para 

que a corrupção fosse o tema moralizante na primeira gestão do conselho.

Um dos principais fatores explicativos para a resiliência das insti-

tuições é o legado de seus próprios resultados. Assim, por exemplo, os 

estudos sobre políticas de bem-estar social mostram que os partidos de 

esquerda foram fundamentais para a instituição de políticas de proteção 

social universais. Estas, uma vez instituídas, tornam-se ponto de referência 

das disputas políticas, mas dificilmente sofrem cortes, mesmo em gover-

nos de centro ou de direita, devido ao seu apelo eleitoral e pressões dos 

seus beneficiários. De modo geral, o legado criado pelas instituições afe-

tam as preferências dos atores que nelas atuam, consolidando interesses 

vigentes, e a estrutura de oportunidade de ação desses atores (o que po-

dem fazer, quando e como), configurando uma estrutura de ação formada 

tanto por pontos como por atores de veto a mudanças24. 

Não é caso de se falar em legados de resultados no sentido acima, 

mas o fato é que a implementação do CNJ como órgão de controle interno 

vinculado ao Judiciário por meio do seu tribunal de cúpula — o STF — e 

formado em grande parte por membros da magistratura brasileira signifi-

ca que sua atuação se dará, em grande medida, em conformidade com os 

interesses vigentes.

Por esse motivo, para alguns autores, independentemente das moti-

vações dos atores políticos, as mudanças institucionais tenderiam a ser in-

crementais25 ou, mesmo que alterações formais sejam raras, isso não signi-

fica que as instituições sofreriam alterações internas ao longo do tempo26. 

23  Pierson, P. Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis. Princeton 
University Press, 2004.

24 Immergut, E. Institutional Constraints on Policy, in: Moran, Michel, Rein, Martin, 
Goodin, Robert. E. The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University 
Press, 2006. Ainda de acordo com a definição clássica de Tsebelis, um ator é um 
veto player se sua concordância for necessária para que ocorra a mudança do status 
quo. Tsebelis, G. Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton Universtity 
Press, 2002.

25  Idem, ibidem.

26  Baumgartner, F & Jones, B. Agendas and Instability in American Politics. Chica-
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Para outros autores, as mudanças não seriam nem mesmo graduais, mas 

eventos esporádicos gerados por fatores externos ou eventos críticos. 

Para essa vertente da literatura, mudança institucionais mais profundas 

seriam explicadas predominantemente por fatores externos, e dificilmente 

ou nunca seriam provocadas por atores “de dentro”27. 

No entanto, ao se debruçar em evidências empíricas sobre a mudança 

institucional e tendo em mente o debate institucional mencionado acima 

em mente, Thelen sugere que: a) em muitos casos, as instituições são re-

sistentes mesmo a mudanças externas, ou seja, choques não provocam 

inovações em várias situações; e b) mudanças graduais provocadas por 

fatores internos à estrutura institucional podem levar, a médio e longo pra-

zo, a alterações profundas nas atribuições das instituições, provocando, 

de fato, forte inovação. Para a autora, o que surpreende nas instituições 

é que ao mesmo tempo elas parecem, mudar pouco e muito ao longo do 

tempo. Talvez essa aparente contradição possa ser explicada pelo fato de 

que formalmente as instituições são resiliente, ao longo do tempo, mas 

suas atribuições, os atores que nelas participam ou mesmo as crenças e 

concepções sobre o que elas devem fazer mudem, juntamente com todo o 

tipo de mudança social, política, cultural a que uma determinada comuni-

dade está sujeita. Ainda tendo essa perspectiva em mente, Thelen propõe 

também que a análise da mudança institucional se debruce sobre os me-

canismos causais que a produzem, o quê por sua vez, direciona a análise 

para a ação e interação de atores relevantes dentro das instituições. Nes-

se sentido, observa-se um esforço da literatura institucional em superar a 

dicotomia inovação institucional x reprodução institucional, focando nas 

persistências institucionais diante de choques externos e nas mudanças 

institucional, a partir de dentro das próprias instituições. Para superar essa 

dicotomia, Thelen ressalta a possibilidade de crises ou “tuning point” se-

rem geradas endogenamente e nos convida a pensar nas formas pelas 

quais os novos problemas e soluções para esses problemas que se apre-

sentam para os atores relevantes dentro de um marco institucional como 

produtos do passado, e não como acidentes históricos. Sua proposta é 

que as instituições não sejam concebidas apenas como restrições a ações 

de atores relevantes, mas, também, como recursos estratégicos que po-

dem ser mobilizados por eles como respostas a mudanças no contexto 

social, econômico ou político28. 

Analiticamente, ao tentar superar a dicotomia inovação x reprodu-

ção, Thelen introduz uma concepção de mudança institucional por meio 

go University Press, 2009.

27  Diermeier, D. & Krehbiel, K.  “Institutionalism as a Methodology”. Journal of 
Theoretical Politics, 2003.

28  Thelen, K. How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, 
Britain, the United States and Japan. Cambridge University Press, 2004.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-201584

de layering e de conversion. O primeiro caso envolve, por parte de atores 

relevantes, a renegociação de alguns elementos de um conjunto de insti-

tuições. Isso pode acontecer em contextos nos quais, diante da falta de 

apoio para alterar radicalmente ou substituir uma determinada instituição, 

determinados atores entram em negociação com atores de oposição para 

adicionar novas instituições ao arcabouço existente como solução para 

um problema emergente. Nesse sentido, os “inovadores” se acomodam às 

estruturas e práticas preexistentes. A conversion significa o processo pelo 

qual instituições designadas para determinados objetivos são utilizadas 

para outras finalidades.

É nesse sentido que o CNJ parece poder se tornar uma inovação insti-

tucional. Como visto acima, a  “personalidade” dos ocupantes da presidên-

cia e da corregedoria parecem ser fundamentais para a forma de atuação 

do CNJ. Assim, se seu primeiro presidente parecia se comprometer com 

uma atuação mais inovadora do CNJ, seu corregedor, pelo próprio lega-

do trazido do STJ, não incorporava uma visão inovadora das funções do 

órgão. O fato é que esse  “equilíbrio”, se por um lado não acarretou gran-

des mudanças institucionais, por outro propiciou pequenas alterações por 

meio da luta contra o nepotismo, informatização e inserção da celeridade 

na agenda do Judiciário, importante para alterar em parte o modo de ope-

ração do Judiciário brasileiro. 

A possibilidade de o CNJ atuar de forma mais contundente e signifi-

car uma mudança institucional pode ocorrer de forma endógena quando 

tanto o seu presidente como seu corregedor forem atores com visões di-

ferentes das vigentes na magistratura. Todavia, o contrário também pode 

ser verdade: poucas mudanças podem ser esperadas.
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A concretizAção do princípio dA morAlidAde 
AdministrAtivA pelo stf

Luís Guilherme Ferrante Vieira Scherma Reis

Orientador: Fernando A. R. Leal.

1. contextuAlizAndo A pesquisA

O art. 37, caput, da Constituição da República, traz uma série de prin-

cípios de observância obrigatória para a administração pública, entre eles 

a moralidade administrativa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência [...].

A necessidade de moralidade na atuação da administração pública é 

recorrente no imaginário popular brasileiro. A aplicação desse princípio, 

todavia, esbarra na vagueza de seu significado. Não há no texto constitu-

cional nem em qualquer legislação ordinária enunciados que auxiliem no 

preenchimento do termo “moralidade administrativa”.

Problemático, também, é o emprego de um princípio que permite a 

entrada de argumentos de cunho moral no sistema jurídico. A existência 

de diferentes concepções morais na sociedade é inquestionável. Dessa 

forma, a possibilidade de cada operador do Direito refletir no uso da mo-

ralidade administrativa suas próprias convicções é elevada, o que deixaria 

valores caros ao Direito, como previsibilidade, estabilidade e segurança 

jurídica, em risco.

Nas palavras do ministro Eros Grau, ao julgar a ADI 3.853/MS: 
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É que o conteúdo do princípio da moralidade há de ser encontrado 

no interior do próprio Direito, até porque a sua contemplação não 

pode conduzir à substituição da ética da legalidade por qualquer ou-

tra. [...] Cada litígio há de ser solucionado de acordo com os critérios 

do Direito positivo, que se não pode substituir por quaisquer outros. 

A solução de cada problema judicial estará necessariamente fundada 

na eticidade [= ética da legalidade], não na moralidade. Insisto em 

que o conteúdo do princípio da moralidade há de ser encontrado no 

interior do próprio Direito.

Ainda assim, a moralidade foi utilizada como fundamento para algumas 

das decisões judiciais recentes mais importantes do Brasil, como a Lei da 

Ficha Limpa1 e a constitucionalidade da Resolução nº 7 do Conselho Nacional 

de Justiça (responsável pela vedação do nepotismo no Poder Judiciário)2.

Fundamental, dessa forma, é a análise de como a jurisprudência opera-

cionaliza o princípio da moralidade. Por essa razão, esta pesquisa se propôs a 

investigar possíveis sentidos atrelados à norma, quando ela é invocada para 

justificar decisões concretas no âmbito do Supremo Tribunal Federal3.

2. problemA de pesquisA e Hipótese

O problema de pesquisa do qual se partiu foi: é possível extrair da 

prática jurisdicional brasileira algum sentido preciso vinculado à aplicação 

do dever de moralidade consagrado no caput do art. 37 da Constituição 

Federal? A resposta para tal questão foi investigada por mim apenas no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

A hipótese de que a pesquisa partiu é negativa, de que não há ne-

nhum sentido preciso vinculado à aplicação do dever de moralidade ad-

ministrativa, presente no art. 37, CR/88, apesar do esforço doutrinário e 

jurisprudencial nesse sentido. Neste aspecto, parte-se da intuição de que 

princípios vagos têm sido cada vez mais utilizados em processos de to-

mada de decisão jurídica, mas sem que os ônus de concretização para 

a aplicação adequada dessas normas sejam superados.4 Nessa linha, por 

1 Decisão da ADC 29, da ADC 30 e da ADI 4578.

2 Decisão da ADC 12.

3 PROJETO PIBIC – FGV 2014. Moralidade administrativa: entre o controle e a in-
certeza. Projeto de pesquisa elaborado pelo Prof. Dr. Fernando Ângelo Ribeiro Leal.

4 Um dos efeitos dessa prática é a trivialização dos compromissos fundamentais 
da Constituição Federal. No caso da dignidade humana, outro princípio vago, ver 
FRANKENBERG, Günther. Tirania da dignidade? Paradoxos e paródias de um valor 
supremo. In: Frankenberg, Günther. A Gramática da Constituição e do Direito. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007, p. 305-320.
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exemplo, afirma Sundfeld: “[o] que eu estou querendo dizer aqui é algo 

simples, evidente, com que provavelmente todo mundo concorda: ideias 

soltas não podem servir de motivação de decisões [...]. Mas o ‘status prin-

cipiológico’ de certas palavras, expressões e frases tem servido demais 

para mascarar a falta de critérios”5.

3. descrição dAs AtividAdes reAlizAdAs

O professor Fernando A. R. Leal elaborou uma planilha, contendo uma 

série de critérios a serem preenchidos com as decisões do Supremo Tri-

bunal Federal sobre o princípio da moralidade administrativa. Para pre-

enchê-las, as decisões disponíveis para consulta nos sítios eletrônicos do 

STF em cujas ementas foi possível encontrar uma referência à “moralidade 

administrativa” foram divididas entre a equipe de pesquisa, que, além de 

mim, contava com outras três integrantes — Ana Maria Corrêa (mestre 

em Direito), Júlia Massadas (graduanda em Direito da UFRJ) e Alessandra 

Corrêa (graduanda em Direito da FGV).

Inicialmente, a equipe passou por um período de treinamento. Nesse 

treino, todos os participantes preencheram a planilha analisando as mes-

mas cinco decisões. Assim, o professor Fernando A. R. Leal pôde compa-

rar as planilhas de cada membro da equipe e uniformizar a forma de seu 

preenchimento.

Passou-se, então, à divisão das decisões a serem pesquisadas entre a 

equipe. Fiquei responsável por 58 decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Minha tarefa foi ler cada uma delas e, em seguida, buscar em seu teor infor-

mações capazes de responder o sentido preciso conferido ao princípio da 

moralidade administrativa pelos ministros julgadores. Dessa forma, preenchi 

a planilha do Excel elaborada pelo prof. Fernando, de acordo com os critérios 

determinados.

4. metodologiA

O número de decisões pesquisadas foi limitado pelo parâmetro de 

busca utilizado no site do Supremo Tribunal Federal6. Para tanto, utiliza-

5  SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Malhei-
ros, 2012, p. 81.

6  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurispru-
dencia.asp>. 
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mos a expressão “princípio adj da adj moralidade ou moralidade adj ad-

ministrativa” e delimitamos os julgados até a data de 11 de setembro de 

2014. Com isso, chegou-se a um universo amostral de 146 decisões, e fui o 

responsável pela leitura e análise de 58 decisões.

Os critérios para análise das decisões e preenchimento das tabelas 

foram os seguintes:

• Qual o tema (área do Direito) e o assunto das decisões?

• O dever de moralidade aparece apenas na ementa da decisão?

• Quais ministros citam o princípio da moralidade administrativa 

na decisão?

• O dever de moralidade é vinculado a parâmetros morais, tais 

como “correção”, “lealdade”, “ética”, “justiça”, “nepotismo”, “li-

sura” etc.?

• O dever de moralidade aparece com outras regras e princípios 

mais concretos? Quais?

• A moralidade é ponderada com outros princípios constitucional-

mente protegidos? Quais?

• O ministro cita precedentes sobre moralidade? Quais?

• Qual o sentido atribuído pelo ministro ou por doutrinador ao ter-

mo “moralidade administrativa”?

5. resultAdos

Com os resultados encontrados na pesquisa, cheguei a algumas con-

clusões — de cunho tanto quantitativo como de cunho qualitativo.

5.1. Análise quAntitAtivA

De início, uma consideração. Dentro dos 58 julgados pesquisados, ha-

via 325 (trezentos e vinte e cinco) votos publicados. Foram considerados 

“votos” somente as manifestações dos ministros transcritas na versão das 

decisões disponibilizada no site do STF. Tome-se, por exemplo, as senten-

ças proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal: ainda que as 

decisões desse órgão tenham, como regra, 11 votos, foram contabilizados 

para aproveitamento na pesquisa apenas aqueles que tiverem sido publi-

cados no sítio eletrônico da corte. 
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Dos 325 votos analisados, 127 citaram o princípio da moralidade ad-

ministrativa, o que representa 39% do total, como revela o gráfico acima.

Dentro dos 127 votos que mencionam o princípio da moralidade ad-

ministrativa, 44 associaram a norma a parâmetros morais, ou seja, uma 

parcela de 35%. Alguns exemplos de parâmetros utilizados são: “ética” ou 

“padrões éticos” (os de maior ocorrência), “justiça”, “honestidade”, “leal-

dade”, “boa-fé” e “lisura”.

Apesar de não ser maioria entre os votos que citam o dever de mora-

lidade, a tentativa de preencher uma norma jurídica com conceitos morais 
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é extremamente problemática do ponto de vista da separação conceitual 

entre Direito e moral.7

Novamente partindo dos 127 votos que fizeram alusão à moralidade 

administrativa, 96 a situam ao lado de outros princípios ou regras jurídicas. 

Essa expressiva fatia de 75% exprime que o dever de moralidade não é 

usado isoladamente para justificar decisões. Uma possível explicação para 

tanto está no fato de não existir um consenso estável a respeito do sentido 

da prescrição relacionada ao dever de moralidade que não se resuma a 

amplos acordos em torno de ideias vagas, como as já anunciadas. Restri-

to a padrões abertos, o dever de moralidade não se torna uma categoria 

operacionalizável na prática judicial. 

Foi comum também encontrar a utilização do princípio da moralidade 

como mera norma assessória ou complementar aos demais princípios nor-

teadores da administração pública presentes no art. 37, caput, da Consti-

tuição da República (legalidade, impessoalidade, igualdade e eficiência).

7  A respeito dos possíveis problemas relacionados a essa sobreposição, o pro-
fessor Fernando A. R. Leal indica no projeto ao qual este relatório está vinculado os 
trabalhos de SHAPIRO, Scott. Legality. Cambridge: Harvard/Belknap, 2011, SHAPI-
RO, Scott J. Law, Morality, and the Guidance of Conduct. In: Legal Theory 6 (2000), 
p. 127-170 e LEAL, Fernando. Ziele und Autorität: Zu den Grenzen teleologischen 
Rechtsdenkens. Baden-Baden: Nomos, 2014, parte A. 



A concretizAção do princípio dA morAlidAde AdministrAtivA pelo stF 97

5.2. Análise quAlitAtivA

Minha atuação na pesquisa teve foco eminentemente quantitativo. 

Não obstante, a leitura integral das decisões permite-me algumas conclu-

sões valorativas.

A única aplicação concreta do princípio da moralidade que parece 

unânime se refere à vedação do nepotismo. Este é, ademais, o único senti-

do mais concreto — quanto à definição de uma obrigação precisa por par-

te de agentes públicos — que pude identificar ao longo da pesquisa. Como 

já mencionado, a vedação ao nepotismo no poder judiciário (que, poste-

riormente, se estendeu a toda administração pública) foi estabelecida pela 

Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Justiça, cuja constitucionalidade 

foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Nas posteriores decisões 

sobre o tema, o tribunal firmou tese de que o princípio da moralidade im-

pede o emprego de parentes em funções públicas.

Porém, a própria vedação ao nepotismo evidencia a segunda conclu-

são obtida: o dever de moralidade não possui sentido claro na jurisprudên-

cia do STF. As tentativas de conceituá-lo não contribuem, em sua maioria, 

para o esclarecimento de seu conteúdo; de forma contrária, ou reforçam 

seu significado impreciso, com referências a outros termos vagos (“ética” 

ou “probidade”, por exemplo), ou o situam como mero coadjuvante ou 

complemento de outras normas jurídicas, cujos núcleos semânticos são 

mais precisos. Com isso, ou a norma é, na prática, pouco relevante para a 

decisão, ou funciona como atalho para decisões que seguem incapazes de 

orientar a solução de casos futuros. 

6. conclusão

A conclusão da pesquisa foi a verificação da hipótese da pesquisa,  

ou seja, a resposta negativa à pergunta “É possível extrair da prática ju-

risdicional brasileira algum sentido preciso vinculado à aplicação do dever 

de moralidade consagrado no caput do art. 37 da Constituição Federal?”, 

quando se observa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

A análise final dos dados obtidos na pesquisa será feita pelo professor 

Fernando A. R. Leal, por meio de relatório e de artigos de sua autoria.





“contribuições dA Análise econômicA do direito 
pArA A regulAção”

Vinicius da Silva Cardoso

Orientadores: Antonio José Maristrello Porto  

e Patrícia Regina Pinheiro Sampaio 

resumo

A análise econômica do Direito cresce, cada vez mais, no Brasil. O projeto 

ao qual este relatório se vincula visa a criar um livro de fácil acesso sobre o 

assunto aos estudantes de Direito da graduação e da pós-graduação. Para 

isso, explica os conceitos econômicos pertinentes e os aplica a diversas 

áreas regulatórias do Direito, como o Direito da Concorrência e o Direito 

dos Contratos. Abordados neste relatório.

Palavras-chave: Análise econômica do Direito. Regulação.

AbstrAct

Law and Economics grows increasingly in Brazil. The project, which inclu-

des this report, aims to create a book for graduate and master students. To 

do this, the book elucidate all the relevant economic concepts and apply 

them at some regulatory areas, such as Antitrust Law and Contract Law – 

which are covered by this report.

Keywords: Law and Economics. Regulation.
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1. introdução

O presente relatório é resultado da concessão da bolsa do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica pelo Centro de Pesquisa em 

Direito e Economia da Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas 

do Rio de Janeiro.

A bolsa supracitada faz parte do projeto  “Contribuições da análise 

econômica do Direito para a regulação” sob a supervisão dos professores 

Antônio Maristrello Porto e Patrícia Regina Pinheiro Sampaio. Este projeto 

visa à criação de um livro — que, por enquanto, detém o mesmo título da 

linha de pesquisa — para ser utilizado por estudantes da graduação e da 

pós-graduação em Direito.

O livro versa, principalmente, sobre duas temáticas: a análise eco-

nômica do Direito e a regulação. De forma resumida, a AED consiste em 

uma nova forma de tratar o Direito, aplicando o instrumental de conceitos 

e de métodos econômicos sobre as diversas áreas jurídicas já existentes. 

A regulação, por sua vez, pode ser entendida de três formas, conforme 

observa Vital Moreira:

Quanto à amplitude do conceito, aparecem-nos três concepções de 

regulação: (a) em sentido amplo, é toda forma de intervenção do 

Estado na economia, independentemente de seus instrumentos e 

fins; (b) num sentido menos abrangente, é a intervenção estatal na 

economia por outras formas que não a participação direta na ativi-

dade econômica, equivalendo, portanto, ao condicionamento, coor-

denação e disciplina da atividade econômica privada; (c) num sen-

tido restrito, é somente o condicionamento normativo da atividade 

econômica privada (por via de lei ou outro instrumento normativo)1.

Os dois temas se aproximam por serem fenômenos relativamente re-

centes na cultura jurídica nacional. A AED, da forma como existe atual-

mente, teve seu início nos Estados Unidos com a publicação dos artigos 

de Ronald Coase2 e de Guido Calabresi3 em 1960. No Brasil, entretanto, os 

primeiros cursos de mestrado e doutorado com linhas de pesquisa que, de 

alguma forma, versassem sobre o assunto surgiram na década de 1990, e 

os de pós-graduação começaram a aparecer dez anos depois. Ainda hoje, 

1  MOREIRA, Vital. Autorregulação profissional e administração pública. Coimbra: 
Almedina, 1997, p. 35. 

2  COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. Journal of Law & Economics, 
Chicago, v. 3, p. 1. 1960.

3  CALABRESI, Guido. Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts. 
Yale Law Journal, New Haven, v. 70, p. 499. 1961.
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o crescimento dos estudos de AED ainda não representa parcela expressi-

va dos centros de pesquisa espalhados pelo país.

Igualmente, a regulação passou a ganhar força no ordenamento ju-

rídico pátrio a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.  

A atividade reguladora do Estado está prevista no art. 174 da Carta Mag-

na4, que será exercida por meio das funções de fiscalização, de incentivo 

e de planejamento. Também é importante mencionar a relevância para 

a matéria do Programa Nacional de Desestatização (PND) por intermé-

dio da Medida Provisória nº 155/1990, posteriormente convertida na Lei nº 

8.031, de 12 de abril de 1990, e das Emendas Constitucionais nos 5, 6, 7, 8 e 

9 de 1995, que diminuíram a intervenção direta do Estado na economia e, 

consequentemente, aumentaram sua função regulatória — entendida em 

sentido restrito.

Considerando a crescente relevância dessas duas matérias, o livro se 

propõe a ser uma fonte de estudo e de pesquisa inicial para alunos da 

graduação e da pós-graduação em todo o país. Para atingir tal objetivo, 

introduz os termos econômicos e faz uma revisão bibliográfica de algumas 

áreas do Direito — como o Direito regulatório em sentido estrito, o Direito 

da concorrência, o Direito dominial, o Direito da responsabilidade civil e o 

Direito dos contratos — adotando a AED como instrumento para análise.

Tendo em vista o seu objetivo didático, o livro foi divido em capítulos. 

Antes do início do projeto, quase todos os capítulos contavam com um 

texto-base — normalmente, um artigo escrito por um dos professores- 

coordenadores —, que precisava ser adaptado para se adequar à finali-

dade do projeto. Assim, o trabalho realizado variou de acordo com cada 

capítulo — a título de exemplo, em alguns foi necessário buscar novas bi-

bliografias para complementar o exposto, em outros, era da intenção dos 

professores expandir o texto para abarcar novas discussões.

Além disso, a escolha dos capítulos não foi aleatória. Antes de come-

çar a trabalhar especificamente com o material do livro, o aluno-pesquisa-

dor fez um levantamento de diversas publicações sobre o tema da Análise 

econômica do Direito na doutrina nacional e estrangeira com o objetivo 

de mapear as áreas abordadas em cada uma dessas obras. Entre os livros 

pesquisados estão Direito e economia no Brasil, de Luciano Benetti Timm, 

Introduction to Law and Economics, de A. Mitchell Polinsky, Direito e eco-
nomia, de Robert Cooter e Thomas Ulen, e Economic Analysis of Law, de 

Richard Posner.

4  “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sen-
do este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.”
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Ainda, visando cumprir seu objetivo de ser um instrumento para alu-

nos de graduação e de pós-graduação, o projeto prevê que o livro tenha o 

formato de um casebook. Esse formato, muito usado nas escolas de Direi-

to dos países da commom law, consiste em apresentar o conteúdo acadê-

mico por meio da análise da aplicação do Direito em casos concretos, de 

modo que o estudante possa entender o raciocínio existente naquele caso. 

Assim, o aluno aprende o conteúdo da matéria de forma conectada com a 

prática jurídica aplicada.

2. cApítulos

Após a introdução ao projeto, faz-se necessário destrinchar seu con-

teúdo. A melhor forma de expor o trabalho desenvolvido durante a pes-

quisa é analisar os capítulos do livro, demonstrando as conclusões obti-

das em cada um deles. Por isso, neste relatório, dividiu-se os capítulos em 

itens, de forma a facilitar a compreensão de cada um isoladamente.

Tendo em conta o objetivo deste relatório — qual seja: demonstrar 

os resultados obtidos em virtude da concessão da bolsa PIBIC —, serão 

avaliados apenas os capítulos em que o pesquisador-bolsista atuou dire-

tamente: o crescimento econômico na literatura específica (capítulo 1), os 

elementos da microeconomia (capítulo 2), a análise econômica da defesa 

da concorrência (capítulo 4) e a análise econômica dos contratos (capítulo 

7).

3. cApítulo 1 – o crescimento econômico nA literAturA 
específicA

O primeiro capítulo versa sobre o crescimento econômico na litera-

tura específica. Seu objetivo é contextualizar o leitor para os próximos 

capítulos, demonstrando-lhes a importância do crescimento econômico 

e algumas teorias que se propõe a explicá-lo. Dessa forma, é dividido em 

três partes: i) introdução à importância do tema, ii) apresentação de três 

teorias que tentam explicá-lo e iii) pontos de convergência entre o tema 

e a AED.

Na primeira parte, os aspectos introdutórios do crescimento econô-

mico são apresentados ao leitor. O termo “crescimento econômico” é de 

difícil definição, dada sua complexidade, mas, de forma simplificada, de-

fine-se como a “expansão quantitativa da capacidade produtiva de um 
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país em um determinado período”5. Esse aumento é medido, principal-

mente, pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de um país.

Analisando o aumento do PIB de diversos países durante um longo 

período, pode-se perceber que estes apresentam valores diferentes em 

relação a seus pares numa mesma época e em relação a si em épocas dife-

rentes6. Visando entender esse fenômeno e a contribuir para o aumento do 

crescimento econômico, os economistas têm se perguntado quais são os 

fatores que influenciam neste resultado, bem como a forma desta influên-

cia7. Dessa forma, diferentes teorias foram criadas para tentar responder 

a essas dúvidas.

Na segunda parte, são expostas três das teorias principais sobre o 

crescimento econômico: (a) a teoria que reconhece a geografia como o 

principal determinante do crescimento econômico, (b) a teoria do comér-

cio internacional, que o coloca no centro da história de crescimento eco-

nômico e (c) a teoria que sugere que a qualidade e o desenvolvimento das 

instituições são as causas mais importantes de variação do crescimento 

econômico entre países. Dessa forma, faz-se necessário destrinchar cada 

uma delas.

Muitos estudiosos defendem as condições geográficas como o prin-

cipal fator de desenvolvimento econômico de um país. John Luke Gallup, 

Jeffrey D. Sachs e Andrew D. Mellinger8 estudaram a média do PIB per 
capita de 1995 de diversos países e chegaram à conclusão de que o valor 

dos países não tropicais é quase três vezes maior do que o dos países tro-

picais. Eles defendem que a geografia não é determinante, mas é o princi-

pal fator para o crescimento econômico, uma vez que determina os custos 

de transporte, as condições de saúde humana, a produtividade agrícola, a 

proximidade e apropriação dos recursos naturais — questões que influen-

ciam consideravelmente no desenvolvimento, segundo os autores. Dessa 

forma, haveria uma relação de causalidade entra certas condições geográ-

ficas e o crescimento econômico.

Há, no entanto, críticos a essa teoria. Para eles, pode haver uma cor-

relação entre as condições geográficas e o crescimento econômico, mas 

não há causalidade. Daron Acemoglu9 argumenta que, caso a teoria fosse 

5  Trecho retirado do próprio capítulo.

6  HELPMAN, E. The Mystery of Economic Growth. Cambridge, MA: The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2004, p. 7.

7  Pode-se afirmar que o primeiro grande trabalho dedicado ao tema é o clássico  
A riqueza das nações, de Adam Smith.

8  GALLUP, John L.; SACHS, Jeffrey D.; MELLINGER, Andrew D. Geography and 
Economic Development. Cambridge, MA: Harvard International Review, Winter, 1998.

9  ACEMOGLU, Daron. Root Causes – A Historical Approach to Assessing the Role 
of Institutions in Economic Development. Finance & Development, p. 49-123. 2003.
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verdadeira, as colônias europeias mais ricas dariam lugar a países mais 

ricos do que as colônias mais pobres, o que não aconteceu. Dessa forma, 

sugerem que outros fatores sejam mais importantes para explicar o fenô-

meno do crescimento econômico.

Outra teoria bastante importante é a defensora do comércio interna-

cional como o principal fator de influência sobre o crescimento econômi-

co. Aqueles que encampam essa corrente acreditam que o aumento da 

produtividade está direta e principalmente relacionado ao nível de inte-

gração econômica de um país. Algumas são as bases para os que defen-

dem essa teoria: David Dollar e Aart Kraay publicaram em 2001 um estudo 

que relaciona diretamente a diminuição de barreiras comerciais (liberaliza-

ção do comércio) ao crescimento de economia de um determinado país10; 

Elhanan Helpman correlacionou o nível de comércio entre nações e de 

crescimento de produtividade durante a Revolução Industrial e chegou à 

mesma conclusão11; Jeffrey Frankel e David Romer, por meio de um estudo 

estatístico, comprovaram uma relação importante entre o nível de comér-

cio internacional e o crescimento econômico12.

Essa teoria também enfrenta críticas, principalmente em três pontos. 

O primeiro se refere à percepção de que o nível de comércio pode ser 

um fator endógeno, e não uma causa do crescimento econômico. Elha-

nan Helpman indaga se “o crescimento induz o comércio ou existe uma 

ligação inversa, do comércio para o crescimento?”13. A segunda crítica se 

baseia na relação entre as escolhas políticas e o comércio internacional. 

Um país com uma boa política de comércio internacional provavelmente 

tem boas políticas internas também, que podem ser a verdadeira causa do 

crescimento. Por fim, o último ponto de críticas é a existência de estudos 

que relacionam empiricamente o crescimento de barreiras protecionistas 

e o aumento do PIB14. Apesar disso, há um consenso entre os economistas 

10  DOLLAR, D.; KRAAY, A. Trade, Growth, and Poverty. World Bank Policy Research 
Working Paper No. 2615. 2001. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=632684>. 
Acesso em: 12 set. 2015.

11  HELPMAN, E. The Mystery of Economic Growth. Cambridge, MA: The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2004, p. 69-70.

12  FRANKEL, Jeffrey A.; ROMER, David. Does Trade Cause Growth?. Pittsburgh: 
American Economic Review, v. 89.3, p. 379-99. 1999.

13  HELPMAN, E. Growth, Technological Progress, and Trade. National Bureau of 
Economic Research. Working Paper 2592. 1988.

14  BAIROCH, Paul. Economics and World History. Chicago: University of Chicago 
Press, 1993. O’ROURKE, Kevein. Tariffs and Growth in the Late 19th Century. Econo-
mic Journal, 2000, p. 456-83. CLEMENS, Michael ; WILLIAMSON, Jeffrey G. Why Did 
the Tariff-Growth Correlation Reverse after 1950?. National Bureau of Economic Re-
search. Working Paper 9181. 2002. In: HELPMAN, E. The Mystery of Economic Grow-
th. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004, p. 73-74.



“Contribuições da análise eConômiCa do direito para a regulação” 105

de que o comércio internacional afeta positivamente o crescimento eco-

nômico15.

Há, ainda, uma terceira teoria, que defende as instituições como o 

principal motor do crescimento econômico. As instituições — que devem 

ser entendidas em sentido amplo como as regras formais e informais que 

regulam a vida dos indivíduos — seriam as principais responsáveis pelo 

aumento da produtividade, uma vez que podem facilitá-lo ou dificultá-lo.

Douglas North16 defende que as instituições têm o papel de reduzir 

as incertezas nas relações interpessoais, possibilitando que os indivídu-

os possam maximizar seus interesses de forma mais eficiente. Essa maior 

eficiência é possível porque as instituições influenciam direta e indireta-

mente nos custos de transação e, consequentemente, afetam os custos 

de troca e de produção. Assim, ao reduzir os custos de transação, as insti-

tuições permitem que ocorram diversas trocas, que antes não ocorreriam, 

ocorram, alocando de forma mais eficiente os recursos e permitindo maior 

crescimento econômico.

Diversos outros autores contribuem para aprimorar e comprovar a teo 

ria. Gerald Scully17 comparou as características de quadros institucionais 

com o crescimento econômico e chegou à conclusão de que, em média: “i) 

as sociedades com as instituições políticas abertas cresceram mais do que 

as sociedades com instituições fechadas, ii) as sociedades que adotaram o 

Estado de Direito cresceram mais do que as sociedades que não o adota-

ram, iii) as sociedades que estabeleceram direitos de propriedade claros e 

adotaram uma economia de mercado cresceram mais do que aquelas que 

não fizeram tais arranjos”18. Acemoglu, Johnson e Robinson19, por sua vez, 

defendem a teoria com base em uma análise comparativa das instituições 

e do crescimento econômico dos países em dois casos concretos: (i) a 

divisão da Coreia em dois países e (ii) os países colonizados em zonas 

tropicais e em zonas temperadas; Dani Rodrik20, partindo dessa teoria, afir-

ma que a cultura e o conhecimento local de um país deve ser levado em 

15  DOLLAR, D.; KRAAY, A. Trade, Growth, and Poverty. World Bank Policy Re-
search. Working Paper No. 2615, p. 1. 2001. Disponível em: <http://ssrn.com/abs-
tract=632684>. Acesso em: 12 de setembro de 2015. 

16  NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performan-
ce: The Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1990.

17  SCULLY, Gerald W. The Institutional Framework and Economic Development. 
The Journal of Political Economy, v. 96.3, 1988, p. 652-662.

18  Trecho retirado do próprio capítulo.

19  ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; ROBINSON, Jame. Institutions as the 
Fundamental Cause of Long-Run Growth. NBER Working Paper No. 10481. 2004.

20  RODRIK, Dani. Second-Best Institutions. National Bureau of Economic Resear-
ch. Working Paper 14050, p. 1-11. 2008.
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conta durante o processo de construção das instituições, defendendo que 

o conjunto ideal de instituições varia de acordo com a situação concreta 

do país. Dessa forma, essa é a teoria mais amplamente aceita atualmente.

A terceira parte do capítulo trata brevemente dos pontos de conver-

gência entre as duas primeiras partes e a análise econômica do Direito. 

Entende-se o Direito como um dos principais mecanismos de influência 

nas instituições, que, por sua vez, seriam a principal causa do crescimento 

econômico. No entanto, da forma como existia anteriormente, o Direito 

exercia sua influência com bases questionáveis, e não científicas. Dessa 

forma, o papel da AED é mudar esse panorama, trazendo elementos da 

ciência econômica para o exercício do Direito de forma a permitir que as 

instituições sejam repensadas da maneira correta e possam contribuir efe-

tivamente para o crescimento econômico positivo dos países21.

Assim, este capítulo trata da importância do estudo da AED pelos es-

tudantes de Direito, apresentando as razões para se fazer tal estudo. Para 

que isso acontecesse, foi necessário abordar a economia de forma macro, 

tornando este capítulo o único de macroeconomia do livro.

Vale ressaltar o papel desempenhado pelo pesquisador-bolsista neste 

capítulo. O texto-base deste capítulo era um artigo do professor Antônio 

Porto traduzido da língua inglesa. Por isso, o trabalho realizado neste ca-

pítulo consistiu em corrigir erros de tradução e em coadunar o texto inicial 

com o propósito do livro — uma vez que o artigo era voltado para outro 

público. Dessa forma, simplificou-se a linguagem, cortaram-se as partes 

que aprofundavam excessivamente a matéria e exemplificou-se o conteú-

do teórico esposado.

4. cApítulo 2 – elementos de microeconomiA

O segundo capítulo trata de alguns elementos microeconômicos que 

serão utilizados em todo o livro. O objetivo deste capítulo é apresentar es-

ses conceitos a um estudante que não está acostumado a lidar com eles — 

alunos de graduação e de pós-graduação em Direito —, uma vez que são 

21  “Para mim, o aspecto mais interessante do movimento de associação entre Di-
reito e economia tem sido sua aspiração de colocar o estudo do Direito sobre uma 
base científica, com uma teoria coerente, hipóteses precisas deduzidas da teoria e 
testes empíricos das hipóteses. O Direito é uma instituição social de enorme anti-
guidade e importância, e não vejo razão por que ele não devesse ser acessível ao 
estudo científico. A economia é a mais avançada das ciências sociais, e o sistema 
judiciário contém muitos paralelos com os sistemas que os economistas têm estu-
dado com êxito e se sobrepõe a eles.” POSNER, Richard A. In: Faure, M.; VAN DEN 
BERGH, R., Essays in Law and Economics: Corporations, Accident Prevention and 
Compensation for Losses. Antuérpia: Maklu, 1989.
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um requisito para o perfeito entendimento do que será tratado nos demais 

capítulos. Dessa forma, o livro pretende atingir o objetivo a que se propõe: 

ser o primeiro contato de alunos de Direito com o instrumental da AED.

Tendo em vista o objetivo do capítulo, este é subdividido em duas 

partes. A primeira parte trata da relação da teoria microeconômica com 

a AED e abarca também dois outros itens específicos: a) a relação entre 

eficiência e bem-estar social e (b) a comparação entre as maximizações 

da riqueza e da utilidade. A segunda parte, por sua vez, trata das falhas de 

mercado em sentido amplo e se divide em: i) mercados de concorrência 

perfeita, ii) mercados eficientes e iii) falhas de mercado em sentido estrito.

A primeira parte começa introduzindo a análise econômica do Direito 

ao leitor. A AED consiste em um instrumento que se baseia na raciona-

lidade individual para analisar o Direito e as instituições sociais. Sua ins-

trumentalidade deriva da aplicação da teoria econômica e dos métodos 

econométricos no exame da criação, da estrutura, dos processos e dos 

impactos sociais e legais, uma vez que “considera as instituições legais não 

como exógenas ao sistema econômico, mas como variáveis pertencentes 

a ele e analisa os efeitos de mudanças em uma ou mais destas variáveis 

sobre elementos do sistema”22. Dessa forma, herda a carga científica da 

economia.

A teoria microeconômica clássica tem como base o fato de os indiví-

duos serem racionais, ou seja, os agentes econômicos tendem a maximi-

zar suas preferências23. Diante de alternativas, os indivíduos comparam, 

de acordo com as informações que têm no momento, seus custos e seus 

benefícios, ordenando-os conforme suas preferências, em uma análise 

consequencialista — ou seja, preocupada com o que vai acontecer24. Da 

mesma forma, a AED defende que a criação e a aplicação das normas ju-

rídicas deveriam se utilizar do pensamento do custo-benefício. A AED é, 

portanto, consequencialista25.

A avaliação do custo-benefício dentro de uma série de alternativas 

se dá por meio da conversão de cada escolha em um nível de bem-estar. 

Cada opção corresponde a um determinado bem-estar — que é medido 

22  Trecho retirado do próprio capítulo.

23  MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: tradução da 5. ed. norte-ameri-
cana. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2012, p. 4-8.

24  Faz-se necessária uma ressalva: esse modelo deve ser adotado para a maioria 
dos casos. Há, no entanto, casos em que não funciona corretamente. Nos últimos 
anos, a utilização da economia comportamental dentro da AED tem crescido para 
tratar corretamente esses casos.

25  SCHÄFER, Hans-Bernd; OTT, Claus. The Economics Analysis of Civil Law. Chel-
tenham: Edgar Elgar, 2004.
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pela utilidade26 que o agente retira de suas preferências. A utilidade deve 

ser entendida como uma medida abrangente envolvendo questões finan-

ceiras e não financeiras. O bem-estar social, por sua vez, surge da agrega-

ção do bem-estar dos indivíduos, que pode se dar de várias formas, desde 

a soma aritmética (defendida pelo utilitarismo) até a preponderância do 

bem-estar de determinados agentes (em situação menos favorecida, por 

exemplo). Pode-se afirmar que a escolha da forma utilizada para se defi-

nir o bem-estar social envolve dois critérios básicos: a eficiência27 e a de-

sigualdade das utilidades, que são elementos normalmente antagônicos.  

A AED entende que o Direito deve se preocupar apenas com a eficiência, 

uma vez que o aspecto distributivo pode ser realizado pela política fiscal e 

orçamentária sob um custo social menor.

A segunda parte do capítulo trata essencialmente das falhas de mer-

cado. Segundo N. Gregory Mankiw, um mercado é um grupo de compra-

dores (demandantes) e de vendedores (ofertantes) de um bem ou de um 

serviço específico28. O preço de um produto em um mercado é um sinal 

do quanto aquele produto é demandado – quanto mais demandado for, 

maior é o preço (e vice-versa)29. Quando o mercado de um produto tem 

igual oferta e demanda, está em equilíbrio.

De acordo com o 1º Teorema do Bem-Estar da economia neoclássica, 

os equilíbrios em mercados de concorrência perfeita são eficientes30. Um 

mercado é eficiente quando tem concorrência perfeita, ou seja, quando, 

concomitantemente, i) os produtos são substitutos perfeitos31, ii) os pro-

dutores e os compradores são tomadores de preço32, iii) todos os recursos 

são perfeitamente móveis, iv) não há barreiras à entrada de novas empre-

sas e v) o fluxo de informações é perfeito33. No entanto, diversos fatores 

26 Na prática, é impossível aferir com precisão o nível de utilidade de um indivíduo 
por ser uma medida essencialmente subjetiva. Para tentar resolver esse problema, 
utiliza-se muitas vezes o dinheiro como uma unidade de medida, mas essa utilização 
também tem algumas deficiências, como a atribuição de valores diferentes de utili-
dade ao próprio dinheiro.

27 A eficiência deve ser entendida como uma otimização de uma medida de valor.

28 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: tradução da 5. ed. norte-america-
na. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2012, p. 66.

29 Dado que mais pessoas querem comprar um bem que existe em quantidade 
limitada, este se tornou mais escasso e mais valioso, e o seu vendedor tenderá a 
vendê-lo àquelas que estiverem dispostas a pagar mais.

30 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: tradução da 5. ed. norte-america-
na. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2012, p. 145.

31 Isto é, os produtos de um fornecedor são idênticos aos dos demais.

32 Isto é, ninguém tem o poder de influenciar o mercado sozinho.

33 SEIDENFELD, Mark. Microeconomics: Predictates to Law and Economics. Ohio: 
Anderson Publishing Co, 1996, p. 35.
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— denominados falhas de mercado — impedem a existência dos mercados 

de concorrência perfeita, tornando-os ineficientes.

Os indivíduos tendem a maximizar seu próprio interesse levando em 

conta seu custo benefício e sem pensar no custo-benefício social. Em ge-

ral, o custo-benefício individual e social se coadunam. No entanto, há situa 

ções em que estes divergem, permitindo que o indivíduo aja em desacor-

do com o custo-benefício social.

De forma resumida, as falhas de mercado mais importantes são: a) 

externalidades, podendo ser negativas ou positivas, que consistem no im-

pacto da ação de um agente sobre um terceiro que não participou dessa 

ação e, portanto, não paga nem recebe por suportar esse impacto; b) bens 

públicos, que são aqueles não rivais e não excludentes, isto é, aqueles cujo 

uso por uma pessoa não reduz a disponibilidade do bem à outra e cujo uso 

por uma pessoa não pode ser impedido, respectivamente; c) monopólios 

naturais, que consistem em mercados em que o investimento em infraes-

trutura é tão grande que a forma mais eficiente de explorá-lo é monopo-

listicamente; d) assimetria de informação, que “consiste no fato de os con-

tratantes, no momento em que celebram o contrato, não deterem todas 

as informações necessárias para o entendimento pleno da transação”34.

Em todos esses casos, a falha de mercado leva a uma alocação ine-

ficiente dos recursos em um mercado. De forma geral, os economistas 

neoclássicos defendem que, nesses casos, deve haver uma intervenção 

estatal cuidadosa para resolver essas falhas. Essa intervenção deve visar 

a reconciliar o resultado da escolha racional baseada no custo-benefício 

individual com o melhor resultado do ponto de vista do custo-benefício 

social. Além disso, deve ser adequada à falha de mercado existente e se 

limitar a ela, tendo em vista que a intervenção excessiva pode resultar em 

ineficiências ainda maiores. Assim, pode-se resumir o papel da regulação 

jurídica para a AED em dois pontos principais: (i) a defesa do funciona-

mento do livre-mercado em regra e (ii) a viabilização da intervenção do 

Estado para corrigir falhas de mercado quando necessário.

Dessa forma, com a leitura deste capítulo, pode-se compreender me-

lhor os demais. A introdução de termos e de conceitos econômicos, bem 

como a explicação dos problemas que a AED pretende solucionar ou ame-

nizar consiste em condição necessária para o entendimento completo de 

todos os demais capítulos. Dessa forma, este capítulo é essencial para que 

o livro cumpra seu objetivo.

Por fim, faz-se necessário salientar o trabalho realizado pelo aluno-

-pesquisador. Assim como no capítulo anterior, foram necessárias uma 

adaptação e uma simplificação do texto-base, incluindo, principalmen-

34  Trecho retirado do próprio capítulo.
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te, exemplos. Além disso, considerando o texto-base original e a pedido 

dos professores-orientadores, fez-se o levantamento bibliográfico para 

completar os entendimentos expostos neste capítulo. Dessa forma, novas 

obras passaram a integrar o conteúdo desta parte do livro, tais como: os 

trabalhos de John Rawls, o livro Il mercato oltre le ideologie, de Lapo Berti, 

o livro Direito e economia, de Robert Cooter e Thomas Ulen, e o livro Intro-
dução à Economia, de Nicholas Gregory Mankiw.

5. cApítulo 4 – defesA dA concorrênciA

O quarto capítulo do livro trata da defesa da concorrência. Este capí-

tulo tem o objetivo de mostrar como a análise econômica do Direito pode 

contribuir para a proteção da concorrência. Integra, portanto, a segunda 

parte do livro — aquela que começa a partir do capítulo 3 e trata das rela-

ções da AED com as áreas específicas do Direito.

Para atingir tal finalidade, dividiu-se este capítulo em quatro partes. 

A primeira parte trata da Teoria do Monopólio, fundamento teórico do 

Direito da concorrência. A segunda e a terceira partes, por sua vez, tratam 

de ações e de práticas que importam a essa área do direito. Mais especifi-

cadamente, a segunda parte contém os atos de concentração e a terceira, 

as práticas anticompetitivas. Por fim, a quarta parte apresenta o funciona-

mento institucional do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.

Antes de adentrar as partes supramencionadas, faz-se necessário res-

salvar que a defesa da concorrência — assim como qualquer espécie de 

regulação — não é um fim em si mesmo. Isso quer dizer que a sua atuação 

só faz sentido se estiver protegendo o bem a que se destinam. No caso em 

questão, a defesa da concorrência se propõe a coibir as práticas atentató-

rias à livre competição sempre que estas causarem resultados ineficientes.

Os mercados monopolistas — ou oligopolistas — são aqueles em que 

as empresas não são tomadoras de preço. De forma mais precisa, as em-

presas desses mercados são responsáveis pela venda da grande maioria 

dos produtos, que não têm substitutos próximos35. Segundo Richard Pos-

ner36, esses mercados apresentam mudanças em relação aos mercados 

próximos de concorrência perfeita, principalmente, em três quesitos: o 

preço dos produtos, o custo social e o incentivo à inovação.

35  MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: tradução da 5. ed. norte-ameri-
cana. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2012, p. 300.

36  POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. Nova Iorque: Aspen, 5. ed., 
2002, p. 273-286.
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Diferentemente do que ocorre em mercados de concorrência perfei-

ta, as empresas monopolistas — ou oligopolistas — têm grande poder de 

influência no preço. Por serem as responsáveis pela venda, têm facilidade 

em alterar o preço. Nesse caso, podem praticar a venda pelo preço ideal 

— aquele que maximiza seus lucros —, independentemente de este ser 

o preço mínimo possível. Ao contrário, quando há concorrência, a venda 

pelo preço ideal favorece a entrada de novas empresas no mercado pela 

possibilidade de vender o mesmo produto por um preço menor do que o 

ideal, fazendo pressão para que o preço se aproxime do mínimo possível. 

Dessa forma, os mercados de concorrência perfeita têm preços inferiores 

aos mercados monopolistas.

Outra diferença bastante relevante se dá em relação ao custo para a 

sociedade. Diversas transações deixam de ser realizadas graças à restrição 

artificial da oferta, uma vez que o aumento de preços impede que alguns 

consumidores comprem o produto, trocando-os por bens substitutos dis-

tantes, que apresentam um custo-benefício inferior. Assim, o mercado mo-

nopolista, quando comparado ao competitivo, apresenta-se ineficiente37.

A última grande diferença se encontra no campo da inovação. Se-

gundo Posner, não há como afirmar que um dos mercados — competitivo 

ou monopolista — gera mais incentivos à inovação38. Segundo o autor, há 

argumentos relevantes para os dois lados. Em favor da maior inovação do 

mercado competitivo, enumera: “i) o fato de as empresas em um mercado 

competitivo deterem mais incentivos para inovar, uma vez que visam a 

ganhar a guerra concorrencial; ii) a questão de o monopólio ter menos a 

perder ao não inovar, já que dificilmente perderá clientes; iii) as diferentes 

habilidades para inovar de cada empresa, o que resulta em uma maior 

probabilidade de sucesso na inovação; iv) o fato de as empresas compe-

tidoras conseguirem reduzir custos com mais facilidade que uma mono-

polista, já que conseguem comparar o seu desempenho com as demais”39. 

Todavia, entende que são argumentos a favor da maior inovação em um 

mercado monopolizado e, principalmente, em um mercado oligopolizado: 

i) o fato de a empresa monopolizante ganhar sozinha os lucros de suas 

inovações; ii) o fato de o oligopólio ser instável, já que faz com que as 

empresas tenham que estar preparadas para o seu fim; iii) o fato de que, 

em um oligopólio, apenas o preço costuma ser combinado entre as partes, 

37  Essa ineficiência é conhecida em Economia por “perda de peso morto” (dead 
weight loss).

38  Para isso, se baseia em um estudo de Wesley M. Cohen e de Richard C. Le-
vin. COHEN, W.M.; LEVIN, R.C.; Empirical Studies of Inovation and Market Share. In: 
SCHMALENSEE, R.; WILLING, R. (Eds.); Handbook of the Economics of Industrial 
Organization. North Holland. Amsterdam, vol. 2, p. 1060. 1989.

39  Trecho retirado do próprio capítulo.
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gerando incentivos para inovar na qualidade e na variedade dos produtos 

e para inovar diminuindo seu custo.

Passada a explanação do arcabouço teórico do monopólio, é preciso 

expor os atos de concentração. De forma ampla, os atos de concentra-

ção são aqueles praticados pelos agentes econômicos com o objetivo de 

concentrar poder econômico40. Podem ser divididos de acordo com os 

agentes participantes em três categorias: os horizontais, os verticais e os 

conglomerados. Sua realização pode ter efeitos positivos — como as eco-

nomias de escala e de escopo e a redução dos custos de transação — e 

negativos — como a possibilidade do exercício de práticas anticompetiti-

vas. Dessa forma, os atos de concentração de poder econômico em si não 

são bons ou ruins, uma vez que é necessária uma análise do caso concreto 

para identificar suas consequências.

Os horizontais se dão entre empresas que se encontram na mesma 

etapa da cadeia de produção. Em outras palavras, são praticados por 

agentes que antes do ato eram concorrentes. Esse é o ato de concen-

tração que mais gera ameaças ao ambiente concorrencial, uma vez que 

a nova empresa, após o ato, poderá ter um elevado poder de mercado41, 

permitindo-lhe aumentar seus lucros por meio do aumento dos preços, da 

diminuição da qualidade ou da variedade dos produtos ou da diminuição 

do ritmo de inovações, de forma artificial, que não existiria caso houvesse 

competição. Todavia, essa concentração pode permitir aumentar a efici-

ência da empresa ao aumentar os ganhos de escala e de escopo e ao dimi-

nuir os custos de transação. Dessa forma, será preciso auferir se esse ga-

40  De forma mais precisa, a legislação brasileira define atos de concentração nos 
arts. 88 e 90 da Lei nº 12.529 de 2011. O art. 90 classifica quatro atos como de con-
centração: (i) a fusão de duas ou mais empresas anteriormente independentes; (ii) a 
aquisição, por uma ou mais empresas, do controle ou de partes do controle de uma 
empresa; (iii) a incorporação de uma ou mais empresa por outras; (iv) a associação, 
o consórcio ou a joint venture de duas ou mais empresas. O art. 88, por sua vez, 
dirime como requisito para que haja um ato de concentração que um grupo envol-
vido na transação tenha registrado, em seu balanço do ano anterior à operação, 
faturamento bruto anual equivalente ou superior a quatrocentos milhões de reais e 
outro grupo envolvido tenha registrado, nas mesmas condições, valor igual ou maior 
a trinta milhões de reais.

41  Segundo o Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizon-
tal, elaborado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico e pela Secretaria 
de Direito Econômico e aprovado pela Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 50, de 1o de 
agosto de 2001: “15. Exercício do Poder de Mercado. O exercício do poder de mer-
cado consiste no ato de uma empresa unilateralmente, ou de um grupo de empresas 
coordenadamente, aumentar os preços (ou reduzir quantidades), diminuir a qualida-
de ou a variedade dos produtos ou serviços, ou ainda, reduzir o ritmo de inovações 
com relação aos níveis que vigorariam sob condições de concorrência irrestrita, por 
um período razoável de tempo, com a finalidade de aumentar seus lucros”. De forma 
resumida, uma empresa tem o poder de mercado caso possa, sem perder os seus 
clientes, manter os preços dos seus produtos sistematicamente acima do nível com-
petitivo de mercado.
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nho de eficiência existe e se irá ser repassado ao consumidor para verificar 

se a operação se traduz ou não em um risco para a sociedade.

Os verticais ocorrem entre agentes que estão em níveis diferentes 

da mesma cadeia produtiva. Um exemplo clássico é o de uma empresa 

de fabricação de revistas que compra uma distribuidora. Essa categoria 

também apresenta ameaças ao ambiente concorrencial42. No caso em 

questão, a nova empresa pode impedir que outras produtoras de revistas 

tenham acesso à distribuidora, dificultando o acesso aos recursos neces-

sários para desenvolver suas atividades. Além disso, há o surgimento de 

barreiras à entrada de novas empresas nesse mercado — já que não po-

derão distribuir seu produto tão facilmente — e, caso haja concentrações 

verticais sucessivas, há o surgimento de condições ideais para a criação de 

cartéis — visto que as empresas poderão controlar o preço de venda final. 

No entanto, esse tipo de concentração também pode gerar eficiências ao 

reduzir custos de transação, como negociação, monitoramento, busca de 

informação etc.43 Assim, para verificar se a concentração é ou não be-

néfica ao ambiente concorrencial, deve-se, mais uma vez, analisar quais 

os possíveis prejuízos e se os ganhos com eficiência serão repassados ao 

consumidor.

Há, ainda, os atos de concentração conglomerados que ocorrem en-

tre empresas sem relação na cadeia produtiva. Estes se subdividem em 

impuros44 — em que as empresas não se relacionam na cadeia de produ-

ção, mas atuam na mesma atividade — e puros — em que as empresas não 

guardem qualquer tipo de relação. Essa categoria traz poucos problemas 

ao ambiente concorrencial, mas pode trazer uma série de eficiências. Nes-

se sentido, afirma Ana Maria Nusdeo45:

“Além disso, mesmo inexistindo uma relação próxima entre os pro-

dutos das empresas concentradas, sua união pode permitir à nova 

empresa a contratação de serviços, como os de publicidade e de 

assessoria jurídica, e, mesmo, a obtenção de capitais por um cus-

to inferior. Finalmente, uma linha maior de produtos pode propiciar 

um maior aproveitamento na realização de pesquisa e desenvolvi-

mento, cujos resultados possam se espalhar por diferentes produtos. 

Há também uma vantagem de caráter financeiro quando a diversa 

sazonalidade de compras de matérias-primas ou de vendas dos res-

42  SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. São Paulo: Ma-
lheiros, 2002, p. 287.

43  VISCUSI, W. Kip. Economics of Regulation and Antitrust. Cambridge, MA: MIT 
Press, 1995, p. 226.

44  Essa situação ocorre comumente entre empresas de mesma atividade separa-
das por questões geográficas.

45  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da concorrência e globalização eco-
nômica: o controle da concentração de empresas. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 51.
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pectivos produtos finais permite ao conglomerado otimizar os fluxos 

financeiros recíprocos entre as diferentes unidades, tornando-o mais 

independente em relação aos bancos e demais fornecedores de re-

cursos financeiros.”

Os atos de concentração poderão permitir aos seus agentes execu-

tar práticas anticompetitivas46. Segundo o art. 36 da Lei nº 11.529/2011, as 

práticas anticompetitivas, independentemente de culpa ou da forma como 

foram manifestadas, têm por objetivo ou podem produzir os efeitos de i) 

limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a 

livre iniciativa; ii) dominar mercado relevante de bens ou serviços; iii) au-

mentar arbitrariamente os lucros; e iv) exercer de forma abusiva posição 

dominante. Ainda que esses efeitos não tenham acontecido de fato, a pos-

sibilidade de gerá-los configura tal prática. As práticas anticompetitivas 

se subdividem em horizontais – colusivas ou exclusionárias – e verticais.

As práticas anticompetitivas horizontais visam a reduzir ou a eliminar 

a concorrência em um mercado relevante47. Estas podem se dar por meio 

de um acordo entre concorrentes para prejudicar um terceiro – quando se-

rão colusivas – ou unilateralmente pelo exercício de poder de mercado de 

uma agente para prejudicar seus concorrentes – quando serão exclusioná-

rias. O cartel entre empresas e a prática de preços predatórios costumam 

ser, respectivamente, bons exemplos dessas duas subcategorias.

As verticais, por sua vez, têm o objetivo de afetar a concorrência em 

um mercado relevante diverso daquele que os agentes da prática atuam, 

mas está ligado a este verticalmente. A imposição de preço de revenda, a 

alavancagem48, os acordos de exclusividade para fornecimento ou distri-

buição são exemplos desta prática anticompetitiva. 

Há certa discussão a respeito dos efeitos concorrenciais dessas prá-

ticas. Alguns doutrinadores da Escola de Chicago, como Robert Bork49, 

46  Vale ressaltar que nem toda prática anticompetitiva é oriunda de um ato de 
concentração.

47  Para efeitos concorrenciais, o mercado relevante é definido a partir de dois 
aspectos: os produtos e serviços e a dimensão geográfica. No primeiro, deve-se 
considerar o conjunto de produtos e serviços considerados substitutos sob o ponto 
de vista da oferta e da demanda. No segundo, deve-se ter em mente até onde o 
consumidor está disposto a se deslocar na busca por esses produtos ou serviços. As-
sim, “mercado relevante” se diferencia de “setor da economia”. Nesse sentido, ver. 
SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: A atuação do CADE 
em setores de infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013.

48  A alavancagem (leveraging) consiste na utilização do poder de monopólio em 
um mercado para cobrar preços monopolistas em outro relacionado.

49  BORK, Robert. The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself. New York: The 
Free Press, 1993. p. 29.
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Frank Easterbrook e Richard Posner50, defendem que um monopólio den-

tro da cadeia produtiva seria irrelevante, pois o preço final conteria a exis-

tência de preços abusivos – já que, caso o preço final fosse abusivo, ne-

nhum consumidor compraria51. No entanto, a maioria dos que se dedicam 

ao tema entendem de forma diversa52. Segundo a doutrina majoritária, “es-

sas ações podem gerar diversos prejuízos à concorrência, como o reforço 

ou a criação do poder de mercado por parte de uma empresa; o bloqueio 

do mercado relevante para os concorrentes; a exploração monopolista 

dos serviços de pós-venda; e a atenuação das concorrências intramarcas 

e intermarcas”53.

Dessa forma, este capítulo, visa demonstrar ao aluno as interfaces en-

tre a análise econômica do Direito e a regulação do ambiente concorren-

cial. Para facilitar a compreensão daqueles que nunca entraram em con-

tato com o Direito da concorrência, explica seus conceitos básicos para 

depois detalhá-los e questioná-los sob o instrumental econômico. Assim, 

cumpre seu objetivo de ser um capítulo de um livro para estudantes de 

Direito da graduação e da pós-graduação.

Pode-se afirmar que este capítulo foi o que teve a maior participação 

do aluno-pesquisador. Ao contrário dos demais, este não tinha um tex-

to-base inicial, motivo pelo qual teve que ser feito desde o começo. Para 

isso, os professores-orientadores recomendaram uma ampla bibliografia, 

que foi utilizada para escrever este capítulo. Dentre as recomendações es-

tão: a apostila Direito da concorrência, dos professores Gustavo Sampaio 

de Abreu, Patrícia Sampaio e José Antônio Batista de Moura Ziebarth utili-

zada no LL.M em Direito: Litigation – Novos Desafios dos Contenciosos do 

50 EASTERBROOK, Frank; POSNER, Richard. Antitrust: cases, economic notes and 
other materials. St. Paul: West Publishing, 1981. p. 803.

51 Este entendimento é conhecido como fixed price argument.

52 A partir da doutrina de Timothy Brennan, Gesner Oliveira e João Grandino Ro-
das descrevem a evolução do pensamento estadunidense sobre o tema das restri-
ções verticais: “Anteriormente à chamada revolução de Chicago, as autoridades dos 
EUA eram muito rigorosas com esse tipo de conduta. A partir dos anos setenta, e 
sobretudo durante a era Reagan nos anos oitenta, a influência liberal do pensamento 
de Chicago disseminou a noção de que os acordos verticais expressavam acordos 
de agentes racionais que visavam aumentar a eficiência. Assim, por exemplo, a ex-
clusividade de certos distribuidores poderia assegurar investimentos adequados nos 
serviços pós-venda que beneficiam o consumidor. Ao mesmo tempo, o economista 
Oliver Williamson mostrou que esses arranjos reduziam os custos de transação das 
empresas e refletiam diferentes circunstâncias da organização dos mercados e na-
tureza dos ativos envolvidos. [...] A visão liberal extremada foi superada nos anos 
noventa, chamado de período pós-Chicago. Embora os benefícios das restrições 
verticais sejam reconhecidos, recomenda-se uma análise pormenorizada dos efeitos 
potencialmente anticompetitivos que certas práticas podem acarretar”. OLIVEIRA, 
G.; RODAS, J. G.; Direito e economia da concorrência. Rio de Janeiro: Renovar, Re-
vista dos Tribunais, 2013.

53 Trecho retirado do próprio capítulo.
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FGV LAW PROGRAM; a apostila Direito da concorrência, dos professores 

Luis Fernando Schuartz e Patrícia Sampaio usado no curso Direito da Con-

corrência da FGV ONLINE; os trabalhos de Antoine Augustin Cournot; os 

trabalhos de Joseph Louis François Bertrand; o livro Direito da concorrên-
cia e obrigação de contratar, da professora Patrícia Sampaio; o livro Eco-
nomic Analysis of Law, de Richard Posner; o livro Direito concorrencial: as 
estruturas, de Calixto Salomão Filho; o livro Economics of Regulation and 
Antitrust, de William Viscusi; o livro Regulação e concorrência: a atuação 
do CADE em setores de infraestrutura, da professora Patrícia Sampaio; o 

voto do conselheiro do CADE Thompson Almeida Andrade no julgamento 

do Ato de Concentração nº 08012.001697/2002-89; e o livro Defesa da 
concorrência e globalização econômica: o controle da concentração de 
empresas, de Ana Maria de Oliveira Nusdeo.

6. cApítulo 7 – Análise econômicA dos contrAtos

O sétimo capítulo trata da análise econômica dos contratos. Este ca-

pítulo tem o objetivo de mostrar como a análise econômica do Direito 

pode contribuir para o direito dos contratos. Integra, portanto, a parte do 

livro que trata das áreas do Direito.

Inicialmente, este capítulo era dividido em dois: um sobre a análise 

econômica dos contratos em sentido estrito e outro sobre economia com-

portamental e contratos de adesão. No entanto, percebeu-se que essas 

duas partes compartilhavam uma base comum e se complementavam. 

Dessa forma, para garantir uma continuidade sem interrupções do pensa-

mento do direito dos contratos, optou-se por unificá-los.

Em virtude da extensão do tema, o capítulo foi dividido em seis par-

tes. A primeira e a segunda tratam, respectivamente, da evolução histórica 

e econômica dos contratos. A terceira discute a ordem econômica e a 

função social dos contratos. A quarta, a influência da análise econômica 

no Direito contratual e a quinta, a racionalidade limitada e a economia 

comportamental no Direito contratual. Por fim, a sexta trata especificada-

mente do caso dos contratos de adesão. Ainda, vale ressaltar que algumas 

destas partes têm subdivisões que foram omitidas neste momento para 

evitar a confusão com as partes do capítulo.

Na primeira parte há uma pequena introdução histórica sobre o papel 

dos contratos. A autonomia da vontade, a qual abarca a liberdade de con-

tratar54, passou a ser resguardada pelas normas jurídicas no século XVII, 

54  “Confunde-se com muita frequência, na linguagem corrente, a autonomia da 
vontade com a liberdade contratual. É importante, no entanto, manter a distinção 
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ganhando mais força a partir da Revolução Francesa55. Antes disso, as nor-

mas jurídicas que disciplinavam os contratos tratavam apenas de tipos 

contratuais específicos, das formalidades de sua celebração e do Direito 

de ação a que dariam ensejo em caso de descumprimento. Por conseguin-

te, o Direito não reconhecia validade ao chamado nudum pactum, isto é, 

ao contrato atípico56.

Assim, após a consagração dos ideais da Revolução Francesa, assis-

te-se à extrema valorização da liberdade negocial, compreendida, nas pa-

lavras de Daniel Sarmento, como “a mais autêntica expressão do poder 

entre uma noção puramente filosófica e um princípio especificamente jurídico: a 
liberdade contratual é o poder, reconhecido às vontades contratantes [...] de ajus-
tar, conforme o seu desejo, as relações obrigacionais na conclusão de um contrato, 
desde que elas não atentem contra a ordem pública e os bons costumes.” VERGÉ, 
Emmanuel e RIPERT, Georges (Org.). Nouveau répertoire de droit. Paris: Dalloz, 1947, 
v. 1, p. 320, verbete “autonomia da vontade”. Na doutrina nacional, Miguel Maria Ser-
pa Lopes afirma que os postulados da autonomia da vontade contratual são: “1º) os 
indivíduos são livres de contratar ou de não contratar; 2º) nulo é o contrato em não 
havendo um consentimento livre; 3º) o conteúdo do contrato pertence livremente à 
determinação das partes contratantes; 4º) no caso de conflito interespacial de leis, 
os contratantes são livres de eleger a lei aplicável às suas relações contratuais; 5º) 
concluído o contrato, é ele inatingível, a menos que as próprias partes o rescindam 
voluntariamente; 6º) o contrato concluído livremente incorpora-se ao ordenamen-
to jurídico, tendo o contratante o direito de pedir a intervenção do Estado para a 
execução da obrigação não cumprida; 7º) o juiz, ao aplicar o contrato, é obrigado 
a se ater à intenção comum das partes contratantes”. Curso de Direito Civil. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 6. ed., 1996; v. III, p. 33.

55  A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão reconhece a liberdade e a 
propriedade como direitos fundamentais, e, como consequência, a possibilidade de 
empreender deixa de ser um privilégio (um favor real) e se torna um direito legal-
mente assegurado.

56  “Até muito depois da Idade Média, o direito dos contratos permaneceu um 
termo coletivo para diferentes formas de ações e tipos contratuais, todos os quais 
tinham os seus próprios nomes e condições especiais.” LUHMANN, Niklas. Law as 
a Social System. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 396-7. Entretanto, a au-
sência de reconhecimento jurídico não significa que o contrato não fosse uma rea-
lidade disseminada na sociedade desde muito antes do século XVIII. Nesse sentido, 
Edward Rubin menciona que, pelo menos desde o século XI – com o crescimento 
do uso da moeda como padrão de troca – e posteriormente, nos séculos que se 
seguiram, o incremento do comércio tornou comum a celebração de contratos de 
diversas naturezas, para os quais, todavia, faltava às vezes a proteção do Direito, 
pela ausência de tipificação. “O contrato, longe de ter sido uma invenção do século 
dezenove, constitui uma das práticas sociais dominantes do mundo ocidental. Todo 
o processo de modernização tem sido descrito como um movimento do status ao 
contrato, e esse processo já estava em curso na Europa Ocidental tão cedo quanto 
no século onze, quando os senhores feudais estavam convertendo as obrigações 
in natura dos vassalos por pagamentos em moeda. O crescimento explosivo das 
cidades e do comércio nos séculos que se seguiram encontra-se intimamente ligado 
às relações contratuais, e a maioria dos mecanismos formais que associamos ao 
Direito dos contratos podem ser traçados para trás pelo menos até esse momento.” 
RUBIN, Edward. “The Nonjudicial Life of Contract: Beyond the Shadow of the Law.” 
Northwestern University Law Review, v. 90, n. 1, p. 107.
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da vontade da pessoa humana, na qualidade de fonte criadora de obri-

gações57”. Nesse sentido, a promulgação do Código Napoleão em 1804 

vem a positivar explicitamente o primado da liberdade de contratar, na 

máxima de que “o contrato faz lei entre as partes” (art. 1.134). Apesar de 

esse ser um entendimento distante do atual, deve-se entender que a “pri-

mazia conferida pelo Direito à igualdade formal dos contratantes, naquele 

momento histórico, deve ser entendida como um preceito de consagração 

do interesse coletivo da sociedade, pois reflete a crença então dissemina-

da de que obrigar os contratantes a cumprirem integralmente o pactua-

do, sem se atentar para o conteúdo (por vezes materialmente injusto) da 

contratação, correspondia à fórmula mais adequada para se resguardar o 

bem-estar geral e, portanto, realizar justiça”58. Vale ressaltar, no entanto, 

que a liberdade de contratar nunca foi totalmente irrestrita, uma vez que 

sempre encontrou limitações no respeito à ordem pública e aos bons cos-

tumes59.

Essa ampla liberdade foi sendo restringida aos poucos, pelo reconhe-

cimento de que, em muitos casos, a contratação não se constitui um ato 

de vontade, mas de necessidade60. Em outras palavras, percebeu-se que, 

por vezes, as partes de um contrato não se encontravam em posição igua-

litária, uma vez que tinham informações e poder de barganha diferentes, e 

isso acabava por gerar situações injustas. Dessa forma, entendeu-se que o 

Estado deveria intervir nessas situações, de forma a reequilibrar a relação, 

alterando o entendimento sobre a autonomia da vontade – que deixou 

de ter o indivíduo como seu senhor absoluto e passou a compreendê-lo 

como agente autorizado a praticar determinados atos na limitação exata 

da autorização.

Por fim, conclui-se que a intervenção estatal se deu graças às consi-

derações sobre justiça e sobre equidade, num movimento que ficou co-

57  SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris, 2004, p. 194.

58  Trecho retirado do próprio capítulo.

59  Conforme GOMES, Orlando. Contratos. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 24. Igualmente, veja-se Francisco José Marques Sampaio: “Mesmo no período 
de apogeu da autonomia da vontade e, em especial, nos tempos que se seguiram, 
a liberdade na celebração de negócios jurídicos não foi considerada absoluta, mas, 
sim, subordinada a parâmetros estabelecidos em lei, considerados restrições à auto-
nomia da vontade. As restrições se consubstanciam, predominantemente, em impo-
sições de ordem pública que visam a proporcionar equilíbrio entre agentes que, por 
suas condições socioeconômicas e culturais, estão em desigualdade quando cele-
bram negócios jurídicos. São limites que, se transpostos, retiram do negócio jurídico 
um dos requisitos essenciais à sua validade, a licitude do objeto”. Negócio jurídico e 
direitos difusos e coletivos. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 1999, p. 36.

60  Vide também CARDOSO, Vladimir Mucury. A revisão do contrato viciado por 
lesão na perspectiva Civil-Constitucional. Dissertação de mestrado apresentada à 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2003, mimeo, p. 48.
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nhecido como “dirigismo contratual”. Tal ingerência foi feita por meio da 

inserção de normas cogentes delimitando: os assuntos sobre os quais se 

pode contratar, em que limites se pode dispor de determinados direitos, 

e que cláusulas serão consideradas intrinsecamente abusivas e, por con-

seguinte, nulas61.

Durante a história, também a percepção econômica evoluiu. Para a 

escola econômica clássica, o Direito deveria garantir o cumprimento do 

disposto no contrato, uma vez que este seria uma forma eficiente de alo-

cação de riscos. Esta visão se baseava nas falsas ideias de que o contrato 

previa todas as situações juridicamente relevantes possíveis, de que os 

indivíduos pactuavam o contrato de forma livre, em posições igualitárias e 

com todas as informações pertinentes ao assunto62.

No entanto, o avanço da teoria econômica no estudo, inicialmente, 

das externalidades63 e, depois, de todas as falhas de mercado e da neces-

sária incompletude dos mercados, começou a alterar esse consentimen-

to. As falhas de mercado, por fazer com que os mercados funcionem de 

forma ineficiente, exigem uma intervenção estatal64. A incompletude dos 

contratos, por sua vez, existe em todos os contratos, considerando-se a 

incapacidade e os altos custos incorridos pelas partes ao tentar prever 

todas as hipóteses do que poderá ocorrer no futuro65. Dessa forma, a inge-

rência estatal passou a ter justificativas econômicas.

Nesse contexto de incompletude dos contratos, os contratos relacio-

nais começaram a ter um papel central. As relações de trato sucessivo 

tendem a aumentar a confiança entre as partes, impedir comportamen-

tos oportunísticos e, consequentemente, a conferir estabilidade às trocas 

61 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998, v. 3, p. 9 e ss.

62 BELLANTUONO, Giuseppe. I contratti incompleti nel diritto e nell’economia. Mi-
lão: CEDAM, 2000, p. 99. 

63 No mesmo sentido, veja-se Steven Shavell, segundo o qual uma das razões para 
a disciplina do conteúdo dos contratos pelo Direito reside na necessidade de se 
evitarem danos a terceiros, entendidos como externalidades negativas: “Uma razão 
básica para a supervisão legislativa ou judicial dos contratos é a existência de ex-
ternalidades negativas. Os contratos que tendem a prejudicar terceiros geralmente 
têm negada sua eficácia, como, por exemplo, [..] acordos para fixação de preços 
[..]”. SHAVELL, Steven. “Economic Analysis of Contract Law.” Working Paper 9696. 
Cambridge: National Bureau of Economic Research, maio de 2003. Disponível em: 
<www.nber.org/papers/w9696>. Acesso em: maio 2005, cap. 13, p. 20.

64 FURUBOTN, Eirik G. “Entrepreneurship, Transaction-cost Economics, and the 
Design of Contracts.” In: BROUSSEAU, Eric; GLACHANT, Jean-Michel. The Economi-
cs of Contracts: Theories and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 
2002, p. 75.

65 Conforme expõem Stiglitz e Walsh, “os contratos são incompletos e custa caro 
obrigar legalmente o seu cumprimento, e assim eles oferecem apenas uma solução 
parcial para o problema do incentivo”. Introdução à microeconomia, p. 243.
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mercantis. Isso acontece porque um contrato relacional é entendido “prin-

cipalmente como um elemento de cooperação e sedimentação das rela-

ções entre os agentes econômicos no longo prazo, cujo respeito ao dever 

de boa-fé ao pactuado mostra-se a regra”66.

A vertente institucionalista, em resposta à existência das falhas de 

mercado e à incompletude dos contratos, acredita que as instituições de-

vem desempenhar o papel fundamental de garantia do cumprimento do 

acordado de forma cooperativa67. Elas devem delimitar as regras do jogo, 

restringindo formal e informalmente as ações dos agentes, visando a redu-

zir as incertezas e a estabelecer canais de comunicação estáveis68. Assim, 

o Direito tem o dever de incentivar a consolidação dessas instituições, de 

forma que estas possam operar no sentido do desenvolvimento.

A terceira parte do capítulo trata da função social dos contratos e 

da sua relação com a ordem econômica. A função social do contrato está 

presente no art. 421 do Código Civil de 2002 e se configura uma ruptura 

ao modelo clássico de contrato ao impor novos deveres às partes. Nesse 

sentido, entende Gustavo Tepedino69 que esse dispositivo deve ser enten-

dido como:

 “o dever imposto aos contratantes de atender – ao lado dos próprios 

interesses individuais perseguidos pelo regulamento contratual – a 

interesses extracontratuais socialmente relevantes, dignos de tutela 

jurídica, que se relacionam com o contrato ou são por ele atingidos”.

Nesse sentido, a cláusula exige a valoração da relação contratual à 

luz dos princípios constitucionais perseguidos pela ordem econômica. Isso 

não quer dizer, no entanto, que deva haver uma socialização dos meios 

de produção ou qualquer outra inspiração socialista. Na verdade, segundo 

Orlando Gomes70, trata-se essencialmente de um conceito próprio do regi-

me capitalista, uma vez que legitima o lucro “ao configurar a atividade do 

produtor de riqueza, do empresário, do capitalista, como exercício de uma 

profissão no interesse geral”. Além disso, considerar a função social do 

contrato é, muitas vezes, atentar para o seu papel econômico de eficiência 

dentro do contexto de maximização da riqueza. Dessa forma, a função 

social se coaduna com o desenvolvimento econômico.

66  Trecho retirado do próprio capítulo.

67  NORTH, Douglass. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 80.

68  Idem, p. 13-16.

69  TEPEDINO, Gustavo. Crise de fontes normativas e técnica legislativa na parte 
geral do Código Civil de 2002. In: TEPEDINO, Gustavo (Org.). A parte geral do novo 
Código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002. p. XXXII.

70  GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
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A AED tem papel fundamental na interpretação dos contratos e da 

sua função social. Seu instrumental econômico permite auferir os efeitos 

das leis e dos institutos jurídicos de forma a prever os efeitos que possíveis 

restrições à autonomia da vontade em nome da função social possam cau-

sar. Dessa forma, poderá o aplicador do Direito optar pelo melhor caminho 

a ser seguido. 

Conclui-se que a função social, ao justificar o exercício da autonomia 

privada no âmbito contratual, constitui-se um notável avanço legislativo. 

Faz-se necessário, no entanto, sopesar as consequências econômicas e 

sociais de sua aplicação para utilizá-la de forma correta. Nesse sentido, a 

AED é uma excelente aliada dos magistrados.

A quarta parte do capítulo trata da influência da análise econômica no 

direito contratual. Essa parte é idêntica à primeira parte do segundo capí-

tulo, uma vez que ambas contextualizam o assunto seguinte: no capítulo 2 

sobre a análise econômica em si, e no capítulo 7, sobre o Direito contratu-

al. Por isso, o presente relatório não se estenderá sobre essa parte.

A quinta parte aborda a racionalidade limitada dos indivíduos, rela-

cionando a economia comportamental aos contratos. Essa parte do capí-

tulo é especialmente interessante porque explica a razão de a liberdade de 

contratar ser restringida. Dessa forma, mostra como a AED pode funcionar 

também com raciocínios distintos daqueles da escola clássica.

O pressuposto básico da escola econômica clássica é que os indiví-

duos são racionais, ou seja, são maximizadores de seus interesses71. São 

requisitos lógicos da racionalidade i) a completude72, isto é, o indivíduo 

racional deve estar apto a comparar duas opções entre si; ii) a reflexivida-

de73, que significa que o agente racional deve considerar uma opção tão 

boa quanto si mesma; e iii) a transitividade, ou seja, as preferências desse 

agente devem poder ser ordenadas e hierarquizadas de uma única manei-

ra74. Dessa forma, se um indivíduo, em algum momento, não cumpre com 

esses requisitos, não é racional e viola os pressupostos da teoria clássica.

A economia comportamental, por sua vez, parte de outros pressupos-

tos. Segundo o professor Antônio Maristrello Porto:

71  “The task of economics is to explore the implications of assuming that man is a 
rational maximizer of his ends in life.” POSNER, Richard. Economic Analysis of Law, 
5th, 1998.

72  Dadas duas opções (x1, y1) e (x2, y2), devemos afirmar que ao menos uma das 
alternativas é correta: (x1, y1) ≤ (x2, y2), ou (x1, y1) ≥ (x2, y2).

73  Dizemos que a expressão (x1, y1) ~ (x1, y1) deve ser necessariamente verdadeira.

74  Para tanto, é necessário que as preferências sejam transitivas, isto é, que satis-
façam à condição: se (x1, y1) > (x2, y2), e (x2, y2) > (x3, y3), então (x1, y1) > (x3, y3).
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“O principal argumento da economia comportamental consiste na 

afirmação de que os indivíduos, em geral, não tomam decisões em 

conformidade com os padrões de racionalidade estabelecidos pela 

teoria econômica clássica, mas, ao invés disto, adotam ‘atalhos’ ou 

heurísticas, que consistem em mecanismos simplificados de solução 

de problemas complexos”75.

As heurísticas76 podem funcionar corretamente na maioria dos casos, 

mas, em algumas situações, afastam o decisor da racionalidade esperada. 

Nesses casos, há o que se denomina de vieses comportamentais77 e que 

acaba por reduzir a eficiência das decisões. Os vieses comportamentais 

mais comuns são: i) os custos irrecuperáveis, que consistem no fato de o 

decisor levar em consideração para a sua decisão os custos que já foram 

gastos e que não podem ser recuperados – o que não deveria ser feito, 

uma vez que pessoas racionais pensam marginalmente78; ii) a dissonância 

cognitiva, que ocorre quando dois elementos cognitivos não são coeren-

tes entre si79; e iii) o viés confirmatório, que reside na predisposição para 

a seleção adversa de informações que confirmem hipóteses ou pensa-

mentos anteriores, selecionando os dados de forma parcial para reiterar 

certezas antigas. Todos esses vieses comportamentais geram desvios de 

racionalidade.

Por fim, a última parte do capítulo trata especificamente dos contra-

tos de adesão nas relações consumeristas. De acordo com o art. 54 do 

Código de Defesa do Consumidor, contratos de adesão são aqueles cujas 

cláusulas foram aprovadas por uma autoridade competente ou elaboradas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o con-

sumidor tenha discutido substancialmente seu conteúdo. Sua utilização é 

75  PORTO, A.J.M.; GOMES, L.T. Economia comportamental e contratos de adesão. 
Revista de Direito Empresarial, Belo Horizonte, v. 9, n. 1, jan./abr. 2012.

76  O vocábulo “heurística” pode ser definido por: “um procedimento simplificador 
(embora não simplista) que, em face de questões difíceis, envolve a substituição 
destas por outras de resolução mais fácil a fim de encontrar respostas viáveis, ainda 
que imperfeitas. Podendo tal procedimento ser tanto uma técnica deliberada de 
resolução de problemas, como uma operação de comportamento automático, intui-
tivo e inconsciente”. KAHNEMAN, Daniel. Rápido & devagar: duas formas de pensar. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 127; 136; 166 e TALEB, Nassim. Antifragile; Things 
that Gain from Disorder. Random House, 2012, p. 11.

77  Vieses comportamentais são desvios no comportamento que acontecem com 
certa frequência relevante. De forma mais específica, são situações em que os indi-
víduos tendem a agir reiteradamente de maneira sub-ótima, irracional ou anômala.

78  Em outras palavras, pessoas racionais consideram em sua decisão apenas aqui-
lo que podem, de fato, mudar, uma vez que são as únicas coisas que podem alterar 
o resultado a ser obtido. 

79  O exemplo clássico é o da fábula “A Raposa e as Uvas”, de Esopo. Na história, 
a raposa deseja comer as uvas, mas não obtém sucesso. Decide, então, depreciá-las 
dizendo que não queria comê-las porque não estavam maduras.
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ampla neste meio, uma vez que propicia celeridade e economia às partes. 

Portanto, a sua análise é de extrema importância.

Nos contratos de adesão, há claramente uma disparidade entre os 

dois lados. Os consumidores se encontram em situação de hipossufi 

ciência. Por isso, visou o legislador a protegê-lo, intervindo para igualar a 

relação. São exemplos dessa proteção a vedação a certas cláusulas por 

serem consideradas abusivas (art. 51 CDC) e a responsabilidade objeti-

va, que dispensa a análise de existência de culpa pelo fornecedor (art. 6º 

CDC). Dessa forma, as relações consumeristas representam um exemplo 

da regulação jurídica visando corrigir falhas de mercado.

Também, neste capítulo, faz-se necessário ressaltar o trabalho de-

sempenhado pelo aluno-pesquisador. Devido à sugestão do aluno-bolsis-

ta, dois capítulos foram juntados para formar este. Dessa forma, o trabalho 

consistiu em conciliar os dois textos-bases, excluindo aquilo que não se 

adequava à proposta do livro, e completá-los com uma bibliografia adi-

cional, que contém: os livros Rápido & devagar: duas formas de pensar, de 

Daniel Kahneman; Antifragile: Things that Gain from Disorder, de Nassim 

Nicholas Taleb; e o artigo Economia comportamental e contratos de ade-

são, do professor Antônio Porto e de Lucas Thevenard Gomes.

7. conclusão

Depois de analisar cada capítulo materialmente, resta apresentar os 

aspectos finais em relação à pesquisa. Em princípio, o livro estava prati-

camente pronto, faltando apenas buscar casos concretos para ilustrar de 

forma substancial a aplicação da análise econômica no Direito e os seus 

benefícios, além de privilegiar o formato de casebook proposto.

No entanto, no começo de setembro, houve uma mudança significati-

va no projeto. Anteriormente, tinha-se por objetivo criar um livro sobre as 

contribuições da AED para a regulação, que foi alterado para um livro so-

bre regulação, que utiliza a AED. A alteração visa a aumentar a importân-

cia da regulação no projeto original, transformando a AED apenas em base 

instrumental. Com isso, além de revisar os capítulos anteriores, incluiu-se 

mais um capítulo – sobre os instrumentos para a regulação dos merca-

dos, que ainda será feito – e definiram-se os temas dos casos concretos – 

energia elétrica, infraestrutura de ferrovias, seguros, superendividamento, 

cadastro positivo e meio ambiente. Assim, procurou-se tornar o projeto 

ainda mais conexo à realidade e às necessidades jurídicas atuais.
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1. problemA

Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro protagonizam atual-

mente uma relevante disputa por recursos hídricos gerada pela redução 

do índice pluviométrico registrado desde o fim de 2013 na região Sudes-

te. O Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento da Grande São 

Paulo, acumulou históricas marcas negativas no mês de março desse ano 

de 2014. 

Segundo o Instituto de Astronomia e Física (AIG) da Universidade de 

São Paulo (USP), o último período de chuva – que vai de outubro/2013 a 

março/2014 – registrou os piores índices desde 1969, em torno de 50% 

abaixo da média1.

1 Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/re-
dacao/2014/05/16/seca-atual-em-sao-paulo-e-a-maior-em-45-anos-mostram-da-
dos-da-usp.htm>. Acesso em: 27 mai. 2014.

http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2014/05/16/seca-atual-em-sao-paulo-e-a-maior-em-45-anos-mostram-dados-da-usp.htm
http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2014/05/16/seca-atual-em-sao-paulo-e-a-maior-em-45-anos-mostram-dados-da-usp.htm
http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2014/05/16/seca-atual-em-sao-paulo-e-a-maior-em-45-anos-mostram-dados-da-usp.htm
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Para solucionar o problema de abastecimento da região, o governa-

dor de São Paulo sugeriu que, em tempos de crise, o abastecimento do 

Sistema Cantareira seja efetuado a partir da represa do rio Jaguari, loca-

lizado em Jacareí, interior de São Paulo, que é um afluente do rio Paraíba 

do Sul. 

No entanto, o desvio das águas da represa Jaguari pode ter conse-

quências diretas no volume do rio Paraíba do Sul, causando reflexos no 

abastecimento de municípios do estado do Rio de Janeiro. Instada a se 

manifestar, a Agência Nacional de Águas (ANA), que assumiu para si a 

função de intermediar o conflito, afirmou que, em períodos normais de 

chuva, o desvio proposto não impacta o abastecimento do Rio de Janeiro. 

Porém, em situação extrema de escassez, pode efetivamente levar a pro-

blemas adicionais para o estado, como o comprometimento da geração 

de energia2.

A referida proposta de transposição apresentada em tempo exíguo 

pelo governo de São Paulo para solucionar o impasse faz inferir que o pro-

blema já vem sendo considerado há muito, em que pese inexistir a adoção 

de medidas preventivas para minimizar os efeitos da escassez de água. 

Isso é facilmente constatado com a nota técnica emitida pelo Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA) em 26 de março de 2014, que elenca pos-

síveis soluções para a escassez hídrica de São Paulo, com possibilidades 

alternativas para o desvio da água do Paraíba do Sul3.

A ANA, por meio do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do 

rio Paraíba do Sul (CEIVAP), está estudando a viabilidade da retirada de 

água da represa e seus impactos, entre outras alternativas, para que seja 

adotada a melhor solução para a bacia e seus usuários. Esse comitê é com-

posto por representantes da União, estados, municípios, dos usuários de 

água, da academia e da sociedade organizada e, dessa forma, espera-se a 

participação efetiva da sociedade civil. Em que pese o referido comitê ter 

sido criado na década de 1970, recebeu novas prerrogativas com o adven-

to da lei nº 9.433/1997.

Em que pese o tema “estresse hídrico” ser um assunto global, há mui-

to discutido e judicializado nos Estados Unidos e por diversos países da 

Europa e do Oriente Médio, no Brasil é ainda tratado com ineditismo por 

ser esse um conflito de proporção federal, o qual envolve os estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de comitês de bacias e di-

versos representantes de distintos setores da sociedade. 

2 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/ana-vai-
-mediar-conflito-entre-sp-e-rj-sobre-paraiba-do-sul>. Acesso em: 27 mai 2014.

3 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nota técnica Digat/INEA nº 01-
A/2014. Rio de Janeiro: INEA, 2014.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/ana-vai-mediar-conflito-entre-sp-e-rj-sobre-paraiba-do-sul
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/ana-vai-mediar-conflito-entre-sp-e-rj-sobre-paraiba-do-sul
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Em decorrência da abundância dos nossos recursos hídricos, deve-

-se considerar que a principal fonte energética do Brasil é hidrográfica. 

Por conseguinte, em situações de escassez, o usuário será atingido pelo 

desabastecimento não só de água, o qual refletirá no abastecimento de 

energia. Tanto, mas também pela possível falta desta, bem como pelos 

elevados custos de se utilizar fontes alternativas, situação agravada pela 

urgência que a questão apresenta.

Diante deste cenário e considerando a importância do tema, justa-

mente por se cuidar de um bem essencial, é preciso avaliar se o arcabouço 

legal-institucional brasileiro é robusto o suficiente para solucionar confli-

tos desse porte, que tendem a se agravar. 

2. objetivo

Tendo em vista o problema desenvolvido no Sistema Cantareira, po-

de-se observar esse caso como um paradigma para que se possa entender 

o real funcionamento do sistema de recursos hídricos no Brasil. Existe hoje 

um grande arcabouço jurídico-institucional para regular os recursos hídri-

cos do país e faz-se necessário entender como esses mecanismos teóricos 

reagem na prática. O caso de São Paulo permite que se estude o sistema 

de administração desses recursos além do plano ideal.

Durante o projeto, pretende-se exercitar o contraponto entre como 

as leis e os mecanismos de governança instituídos para dirimir os confli-

tos de águas e regular seu uso deveriam funcionar e como eles vêm sen-

do utilizados efetivamente. Busca-se entender se o que foi pensado pelo 

legislador para o funcionamento de órgãos como os Comitês de Bacia 

e os sistemas de gerenciamento de recursos hídricos tem repercussão e 

aplicabilidade real ao se vivenciar um conflito de águas com proporções e 

intensidade cmo os ora analisados.

Com esse foco, e com base no conflito que surgiu da crise de abas-

tecimento em São Paulo, objetiva-se avaliar, com este artigo, as diferen-

ças entre os planos ideal, entendido como todo o ordenamento pensado 

a partir da lei nº 9.433/97, com suas instâncias administrativas atuantes 

no caso, e factual, que se refere aos caminhos seguidos pelo conflito na 

realidade. Este estudo visa entender primeiramente se a forma como es-

tava sendo feita a administração dos recursos hídricos em São Paulo era 

a juridicamente correta e se, em face de um conflito, foram tomados os 

cursos de ação mais condizentes com os interesses defendidos no plano 

teórico.
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3. Hipótese

O Brasil dispõe de legislação específica e de uma estrutura institu-

cional desenhada para solucionar os conflitos hídricos em nosso território, 

porém diante dos conflitos mais recentes, principalmente o que envolve os 

estados de São Paulo e do Rio de Janeiro na disputa por recursos hídricos 

oriundos do Sistema Cantareira, passou-se a questionar a real eficácia e 

eficiência da legislação e da estrutura institucional desenhada para resolu-

ção de conflitos dessa natureza.

À luz do recente conflito e de seu desdobramento até então este tra-

balho estabelece como premissa central que o atual marco legal para a 

solução dos conflitos hídricos em nosso território e a estrutura institucio-

nal por ele estabelecida não estão sendo capazes de atender satisfatoria-

mente as partes envolvidas no conflito. Portanto, nossa hipótese central é 

a de que este conflito mais recente envolvendo os estados de São Paulo 

e do Rio de Janeiro na disputa por recursos hídricos oriundos do Sistema 

Cantareira demonstrou uma falha ou uma aplicação deficiente do marco 

legal estabelecido para o conflito de águas no Brasil. 

4. justificAtivA dA pesquisA

O objeto de estudo foi escolhido pelo grupo devido à sua notória rele-

vância. Primeiramente é importante frisar que o tema aborda a água, bem 

essencial à vida dos seres vivos. Apesar de ser encontrada em abundância, 

apenas uma pequena parcela de água é própria para o consumo humano. 

Portanto, é imprescindível que o consumo humano seja feito de maneira 

racional. Durante os anos 1980, o Brasil reconheceu essa necessidade e 

passou a tratar a água como um bem de valor econômico.

Dado que a água é um bem substancial, os casos de conflito geram 

forte apreensão em toda a comunidade envolvida. No Brasil, já existiram 

pequenos conflitos, mas o caso do Sistema Cantareira configura o maior 

conflito que já aconteceu no país, segundo o Ministério Público Estadual 

(Estadão, 2014), pois de acordo com o promotor Ivan Carneiro Castanhei-

ro, do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) 

de Piracicaba, o interesse de mais de 14 milhões de pessoas está envolvido 

diretamente na crise, além de envolver duas das mais ricas metrópoles do 

país. À vista disso, o trabalho proposto visa estudar o primeiro conflito de 

água de tamanha magnitude no Brasil.

Por representar um acontecimento de alta relevância social, o fato 

está sendo discutido e noticiado pelas mídias com grande frequência. Dia-
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riamente são publicadas novas informações sobre o tema em todo o país, 

de forma que o desdobramento do conflito está sendo todo acompanha-

do e a discussão por uma solução tem cada vez mais atores ponderando 

sobre o tema. A dinamicidade foi um desafio por nós encontrado, seja pela 

quantidade de notícias publicadas ao longo da pesquisa, seja pelas infle-

xões que as decisões geraram. 

5. método

Para que fosse possível atingir o objetivo pretendido nesta pesquisa, 

foi necessário o estudo do atual modelo de gestão de águas e do conflito 

hídrico por meio de diferentes fontes. Este estudo se deu pelas seguin-

tes etapas: primeiro objetivou-se a compreensão do funcionamento do 

atual modelo brasileiro de gestão de águas; posteriormente, realizou-se a 

eleição de um conflito hídrico como estudo de caso; em seguida caracte-

rizou-se o objeto de estudo e, finalmente, as informações obtidas foram 

analisadas.

 Nesse sentido, coube, primeiramente, buscar um referencial teóri-

co-conceitual sobre a gestão de águas de forma a facilitar a sua com-

preensão científica e doutrinária. Para um maior entendimento acerca do 

funcionamento do sistema geral de gerenciamento de águas pelas bacias 

hidrográficas, buscou-se uma visão panorâmica do modelo de gestão de 

águas no Brasil. Levantou-se, ainda, o entendimento doutrinário e legal 

sobre a gestão de águas especificamente nas bacias hidrográficas de São 

Paulo, matéria necessária para melhor percepção do conflito a ser estu-

dado. De forma a complementar cada uma dessas frentes e enriquecer 

o referencial teórico-conceitual, também foram realizadas consultas a di-

ferentes legislações que tratam da gestão de recursos hídricos no Brasil, 

como a Lei Federal nº 9.433/1997, que cria o Sistema Nacional de Geren-

ciamento dos Recursos Hídricos, a Lei Federal nº 9.984/2000, que cria a 

Agência Nacional de Águas (ANA), agência reguladora deste recurso, e a 

Constituição Federal de 1988.

Superada a compreensão teórica do sistema de gestão de águas, ele-

geu-se o conflito protagonizado pelos estados do Rio de Janeiro e de São 

Paulo como objeto de caso. A necessidade de tal eleição decorreu da es-

sência do objetivo da pesquisa de se verificar a capacidade de o sistema 

atual lidar com conflitos dessa natureza. Optou-se especificamente pelo 

conflito em questão pelas suas já mencionadas relevância e atualidade.

A terceira etapa configurou a caracterização do objeto de estudo, 

escolhido na fase anterior, isto é, a compreensão da crise, e a forma como 

o modelo de gestão de águas foi aplicado na prática para a “resolução” 
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deste conflito. Primeiramente, recorreu-se ao referencial teórico-concei-

tual existente a respeito do conceito de conflito, estudo importante para 

se definir a base sobre a qual se deveria tratar do atual conflito hídrico 

entre Rio de Janeiro e São Paulo. De fato, além de um referencial teórico, 

um estudo mais aprofundado da origem e desenvolvimento do conflito 

do Sistema da Cantareira requereu a busca por informações através de 

fontes, tais como as atas das reuniões de 2014 – ano em que o conflito 

estudado se instaurou – do Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEI-

VAP) e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), bem como em 

fonte hemerográfica. Em relação às atas, existem duas reuniões por ano no 

CEIVAP, contudo, foi disponibilizada apenas uma ata, referente à primeira 

reunião. No que concerne ao CNRH, foram disponibilizadas apenas as atas 

referentes às duas reuniões da 31ª Reunião Ordinária desse órgão. Este 

tipo de pesquisa, além de apontar os diversos tipos de problemas envol-

vidos no conflito, nos permitirá compreender, principalmente no tocante 

à fonte hemerográfica, as diferentes posições e opiniões das distintas ca-

madas sociais e políticas. Será possível ter uma noção fática mais verossí-

mil daquela proporcionada pelo estudo meramente teórico do sistema de 

gestão de água nas bacias hidrográficas.

Após o recolhimento das informações contidas nas fontes menciona-

das, foi realizado um trabalho de sistematização de tais informações de 

forma a extrair delas os dados essenciais para a concretização do objetivo 

da pesquisa. Por fim, coube a análise dos dados coletados para a formula-

ção de conclusões acerca dos resultados da pesquisa.

6. desenvolvimento

6.1. referenciAl teórico-conceituAl

 A fim de permitir a compreensão do funcionamento da gestão de 

bacias hidrográficas no modelo pátrio, baseamos nossos estudos na Lei 

Federal nº 9.433/1997, a qual institui a Política Nacional de Recursos Hí-

dricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

como afirmam Monica Porto e Rubem la Laina Porto4.

O sistema brasileiro atual, diferentemente dos modelos anteriores, é 

baseado na descentralização na coordenação de políticas e recursos. Tal 

4  PORTO, Monica F. A.; PORTO, Rubem la Laina. Gestão de bacias hidrográficas. 
Estud. av., São Paulo , v. 22, n. 63, 2008. 



Conflito hídriCo no Brasil: uma análise CrítiCa soBre o sistema de  
gerenCiamento de reCursos hídriCos

133

característica, porém, não é exclusividade brasileira. Pelo contrário, no iní-

cio dos anos 1990, os Princípios de Dublin sugeriam que “a gestão dos re-

cursos hídricos, para ser efetiva, deve ser integrada e considerar todos os 

aspectos, físicos, sociais e econômicos [...] sugere-se que a gestão esteja 

baseada nas bacias hidrográficas”5.

No ano de 1978, no Brasil, criaram-se o Comitê Especial de Estudos 

Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH) e comitês executivos em di-

versas bacias hidrográficas (entre elas a do Paraíba do Sul e a do São 

Francisco). Ressalta-se que o papel desses comitês era consultivo e seus 

componentes eram apenas órgãos do governo. Suas decisões não goza-

vam de vinculação.

Com a promulgação da Constituição de 1988, a União, no art. 21, XIX, 

recebeu competência para “instituir sistema nacional de gerenciamento 

de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso”. 

Em decorrência desse dispositivo foi criada a Lei Federal nº 9.433/1997, 

a qual instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh). Esse 

sistema garante a ingerência da sociedade civil, buscando a eficiência 

(maior familiaridade em relação ao problema) e legitimando as decisões.

O sistema brasileiro segue uma tendência global ao descentralizar 

as decisões e operações referentes às bacias hidrográficas. Levaram-se 

em consideração aspectos físicos e sociais na divisão dos comitês, com o 

intuito de se atingir maior unidade e efetividade da gestão dos recursos 

hídricos. Essa divisão dos comitês caminha em conjunto com o movimento 

vanguardista da Política Nacional de Meio Ambiente e a criação do Con-

selho Nacional do Meio Ambiente, admitindo a participação popular na 

formulação das políticas públicas.

Como já exposto, o Sistema de gerenciamento de Recursos Hídricos 

é estruturado de forma descentralizada, dada a importância de a gestão 

ser adaptada às particularidades naturais de cada bacia hidrográfica. No 

entanto, um sistema descentralizado não pressupõe um gerenciamento 

completamente independente e autônomo de tais bacias. 

De fato, o atual Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí-

dricos se subdivide em órgãos com diferentes funções e com atuações em 

diversas esferas da federação, são eles, segundo o art. 33 da Lei Federal nº 

9.433/19976: a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Mi-

5  Idem. p. 43.

6  O art. 33 da Lei nº 9.433/97 dispõe: Art. 33. Integram o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos: (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)
 I − o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 
2000)
 I-A. − a Agência Nacional de Águas; (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)
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nistério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), o Conselho Nacional de Recur-

sos Hídricos (CNRH), a Agência Nacional de Águas (ANA), os Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos (CERHs), os Órgãos Gestores Estaduais 

(como, por exemplo, o INEA, no Rio de Janeiro), os Comitês de Bacias 

(como, por exemplo, o CEIVAP, na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul), 

e as agências de Bacia (como é o caso da AGEVAP, na Bacia Hidrográfica 

do Paraíba do Sul). 

O esquema provido pela ANA demonstra de forma sucinta a função e 

a integração de tais órgãos, bem com o modo com que estes compõem o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Figura 1 – Esquema sobre o atual sistema  
de gerenciamento de recursos hídricos brasileiro.

Fonte: Disponível em:  
<http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/grh_singreh.htm>.  

Acesso em: 6 out. 2014.

Se por um lado um sistema de gestão de águas descentralizado pro-

picia um tratamento individualizado para as bacias, maximizando, em te-

oria, a eficiência de tal gestão, por outro, torna o sistema extremamente 

complex, visto que não é mais possível estabelecer um padrão nos meca-

nismos de gestão utilizados para cada bacia. Inclusive, alguns órgãos tais 

II − os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; (Redação 
dada pela Lei nº 9.984, de 2000).
 III − os Comitês de Bacia Hidrográfica; (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000).
IV − os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e munici-
pais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; (Redação 
dada pela Lei nº 9.984, de 2000).
V − as Agências de Água. (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000).”.

http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/grh_singreh.htm
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quais os comitês e agências de bacias, considerados essenciais para o bom 

funcionamento de uma bacia, ainda não existem em algumas bacias. 

Para a melhor compreensão da crise, objeto da presente pesquisa, 

cabe analisar o papel dos principais órgãos que compõem o Sistema Na-

cional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Contudo, tendo em vista 

a dificuldade de uma análise sistêmica geral devido à complexidade apon-

tada, e, considerando ainda que a gestão dos recursos hídricos se dá em 

diversos âmbitos, tais como a outorga do uso da água e a cobrança pelo 

uso da água, entre outros, tal análise deve ser feita primeiramente, de for-

ma mais genérica, e, em um segundo momento, de forma enviesada para 

os instrumentos que o sistema oferece para gerir crises de água.

Nesse sentido, dispõe o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídri-

cos apresentado pela ANA em 20097: 

1. Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH: órgão consultivo 

e deliberativo, criado pela Lei 9433/97, com a função de atuar na 

formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, teve sua regu-

lamentação e instalação no ano seguinte, com o Decreto n° 2.612, de 

6 de junho de 1998;

2. Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU/

MMA: integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, atuan 

do como secretaria executiva do CNRH;

3. Agência Nacional de Águas – ANA: autarquia sob regime especial, 

criada pela Lei 9984/2000, possuindo como principal atribuição a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a coorde-

nação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

– Singreh;

4. Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Fede-

ral (CERHs);

5. Órgãos Gestores Estaduais: outorgar e fiscalizar o uso dos recur-

sos hídricos em rios de domínio dos Estados;

6. Comitê de Bacia – integrante do Singreh onde são debatidas as 

questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos; 

7. Agência de Bacia – escritório técnico do comitê de Bacia, funcio-

nando como secretaria-executiva do respectivo comitê.

Haja vista o conflito a ser analisado, faz-se primordial definir o con-

ceito de conflito adotado. Segundo o dicionário Mini Houaiss, conflito é  

“1. ato, estado ou efeito de divergirem muito ou de se oporem duas ou mais 

7  Disponível em: <http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/grh_singreh.htm>. 
Acesso em: 6 out. 2014.

http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/grh_singreh.htm
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coisas. 2. choque, enfrentamento. 3. discussão acalorada; desavença”8. A 

definição se aplica, não obstante tratar do conflito de forma generalizada, 

sendo necessário conceituar o tipo de conflito em discussão. 

Nesse sentido, faz-se mister recordar o que marca o conflito em pau-

ta. É um conflito que envolve a água, recurso natural, e também a popu-

lação de dois estados, sendo marcante a disputa entre homens pelo uso 

desse recurso. Destarte, pode-se caracterizar esse conflito como um con-

flito socioambiental, definido por Paul E. Little como “[…] disputas entre 

grupos sociais derivados dos distintos tipos de relação que eles mantêm 

com seu meio natural” (p. 117)9. São conflitos que englobam os recursos 

naturais, o mundo humano e a relação entre ambos. Para Nascimento e 

Drummond (2001)10, tais conflitos devem ser analisados a partir de quatro 

elementos centrais: os atores, a natureza, os objetos e as dinâmicas. Os 

atores são os indivíduos e grupos participantes no conflito e a natureza 

pode ser econômica, política, ambiental, entre outras. Já os objetos são 

sempre vistos como escassos e podem ser públicos ou privados, mate-

riais ou simbólicos, e suas dinâmicas são as histórias próprias de cada um, 

como eles se desenvolvem.

Ainda, é possível notar que há modalidades distintas dentro da cate-

goria de conflito socioambiental, visto que, ao analisar os quatro elemen-

tos citados acima, constatam-se características próprias de cada um. A 

partir dessa percepção, Andrea Zhouri e Klemens Laschefski11 identifica-

ram três modalidades: distributivos, espaciais e territoriais. O conflito a 

ser trabalhado está abarcado pela modalidade dos distributivos, definidos 

como “derivados das desigualdades sociais no acesso e na utilização dos 

recursos naturais” (s/p), pois tem como elemento substancial a disputa 

pela distribuição de água. 

Para total compreensão da pesquisa, utilizam-se as teorias enuncia-

das acima para assumir o termo “conflito” como a disputa entre dois entes 

federativos – no caso, Rio de Janeiro e São Paulo – por um mesmo recurso: 

a água. 

8 HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Objetiva-Moderna, 2010.

9 LITTLE, Paul E. Os conflitos socioambientais: um campo de estudo e de ação 
política. In: BURSZTYN, Marcel (Org.). A difícil sustentabilidade: política energética e 
conflitos ambientais. Rio de Janeiro, Garamond Ltda., 2001. p. 107-122.

10 THEODORO, Suzi Huff; CORDEIRO, Pamora M. Figuereido & BEKE, Zeke. Gestão 
ambiental: uma prática para medir conflitos socioambientais. s/p. 

11 ZHOURI, A.; LASCHEFSKI, K. Desenvolvimento e conflitos ambientais: um novo 
campo de investigação. In: ZHOURI, A.; LASCHEFSKI, K. (Orgs.). Desenvolvimento e 
conflitos ambientais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010, p. 11-31.
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6.2. cArActerizAção do objeto de pesquisA

O termo “crise hídrica” pode ser observado de maneira constante nos 

noticiários juntamente com os números alarmantes sobre o abastecimento 

de água no estado de São Paulo e os problemas envolvendo o estado do 

Rio de Janeiro. Nesse contexto, cabe aqui nessa fase introdutória, mostrar 

as raízes e a evolução desta crise.

De acordo com os mais diversos veículos de comunicação no país e 

os principais veículos de mídia escrita, de imprensa, a região metropolita-

na de São Paulo vive a sua pior crise hídrica, portanto, a maior escassez de 

água, nos últimos oitenta anos. Desde o fim do ano de 2013 os noticiários 

já informavam recordes negativos no nível de água do Sistema Cantareira, 

reservatório responsável pelo abastecimento da capital paulista e de vá-

rias cidades da Grande São Paulo e formado pelos rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí, além de outras seis represas. A crise foi evoluindo e o quadro 

foi ficando mais crítico com o passar dos meses e a ausência de chuvas no 

estado. A partir de 15 de maio de 2014 a situação se agravou ao ponto de 

ser necessário o bombeamento do chamado “volume morto”, uma vez que 

o volume de água se encontrava em nível de 8,2%, o menor de sua história. 

No dia seguinte ao bombeamento, o nível de água passou para 26,7%12. 

Apesar de sucessivas tentativas de bombear o volume morto para o 

sistema, a estiagem continuou muito forte nesse período do ano de 2014 e 

medidas mais drásticas e emergenciais tiveram que ser tomadas por parte 

do governo de São Paulo, notadamente a Sabesp. A crise extrapolou a 

esfera da gestão de águas e entrou no campo político e jurídico quando 

ocorreu a investida da Companhia de Eletricidade de São Paulo (CESP) de 

reduzir a vazão de água da Usina Hidrelétrica Jaguari, contrariando deter-

minação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e diminuindo 

assim a quantidade de água do Paraíba do Sul que segue para o Rio de 

Janeiro13.

Ao analisar o desenvolvimento real da crise, e os meios buscados para 

sua superação, observamos que a primeira tentativa de enfrentar o con-

flito se deu na esfera política, com uma tentativa de negociação entre os 

governadores dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo ainda no mês de 

março deste ano. Vale ressaltar que já em fevereiro deste ano foi criado 

um Grupo Técnico de Assessoramento para Gestão do Sistema Cantareira 

(GTAG-Cantareira) pela Agência Nacional de Águas e pelo Departamento 

12  Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noti-
cias/2014/09/11/apos-4-meses-cantareira-volta-ao-nivel-pre-volume-morto.htm>. 
Acesso em: 7 out. 2014.

13  Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/guerra-por-agua-re-
vela-crise-de-governanca>. Acesso em: 6 out. 2014. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/09/11/apos-4-meses-cantareira-volta-ao-nivel-pre-volume-morto.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/09/11/apos-4-meses-cantareira-volta-ao-nivel-pre-volume-morto.htm
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/guerra-por-agua-revela-crise-de-governanca
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/guerra-por-agua-revela-crise-de-governanca
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de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) para estudar 

formas de lidar com a crise hídrica da região e evitar o racionamento14.

Com o agravamento da crise na região metropolitana de São Paulo, 

em grande medida pelo longo período de estiagem, no dia 15 de maio 

houve pela primeira vez o bombeamento do chamado volume morto para 

suprir a demanda por água. 

Cumpre mencionar que, em junho de 2014, foi realizada uma reunião 

do Plenário do CEIVAP, e não consta nas atas o registro da discussão da 

problemática. Vale ressaltar, porém, que o âmbito de deliberação para a 

tomada de soluções nos conselhos é restrita, visto que o conflito em ques-

tão envolve duas unidades da federação distintas, portanto, a competên-

cia atribuída aos conselhos na Lei 9433/97 é limitada diante de um conflito 

que abarca tamanha dimensão. No entanto, o conflito foi trabalhado tam-

bém no âmbito dos grupos técnicos, especialmente o GTOH, que se reuni-

ram e tomaram uma série de decisões de caráter mais técnico e emergen-

cial para a contenção da crise. Em 10 de junho de 2014 foi realizada outra 

reunião, dessa vez do CNRH. Cabe ressaltar que o tema da crise não se 

encontrava na pauta da reunião, que acabou por entrar no tema devido ao 

pronunciamento de um dos integrantes, e a partir disso o tema foi também 

tratado na reunião juntamente com outros casos de questões hídricas.

Em meio a essa situação, ainda na esfera política, no dia 18 de agosto 

firmou-se um acordo em que ambas as partes cederam para preservar 

o fornecimento de água e a produção de energia ao longo da bacia do 

Paraíba do Sul. O governo paulista, que possui duas represas na bacia, 

vai diminuir a vazão total de ambas – de 90 m3/s para 86 m3/s de água.  

Um metro cúbico equivale a mil litros. A diminuição foi feita por meio do 

aumento da vazão da represa Jaguari (de 10 m3/s para 43 m3/s) e da redu-

ção da vazão da represa Paraibuna (de 80 m3/s para 43 m3/s). Com isso, 

São Paulo deixou de fornecer 4 m3/s de água ao rio. 

Apesar de uma nota técnica do INEA, que argumentava a respeito das 

possibilidades de alternativa para a resolução do conflito, defender que a 

redução na vazão do Paraíba do Sul não seria a melhor solução, inclusive 

segundo estudo pra própria agência paulista, a ANA mandou diminuir a 

vazão do rio Paraíba do Sul sobre a barragem de Santa Cecília no dia 1o de 

setembro.

Ainda no início de setembro de 2014, algumas chuvas aliviaram a si-

tuação no interior de São Paulo, porém a região metropolitana, especial-

mente o Sistema Cantareira, não viu melhoras nos níveis de reservas, e a 

crise continuou aguda e cada vez mais alarmante. Em suma, a situação 

14  Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/07/entenda-cri-
se-no-cantareira.html>. Acesso em: 6 out. 2014. 
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foi se agravando cada vez mais, e o governo de São Paulo tentou com-

bater o problema de maneira mais imediata para evitar um racionamento 

generalizado, porém os números relativos ao nível do Sistema Cantareira 

continuaram a preocupar. No dia 5 de outubro de 2014, um novo recorde 

negativo foi registrado: o sistema estava operando com somente 6% de 

sua capacidade, em contraponto aos 40% de capacidade que vigoravam 

no ano de 2013. 

Em 24 de setembro, foi realizada nova reunião do CEIVAP, contudo 

as atas não foram disponibilizadas. Também foi igualmente realizada reu-

nião do CNRH, e mais uma vez não foi possível ter acesso às atas, porém 

a mídia noticiou que o tema da crise foi tratado nessas reuniões, mas o 

conteúdo das deliberações não foi tornado público.

Nos cinco primeiros dias do mês de outubro choveu somente 0,4 mm 

no reservatório, sendo que a média histórica para outubro é de 130,8 mm, 

segundo a Sabesp, e a previsão alarmante é a de que, caso não chova so-

bre o reservatório, a água disponível no Sistema Cantareira deve acabar 

em 21 de novembro, segundo dados do próprio governo de São Paulo15. 

Após o período eleitoral, no início de novembro, os dois governadores re-

eleitos Geraldo Alckmin e Luiz Fernando Pezão se encontraram em Brasília 

para mais uma vez tentar solucionar o conflito por meio de uma negocia-

ção política entre os dois estados. Mesmo em meio a tentativas diversas de 

solucionar o impasse, o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil 

originária contra a transposição do rio Paraíba do Sul, levando a questão 

ao STF, sob relatoria do Ministro Luiz Fux. 

Todo o conflito hídrico entre os dois estados é o grande pano de fun-

do da questão a ser analisada pelo STF, uma vez que a motivação da obra 

de transposição é o combate à escassez de água na região metropolitana 

de São Paulo. A judicialização da crise se deu por ação do MPF, que levou 

a questão diretamente ao STF. Uma audiência de mediação foi marcada 

para o dia 20 de novembro, para a qual também foram convidados os 

respectivos procuradores-gerais dos estados, representantes do Ibama e 

da ANA.

Dessa maneira, o estado de São Paulo criou um conflito hídrico com 

o Rio de Janeiro em torno do rio Paraíba do Sul ao buscar a integração 

desse rio com o rio Paraná na gestão da bacia do Ribeira. Essa alternativa 

foi idealizada pelo governo de São Paulo para reduzir a dependência do 

Sistema Cantareira para o abastecimento da região metropolitana de São 

Paulo; todavia, lado o rio Paraíba do Sul é a principal fonte de água para a 

região do Rio de Janeiro.

15 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1527620-can-
tareira-bate-novo-recorde-e-opera-com-6-de-sua-capacidade.shtml>. Acesso em: 8 
out. 2014.
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6.3. gestão dA crise dA águA

Na ocorrência de uma crise de água, os seus primeiros indícios e im-

pactos têm abrangência regional, e, portanto, as providências para mini-

mizá-la ou combatê-la também devem ser tomadas, inicialmente, de um  

modo mais localizado. Entretanto, não havendo possibilidade de reso-

lução nesse âmbito, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos prevê a possibilidade de um conflito local ser levado a órgãos 

nacionais, como forma de recurso. No caso, isso acontece principalmente 

porque São Paulo e Rio de Janeiro têm ordenamentos distintos para o 

gerenciamento de águas, o que acrescenta mais um complicador ao pro-

blema. Apesar de o estresse hídrico ter início em São Paulo, a presença do 

conflito federativo eleva a situação a um patamar nacional, trazendo os 

demais órgãos federais para a discussão.

Sendo assim, considerando a crise hídrica de São Paulo e a estrutu-

ração do sistema, montada para focar em uma visão regionalizada, faz-se 

necessário o estudo do funcionamento da gestão de São Paulo, enten-

dendo como funciona internamente a organização proposta pelo estado, 

antes que seja possível analisar os instrumentos para gestão de crises em 

nível nacional.

A organização dos recursos hídricos de São Paulo teve início em 1987, 

porém sua estrutura foi em grande parte remodelada por leis estaduais 

posteriores. Os órgãos que possuíam um caráter muito mais burocrático 

foram alterados para absorver a sociedade civil e um caráter dialógico. 

Com base no sistema de bacias adotado, a organização administrativa é 

regionalizada para facilitar a adoção de políticas individualizadas. Entre-

tanto, a estrutura interna desde a administração geral do estado até o 

menor comitê de bacia é articulada de forma equivalente, podendo ser 

dividida em três unidades de gerenciamento: os órgãos colegiados, os co-

mitês técnicos e os órgãos orçamentários. 

Os órgãos colegiados são mecanismos de gestão, atuando como ins-

tância política de deliberação. Eles se dividem regionalmente nos comitês 

de bacias hidrográficas, e como instância responsável pelo estado existe 

o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Esses comitês são compostos 

por representantes do governo de São Paulo, dos municípios e da socieda-

de civil, sendo que a representação deles sofre alterações devido a carac-

terísticas específicas de cada bacia, porém sem nunca se perder a divisão 

tripartite.

No âmbito técnico existe o Comitê Coordenador do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (CORHI), que é composto pelo Departamento de Águas 

e Energia Elétrica (DAEE) e pela Companhia de Tecnologia de Saneamen-

to Ambiental (CETESB), órgãos estaduais responsáveis pelo gerenciamen-
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to de recursos hídricos. O Comitê trabalha para que os órgãos de gestão 

tenham um apoio técnico para construir suas decisões. O CORHI é respon-

sável pelo plano estadual de recursos hídricos, que contém as diretrizes 

de uso das águas em um período de quatro anos. Ele propõe os planos de 

bacia nas 22 unidades de gerenciamento, e as propostas são discutidas no 

plenário dos comitês de bacias.

GOomes e Barbier (2004) elaboraram algumas etapas durante o pro-

cesso de discussão do plano:

– o CORHI elabora o relatório de situação e propõe os planos de ba-

cias nas 22 unidades de planejamento e gerenciamento;

– os plenários dos Comitês de Bacias deliberam sobre os planos 

apresentados pelo CORHI;

– o CORHI elabora e propõe o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

a partir da consolidação e compatibilização dos 22 planos de bacias 

hidrográficas;

– o Conselho Estadual de Recursos Hídricos delibera sobre o plano 

em primeira instância;

– o plano é submetido à aprovação da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo; e, finalmente,

– os comitês de bacias hidrográficas, baseados nas diretrizes aprova-

das no plano estadual, definem prioridades regionais.

O sistema de suporte financeiro é dado pelo Fundo Estadual de Re-

cursos Hídricos (FEHIDRO), que, estruturado em subcontas, permite que 

cada bacia organize seus próprios fundos. Isso garante certa autonomia 

aos comitês e às agencias de bacias, que são os órgãos que gerenciam a 

aplicação dos projetos expostos nos planos estaduais.

Com isso, quando se fala em conflito, precisamos analisar sua reper-

cussão dentro desse sistema para entender qual o caminho que deveria ser 

percorrido. Tendo sido esclarecido o funcionamento da gestão hídrica em 

nível estadual, cumpre expor os instrumentos previstos pela Lei Federal 

nº 9.433/1997 para casos em que os conflitos alcancem âmbito nacional.

Primeiramente, dispõe o artigo 7º, III da Lei Federal nº 9.433/1997: 

Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com ho-

rizonte de planejamento compatível com o período de implantação 

de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo. 

III – balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos 

hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos 

potenciais.
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Esse artigo aponta que uma crise, antes de realmente eclodir, deve 

estar prevista no Plano de Recursos Hídricos elaborados, segundo o art. 

44 da mesma lei, pelas Agências de Águas. É evidente que esse dispositivo 

não diz respeito a um instrumento que visa resolver crises, propriamente 

dito, mas trata-se de uma tentativa de resolver um problema futuro antes 

que este de fato venha a se tornar uma crise. É um instrumento relevante 

para gestão de conflitos, portanto, não por solucioná-los, mas por evitar 

que estes insurjam. 

No caso de uma crise de fato vir a surgir, o sistema também possui 

mecanismos para solucioná-los. Em primeira instância, o conflito deve ser 

tratado pelos Comitês de Bacias, para que o possam “arbitrar, em primeira 

instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos”, 

segundo o inciso II do art. 38 da Lei Federal nº 9.433/1997. Não sendo pos-

sível resolver o conflito nesse âmbito, o conflito pode ser levado ao Con-

selho Estadual de Recursos Hídricos ou ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, de acordo com a esfera de competência, segundo o parágrafo 

único do mesmo dispositivo. Nesse sentido, estabelece o art. 35, II da mes-

ma lei, que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos é a última instância 

administrativa capaz de arbitrar a solução para o conflito. Havendo a per-

sistência do conflito, portanto, este seria judicializado. 

Nota-se que o termo “arbitrar” foi utilizado tanto no art. 38 quanto no 

art. 35 da Lei Federal nº 9.433/1997 em relação à competência que cada 

órgão teria para resolução de conflitos. Arbitragem é um termo comumen-

te usado na área jurídica para designar um método alternativo de solução 

de controvérsias. Esse termo, no entanto, não pode ser interpretado da 

mesma forma com relação aos dispositivos mencionados. Primeiramente, 

isso se deve ao fato de que um dos pressupostos para a arbitragem como 

mecanismo de solução de controvérsias é que o objeto em conflito seja 

um bem disponível, e sendo a água um bem exclusivo da União, segundo 

o art. 20, III da Constituição Federal de 1988, não caberia arbitragem nesse 

sentido. Ademais, as deliberações de tais órgãos são, na verdade, tenta-

tivas de negociação entre as partes envolvidas, e não exatamente uma 

decisão unilateral de um órgão imparcial. 

7. contrAponto fActuAl

O presente artigo se propôs a estudar o desenvolvimento do conflito 

hídrico entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo com o objetivo de 

avaliar a capacidade de resolução de conflitos do sistema de gestão de re-

cursos hídricos tal como está estruturado atualmente. Para tal, a hipótese 

levantada ao início da pesquisa foi no sentido de que a aplicação do mo-
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delo de gestão trazido pela Lei Federal nº 9.433/97 (Lei das Águas) não é 

capaz de resolver o caso eleito.

Após o estudo do modelo mencionado juntamente com o esforço de 

reconstrução da evolução da crise hídrica, é possível chegar a algumas 

conclusões. Nesse sentido, primeiramente, conclui-se que a disputa entre 

o Rio de Janeiro e São Paulo não seguiu rigidamente os mecanismos de 

solução de conflitos determinado na Lei Federal nº 9.433/97. Apesar de 

ter sido tratado primeiramente no âmbito do CEIVAP, isto é, no âmbito 

do Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, conforme está previsto na lei em 

questão, o conflito não foi posteriormente, e de forma oficial, levado ao 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Na verdade, o que foi 

constatado foi que a discussão não estava na pauta de tal órgão, mas foi 

apenas levantada por um de seus membros durante a 31ª reunião ordinária 

do CNRH. 

Ademais, a constante presença da Agência Nacional das Águas (ANA) 

no decorrer do conflito é de grande relevância para o que se pretendeu 

analisar nesta pesquisa. A ANA, apesar de ser um dos órgãos de maior im-

portância para o funcionamento do sistema de gestão de águas, não está 

presente entre os órgãos apontados pela Lei das Águas para resolução 

dos conflitos propriamente ditos. Sua participação no sistema se delimita 

a um caráter regulatório, e não era previsível, seguindo o modelo exposto 

no diploma legal, sua participação como entidade “mediadora” nessa rela-

ção conflituosa entre os estados. 

O sistema, como estabelecido pela Lei nº 9.433/97, se distancia do 

que de fato se deu no conflito em questão. Se por um lado, os órgãos 

que em teoria deveriam ser os principais atores na resolução do conflito, 

o CEIVAP e o CNRH, não tiveram a participação esperada, por outro, a 

ANA, um órgão de regulação e não diretamente ligado à questão, atuou 

fortemente no sentido de resolvê-lo. Assim, a primeira conclusão que se 

depreende dos fatos é que o caso escolhido como objeto de estudo não 

seguiu os procedimentos indicados pelo sistema como forma de resolução 

de conflitos. 

Esse movimento repercute na pesquisa, pois é possível visualizar o 

desvio na utilização como um indicador de mau funcionamento do siste-

ma. No entanto, afirmar categoricamente que houve a comprovação da 

hipótese a partir exclusivamente desse dado não soa prudente, pois não se 

sabe se, removendo-se a participação da ANA, os mecanismos previstos 

teriam atuado de forma satisfatória. É importante frisar, entretanto, que 

essa participação aponta para a confirmação da hipótese levantada, pois é 

razoável esperar que um sistema capaz de atuar da forma para a qual foi 

delineado não permitiria a ingerência de agentes externos nos seus afaze-

res durante o seu funcionamento.
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A judicialização do conflito, por sua vez, é argumento forte em favor 

da hipótese criada. Como visto, todo o sistema foi montado para impedir 

a judicialização dessas questões e tornar as decisões tomadas mais con-

sensuais, técnicas e eficientes. Se a discussão sai da esfera administrativa 

e alcança a mais alta corte do país, isso é prova da disfunção do modelo 

criado, já que a esfera administrativa dispõe de uma estrutura de resolu-

ção de conflitos desenhada especificamente para que as soluções levem 

em conta o caráter técnico e científico da melhor maneira possível. Uma 

vez levado ao judiciário, o conflito corre o risco de ser solucionado de 

maneira a não prevalecer ou, pelo menos, tornar secundários os aspectos 

técnicos do caso. Portanto, conclui-se, no que diz respeito à resolução 

do conflito, que não foi possível resolvê-lo (até o presente momento) no 

âmbito administrativo, isto é, dentro do escopo do que determina a Lei 

Federal nº 9.433/97. 

Aprofundando-se minimamente na análise do desenvolvimento do 

conflito dentro do sistema instaurado pela Lei das Águas, é possível ob-

servar ainda uma deficiência do modelo de gestão das águas como um 

todo, e não exclusivamente no que concerne os mecanismos de resolução 

de conflitos proposto por ele. O sistema atual de gestão dos recursos hí-

dricos, como já exposto, foi estruturado de forma descentralizada. Nes-

se sentido, a utilização das bacias hidrográficas como unidade territorial 

tornou-se um ponto-chave para a promoção dessa descentralização. De 

fato, sabendo-se que cada bacia hidrográfica possui suas particularida-

des morfológicas, é de fácil compreensão o motivo pelo qual se preferiu 

adotar cada bacia hidrográfica como o centro de suas próprias políticas 

de gestão. Contudo, a utilização desse modelo, que transcende a divisão 

político-administrativa da federação, mostrou-se ineficiente quando depa-

rado com um estresse hídrico em uma mesma bacia afetando mais de um 

estado. O que se observou nessa situação foi que não há, por parte dos 

entes da federação, um enraizamento da ideia de bacia hidrográfica como 

unidade territorial, vindo a se sobrepor ao modelo político-administrativo. 

Sendo assim, conclui-se que o objetivo desta pesquisa foi atingido, 

uma vez que foi possível estabelecer um contraponto entre como as leis 

e os mecanismos de governança instituídos para dirimir os conflitos de 

águas e regular o seu uso deveriam funcionar e como eles foram utilizados 

no caso do conflito hídrico entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

No entanto, como mencionado, a hipótese que se pretendia testar com 

a pesquisa não pôde ser razoavelmente comprovada, uma vez que uma 

justa avaliação da capacidade do sistema de gestão de águas de resolver 

conflitos pressupõe que os mecanismos utilizados por esse sistema foram 

utilizados da forma como previstos. As situações observadas e analisa-

das neste artigo, contudo, permitem concluir que a hipótese criada possui 

bons fundamentos. 
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1. introdução 

Por que investigar um tema de religião e política, mas optar pela aná-

lise da atuação legislativa dos parlamentares evangélicos? Uma justificati-

va para tanto é que se trata de um segmento religioso, segundo dados do 

Censo divulgado pelo IBGE em 2010. Constatou-se que 64% da população 

brasileira era católica, enquanto 22% era evangélica1. Nesse mesmo levan-

tamento de dados, verificou-se que enquanto 46% dos fluminenses eram 

católicos, 29% eram evangélicos. Contudo, observou-se que 21% dos de-

putados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) 

são evangélicos, enquanto apenas 6% são católicos2. Essa disparidade en-

1  “População evangélica passa de 15,4% para 22,2% em dez anos e alcança 42,3 
milhões de fiéis em 2010”, no UOL Notícias, em 29 de junho de 2012. Disponível 
em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/06/29/populacao-
evangelica-passa-de154-para-222-em-10-anos-e-atinge-423-milhoes-em-2010.htm>
Acesso em: 11 jun. 2014. 

2  “O avanço evangélico nos parlamentos” no Estado de São Paulo, cader-
no Nacional, folha A8, em 21 de abril de 2013. Disponível em: http://digital.esta-

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/06/29/populacao-evangelica-passa-de-154-para-222-em-10-anos-e-atinge-423-milhoes-em-2010.htm
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tre a religiosidade da população e sua representação política instiga refle-

xões sobre a organização política do segmento evangélico.  

De todos os poderes da República Federativa do Brasil, o poder legis-

lativo é, fundamentalmente, o mais democrático: sua composição é repre-

sentativa do eleitorado, heterogêneo. As Assembleias Legislativas repre-

sentam o poder legislativo no âmbito estadual.   

Esta pesquisa buscará investigar, especificamente, a Assembleia Le-

gislativa do Estado do Rio de Janeiro, a qual é hoje integrada por 70 depu-

tados estaduais, que representam os eleitores das mais diversas regiões, 

bairros e classes sociais. Esses deputados possuem uma série de funções 

bem definidas (na sua Constituição Estadual), como, por exemplo, partici-

par das sessões do Plenário da ALERJ; participar das reuniões das comis-

sões das quais fazem parte; apresentar propostas de leis e proposições em 

geral; oferecer parecer às matérias para as quais tenham sido designados 

relatores; discutir e votar as matérias apresentadas; usar a palavra para 

apresentar as reivindicações e interesses da comunidade que represen-

tam; entre outras. Entende-se, dado o exposto, que essa instituição de-

sempenha papel fundamental em um Estado Democrático de Direito. 

Uma das formas pelas quais os parlamentares brasileiros (incluindo os 

deputados estaduais) se organizam internamente é pela formação de ban-

cadas ou frentes parlamentares, isto é, agremiações que perseguem inte-

resses comuns aos seus membros, podendo ser partidárias ou não, como 

é o caso da Bancada Ruralista ou da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) 

no Congresso Nacional. A FPE será utilizada como um exemplo desse tipo 

de organização, e paralelos podem ser traçados entre a composição da 

FPE e os parlamentares evangélicos que atuam em âmbito estadual.  

A Frente Parlamentar Evangélica foi organizada em 2003 durante a 

52ª Legislatura da Câmara dos Deputados, contando com a participação 

de 60 deputados federais pertencentes a diferentes denominações evan-

gélicas, havendo, contudo, uma maioria pentecostal e neopentecostal. 

Quanto à composição regional, o Rio de Janeiro destaca-se com o maior 

número de deputados membros da FPE (Duarte, 2012). 

A Frente Parlamentar Evangélica foi constituída com o propósito 

declarado de promover a inovação legislativa necessária à promoção de 

políticas públicas sociais e econômicas eficazes. Por meio dela, tornou-se 

possível a seus membros, organizados, influenciar significativamente no 

processo legislativo do Congresso Nacional. Os deputados da FPE parti-

cipam de importantes comissões permanentes da Casa, como a de Cons-

dao.com.br/download/pdf/2013/04/21/A8.pdf. Acesso em: 11 de junho de 2014.  
3 Disponível em: http://www.alerj.rj.gov.br/assembleia1.htm. Acesso em: 11 de junho 
de 2014. 

http://digital.estadao.com.br/download/pdf/2013/04/21/A8.pdf
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tituição e Justiça e Cidadania/CCJC e a Comissão de Seguridade Social 

e Família/CSSF, com o objetivo de apreciar e votar propostas que digam 

respeito a temas como a família, a sexualidade, a saúde, a educação, a 

questão indígena, a questão da mulher, a questão LGBT, a violência contra 

a criança e a pedofilia (Duarte, 2012: Gonçalves, 2011). 

A Frente Parlamentar Evangélica se formalizou como uma associação 

civil, de cunho não governamental sem fins lucrativos, situada no Congres-

so Nacional e integrada por deputados federais e senadores brasileiros de 

diferentes partidos, especialmente os de orientação política de centro-di-

reita (Gonçalves, 2011). 

Antes da existência da FPE, os evangélicos reuniam-se de forma de-

sorganizada, a fim de celebrar acordos incidentais sobre temas de interes-

se comum. Com sua criação, passou a existir uma infraestrutura político-

-administrativa para a atuação ordenada dos parlamentares evangélicos: 

gabinetes assessorados por uma equipe tecnicamente bem preparada, 

comunicação regular entre seus gabinetes, reuniões regulares da FPE para 

preparação de sua agenda e a coordenação da conduta única da FPE em 

face de situações de interesse comum nas comissões (Lopes e Vital, 2012). 

A estratégia regular de atuação legislativa da Frente é a obstaculiza-

ção de projetos de lei contrários aos seus valores no âmbito das comissões. 

Quando não é possível fazê-lo, buscam encaminhar esses projetos de lei 

para o plenário da Câmara, onde votam contrariamente a eles e mobilizam 

outros políticos para votarem do mesmo modo. Outra estratégia adotada 

é a “judicialização da política”, ajuizando processos judiciais para impedir 

ações de movimentos sociais, de outros parlamentares ou do governo. Ao 

mesmo tempo, o discurso dos membros da FPE é contrário à “politização 

da justiça”, ao refutar ações judiciais contrárias aos seus posicionamentos 

políticos (Lopes e Vital, 2012). 

Uma estratégia externa à atividade legislativa é a atuação dos mem-

bros da FPE nos meios de comunicação. Esses membros possuem forte 

presença televisa e utilizam redes sociais e sites para divulgar suas opiniões e 

estimular a atuação política de seus seguidores.  

É importante observar, para nossa pesquisa, que, apesar de ter sido 

bem-sucedida em organizar os parlamentares evangélicos em torno da 

defesa de seus interesses, a Frente Parlamentar Evangélica não é coesa 

em qualquer situação: somente vota em bloco em casos excepcionais, que 

envolvem questões de interesse das denominações às quais pertencem, 

ou, ainda, quando os valores defendidos pelas igrejas evangélicas estão 

em jogo (Duarte, 2012: Gonçalves, 2011). 
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2. problemA e objetivos 

O objeto de nossa pesquisa, contudo, é a atuação legislativa da As-

sembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro sob o recorte deste 

grupo usualmente denominado “bancada evangélica”. Nossa indagação 

prévia é: existe realmente uma organização interna, de fato, entre os par-

lamentares evangélicos? 

Em face do exposto, nossa pergunta central é a seguinte: a partir da 

análise das proposições legislativas votadas pelos deputados estaduais da 

chamada “bancada evangélica” da 10ª Legislatura da Assembleia Legis-

lativa do Estado do Rio de Janeiro, é possível identificar uma unidade de 

votação entre eles? 

Nossa hipótese inicial é de que sim, há uma unidade de votação no 

grupo de deputados pertencentes à Bancada Evangélica. Contudo, impor-

ta ir além: a unidade de votação é observada em todos os projetos de lei? 

Se há exceções, estas confirmam a regra da unidade ou são expressão de 

outro padrão coexistente à própria unidade de votação?  

3. justificAtivA 

Analisar a forma de atuação dos parlamentares evangélicos na ALERJ 

é de extrema importância para entender as estruturas políticas e sociais 

sobre as quais o estado do Rio de Janeiro é construído. Por terem grande 

peso dentro da Assembleia, os votos daqueles que se identificam como 

evangélicos influem drasticamente no processo legislativo.  

Portanto, este projeto tem como objetivo amplo identificar se há uni-

dade de votação pela suposta “bancada evangélica” na ALERJ. Além dis-

so, o estudo tem como escopo identificar o âmbito dessa unidade de vo-

tação, caso exista, bem como suas exceções. A análise desses pontos terá 

como fim identificar, entre outras coisas, se os evangélicos eleitos se unem 

para ter uma atuação conjunta independentemente do tema em pauta no 

processo legislativo, ou se há uma unidade de votação apenas quando se 

trata de assuntos ligados à moral e à religião, por exemplo.  

Para a elaboração da pesquisa até agora apresentada, uma série de 

motivações foi de grande influência. Entre elas, destacam-se: a grande re-

percussão midiática acerca do tema, a importância do tema em um ano 

eleitoral e a análise de como a comunhão de interesses em torno de um viés 

religioso comum pode ser mais forte a ponto de superar a convergência 
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ideológica representada pelos partidos políticos. Adiante, discorrer-se-á  

sobre cada uma dessas justificativas de forma mais detalhada. 

Frequentemente, vê-se em jornais, revistas e televisão alguma notí-

cia que trate das chamadas bancadas evangélicas, seja em relação a um 

projeto de lei sobre um tema religioso, seja em relação ao voto ou opinião 

de algum membro dessa bancada direcionada a um tema polêmico. A pro-

pósito, “polêmica” é a palavra que envolve os debates acerca da atuação 

dos evangélicos na ALERJ. Destaque-se, como exemplo, o Projeto de Lei 

nº 2054/2013 que pretende estabelecer penalidades administrativas aos 

estabelecimentos e agentes públicos que discriminem pessoas em razão 

de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Tendo em vista as opi-

niões divergentes suscitadas por tais questões, a pesquisa em curso bus-

cará clarear a noção conflituosa que a população apresenta sobre esses 

parlamentares. 

O papel da população aumenta consideravelmente pelo fato de 2014 

ser ano de eleição para deputado estadual. Por meio da referida pesquisa, 

busca-se mostrar quem são os deputados da bancada evangélica e como 

eles atuam, em uma unidade de votação ou não, o que pode auxiliar os 

eleitores fluminenses das possíveis implicações de se votar em um deter-

minado candidato. Isso torna a pesquisa de alta relevância para a socie-

dade. 

Pretende-se também mostrar se o comportamento dos parlamenta-

res já eleitos e que desejam reeleição se altera em função dos períodos 

eleitorais. Para que os cidadãos tenham plena consciência da forma de 

representação que cada candidato pode lhes proporcionar, a análise mi-

nuciosa do objeto de estudo da pesquisa permitirá examinar essa possível 

mudança de comportamento parlamentar e, em linhas gerais, observar, 

por exemplo, se eles trabalham mais nos períodos próximos aos anos elei-

torais. 

Além disso, outra justificativa para a presente pesquisa é o interesse 

social cada vez maior em compreender a dinâmica de integração entre a 

política e a religião, setores da sociedade separados desde a época das re-

voluções burguesas que disseminaram regimes de governo pautados em 

um conjunto de regras, direitos e deveres acima de qualquer instituição re-

ligiosa: a constituição ou outros instrumentos normativos semelhantes ao 

redor do mundo (Machado, 2006). Entendendo essa dinâmica, a pesquisa 

procurará responder como a comunhão dos deputados da bancada evan-

gélica em torno do viés religioso ultrapassa a união ideológica represen-

tada pelos partidos políticos, tanto é que, como já exposto, os membros 

dessa bancada são filiados a partidos políticos distintos e até, por vezes, 

opostos ideologicamente. 
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Ademais, a presente pesquisa pode ser justificada pelo debate pú-

blico sobre a laicidade do Estado. Embora o Brasil seja um Estado laico, 

a atuação dos deputados evangélicos na ALERJ constantemente levanta 

polêmicas no que concerne a separação entre Estado e religião. O debate 

envolve a legitimidade de a orientação religiosa servir como princípio úni-

co de decisão dos deputados acerca do tema, como ocorreu no caso da 

PL 122/2006 (projeto da Câmara que tinha por objetivo a criminalização 

da homofobia). Esta pesquisa irá analisar se a participação desses deputa-

dos qualifica, de fato, uma afronta a esse princípio.  

Tal análise pode ser feita em duas fases. Primeiramente, será aprecia-

do o termo “laico” por meio de sua definição e dos efeitos decorrentes de 

sua instituição. Depois, será feita uma análise da interação entre o Estado 

Democrático de Direito e da representação evangélica. 

Com o advento de novas ideologias, as minorias, como os homosse-

xuais, passaram a criticar dogmas religiosos, conquistando cada vez mais 

espaço nos Estados Democráticos e, conseguindo, em conjunto, reduzir a 

influência da moral e dos princípios religiosos em âmbito estatal.  

Contudo, o Estado laico deve ser diferenciado do ateu. Sob essa pers-

pectiva, assevera José Afonso da Silva que: “A Constituição de 1891 conso-

lidou essa separação e os princípios básicos da liberdade religiosa (arts.11, 

§2; 72, §§ 3º a 7º; 28 e 29). Assim, o Estado brasileiro se tornou laico, ad-

mitindo e respeitando todas as vocações religiosas”3. Esse status remete 

a uma neutralidade do Estado, que deve assegurar a liberdade religiosa, 

não devendo promover nenhuma religião em especial, mas respeitando e 

resguardando todas. 

Apresentados esses conceitos, será analisada a relação entre atua-

ção evangélica na ALERJ, a liberdade religiosa e o Estado Democrático 

de Direito. Primeiramente, deve-se ponderar se a atuação evangélica na 

ALERJ realmente contradiz esse princípio, tendo em vista que represen-

tantes de quaisquer religiões podem, a partir do voto popular, participar 

das deliberações da Casa Legislativa. Dito isso, será realizada uma análise 

dos valores democráticos.  

Frequentemente, há repercussão midiática quanto à imposição de va-

lores cristãos na produção legislativa por parte desses deputados, tanto 

por meio de cultos, pregações, discursos “preconceituosos” e inflamados, 

como por meio de projetos de lei voltados para a promoção de valores 

da religião. Porém, ao se avaliar aspectos da democracia representativa, 

como representatividade, igualdade de voto e deliberação democrática, 

nota-se que, a priori, não há desrespeito algum, pois eles foram eleitos 

democraticamente e toda produção legislativa é fruto da deliberação feita 

3  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional, 1997, p. 243-244.
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na casa e das reivindicações sociais. Em suma, a atuação dos deputados 

evangélicos, à primeira vista, está sob as mesmas condições que a de seus 

opositores. 

Um exemplo polêmico da atuação da bancada evangélica da ALERJ 

é o caso do Projeto de Lei no 2054/2013. O Projeto Legislativo 2054/2013 

foi criado em função do déficit de uma legislação federal mais abrangente 

que tenha o intuito de punir estabelecimentos públicos ou privados res-

ponsáveis por eventuais atos de discriminação contra indivíduos gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros em razão de sua orientação 

sexual, por meio de sanções de advertência e multas, as quais vão de  

R$ 127 a R$ 127 mil. Além disso, em caso de reincidência haverá a cassação 

de alvará.  

O projeto legislativo objetiva substituir a Lei 3.406, de autoria de Car-

los Minc, que esteve em vigor de 2000 a 2012. Entretanto, após uma ação 

patrocinada por grupos ultraconservadores, principalmente evangélicos, 

o Tribunal de Justiça considerou-a inconstitucional sob o aspecto formal, 

visto que esta deveria ter sido de iniciativa do poder executivo, haja vista 

a previsão de punições a servidores públicos por manifestações homo-

fóbicas. Diante disso, o deputado Minc posicionou-se favoravelmente ao 

projeto, mas critica a grande influência religiosa no legislativo estadual, 

cogitando inclusive incluir no texto do projeto punições para discrimina-

ção étnica e religiosa. 

Incidiram sob o projeto, após a análise das comissões, 117 emendas, 

as quais não foram feitas por um número amplo de parlamentares. Além 

disso, como 2014 é um ano eleitoral, abarca grande barganha política e, 

por tratar o projeto de um tema delicado, dificilmente será aprovado. 

Assim, depois do exposto, cabe a pergunta: quais métodos serão uti-

lizados para investigar nosso objeto e testar nossa hipótese? 

4. metodologiA 

Para testar nossa hipótese, iremos coletar dados das votações de 

projetos de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro du-

rante o período da 10ª Legislatura (2011-2014). Primeiramente, nos utiliza-

remos da metodologia utilizada pelo pesquisador Fabiano Santos4 em sua 

análise da produção legislativa entre 1995-1998 da ALERJ (2001), na qual 

4  A obra deste autor é considerada uma das poucas referências na literatura sobre 
assembleias legislativas estaduais (Tomio e Ricci, 2012). 
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divide os projetos de lei da ALERJ em duas tipologias5: i) uma temática, 

relacionada ao conteúdo do projeto, e outra relacionada a ii) forma e o 

escopo das leis, ou seja, a maneira pela qual uma decisão legislativa con-

cede benefícios (ou impõe custos) e a abrangência desses benefícios (ou 

custos) no grupo afetado (Santos, 2001). 

A estratégia utilizada para identificar o conteúdo das leis é a leitura da 

ementa do projeto de lei. A ordenação dos dados será antecedida pela lei-

tura do texto “A medida das leis: o uso de noções genéricas à mensuração 

do impoderável” (Ricci, 2002), que fornece uma discussão teórica sobre a 

classificação das leis em termos de conteúdo. 

Uma vez feita a coleta e a classificação dos projetos nas tipologias 

apresentadas, uma amostra será obtida a partir desses dados. Quanto à 

escolha de quais categorias temáticas serão pertinentes para a pesqui-

sa, será feito um juízo entre dois grupos de temáticas: a) temáticas onde 

exista atuação política dos parlamentares evangélicos destacada pela im-

prensa e b) temáticas entendidas como não relacionadas às discussões 

públicas desse segmento político.  

Depois dessa etapa, será feita a análise do material, e, com isso, es-

pera-se que seja possível observar uma coesão, ou unidade de votação, 

entre os parlamentares evangélicos da ALERJ. Mais: será possível observar 

em quais áreas temáticas ou escopo e a forma dos benefícios em que há 

elevada ou baixa unidade de votação (portanto, divergência).  

 Portanto, através da metodologia exposta, nossa hipótese será tes-

tada e uma tese fundamentada será obtida para responder ao problema 

colocado. 

5.cronogrAmA 

 
 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Pesquisa 

bibliográfica 

X     

5  As categorias da tipologia de conteúdo são, por exemplo, “segurança” ou “direi-
tos de minorias”. Já as categorias da tipologia de forma e escopo são a transferência 
concentrada de recursos, a regulação concentrada, a transferência difusa de recur-
sos e a regulação difusa. 
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X (até a 

primeira 
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   X (a partir 

da segunda 
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Revisão e 

correção 

    X (primeira 

semana) 

 

Redação 

final 

    X 

Defesa     X 
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1. introdução 

1.1. objetivo gerAl 

O objetivo geral desta pesquisa é compilar dados e expor, com o au-

xílio de gráficos, informações sobre os processos no Supremo Tribunal Fe-

deral que envolvam assuntos classificados pelo grupo como relacionados 

à liberdade de expressão. 

1.2. objetivo específico 

O objetivo específico é produzir e estimular reflexões preliminares de 

caráter empírico quantitativo que sugiram o tratamento dado pela Corte 

em relação aos processos classificados pelo grupo como decisões envol-

vendo liberdade de expressão. 
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1.3. objeto 

O objeto do artigo são os dados dos processos do STF que identifica-

mos como relacionados à liberdade de expressão. 

2. metodologiA 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a liberdade de ex-

pressão, tema de inúmeras pesquisas científicas no Brasil. Contudo, a 

abordagem pretendida neste trabalho é inédita: analisar a liberdade de 

expressão a partir de uma análise empírica e quantitativa, tendo como 

referência a base de dados do Supremo Tribunal Federal, que compila in-

formações sobre a jurisprudência do tribunal. 

Para isso, o projeto tem como metodologia a manipulação da base 

de dados do Supremo Tribunal Federal para a obtenção de dados espe-

cíficos a partir da linguagem computacional denominada SQL1. A base de 

dados do STF categoriza em tabelas os dados sobre os processos que são 

impetrados no tribunal, sendo que uma das tabelas da base contém a clas-

sificação dos assuntos de cada processo. Entre os mais variados assuntos, 

existe a categoria “liberdade de expressão”. A primeira investigação do 

grupo, portanto, foi pesquisar e ver quais seriam os casos classificados 

com esse assunto. 

A tarefa a priori simples surpreendeu o grupo pelo resultado inespe-

rado. Ao indagar a base de dados com queries2 que selecionassem proces-

sos com o assunto “liberdade de expressão”, foram encontrados na base 

apenas sete processos. Esse resultado surpreendeu a todos, uma vez que 

o STF, ao longo dos seus 26 anos, julgou vários casos envolvendo liber-

dade de expressão, alguns deles emblemáticos, com grande cobertura da 

mídia e muito discutidos na Academia. 

A partir desse momento, o grupo utilizou alguns dos casos emblemá-

ticos notoriamente associados à liberdade de expressão nas discussões 

jurídicas e acadêmicas – como o caso Ellwanger – para descobrir como 

esses casos estariam classificados na base de dados, já que o caso Ellwan-

ger, por exemplo, não estava na classificação de “liberdade de expressão”. 

1  Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada, ou SQL, é a 
linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional (base de 
dados relacional), possuindo muitas das características originais do SQL, que foram 
inspiradas na álgebra relacional.

2  Query é o comando da linguagem SQL que funciona como perguntas feitas à 
base de dados para que dados específicos sejam retornados como output.
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Ao procurar por esses casos específicos na base de dados, foi possível 

identificar um problema de classificação. Casos que frequentemente são 

usados em discussões envolvendo liberdade de expressão são organiza-

dos em outras categorias de assunto. O caso Ellwanger, por exemplo, foi 

classificado na categoria de assunto “EDIÇÃO E VENDA DE LIVRO COM 

APOLOGIA DE IDEIA PRECONCEITUOSA”, que também é uma classifi-

cação possível, apesar de ser um filtro metodológico da base de dados 

diferente do que o grupo de pesquisa imaginava que encontraria. 

Dessa forma, o primeiro avanço científico do grupo foi observar todas as 

mais de 12 mil possibilidades de assuntos possíveis na base de dados do STF3 

e selecionar os assuntos que, na visão do grupo de pesquisa, necessaria-

mente envolveriam liberdade de expressão. Para essa sistematização, foi 

necessário definir o que seria e o que não seria relacionado ao assunto 

liberdade de expressão, sendo preciso definir, antes, o conceito de liber-

dade de expressão. Para isso, recorremos à boa doutrina de José Afonso 

Silva que trata a liberdade de comunicação como parte integrante da li-

berdade de pensamento. 

Desse modo, a liberdade de expressão consiste, para o autor, num 

conjunto de direitos, formas e veículos, que possibilitam a coordenação 

desembaraçada da criação, expressão e difusão do pensamento e da in-

formação. Esse direito resguardado de maneira difusa nos incisos IV, V, IX, 

XII E XIV do Art. 5º combinados com os arts. 220 a 224 da Constituição Fe-

deral não é absoluto4. Mais do que isso, é inerente à sua própria utilização 

a existência de uma zona de tensão com outros direitos, principalmente os 

da personalidade, como no Art. 5º, X, também da Constituição. 

É exatamente esse eixo de conflitos que será estudado no presente 

artigo. A partir dessa definição de liberdade de expressão, que inclui os 

direitos de personalidade a ela contrapostos, partimos para a tarefa de 

filtrar os processos pelo assunto, separando um por um aqueles assuntos 

que fossem identificados na base com o conceito de liberdade de expres-

são de que partimos. 

A partir da leitura e da seleção dos assuntos, obteve-se ao final 78 

categorias de assunto que, apesar de não serem exatamente liberdade de 

expressão, obrigatoriamente iriam se relacionar com a célebre garantia de 

primeira dimensão de direitos individuais, ainda que como um polo opos-

to no eixo de conflitos entre garantias constitucionais. Um exemplo que 

explicita a metodologia que adotamos é a categoria: “CRIME CONTRA A 

HONRA | CALÚNIA”. Ainda que a calúnia não seja stricto sensu liberdade 

3 No anexo deste trabalho há uma planilha com todos os assuntos possíveis cadas-
trados na base de dados.

4 Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. ed. São Paulo. 
Malheiros, 2008.
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de expressão, ela tem como pano de fundo uma oposição entre a proteção 

da honra e da dignidade da pessoa humana em detrimento da proteção 

da liberdade de se expressar, com prevalência daquelas garantias consti-

tucionais frente a esta. 

Essa definição de quais assuntos o grupo considerou como relaciona-

dos à liberdade de expressão tem grande importância metodológica. Foi 

a partir dela que fizemos todas as pesquisas que se sucederam na investi-

gação da base de dados para a construção do presente trabalho. Trata-se, 

portanto, do nosso marco de referência, que claramente influenciou nos 

resultados da pesquisa, contribuindo, por exemplo, para a forte presença 

de processos relacionados ao âmbito penal. 

Todos os outros dados e gráficos apresentados neste relatório foram 

elaborados a partir dessa definição. Há de ser ressaltado que os dados 

são referentes aos processos que ingressaram no Supremo no período 

de janeiro de 1989 a dezembro de 2013. Abaixo estão citados de forma 

taxativa todos os assuntos que selecionamos como temas de liberdade de 

expressão, e no anexo é possível encontrar todas as categorias de assunto 

existentes na base de dados do STF: 

Árvore genealógica do assunto: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL | ART. 5. VIII – REGULAMENTAÇÃO | 

CRENÇA RELIGIOSA 

CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA | DENUNCIAÇÃO 

CALUNIOSA 

CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | DESACATO 

CRIME CONTRA A HONRA 

CRIME CONTRA A HONRA | CALÚNIA 

CRIME CONTRA A HONRA | DESCLASSIFICAÇÃO | DIFAMAÇÃO 

PARA CALÚNIA 

CRIME CONTRA A HONRA | DIFAMAÇÃO 

CRIME CONTRA A HONRA | DIFAMAÇÃO – CALÚNIA 

CRIME CONTRA A HONRA | INJÚRIA 

CRIME CONTRA A HONRA | INJÚRIA E CALÚNIA 

CRIME CONTRA A PAZ PÚBLICA | INCITAÇÃO À PRÁTICA DE 

SABOTAGEM E GREVE 

CRIME CONTRA A PESSOA | HONRA 

CRIME CONTRA A PESSOA | HONRA | CALÚNIA 
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CRIME CONTRA A PESSOA | HONRA | CALÚNIA, INJÚRIA E DIFA-

MAÇÃO 

CRIME CONTRA A PESSOA | HONRA | CALÚNIA E DIFAMAÇÃO 

CRIME CONTRA A PESSOA | HONRA | CALÚNIA E INJÚRIA 

CRIME CONTRA A PESSOA | HONRA | DIFAMAÇÃO 

CRIME CONTRA A PESSOA | HONRA | DIFAMAÇÃO E INJÚRIA 

CRIME CONTRA A PESSOA | HONRA | IMUNIDADE – PREFEITO 

CRIME CONTRA A PESSOA | HONRA | INJÚRIA 

CRIME DE IMPRENSA 

CRIME DE IMPRENSA | CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO | PRES-

CRIÇÃO 

CRIME DE IMPRENSA | CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO | REPUTA-

ÇÃO FUNCIONAL 

CRIME DE IMPRENSA | DIFAMAÇÃO 

CRIME DE IMPRENSA | DIREITO DE RESPOSTA | PRESCRIÇÃO –  

PUBLICACÃO DA RESPOSTA 

CRIME DE IMPRENSA | DIREITO DE RESPOSTA | RECUSA DE PUBLI-

CAÇÃO 

CRIME DE IMPRENSA | HONRA 

CRIME DE IMPRENSA | HONRA | TRIBUNAL E JUSTIÇA ELEITORAL 

CRIME DE IMPRENSA | IMUNIDADE PARLAMENTAR | VEREADOR 

CRIME DE IMPRENSA | INCITAÇÃO À PRATICA DE INFRAÇÃO  

PENAL 

CRIME DE IMPRENSA | INJÚRIA | EXCEÇÃO DA VERDADE 

CRIME DE IMPRENSA | INTERPELAÇÃO JUDICIAL | CALÚNIA 

CRIME DE IMPRENSA | OFENSA MORAL E PÚBLICA 

CRIME DE IMPRENSA | OFENSA MORAL E PÚBLICA | INCONSTITU-

CIONALIDADE 

CRIME DE IMPRENSA | OFENSA MORAL E PÚBLICA | PENA 

CRIME DE PRECONCEITO DE RAÇA OU DE COR 

CRIME DE PRECONCEITO DE RAÇA OU DE COR | EDIÇÃO E VENDA 

DE LIVRO COM APOLOGIA DE IDEIA PRECONCEITUOSA 
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ANTISSEMITISMO 

CRIME ELEITORAL | CORRUPÇÃO | DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETAS 

CRIME ELEITORAL | DANO QUALIFICADO | PICHAÇÃO DE PLACAS 

DE PROPAGANDA 

CRIME ELEITORAL | DIFAMAÇÃO 

CRIME ELEITORAL | DIFAMAÇÃO | DIREITO DE RESPOSTA 

CRIME ELEITORAL | HONRA | CALÚNIA 

CRIME ELEITORAL | HONRA | CALÚNIA – EXCEÇÃO DA VERDADE 

CRIME ELEITORAL | HONRA | DIFAMAÇÃO – CALÚNIA 

CRIME ELEITORAL | PESQUISA DE OPINIÃO 

CRIME ELEITORAL | PROPAGANDA | PANFLETOS CALUNIOSOS 

CRIME ELEITORAL | PROPAGANDA | PERTURBAÇÃO DE COMÍCIO 

CRIME ELEITORAL | PROPAGANDA | PICHAÇÃO 

CRIME ELEITORAL | PROPAGANDA | PINTURA EM MURO 

DIREITO AUTORAL | COMPOSIÇÃO MUSICAL | PLÁGIO 

DIREITO AUTORAL | COMPOSIÇÃO MUSICAL | TÍTULO DE LIVRO – 

UTILIZAÇÃO – IMPEDIMENTO 

DIREITO AUTORAL | OBRA ARTÍSTICA | PLÁGIO 

DIREITO AUTORAL | USO DA IMAGEM | INDENIZAÇÃO 

DIREITO CIVIL | RESPONSABILIDADE CIVIL | INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL | DIREITO DE IMAGEM 

DIREITO CIVIL | RESPONSABILIDADE CIVIL | INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL | LEI DE IMPRENSA 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATO INFRACIONAL | 

CONTRA A HONRA 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATO INFRACIONAL | 

CONTRA A HONRA | CALÚNIA 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATO INFRACIONAL | 

CONTRA A HONRA | DIFAMAÇÃO 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATO INFRACIONAL | 

CONTRA A HONRA | INJÚRIA 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATO INFRACIONAL | 

CONTRA A PAZ PÚBLICA | APOLOGIA DE CRIME OU CRIMINOSO 
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DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATO INFRACIONAL | 

PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GE-

RAL | 

DESACATO (ART. 331) 

DIREITO PENAL | CRIMES CONTRA A HONRA 

DIREITO PENAL | CRIMES CONTRA A HONRA | CALÚNIA 

DIREITO PENAL | CRIMES CONTRA A HONRA | DIFAMAÇÃO 

DIREITO PENAL | CRIMES CONTRA A HONRA | INJÚRIA 

DIREITO PENAL | CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA 

DIREITO PENAL | CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA | APOLOGIA DE 

CRIME OU CRIMINOSO 

DIREITO PENAL | CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA | INCITAÇÃO 

AO CRIME 

DIREITO PENAL | CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVA-

GANTE | CRIMES ELEITORAIS | CALÚNIA 

DIREITO PENAL | CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVA-

GANTE | CRIMES ELEITORAIS | DIFAMAÇÃO 

DIREITO PENAL | CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVA-

GANTE | CRIMES ELEITORAIS | INJÚRIA 

DIREITO PENAL | CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVA-

GANTE | CRIMES MILITARES | DIFAMAÇÃO 

DIREITO PENAL | CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVA-

GANTE | CRIMES MILITARES | INJÚRIA 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS | LIBERDADE DE EXPRESSÃO  

| ATIVIDADE ARTÍSTICA 

3. justificAtivA 

Não é de hoje que o tema da liberdade de expressão vem ganhando 

importância cada vez maior no cenário de discussão acadêmico nacional. 

Há artigos que fazem análises de casos paradigmáticos, procurando ex-

trair das decisões algum tipo de racionalidade dos ministros em relação à 

liberdade de expressão5. No mesmo sentido, a falta de uma base de dados 

5 Um bom exemplo é o artigo “Escrevendo um romance, primeiro capítulo: pre-
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organizada especificamente sobre o tema no Supremo Tribunal Brasileiro 

dificulta um processo de pesquisas sistemáticas sobre o tema. Assim, o 

presente artigo procura elucidar o contexto numérico desse núcleo temá-

tico no STF de maneira organizada e simples. Dessa maneira, ele servirá de 

instrumento para reflexões futuras acerca da matéria. Além disso, enten-

demos que a presente pesquisa possui uma importância social relevante 

para a democracia brasileira. A partir deste estudo, será construído um 

terreno fértil para que se estude de maneira mais precisa o que realmente 

se entende por liberdade de expressão no Supremo, matéria relevantíssi-

ma para o desenvolvimento de uma democracia sólida. 

4. Análise quAntitAtivA 

4.1. clAsse processuAl x Ano 

O objetivo deste capítulo é revelar de forma quantitativa e organiza-

da, um universo de 1.362 casos que constam da base de dados do Supre-

mo Tribunal Federal relacionados ao tema liberdade de expressão. Os grá-

ficos a seguir procuram elucidar a realidade fática e incentivar reflexões 

críticas sobre as variáveis: classe processual e ano. 

4.2. quAntidAde de processos 

O gráfico 1 demonstra de maneira quantitativa quais são as classes 

processuais que mais transitaram pelo Supremo no período entre 1990-

2013. Em um total de mais de 1.300 casos envolvendo liberdade de ex-

pressão, possuem destaque massivo as classes “Inquérito” e “Agravo de 

Instrumento”, seguidos por Petição, Recurso Extraordinário e Agravo em 

Recurso Extraordinário6. 

cedentes e processo decisório no STF”, publicado na Revista Direito GV que tinha 
como objetivo avaliar o processo decisório no STF, e uma das análises era sobre o 
caso Ellwanger. Adriana de Moraes, Ana Mara Machado e Evorah Cardoso identifi-
caram um problema de formação na ratio decidendi entre os votos dos ministros, 
dificultando a extração de um ponto em comum para a consolidação da decisão 
como precedente para casos futuros.

6 O gráfico 3 mostra as classes processuais em sua evolução no tempo e revela a 
nova classe processual pelo Supremo Tribunal Federal (ARE) a partir de 2011, subs-
tituindo o Agravo de Instrumento.
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Gráfico 1 

O inquérito (Inq) é um procedimento para apurar se houve a infração 

penal. Através dele, é possível reunir os elementos para dar entrada na 

ação penal. No caso do STF, são indiciados em inquéritos pessoas que 

ocupem cargos como de ministros de Estado ou membros do Congresso 

Nacional7. É interessante perceber que, quanto ao tema escolhido, os pro-

cessos se apresentam de maneira diferente do todo da Corte. O Relatório I  

do Supremo em Números aponta o Supremo Tribunal Federal como uma 

Corte eminentemente recursal. No entanto, quando se trata dos assuntos 

envolvendo liberdade de expressão, o que se vê é uma divisão mais equi-

librada entre a Corte Recursal8 e a Corte Ordinária. Enquanto processos 

ordinários no âmbito geral representam menos de 8%, nesses assuntos 

específicos os inquéritos representam 40% do total de processos. Apesar 

disso, o caráter recursal da Corte ainda prevalece, e Recursos Extraordiná-

rios, Recursos Extraordinários com Agravo e Agravos de Instrumento so-

mados representam a maioria dos processos. Mais uma vez, fica claro que 

o Supremo pouco corresponde ao que se chama de Corte Constitucional 

– a existência de apenas duas ADPFs e nenhuma ADIN parece inequívoca 

nesse sentido. 

7  Os dispositivos que fundamentam são art. 58, I e II <art. 102 da Constituição 
Federal. Arts. 1º a 12 da Lei 8038/90. Arts. 230 a 246 do Regimento Interno do STF.

8  Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br>. Acesso em: 31 out. 2014.
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Gráfico 2 

4.2. A evolução no tempo 

Gráfico 3 

De acordo com o gráfico 3, é possível enxergar o avanço das duas 

principais classes processuais ao longo do período avaliado: os “Agravos 

de Instrumento” (AI) e os “Inquéritos” (Inq). O destaque do gráfico fica 

por conta dos “Agravos de Instrumento” que a partir de 2011 deixaram 

de existir e deram lugar ao “Recurso Extraordinário por Agravo” (ARE). 
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Além disso, salta aos olhos a queda em termos absolutos dos inquéritos 

tramitando no Supremo. A partir do ano de 2003, quando teve seu pico, 

atingindo mais de 350 casos, os valores anuais vieram caindo e agora se 

mantêm na faixa dos 150 processos anuais. 

4.3 HAbeAs corpus 

Largamente conhecido como um remédio constitucional, o habeas 
corpus tem como objetivo sanar ou evitar restrições à liberdade física do 

indivíduo, sendo impetrado geralmente perante alguma ilegalidade come-

tida pelo aparelho estatal. Um olhar mais específico sobre o número des-

ses processos no Supremo poderia dar uma resposta ao choque poten-

cial entre o uso “inadequado” da liberdade de expressão e uma possível 

restrição à liberdade de locomoção. No entanto, o que os dados podem 

demonstrar é que há um número insignificante dessa classe processual no 

Supremo Tribunal Federal, quando relacionada com esses temas. 

Em muitas situações, o habeas corpus pode ser utilizado com uma 

função de recurso, substituindo o rito ordinário. Nos últimos anos, o Tribu-

nal passou a ser mais rigoroso ao analisar esse uso extensivo e expediu a 

Súmula 699 que trata do tema. Mesmo assim, a baixa impetração de habe-
as corpus chama atenção. É possível extrair algumas considerações desse 

número. É concebível que não haja no plano da realidade um tratamento 

às inadequações da liberdade de expressão que chegue a limitar a liber-

dade dos cidadãos, permitindo na maioria das vezes somente punições ex 
post. Esse já seria um cenário interessante do ponto de vista de proteção 

da garantia de se expressar livremente, mas não suficiente. Isso porque, 

o próprio processo, em alguns casos, já pode ser considerado um fardo. 

No mesmo sentido, a análise qualitativa desses casos de habeas corpus 
poderia revelar situações paradigmáticas de completo desrespeito à livre 

comunicação. 

9  Súmula 691 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas 
corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a 
tribunal superior, indefere a liminar.
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Gráfico 4 

5. processos físicos, eletrônicos e suAs origens 

Esta seção pretende apresentar e analisar informações contidas na 

base de dados do Supremo em Números relativos a: processos físicos e 
eletrônicos e suas origens. Para tanto, foram examinados 1.361 casos so-

bre liberdade de expressão processados e/ou julgados no STF de 1989 a 

2013. A intenção é demonstrar o crescimento dos processos eletrônicos 

em detrimento dos processos físicos e seus impactos, e, além disso, mos-

trar também os estados que originam mais processos eletrônicos e físicos, 

além dos reflexos dessa distribuição. 

5.1. processos físicos e eletrônicos 

De acordo com a amostra e o período de pesquisa do presente tra-

balho, é possível inferir que a quantidade de ajuizamento de processos 

físicos é muito maior do que a de processos eletrônicos: de 1.361 proces-

sos, 1.290 são físicos e apenas 71 são eletrônicos, isto é, apenas 6% dos 

processos são eletrônicos. É o que elucida a tabela e o gráfico a seguir: 
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Processos físicos e 

eletrônicos 

Número de processos % 

Físico 1.290 94% 

Eletrônico 71 6% 

Total 1.361 100% 

Gráfico 5 

Todavia, a quantidade de ajuizamento de processos físicos vem di-

minuindo e a de processos eletrônicos vem aumentando no STF. De 2010 

a 2013 houve uma diminuição de 19,5% dos processos físicos e um cres-

cimento de 935% dos processos eletrônicos. Isso é natural, já que a partir 

de 2007 o Supremo começou a aceitar o peticionamento eletrônico dos 

Recursos Extraordinários (“RE”)10 e, em 2009/2010, tornou-o obrigatório11 

para algumas classes processuais. Nesse sentido, expõe-se a tabela e o 

gráfico a seguir: 

Ano 2010 2011 2012 2013 Total % 

Físico 36 44 38 29 147 67,4 

Eletrô-
nico 3 9 31 28 71 32,6 

10 Vide Resolução nº 350/2007. 

11 De acordo com a Resolução nº 417/2009, as seguintes classes processuais pas-
saram a ser obrigatoriamente processadas eletronicamente: ADI (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade), ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão), 
ADC (Ação Declaratória de Constitucionalidade), ADPF (Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental), RCL (Reclamação) e PSV (Proposta de Súmula 
Vinculante). E, conforme o art. 32 da Resolução nº 427/2010, as seguintes classes 
processuais também passaram a ser processadas eletronicamente: AR (Ação Res-
cisória), AC (Ação Cautelar), HC (Habeas Corpus), MS (Mandado de Segurança), MI 
(Mandado de Injunção), SL (Suspensão de Liminar), SS (Suspensão de Segurança), 
STA (Suspensão de Tutela Antecipada). 
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Gráfico 6

As informações apresentadas relativas ao crescimento dos processos 

eletrônicos são importantes por quatro motivos: i) celeridade processual; ii) 

mineração de dados; iii) acesso à justiça; e iv) fortalecimento da democracia. 

Há celeridade processual uma vez que os atos processuais são reali-

zados imediatamente, no dia e na hora de seu recebimento no e-STF. Não 

é preciso mais aguardar diligências, ofícios ou andamentos processuais 

burocráticos. Assim, tanto as partes como o Judiciário são beneficiados. 

Os primeiros, porque conseguem a solução do litígio mais agilmente. O 

segundo, porque consegue ser mais eficiente. 

A mineração de dados é o processo de explorar grandes quantidades 

de dados à procura de padrões consistentes para detectar relacionamen-

tos sistemáticos entre variáveis, alcançando-se novos dados12. O processo 

eletrônico, por sua vez, consiste na consolidação de dados processuais ju-

12  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o_de_da-
dos>.
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diciais eletronicamente. Sendo assim, utilizando-se a mineração de dados 

nos processos eletrônicos é possível descobrir uma infinidade de relações 

entre classe processual e órgão julgador de direitos relacionados à liber-

dade de expressão, por exemplo. Com isso, diversas pesquisas que não 

poderiam ser feitas com base nos dados de processos físicos – que não 

são devidamente organizados – passam a ter potencial para serem rea-

lizadas agora, sendo um incentivo para que estudos jurídicos de caráter 

empírico e quantitativo se tornem mais comuns no Brasil. 

Aumenta-se o acesso à justiça quando se diminuem as barreiras para 

o ajuizamento de ações de competência do STF. Um litigante com baixo 

poder aquisitivo que resida no Acre, por exemplo, dificilmente ajuizará 

uma ação que dependa da sua presença física em Brasília. No entanto, 

os custos para ajuizá-la eletronicamente são muito menores, facilitando a 

vida do cidadão. Com isso, amplia-se o acesso à justiça. 

E, por fim, fortalece-se a democracia quando a população efetiva-

mente tem seus direitos tutelados pelo Estado. Não basta apenas que a 

Constituição Federal preveja o direito à liberdade de expressão, é preciso 

também que haja mecanismos efetivos de garantia deste direito, sendo 

que o processo eletrônico certamente representa um desses mecanismos. 

5.2. origem dos processos 

Os dados revelam que em todas as 27 unidades federativas (26 Estados e 

1 Distrito Federal) há processamento originário de casos envolvendo liber-

dade de expressão. Indica também que: i) 53,89% dos casos têm origem 

no Sul/Sudeste; ii) 22,73% tem origem no DF; e iii) o restante, 23,38% vem 

do Norte/Nordeste/Centro-Oeste. Ou seja, 76,62% das ações concentram-

-se nas regiões com maior índice de desenvolvimento humano (“IDH”) do 

Brasil13. A tabela e o gráficos a seguir são elucidativos: 

13  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_
do_Brasil_por_IDH>.
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ESTADOS Nº PROCESSOS % 

PI 3 0,22% 

AL 11 0,79% 

SE 11 0,79% 

AM 12 0,87% 

RN 12 0,87% 

RR 12 0,87% 

TO 12 0,87% 

AP 13 0,94% 

CE 13 0,94% 

ES 16 1,15% 

MA 16 1,15% 

PE 18 1,30% 

RO 20 1,44% 

PB 21 1,52% 

PA 25 1,80% 

MS 26 1,88% 

GO 28 2,02% 

MT 29 2,09% 

SC 39 2,81% 

BA 42 3,03% 

PR 55 3,97% 

RS 73 5,27% 

MG 88 6,35% 

RJ 163 11,76% 

SP 313 22,58% 

DF 315 22,73% 

Total 1.386 100% 
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Sul/Sudeste DF N/NO/CO 

53,89% 22,73% 23,38% 

Gráfico 7 

Gráfico 8

Há duas informações muito relevantes a serem destacadas e analisa-

das em sequência, quais sejam: i) 22,73% dos processos originam-se no 

Distrito Federal; e ii) 22,58% dos processos originam-se em São Paulo. 

O Distrito Federal, por ser o local de sede do STF, certamente liderará 

o ranking de origem de ações envolvendo liberdade de expressão para 

além do período selecionado na pesquisa. Isso porque, como visto na se-

ção 4, o ramo do Direito de maior incidência nos casos analisados é Direito 

Penal e os maiores litigantes são: o Ministério Público Federal (MPF) e os 
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políticos do Congresso Nacional. Além disso, as ações envolvendo MPF 

vs. congressistas sobre matéria penal devem ser julgadas originariamente 

pelo STF. Assim, nada mais natural que a maioria das ações tenham ori-

gem no DF14.

A posição de segundo lugar para o São Paulo, a de terceiro para o 

Estado do Rio de Janeiro, seguido de Minas Gerais. Revela uma tendência 

que já havia sido destacada pelo relatório “Justiça em Números do Con-

selho Nacional de Justiça” (CNJ): o Judiciário paulista é o líder em quan-

tidade de ações novas ajuizadas, seguido pelo Judiciário fluminense15. Em 

2009, p.ex., o Judiciário estadual brasileiro recebeu 18,7 milhões, de ações, 

das quais 5,4 milhões tiveram origem em São Paulo e 3,1 milhões no Rio 

de Janeiro, i.e., 28,87% de todas as ações têm origem no estado paulista e 

16,57% no estado fluminense16. 

5.3. origem dA decisão 

Este capítulo tem como objeto a análise da origem de decisão, isto é, 

da forma que o Supremo Tribunal Federal se propôs a julgar o processo – 

podendo ser monocrático, por turmas ou pelo plenário. Para realizar tal ta-

refa, foi utilizada uma base de dados com 543 processos, compreendidos 

entre os anos de 1989 e 2013. Tendo em vista que os referidos processos 

foram contabilizados por sua data de entrada no STF, não podemos valo-

rá-los como decisões finais. Vale ressaltar que a possibilidade extensa de 

recursos no STF dificultaria bastante a segregação de decisões finais para 

os fins deste artigo – o que não impede, entretanto, a interpretação das 

informações extraídas da base de dados.  

5.4. órgão julgAdor 

Analisamos 543 processos do STF no período de 1989 até 2013, de 

modo a analisar como funciona o processo decisório do Supremo. Os pro-

cessos que chegam ao STF podem ser julgados monocraticamente, por 

turmas ou plenário, conforme o regimento interno do tribunal. A seguir, 

14 Vide art. 102, I, “b”, CF.

15 Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/justica-numeros-estadual-parte1.pdf; 
http://s.conjur.com.br/dl/justica-numerosestadual-parte2.pdf>; <http://s.conjur.
com.br/dl/justica-numeros-estadual-parte3.pdf; e http://s.conjur.com.br/dl/justica-
-numeros-estadual-parte4.pdf>.

16 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-set-21/quantidade-processos-
-novos-justica-estadualestabiliza-segundo-cnj>.
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apresentamos os resultados mais gerais para depois realizar uma análi-

se mais aprofundada a partir dos resultados expostos. Os gráficos 9 e 10 

explicitam de maneira quantitativa os valores absolutos e os percentuais 

da divisão no STF das formas de julgamento nos casos de liberdade de 

expressão, respectivamente.  

Gráfico 9

Gráfico 10

Nota-se, para tanto, predominância substancial de decisões mono-

cráticas por parte do Supremo Tribunal Federal, sendo aproximadamente 

80% dos processos de liberdade de expressão que chegam ao STF deci-
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didos por um ministro apenas. O gráfico 11, a seguir, torna mais claro esse 

fenômeno, observando seu desenvolver através do anos. 

5.5. órgão julgAdor x tempo (Ano) 

Uma vez identificado o predomínio de decisões monocráticas sobre 

liberdade de expressão no STF, foi possível observar tal fenômeno relacio-

nando-o com o avanço dos anos – de 1989 até 2013. O resultado demons-

tra uma correlação significativa entre o aumento da demanda de proces-

sos de liberdade de expressão e o aumento que se processa na proporção 

de decisões monocráticas com as demais, principalmente a partir de 2001. 

Torna-se interessante ressaltar também a queda vertiginosa que se obser-

va na proporção de decisões tomadas pelo plenário em relação ao total. 

 
Gráfico 11

A análise do gráfico 11 chama a atenção para a desproporção de de-

cisões monocráticas sobre o tema pesquisado em relação aos demais ór-

gãos julgadores do STF, principalmente nos últimos dez anos. Essa maioria 

absoluta de decisões monocráticas nos leva a entender que quando se 

trata de liberdade de expressão em nossa corte constitucional, a realidade 

encontrada mais se parece com a de uma vara do que a de um tribunal. 

Indaga-se, nesse sentido, sobre a capacidade de absorver e julgar com ce-

leridade casos de liberdade de expressão por parte do Supremo e, ainda, 

o impacto e a legitimidade de decisões tomadas monocraticamente sobre 

liberdade de expressão. 
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6. quem litigA e sobre o quê 

O objetivo deste capítulo é revelar, por meio de uma análise quantitativa 

do universo de 1.361 casos constantes da base de dados, quem são os maiores 

litigantes no Supremo Tribunal Federale, além disso, estabelecer quais são as 

áreas mais frequentemente discutidas através da Árvore Genealógica dos As-

suntos. Assim, a observação se deu em meio às relações entre os processos 

que envolvem liberdade de expressão e as respectivas matérias de Direito Ci-

vil, Penal ou outras. Os gráficos a seguir procuram elucidar a realidade fática 

e incentivar reflexões críticas sobre as variáveis trabalhadas. 

6.1. mAiores litigAntes 

O gráfico a seguir apresenta aqueles que constituem partes ativas ou 

passivas – isto é, os maiores litigantes – nos processos envolvendo o tema 

liberdade de expressão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Gráfico 1217

17 Cabe fazer uma ressalva quanto ao caráter sui generis do procurador-geral da 
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Observando o gráfico com atenção, podemos notar a predominância 

de três tipos específicos de litigantes, a saber: 1. Órgãos e agentes do Esta-

do, como o Ministério Público Federal e o Procurador-Geral da República; 

2. Políticos em geral; 3. Órgãos de imprensa. Na verdade, em relação aos 

litigantes com mais de 10 processos sujeitos à apreciação do Supremo 

Tribunal, esses três tipos mencionados são os únicos a constar no gráfico. 

A seguir, veremos se os litigantes apresentados acima compõem o 

polo ativo ou passivo do processo judicial, isto é, vamos analisar, quem 

está processando e quem está sendo processado. 

6.2. polo Ativo e pAssivo 

De um lado, o polo ativo do processo é o litigante que entra com ação 

junto ao Tribunal, alegando ter tido seu direito violado em virtude do com-

portamento da outra parte. O motivo do ingresso em juízo pode se dar 

em decorrência da violação de um direito subjetivo, por exemplo, o direito 

à honra. Aqui, o interessado busca na Justiça a reparação por danos que 

lhes foram causados por outrem e/ou a própria cessação do comporta-

mento que caracteriza essa ofensa. Além disso, há os casos em que o in-

teressado alega ter sido cerceado no que concerne ao seu direito de se 

expressar livremente. Um bom exemplo é o recente caso do Grupo Abril, 

que entrou com ação na Justiça com vistas a assegurar a livre circulação 

da Revista Veja – que havia sido restringida. Do outro lado, o polo passivo 

consiste na parte que está sendo processada. 

Não foi possível estabelecer um padrão claro que pudesse nos fazer 

chegar à conclusão de que órgãos de imprensa seriam a parte processada 

pela violação e políticos, por sua vez, a classe que entraria com o processo 

alegando ter sido afetada por comportamento abusivo daqueles – ou vi-

ce-versa. Conforme denota a análise dos gráficos, ambos os casos são fac-

tíveis. Assim, nenhuma das situações pode ser definida como regra geral. 

Ademais, a situação constatada através dos gráficos, de que um político 

X pode ser um litigante predominantemente ativo e um político Y, predo-

minantemente passivo, demonstra claramente a impossibilidade de esta-

belecer um padrão de conduta no que tange a essa classe de profissio-

nais. Afinal, enquanto muitos são processados por estarem supostamente 

abusando do direito de livre expressão, outros processam justamente por 

República, que pode constar ora como polo ativo/passivo do processo, ora como 
polo observador. Ademais, a base de dados não nos fornece todos as informações 
referentes a essa classificação. Cumpre destacar, de todo modo, que o PGR consta 
em 41 dos 1.361 processos envolvendo o tema em estudo.
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acreditarem que a outra parte é violadora de seus direitos da personalida-

de, por exemplo. 

Os gráficos a seguir denotam quem aparece mais vezes – dentro do 

universo dos 22 litigantes apresentados no gráfico 12 – sob cada uma das 

condições. Por conta de falhas no preenchimento da base de dados, não 

foi possível estabelecer, por vezes, a qual polo uma das partes estaria atre-

lada. Por isso, existem situações – como a da parlamentar Cidinha Campos 

(Maria Aparecida Campos Straus) – que, apesar de aparecer como litigan-

te em 10 processos, só consta nos gráficos sob a condição de polo passivo, 

somando apenas nove processos – ou seja, não sabemos se ela processou 

ou foi processada nesse processo restante. 

Gráfico 13
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Gráfico 14

6.3. polo observAdor 

No gráfico a seguir constam os advogados ou membros do poder 

público que mais atuaram nos processos envolvendo o tema liberdade de 

expressão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por não consistirem 

em nenhuma das partes do processo – pelo contrário, são apenas seus 

mandatários –, classificam-se sob a condição de “polo observador”. 
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Gráfico 15 

Constam, acima, apenas aqueles envolvidos em mais de 10 processos. 

Aqui, igualmente, vale a ressalva quanto à situação atípica do PGR. 

6.4. árvore geneAlógicA do Assunto 

O gráfico 16, a seguir, apresenta um panorama geral das matérias de 

Direito apreciadas pelo Supremo quando do julgamento dos processos 

envolvendo liberdade de expressão. 

Gráfico 16
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Não se trata aqui de uma análise quantitativa de assuntos específicos, 

e.g. calúnia, que é uma espécie do gênero Direito Penal. O gráfico serve de 

instrumento para apresentar a preponderância de certas matérias sobre 

outras no que concerne à liberdade de expressão e às pretensões ineren-

tes a esse direito fundamental consagrado no art. 5º da Lei Maior. 

Constata-se, nesse caso, evidente dominação da área penal sobre as 

demais, ainda que o Direito Civil seja também um gênero relevante nos 

processos, por envolver espécies como honra, direito de imagem, entre 

outros. 

As matérias acima destacadas representam quantidade significativa-

mente maior às demais, por isso são as únicas retratadas nesse gráfico. 

Vale apresentar, entretanto, outras matérias julgadas pelo Tribunal – não 

analisadas acima – supostamente envolvendo o tema, a saber: Direito Pro-

cessual Civil e do Trabalho (17 processos), Direito Administrativo e outras 

matérias de Direito Público (15), Direito do Trabalho (9), Direitos e Garan-

tias Fundamentais (4) e Direito Tributário (1). 

É importantíssimo lembrar aqui que uma matéria de Direito, o Direi-

to Penal, por exemplo, pode conter inúmeros assuntos específicos, como 

Injúria, Calúnia, Difamação e outros. Por isso, os números absolutos apre-

sentados no gráfico (1.553, por exemplo), apesar de não representarem 

um erro de duplicata, não configuram o número total de processos envol-

vendo Direito Penal. Isso porque o próprio número total de processos não 

ultrapassa a soma de 1.361. Sendo assim, a matéria Direito Penal (gênero) 

pode nem ser aquela que abrange o maior número de processos envolven-

do liberdade de expressão. No entanto, seus assuntos específicos (espé-

cies) são, de fato, os institutos mais julgados pelo STF. Este é o fator por 

trás dessa configuração, daí a ideia de “árvore genealógica do processo”. 
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6.5 os Artigos mAis citAdos nAs decisões 

Gráfico 17 

Com relação aos dispositivos legislativos mais citados nas decisões 

dos ministros, há alguns pontos interessantes a se destacar. Antes, vale 

revelar uma preocupação metodológica. Do total de processos analisados 

(1.361), apenas 429 continham um ou mais artigos expressos na base de 

dados. Dessa forma, somente os 1.109 artigos mencionados nessas sen-

tenças foram levados em consideração. No gráfico 17 destaca-se o grupo 

de artigos com maior frequência nas decisões, extraídos do Código Civil, 

Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e da Constituição 

Federal de 1988. 

Isolados na primeira posição entre o grupo de artigos mais citados 

estão os referentes aos direitos da personalidade no Código Civil de 2002 

(arts. 12 a 22). O motivo para o destaque é simples e tem relação com o 

bloco que ocupa a segunda posição nas citações dos ministros – os artigos 

138, 139 e 140 do Código Penal – que tipificam, respectivamente, calúnia, 

difamação e injúria. Esse choque é típico quando o assunto é a liberdade 

expressão e sua esfera de limitação por direitos da personalidade18, como 

a honra e a imagem, igualmente protegidos pela Constituição Federal de 

1988. Assim, apesar de apresentarem tipificação distinta no Código Penal, 

os três crimes tangenciam uma zona bastante similar geralmente atrelada 

a um potencial desrespeito aos direitos da personalidade de outra pessoa. 

É válido esclarecer ainda que os arts. 324, 325 e 326 do Código de Proces-

so Civil constatam a presença de acontecimentos processuais recorrentes, 

mas que são de importância secundária para o presente artigo. 

18  Outros exemplos de direitos da personalidade são o nome (art. 16/CC 2002) e 
a vida privada (art. 21/CC 2002). 
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7. conclusão 

No decorrer deste relatório, é possível observar uma parcela substancial 

da realidade que se enfrenta no Brasil quando o tema é liberdade de ex-

pressão. Essa observação se mostrou proveitosa tanto pela relevância de 

alguns fenômenos levantados pela pesquisa – como é o caso da quase ine-

xistência de Adis e ADPFs sobre o tema – quanto por fornecer uma base 

organizada para possibilitar o aprofundamento de estudos nessa direção. 

O esforço organizacional de compor uma gama de conhecimento 

inexplorado quanto à liberdade de expressão no STF torna-se significativo 

à medida que proporciona e impulsiona estudos quantitativos, ou mesmo 

empíricos, que possam iluminar o caminho para futuras descobertas so-

bre o tema. Nesse sentido, caminharemos para a crescente solidificação 

da democracia e os pilares da liberdade de expressão no âmbito jurídico 

nacional.  
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1. introdução

O objetivo deste artigo é entender melhor algumas questões relativas 

ao uso do princípio da proporcionalidade1 no Supremo Tribunal Federal 

(STF) sob uma perspectiva quantitativa. Dois são os problemas que per-

meiam este trabalho: o uso do princípio da proporcionalidade pelo STF 

está associado à restrição de margens de conformação legislativa? O uso 

do princípio da proporcionalidade no STF vem acompanhado de exames 

criteriosos?

1  Usamos o termo “princípio” simplesmente porque é o termo mais usado pela 
doutrina brasileira, que o usa para conferir a importância devida ao conceito, um 
significado de “disposição fundamental”. Ver MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
“Curso de Direito Administrativo”. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. Contudo, na 
perspectiva de princípios enquanto mandamentos de otimização, o princípio da pro-
porcionalidade não seria um princípio, mas uma regra. Ver SILVA, Virgílio Afonso 
da. “O proporcional e o razoável”. Revista dos Tribunais, 768, 2002, pp. 23-50, p. 
25. Outros autores preferem qualificá-lo como postulado. Trabalho nesse sentido 
encontra-se em ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o “princípio da suprema-
cia do interesse público sobre o particular”. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ 
– Centro de Atualização Jurídica, v. 1, nº 7, 2001.
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Partimos do pressuposto de que, verificando-se um grande volume 

de casos nos quais o Supremo declara a inconstitucionalidade de leis com 

base no princípio da proporcionalidade, pode haver um indício de que a 

Corte demonstra pouca deferência aos poderes legislativo e executivo2. 

Em relação ao primeiro problema, nossa hipótese é de que isso se verifi-

ca na prática, com o uso do princípio da proporcionalidade ligado a uma 

maior declaração de inconstitucionalidade de atos normativos. Quanto 

ao segundo problema, acreditamos que há um crescente uso retórico do 

princípio quando os ministros desejam retirar de si mesmos o ônus argu-

mentativo. Além disso, supomos que as decisões do STF que são justifica-

das com base na proporcionalidade não utilizaram os exames de valora-

ção racionais exigidos.

O artigo se divide em seis seções. Após breves exposições do pro-

blema e das questões teóricas que justificam esta pesquisa (seções 1 e 2), 

destrincharemos a metodologia utilizada na seleção de casos (seção 3). 

Os resultados da pesquisa serão apresentados nas seções 4 e 5, nas quais 

serão analisados os dois problemas propostos da perspectiva do Tribunal 

(seção 4) e da perspectiva individualizada pelos ministros (seção 5). A 

seção 6 consiste na conclusão.

2. justificAtivA

Duas questões sensíveis ensejaram o esforço de responder às per-

guntas propostas e entender o uso do princípio da proporcionalidade pelo 

STF. Em primeiro lugar, tem-se o problema da racionalidade na resolução 

de colisões entre princípios no caso concreto, assunto que, em relação à 

deferência do Judiciário aos outros poderes, divide-se em duas questões 

relevantes para o nosso objetivo: a falta de racionalização e o excesso de 
racionalidade3. Em segundo lugar, ressaltamos que a forma com a qual o 

Supremo usa o princípio da proporcionalidade está ligada à discussão da 

separação dos poderes.

Em relação à primeira questão, o princípio da proporcionalidade está 

ligado à racionalidade da argumentação na decisão de casos em que há 

2  As fundamentações desse pressuposto serão mais debatidas na seção 2 infra.

3  Aqui pode haver uma confusão terminológica, que buscamos desde logo dirimir. 
Quando falamos em falta de racionalização, não nos estamos referindo à falta de 
racionalidade que alguns autores julgam ser inerentes aos métodos valorativos de 
solução de conflitos entre princípios, mas ao não uso dessa racionalidade. Quando 
nos referimos ao excesso de racionalidade, usa-se um conceito utilizado por alguns 
autores, como se verá no decorrer desta seção, para criticar justamente os métodos 
racionais de solução de conflitos entre princípios pelo fato de serem racionais.
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colisão entre princípios4, e seu uso estaria ligado à estruturação de uma 

cadeia de argumentação. Nesse sentido, a invocação do princípio da pro-

porcionalidade na argumentação judicial sem a devida descrição e apli-

cação dos exames ao caso – a falta de racionalização – seria um indica-

tivo de um uso meramente retórico, pois a racionalidade na aplicação da 

proporcionalidade implica uma maior restrição da discricionariedade do 

tomador de decisão. Existem diversos indicativos de que o uso do princí-

pio pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro se enquadraria neste último 

caso, conforme podemos depreender da visão dos próprios ministros5 e 

de estudos que analisaram o problema6.

Outra questão exsurgente vai ao sentido diametricamente oposto: 

trata-se do problema do excesso de racionalidade. Frederick Schauer7 e 

Fernando Leal8 destacam o perigo de que a crença em altos níveis de 

racionalização da ponderação leve os juízes a ignorarem a textualidade 

das regras, em outras palavras, sustenta-se que o papel de protagonista 

da ponderação entre princípios contribuiria para a deterioração do lado 

formal do Direito. Assim, um uso excessivo do princípio da proporciona-

lidade para a discussão da constitucionalidade de regras poderia ser um 

indicativo da corrosão da regridade9 das regras e, por consequência, de 

indeterminação e incerteza no ordenamento jurídico. 

Quanto à segunda questão, o princípio da proporcionalidade e seu 

uso reiterado pelo Supremo estariam em estreita relação com o compro-

metimento das margens de conformação do legislador. Essa ideia se coa 

duna com a crítica comum à teoria dos princípios de que a concepção 

4  LEAL, Fernando Ribeiro. Irracional ou Hiper-racional?  A ponderação de princí-
pios entre o ceticismo e o otimismo ingênuo. 2014, pág. 9. Não se relaciona, assim, a 
uma única resposta correta. Conforme discorre Leal, “não seria correto afirmar que 
o controle da legitimidade das decisões é fruto da verificabilidade das valorações do 
juiz, mas tão somente da correção da argumentação”. 

5  Por exemplo, o ministro aposentado Nelson Jobim, em entrevista ao site jurídico 
JOTA, afirmou que “interpretação conforme a Constituição e princípio da propor-
cionalidade são instrumentos retóricos para tu fazeres o que quer. Tenta ler a justifi-
cativa teórica do princípio da proporcionalidade. Por que eu tenho o poder de dizer 
que essa solução é mais proporcional que a outra que foi adotada? Não tenho!”. 
Disponível em < http://jota.info/materias15-para-nelson-jobim-vontade-de-legislar-
-do-stf-desqualifica-o-parlamento>. Acesso em: 17 set. 2014.

6  “A invocação da proporcionalidade é, não raramente, o mero recurso a um to-
pos, com caráter meramente retórico, e não sistemático.” SILVA (2002), op. cit.

7  SCHAUER, Frederick. “Balancing, Subsumption and the Constraining Role of Le-
gal Text”. University of Virginia Law School Paper Series, 2009.

8  LEAL (2014), op. cit.

9  SCHAUER, Frederick. “Thinking Like A Lawyer”. Harvard University Press, 2012. 
Para o autor, quanto maior a opacidade da regra jurídica em relação à sua justifica-
ção subjacente, isto é, quanto mais o aplicador do Direito se limita ao texto, maior a 
regridade (ruleness) das regras e, por consequência, mais coeso é o sistema jurídico.

http://jota.info/materias15-para-nelson-jobim-vontade-de-legislar-do-stf-desqualifica-o-parlamento
http://jota.info/materias15-para-nelson-jobim-vontade-de-legislar-do-stf-desqualifica-o-parlamento
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destes como mandamentos de otimização restringiria a liberdade do le-

gislador para dizer os meios para alcançar os fins almejados10. Em suma, 

poderia servir de “carta branca” ao poder judiciário, justificando uma aná-

lise quantitativa e qualitativa do uso do princípio a fim de que seja possível 

avaliar a deferência que nossa Corte Suprema tem perante os demais po-

deres. Como discorreu Eros Grau no julgamento da ADI 855:

“O meu temor é quanto ao princípio da proporcionalidade, porque isso 

significa que estamos julgando legislador, estamos a ele imputando um 

desvio de processo legislativo. Nós temos competência para apreciar a 

constitucionalidade da lei, mas não se ela é boa ou má. E, independen-

temente de ser boa ou má, se não viola a Constituição, a única maneira 

de investir contra ela seria nós nos candidatarmos e participarmos do 

Poder Legislativo. O Poder Judiciário não pode participar naquilo que 

Canotilho chama de “desvio de Poder Legislativo.”

Dessa maneira, o uso reiterado da proporcionalidade como meca-

nismo de restrição da liberdade legislativa comprometeria o princípio da 

separação dos poderes. Robert Alexy aponta que, se a importância de sa-

tisfazer um determinado princípio se igualar à intensidade da interferência 

em outro, temos um caso de discricionariedade na ponderação11, que é de 

suma importância para delimitar a competência da parte do poder judici-

ário que executa o constitutional review, por um lado, e a competência do 

Legislativo, por outro12. Em outras palavras, o recurso recorrente ao princí-

pio da proporcionalidade poderia implicar uma proeminência do Judiciário 

incompatível com a separação dos poderes13.

Por fim, vale ressaltar, já adiantando um resultado do presente tra-

balho, o uso crescente do princípio da proporcionalidade nas decisões do 

STF. Essa tendência já era de se esperar, dada a hiperconstitucionaliza-
ção14 de nossos dias, principalmente com a promulgação da Constituição 

10  SILVA, Virgílio Afonso Da. “Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de 
uma distinção”. Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais 1 (2003a): 
607-30. p. 625.

11  Entende-se aqui “ponderação” como o terceiro exame do princípio da propor-
cionalidade – a proporcionalidade em sentido estrito. Todavia, “princípio da propor-
cionalidade” e “ponderação” são usados pelo STF como sinônimos. O ministro Car-
los Ayres Britto, por exemplo, na ADI 855, define o princípio da proporcionalidade 
da seguinte maneira: “É juízo de ponderação”.

12  ALEXY, Robert. On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison. Ratio 
Juris. Vol. 16. (2003), 433-49. p. 443.

13  A centralidade do Supremo Tribunal Federal no sistema político brasileiro vem 
despertando a atenção de inúmeros autores. Sobre tal fenômeno e os possíveis pe-
rigos desta centralidade, ver VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito 
GV, vol. 8 (2008) (441-463).

14  Sobre o fenômeno e suas consequências jurídicas e políticas, ver, respectiva-
mente, VIEIRA (2008), op. cit., e MELO, Marcus A. (2007), “Hiperconstitucionaliza-
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de 1988. A “Constituição Cidadã” positiva um enorme rol de direitos e ga-

rantias fundamentais, entendidos aqui como princípios, logo, passíveis de 

colisão no caso concreto e de medidas que observem o princípio da pro-

porcionalidade15. Esse crescimento no uso foi demonstrado pelos nossos 

dados, como ser verá na seção 4.

3. metodologiA

Esta seção descreve, passo a passo, a metodologia adotada na se-

leção dos casos e na coleta de dados relevantes para o nosso objetivo. 

É importante destacar desde logo que não foi possível analisar todos os 

casos em que o princípio da proporcionalidade é citado em decisões do 

STF, em razão de inúmeros obstáculos metodológicos que são listados 

nesta seção. 

3.1. coletA de dAdos

3.1.1. Critérios de análise e procedimentos da pesquisa

Em primeiro lugar, verificaremos a confirmação da primeira hipóte-

se por meio de uma análise quantitativa das decisões do STF em casos 

de controle concentrado de constitucionalidade, agrupando-as de acordo 

com a decisão do Tribunal pela constitucionalidade ou pela inconstitucio-

nalidade dos atos legislativos em questão. 

Em segundo lugar, exporemos os resultados que demonstrem se os 

ministros indicaram, em suas decisões, os procedimentos e critérios da 

proporcionalidade que utilizarão para decidir. Dessa maneira, poderemos 

obter dados valiosos sobre a forma que esses exames são aplicados, con-

tribuindo para a chegada a respostas quanto ao problema original da con-

formidade e da discricionariedade.

ção e qualidade da democracia: mito e realidade”, In: C. R. Melo e M. A. Sáez (Orgs.), 
A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século XXI. Belo Horizonte, 
UFMG/Humanitas, pp. 237-265.

15  Tal é o entendimento de SILVA (2002), op. cit., pp. 40-41, e de ÁVILA, Hum-
berto Bergmann. “A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade”. Revista de Direito Administrativo, 215 (1999), p. 151-79. Para os 
autores, o uso (ou a exigência do uso) do princípio da proporcionalidade na solução 
de colisões entre direitos fundamentais decorre logicamente da própria estrutura 
dos mesmos. Cabe ressaltar que os autores, assim como nós, consideram que direi-
tos fundamentais são princípios, isto é, mandamentos de otimização.
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É importante destacar que, em ambas as análises, faremos tanto uma 

abordagem dos resultados do Tribunal como um todo quanto uma apre-

sentação de dados individualizados de cada ministro que utilizaram o prin-

cípio da proporcionalidade. Na seção 4 desta pesquisa, focaremo-nos em 

expor os resultados gerais do Tribunal, enquanto, na seção 5, passaremos 

à análise particular dos ministros do STF.

Para tanto, a leitura das decisões estará condicionada a uma metodo-

logia preestabelecida, na qual observaremos os seguintes tópicos, dividi-

dos em duas etapas principais:

1)  Considerando a importância do método trifásico nas teo 

rias sobre o princípio da proporcionalidade, cuja estrutura 

é privilegiada pela maior parte dos autores que dissertam 

acerca do tema, assim como por ser a metodologia desen-

volvida pela Corte Constitucional alemã, fundamental na 

consolidação do princípio da proporcionalidade como téc-

nica essencial para a estrutura dos direitos fundamentais, tal 

método será privilegiado na análise da aplicação do princípio 

da proporcionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Verifi-

caremos, portanto, se o Supremo identifica o método trifási-

co na aplicação do princípio da proporcionalidade.

2) Na hipótese de o Supremo não identificar o método trifási-

co para a aplicação do princípio da proporcionalidade, deter-

minamos ainda um espaço de análise para observar se o Supre-

mo fundamenta a proporcionalidade em outros critérios. Dessa 

forma, verificaremos quais são os critérios identificados pelo  

Supremo na aplicação do princípio da proporcionalidade, em 

que esperamos encontrar a utilização do princípio da razoabili-

dade confundido com a proporcionalidade.

A obtenção de todos esses dados será feita de maneira objetiva, a 

fim de determinar de que modo e com que rigidez metodológica o STF 

tem aplicado o princípio da proporcionalidade. É importante enfatizar que 

a pesquisa terá caráter preponderantemente descritivo, buscando-se or-

ganizar e quantificar, por meio do preenchimento de planilhas, todos os 

dados obtidos por essa análise qualitativa.

3.1.2. As palavras-chaves da pesquisa

Para ter acesso às decisões relevantes à pesquisa, escolhemos pes-

quisar por acórdãos no site do STF, nos campos de pesquisa disponíveis 

nas guias “Processos” e “Jurisprudência”. A determinação da expressão 

de busca mais precisa em relação ao objeto de pesquisa é imprescindível 

para que se obtenham, essencialmente, os resultados relevantes à análise, 
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sem excluir da montagem da base uma parcela de processos ignorados 

por uma busca que não abranja todo o universo interessante à pesquisa. 

A fim de determinar uma expressão de busca mais precisa para o re-

colhimento da amostra utilizada na pesquisa, foi importante constatar, de 

acordo com observações do jurista Virgílio Afonso da Silva16, que o princípio 

da proporcionalidade tem sido confundido com outras expressões tratadas 

como sinônimas de proporcionalidade17, sendo tal fato solidificado pela pró-

pria jurisprudência do STF18. Portanto, julgamos ser necessária a inclusão dos 

três termos – proporcionalidade, razoabilidade e ponderação – para recolher 

o maior número possível de casos que estão dentro do âmbito da pesquisa. 

Além disso, adicionamos a expressão “não pena” para evitar que fos-

se recolhida uma grande quantidade de casos desinteressantes à pesqui-

sa, nos quais fosse aplicado o instituto homônimo do princípio da propor-

cionalidade na medição da pena1920.

Dessa forma, a busca foi feita pela expressão “proporcionalidade não 

pena ou razoabilidade nao pena ou ponderação não pena”.

16  “Nos últimos anos, a regra da proporcionalidade vem despertando cada vez 
mais o interesse da doutrina brasileira e são inúmeros os trabalhos produzidos sobre 
o tema. Muitas vezes, no entanto, ela é encarada como mero sinônimo de razo-
abilidade, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência.” (SILVA, Virgílio Afonso da.  
O proporcional e o razoável. 2002, p. 23)

17  O primeiro termo que Virgílio elenca como sendo tratado como sinônimo do princípio da 
proporcionalidade é o “princípio da razoabilidade” e outro é “ponderação”. O tratamento equi-
valente dado aos termos é equivocado, entretanto, como se pode extrair da leitura de O pro-
porcional e o razoável, de Virgílio Afonso da Silva. O princípio da proporcionalidade, de origem 
germânica, possui uma estrutura formal complexa e bem definida, cuja exigibilidade decorre da 
estrutura dos direitos fundamentais, sendo mais comumente dividido pelos principais autores 
em três fases ordenadas: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O 
princípio da razoabilidade, no entanto, não possui uma estrutura claramente definida e também 
difere da proporcionalidade em sua aplicação. Entende-se o escopo da razoabilidade como 
sendo a exigência, dentro do devido processo legal substancial, de compatibilidade entre o 
meio empregado pelo legislador e os fins visados (razoabilidade interna), bem como a aferição 
da legitimidade desses fins (razoabilidade externa). O princípio da razoabilidade se assemelha, 
portanto, ao critério de adequação da proporcionalidade, sendo aquele bem menos amplo e 
rígido que este. Por fim, a ponderação é um termo associado à proporcionalidade em sentido 
estrito do próprio princípio da proporcionalidade.

18  SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável, op. cit.,2002, p. 30-1.

19  Enquanto o princípio da proporcionalidade utilizado pela pesquisa pretende 
oferecer um método para a solução de conflitos entre direitos fundamentais, o prin-
cípio da proporcionalidade da pena possui natureza diversa, conforme Alberto Silva 
Franco: “O princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação 
sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo (gravi-
dade do fato) e o bem de que pode alguém ser privado (gravidade da pena). Toda 
vez que, nessa relação, houver um desequilíbrio acentuado, estabelece-se, em conse 
quência, inaceitável desproporção”. (FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. p. 
77.)

20  Ressaltamos que a inclusão do termo “não pena” diminuiu a quantidade de 
acórdãos oferecidos no site do Supremo de 1.566 para 1.071 processos.
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3.1.3. “Manifestação”

O Supremo Tribunal Federal oferece no campo de busca de seu sítio 

oito tipos de manifestação21. Optamos por manifestações em que houve 

um maior conteúdo deliberativo do tribunal, pois o nosso objetivo é inves-

tigar a margem de conformação legislativa que o STF dá quando aplica o 

princípio da proporcionalidade e a forma como esse princípio é utilizado. 

Com isso, nossa base de pesquisa será composta majoritariamente por 

manifestações de acórdãos, decididos por turma ou pelo Plenário, poden-

do ser nas formas de controle de constitucionalidade concentrado ou di-

fuso. 

Por essas razões, os processos de Repercussão Geral possuem deci-

sões colegiadas, fazendo parte do âmbito de análise de pesquisa, e, por-

tanto, foram acrescentados. Já os casos que se manifestaram nas formas 

de súmulas, informativos e questões de ordem foram considerados irrele-

vantes à pesquisa e por isso foram excluídos. 

As decisões monocráticas e da presidência também foram excluídas, 

pois uma vez que, no STF, só “podem ser decididos monocraticamente: 

pedidos ou recursos manifestamente intempestivos, incabíveis ou im-

procedentes; que contrariem a jurisprudência predominante no Tribunal; 

ou nos casos em que for evidente sua incompetência”, de acordo com o 

Glossário do site do Supremo22. Apesar de muitos dos casos decididos 

monocraticamente utilizarem o princípio da proporcionalidade, o mérito 

do julgamento enfrentaria, teoricamente, questões já esgotadas em seu 

teor por motivos diversos. Sendo assim, têm uma relevância menor para a 

análise de deferência do Supremo ao Legislativo. 

3.1.4. Porta de entrada

Serão avaliados tanto o controle de constitucionalidade concentrado 

quanto o difuso. Com isso, não pretendemos eliminar da pesquisa nenhum 

gênero de ação que tenha sido julgada pelo STF com uso determinante do 

princípio da proporcionalidade. O grupo entende que não há necessidade 

aparente que justifique a restrição na base da pesquisa nesse aspecto.

21  São elas: acórdãos, repercussão geral, súmulas vinculantes, súmulas, decisões 
monocráticas, decisões da presidência, informativo e questões de ordem.

22  Supremo Tribunal Federal. Glossário. Decisão Monocrática. Disponívem em: 
<http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=por-
talStfGlossario_pt_br&idConteudo=174733>. Acesso em: 7 out. 2014.

http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&idConteudo=174733
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&idConteudo=174733
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3.1.5. Data de julgamento do processo

O presente trabalho será focado nos processos que foram julgados 

após a promulgação da Constituição Brasileira de 1988. Com isso, o grupo 

pode ter um maior controle sobre a relevância e atualidade das conclusões 

da pesquisa.

3.2. observAções metodológicAs preliminAres.

3.2.1. A possibilidade de subinclusão de casos na amostra da 

pesquisa

Algumas questões devem ser tratadas antes de partirmos à análise 

dos dados. Dedicamos esta subseção à discussão de alguns pontos que 

poderiam ser problemáticos em nossa metodologia, a prejudicar a coleta 

objetiva de dados confiáveis, e, por isso, implicariam a exclusão de alguns 

casos da pesquisa.

Apesar de nossa tentativa de reduzir ao máximo possível a subinclu-

são de casos, ela pode ocorrer por dois motivos principais: 1) a possibilida-

de de a amostra de resultados obtida pelo site do Supremo ser deficiente 

em decorrência do próprio sistema de busca do site; 2) a utilização do 

termo “não pena” na expressão de busca inclui uma margem de erro em 

que alguns casos úteis à pesquisa teriam sido excluídos.

Em relação ao primeiro motivo, acreditamos que, na maioria dos casos, 

o programa só consegue identificar as palavras buscadas quando estão pre-

sentes na ementa do acórdão ou na indexação de palavras que o site esta-

belece para cada acórdão ou decisão monocrática. Dessa forma, o princípio 

da proporcionalidade pode ter sido utilizado na argumentação do voto de 

algum ministro sem que tenha sido incluído na ementa ou na indexação, fi-

cando, portanto, fora do alcance do sistema de busca do site23.

3.2.2. A impossibilidade de fazer uma análise qualitativa da 

aplicação do princípio da proporcionalidade nesta pesquisa

Quanto ao problema relativo à racionalidade do uso da proporcionalida-

de pelos ministros do STF, seria importante verificar se os ministros aplicam, 

de fato, os exames que identificam princípio da proporcionalidade. Isso se 

23  Tal circunstância é especialmente possível devido ao estudo de autores que 
abordam o problema de elaboração de ementas no STF.
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deve ao fato de que a simples identificação de um método de aplicação da 

proporcionalidade não significa que o ministro percorre, no caso concreto, as 

exigências estabelecidas pelo exame em questão. Nesse sentido, Virgílio já 

elucida que esse problema existe em nossa Corte constitucional, pois, mesmo 

quando são identificados critérios de aplicação da proporcionalidade, nem 

sempre estes são devidamente aplicados ao caso24.

Contudo, essa análise é extremamente complexa dentro de uma bus-

ca quantitativa de dados para a pesquisa, pois poderíamos consolidar da-

dos excessivamente distorcidos devido à dificuldade em avaliar essa qua-

lidade de aplicação da proporcionalidade pelos ministros do STF. Assim, 

caso nos propuséssemos a verificar de forma objetiva se houve ou não 

aplicação, não estaríamos trazendo dados confiáveis à análise, visto que a 

qualidade da aplicação pode existir em diferentes graus. Incorreríamos em 

subjetivismos incompatíveis com a proposta.

3.3. desAfios metodológicos enfrentAdos Ao longo dA 
pesquisA

Com o início da pesquisa, começava-se a concretizar toda a estrutu-

ra metodológica previamente delineada durante a elaboração do projeto. 

Seria utópico crer na previsibilidade de todos os percalços exsurgentes. 

Obstáculos ao procedimento eram inevitáveis e, pouco a pouco, culmina-

ram na redução do espaço amostral esperado.

Aqui, cabe, então, elencar os principais desafios enfrentados na apli-

cação da metodologia.

3.3.1. A quantidade de processos que figuravam na pesquisa 

virtual e, no entanto, não tinham qualquer relação com os 

termos desejados

Muitas vezes, processos resultantes da pesquisa no sítio eletrônico do 

STF não tinham qualquer vínculo com aquelas que o grupo decidiu como 

“palavras-chaves” e que se tornaram os termos utilizados para encontrar 

o emprego do princípio pelo Supremo. Portanto, processos que não conti-

nham qualquer referência à proporcionalidade, razoabilidade ou pondera-

24  “A única menção ao modo concreto de aplicação da regra da proporcionalida-
de resume-se a uma referência a duas de suas sub-regras, a adequação e a neces-
sidade, por meio da citação de trabalho doutrinário, de autoria de Gilmar Ferreira 
Mendes, sem nenhuma preocupação em aplicá-las ao caso concreto.” (SILVA, Virgí-
lio Afonso da. O proporcional e o razoável. p. 33)
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ção foram descartados, o que proporcionou uma redução significativa do 

espaço amostral inicial. 

Na maioria das vezes, isso se dava ao completo desdém do STF à 

presença da arguição da violação desses princípios na petição inicial.  

O requerente alegava algo que o Supremo nem sequer se preocupava em 

analisar, não observando o princípio processual da motivação completa e 

adequada das decisões (art. 93, IX; CF/88), também uma garantia.

3.3.2. A multiplicidade de sentido do termo

Não dispomos de meios para encontrar precisamente apenas o prin-

cípio da proporcionalidade, que é tema desta pesquisa, excluindo outras 

expressões homônimas. A proporcionalidade buscada por nós é uma for-

ma de exame do ato normativo. Entretanto, mais de 2/3 de nossa base de 

dados vem sendo descartada, uma vez que os termos pesquisados têm 

muitos usos como a proporcionalidade de aposentadorias aos anos de 

serviço25, a proporcionalidade do número de vereadores26, a proporciona-

lidade de alíquotas tributárias, a razoabilidade de prazos judiciais27, entre 

outros. Enfim, eram bem recorrentes casos em que o trabalhado era a pro-

porcionalidade matemática de determinado dispositivo, casos cuja matriz 

não guarda relação com os objetivos da pesquisa. 

Além disso, há ainda o princípio da proporcionalidade usado nas sea 

ras penal e administrativa. Neste caso, muito embora também seja um exa-

me trifásico, também fica fora de nossa pesquisa, pois, conforme visto 

acima, o que buscamos é o princípio da proporcionalidade como limite de 

conformação legislativa. Mais uma vez, aumentaram os descartes.

3.3.3. A incompletude do acervo virtual

Ficou evidente a demora do Supremo em disponibilizar os casos na 

internet. A informatização e a digitalização dos processos mostram-se ain-

da incipientes.

Em alguns casos, o acervo não dispunha do inteiro teor de acórdãos 

dos processos, impossibilitando qualquer análise mais aprofundada da 

aplicação pelo Supremo Tribunal implicando, então, novos descartes.

25  Ver, por exemplo: AI 385023 AgR / SP, RE 265404 AgR / RS, AI 240001 AgR 
/ SP.

26  Ver, por exemplo: RE 273844 / SP, RE 266994 / SP, RE 199522 / SP, RE 300343 
/ SP, RE 197917 / SP.

27  Ver, por exemplo: HC 87721 / PE, HC 91751 / SP, HC 93250 / MS, HC 89847 / BA 
(prisão preventiva), HC 93653 / RN, HC 91430 / PA, HC 89436 / SP, RHC 87304 / PR.
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Não só a disponibilidade seria necessária para contribuir com a eficiên 

cia da pesquisa, em um quadro onde a procura é por termos específicos, 

mas um processo eletrônico seria de utilidade muito maior, pois permite 

que ferramentas de busca (como o atalho “Ctrl + F”) sejam usadas e agili-

zem o procedimento.

3.3.4. As dificuldades de análise de acordo com a porta de 

entrada

Outra questão que precisa ser ressaltada é a dificuldade em se utilizar 

todos os casos para todos os tipos de análises efetuadas ao longo do tra-

balho. Tal preocupação se tornou, de fato, um desafio quanto à diferença 

entre os casos de controle de constitucionalidade concentrado e difuso 

para se verificar se um dispositivo legal questionado foi declarado consti-

tucional ou inconstitucional pelo STF. 

Nesse sentido, o estudo dos casos de controle difuso que chegam ao 

STF enfrenta uma séria dificuldade, pois é difícil estabelecer a relação en-

tre o uso do princípio da proporcionalidade e a decisão final do ministro e 

do Tribunal a respeito da constitucionalidade de um dispositivo. Portanto, 

a metodologia que propusemos no que tange à declaração de inconsti-

tucionalidade de atos normativos não pode ser objetivamente operacio-

nalizada nos casos do controle difuso, uma vez que os casos em que o 

princípio da proporcionalidade é usado para tratar de questões materiais 

diretamente ligados à constitucionalidade dos atos normativos são muito 

raros. Isso decorre da própria natureza dos recursos ao STF, que raramen-

te tem como questão fundamental que permeia a discussão a constitucio-

nalidade material de um ato normativo.

As portas de entrada relativas ao controle concentrado de constitu-

cionalidade, todavia, têm como objetivo claro a declaração de constitu-

cionalidade ou de inconstitucionalidade de um ato normativo. Por isso, 

nesses casos é muito mais fácil fazer uma relação direta entre o uso do 

princípio da proporcionalidade e a discussão em torno da compatibilidade 

material com a Constituição do ato em voga. Assim, as análises e inferên-

cias desenvolvidas ao longo do trabalho que necessitem de uma avaliação 

do sentido do voto dos ministros ou da decisão do Tribunal quanto à cons-

titucionalidade ou inconstitucionalidade de um ato normativo se restringi-

rão ao controle concentrado de constitucionalidade, notavelmente Ações 

Direta de Inconstitucionalidade (ADIs), as Ações Declaratórias de Cons-

titucionalidade (ADCs) e as Arguições de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPFs). Para todos os outros fins e análises serão utilizados 

todos os casos encontrados na pesquisa.
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3.3.5. A questão das intervenções federais

Salta aos olhos, durante a análise de dados, a questão relacionada às 

intervenções federais protocoladas. Trata-se de observação de um padrão 

de solução dos casos pautado no voto exarado pelo ministro Gilmar Men-

des no julgamento da Intervenção Federal nº 2915. Nesse voto, o ministro 

Gilmar expõe o postulado da proporcionalidade trifásico, tal qual dispõe 

a doutrina de Robert Alexy, e, a partir desse voto paradigmático, passa a 

anexar, em todas as intervenções federais, seu texto integral como forma 

de voto baseada em precedente, saindo vitorioso em todos os processos 

– em que pese a divergência aberta sempre pelo mininstro Marco Aurélio.

Tal característica de seus votos subsequentes à IF 2915 não implicaria 

óbice à boa análise dos dados, pois a proporcionalidade tem relação ne-

cessária com a análise do caso concreto, mas não inviabiliza a aplicação de 

precedentes. Tal ponto encontra fulcro na teoria dos princípios de Robert 

Alexy, que defende que não é necessária a aplicação do método trifásico a 

um caso se já há resposta, dentro da proporcionalidade, para caso anterior 

que guarde relação estrita e relevante com o atual28.

No entanto, a grande quantidade de intervenções federais com o 

mesmo conteúdo de voto poderia deturpar a análise quantitativa estabe-

lecida na pesquisa. Optamos, portanto, em excluir quase todos os casos 

de IF em que se verificou essa repetição do voto da IF nº 2.915, ficando 

apenas um para os fins das análises desta pesquisa.

4. resultAdos dA pesquisA

Nesta seção serão apresentados os resultados da pesquisa. Após te-

cermos algumas considerações iniciais na subseção 4.1, partiremos para 

a tentativa de resposta, por meio dos dados objetivos colhidos, dos dois 

problemas propostos. Assim, a subseção 4.2 será dedicada à análise das 

questões concernentes à restrição de margens de conformação legislati-

va, e, na subseção 4.3, serão expostos os dados que podem mostrar, ou 

não, um uso pautado por exames de valoração racional na fundamentação 

baseada no princípio da proporcionalidade. 

Destacamos que, depois de todo o processo de seleção dos casos, 

foram utilizados para as análises desta seção um total de 103 processos, 

entre concentrados e difusos.

28 É importante destacar, entretanto, que há necessidade de correlação entre os ca-
sos que se busca relacionar. Como o ministro Gilmar Mendes se abstém de estabele-
cê-la, ele incorreu em erro conceitual na aplicação do princípio da proporcionalidade.
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4.1. considerAções iniciAis

O breve estudo das decisões analisadas que aqui se faz tem um esco-

po meramente introdutório. Temos o objetivo de construir um cenário geral 

sobre a utilização do princípio da proporcionalidade pelo Supremo Tribunal 

Federal, reunindo conceitos e definições utilizados pelos ministros a fim de 

induzir possíveis padrões nesse uso e as questões de deferência que surgem 

dessa análise. Tais padrões serão verificados, em seguida, no estudo mais 

detalhado dos dados, que será apresentado no tópico seguinte.

Em primeiro lugar, vale ressaltar o uso crescente do princípio da pro-

porcionalidade nas decisões do STF. Essa tendência foi demonstrada pe-

los nossos dados, sintetizados no gráfico a seguir:

Gráfico 1

O uso é claramente crescente no longo prazo. Mais de 50% das decisões 

analisadas estão entre 2005 e 2014, um universo de apenas nove anos, um 

terço do período compreendido nesta pesquisa, confirmando a crescente re-

levância do estudo que aqui se produz, conforme foi explicitado na seção 2.

Essa maior requisição do Supremo pelo princípio da proporcionali-

dade levanta algumas questões pertinentes sobre os motivos desse novo 

cenário, quais sejam: 1) entender quais são as razões por trás dessa “popu-

larização” do princípio dentro da nossa Corte constitucional e 2) se esse 

aumento ocorre em função de algum comportamento do Supremo em 

relação a como ele entende seu papel para decidir casos difíceis que per-

mitem maior discricionariedade jurídica. Cabe ainda indagar quais são as 

consequências desse cenário de elevado destaque do princípio da pro-

porcionalidade nos tribunais brasileiros, como instrumento de solução de 

conflito entre direitos e princípios fundamentais, principalmente se consi-
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derarmos a hipótese de continuidade dessa projeção de crescimento do 

uso do princípio da proporcionalidade pelo nosso Judiciário.

Em relação a essas questões, que deixamos aqui como indagações 

importantes a respeito do tema, não encontramos nenhuma evidência cla-

ra que identifique um elemento que tenha propulsionado a demanda do 

Supremo pelo princípio da proporcionalidade29.

4.2. sobre A conformAção legislAtivA do stf quAndo 

utilizA o princípio dA proporcionAlidAde

Antes de adentrar nos dados deste tópico, é importante reforçar que 

não é possível encontrar respostas definitivas a respeito do grau de con-

formação legislativa do STF aos poderes políticos brasileiros, devido à ine-

rente subjetividade que reveste o problema. Podemos apresentar dados 

quantitativos sobre quantas vezes o STF decidiu contra ou a favor dos 

atos emanados por qualquer um desses poderes, mas uma avaliação me-

ramente numérica desses dados implicaria fazer declarações pouco aferí-

veis sobre o comprometimento que nossa Corte constitucional tem para 

com os poderes democraticamente eleitos da nossa República.

Nesse sentindo, ainda que, por meio da proporcionalidade e da razoa-

bilidade, fosse declarado um número predominante de decisões contrárias 

29  No entanto, podemos levantar duas hipóteses para responder a essa questão: 1) a pri-
meira hipótese é a de que um fator importante para que a proporcionalidade tenha sido mais 
utilizada pelos ministros do Supremo no século XXI foi o ingresso do Ministro Gilmar Men-
des no Tribunal, em 2002. Seu protagonismo dentro desse processo não seria uma surpresa, 
pois é notória a relação desse ministro com a proporcionalidade, sendo o que mais utilizou 
esse instrumento dentro da amostra coletada pela pesquisa, conforme apresentaremos mais 
adiante. A possível razão desse vínculo é o fato de que Gilmar Mendes fez seu mestrado na 
Alemanha, onde muito provavelmente sofreu influência do princípio da proporcionalidade. 
Tal identificação com a orientação alemã acerca da proporcionalidade se demonstra pela 
constante dedicação do ministro em demonstrar o método trifásico como o meio de apli-
cação da proporcionalidade, fazendo constantes referências a Alexy e à Corte alemã. 2) A 
outra hipótese é esse fenômeno ter sido uma consequência das novas discussões teóricas 
que foram ganhando importância no país a partir da própria promulgação da Constituição 
de 1988, que trouxe algumas inovações ao sistema jurídico brasileiro, em conformidade com 
as transformações do Direito que ocorreram no mundo inteiro ao longo do século XX. Entre 
os debates incentivados por esses novos desafios, se destaca a própria teoria dos princípios, 
em decorrência do caráter principiológico de nossa Constituição, com a intenção de conduzir 
o Estado brasileiro à consagração de diversos direitos considerados fundamentais, mas cuja 
manutenção enfrenta, não raramente, a chamada “colisão entre princípios”, fazendo neces-
sária uma teoria sobre como solucionar tal problema. O princípio da proporcionalidade, con-
forme já foi dito em outros momentos, é justamente um instrumento jurídico desenvolvido 
dentro da teoria dos princípios para solucionar esse tipo de controvérsia. É, portanto, natural 
que a proporcionalidade tenha adquirido maior relevância dentro do Judiciário brasileiro e, 
obviamente, dentro do próprio STF.
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às manifestações legislativas e executivas, seria equivocado concluir que tal 

comportamento do Supremo deveria ser considerado como uma invasão do 

Judiciário à função precípua do Legislativo, ferindo a separação dos poderes. 

Isso porque, dentro dos poderes atribuídos ao poder judiciário, o STF apenas 

estaria agindo apenas de acordo com seu dever institucional, afastando os 

atos normativos que atentem contra a Constituição brasileira.

É importante mencionar, por fim, três informações a respeito de todas 

as análises feitas nesta subseção 1) apenas casos de controle concentra-

do de constitucionalidade foram utilizados, pois são os casos em que foi 

possível extrair com precisão se o princípio da proporcionalidade estava 

sendo usado para declarar a inconstitucionalidade ou não de algum dispo-

sitivo legal30; 2) dessa forma, temos uma amostra total de 34 casos, com-

posta em maioria por ADI31; 3) para uma melhor compreensão dos resul-

tados obtidos dentro dos objetivos da pesquisa, as ADIs decididas como 

parcialmente procedentes foram consideradas pertencentes ao mesmo 

grupo das decididas integralmente procedentes.

4.2.1. Os resultados obtidos das decisões do Tribunal e dos votos 

dos ministros que aplicaram o princípio da proporcionalidade

Gráfico 2

*Alguns desses processos tiveram medidas cautelares julgadas com base na pro-
porcionalidade. Na hipótese de a decisão de mérito já tiver sido realizada, estamos 
utilizando essa decisão. Caso pendente ou prejudicada, estamos contabilizando a 
decisão liminar.

30  Nem sempre isso foi possível nos casos de controle difuso, conforme já foi ex-
plicado na metodologia da pesquisa.

31  ADI 2317, ADI 2298, ADI 2271, ADI 2019, ADI 1976, ADI 1922, ADI 1910, ADI 489, 
ADI 394, ADI 173, ADI 2677, ADI 2667, ADI 2551, ADI 2472, ADI 1800, ADI 1675, ADI 
1539, ADI 1511, ADI 1407, ADI 1158, ADI 1105, ADI 1040, ADI 3826, ADI 3395, ADI 3378, 
ADI 855, ADI 4425, ADI 1753, ADI 247, ADI 1076, ADC 9, ADC 8, ADC 5 e ADPF 275.



O princípiO da prOpOrciOnalidade nO STF: garanTia, ônuS argumenTaTivO Ou carTa branca? 203

Esse gráfico apresenta o resultado da decisão colegiada do STF, todas 

realizadas em Plenário, nos casos analisados. No entanto, é importante consi-

derar que esse resultado pode ser enganoso para aferir o conteúdo decisório 

dos votos que fizeram uso da proporcionalidade, pois a decisão do Tribunal 

não necessariamente reflete a orientação desses votos, uma vez observadas as 

características constantes no processo deliberativo da nossa Corte suprema32.

Para compreender a margem de deferência legislativa à qual o Supre-

mo costuma pender quando recorre ao princípio da proporcionalidade, é 

mais adequada uma busca individualizada das decisões de cada ministro 

que votou com fundamento neste princípio. Segue o gráfico:

Gráfico 3

*Aqui estão abrangidas tanto decisões em medida cautelar quanto no mérito defi-
nitivo do processo.

Ambos os gráficos mostram um equilíbrio entre si, com resultados 

muito próximos percentualmente. Isso demonstra que a decisão colegiada 

geralmente costuma estar no mesmo sentido do voto que se fundamenta 

na proporcionalidade, o que pode ser evidência de que a proporcionalida-

de tem peso na decisão final do Tribunal.

Quanto ao mérito dos resultados em relação à pesquisa, não se con-

firma a hipótese inicial de que o STF decidiria esmagadoramente a mais 

pela inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. Inclusive, sur-

32  Em primeiro lugar, há a hipótese de que o voto que utilizou a proporcionalidade 
tenha sido vencido pelos demais, o que por si só já pode implicar um cenário totalmente 
diferente daquele apresentado anteriormente. Além disso, existe a hipótese de que os 
votos dos ministros, ainda que convergentes quanto à decisão, se baseiem em funda-
mentos jurídicos diferentes, não sendo o princípio da proporcionalidade o fator deter-
minante para a decisão do Tribunal, que pode ter favorecido alguma outra justificativa.
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preende que esse segundo gráfico apresente uma quantidade de decisões 

pela inconstitucionalidade ainda inferior ao gráfico anterior.

Esses resultados percentuais baixos de decisões pela inconstitucio-

nalidade são especialmente inexpressivos quando os comparamos ao 

percentual do total de decisões de ADI feitas pelo Supremo. A partir de 

dados fornecidos pelo projeto Supremo em Números, dentro de um total 

de 1.370 decisões de ADI cujo mérito foi conhecido e julgado, o Supremo 

julgou o pedido procedente ou parcialmente procedente em 1.039 des-

ses casos. Isso significa que o STF decidiu pela inconstitucionalidade das 

normas questionadas em quase 76% do total da amostra, um valor muito 

superior aos cerca de 60% encontrados nesta pesquisa. 

Essa constatação é praticamente o inverso do que esperávamos em 

nossa hipótese, pois apenas um desvio muito expressivo a favor da deci-

são pela inconstitucionalidade quando se utiliza a proporcionalidade, mui-

to acima do usual, permitiria que se pudesse inferir um suposto excesso de 

discricionariedade do STF, e não deferência aos outros poderes.

Portanto, dentro dos parâmetros abordados, os resultados até aqui 

obtidos não apenas não corroboram a hipótese como, pelo contrário, pas-

sam a impressão, inclusive, de que o Supremo tende a ser mais deferente 

que o normal quando utiliza o princípio da proporcionalidade. No entanto, 

a análise feita nesta subseção ainda contempla outras variáveis que agre-

gam maior complexidade à questão. A subseção a seguir procura tornar a 

análise mais detalhada para que outras conclusões possam ser tomadas.

4.2.2. Margem de conformação legislativa ao longo dos anos

As análises anteriores ainda são insuficientes para compreender de 

maneira mais completa os detalhes quantitativos a respeito da margem de 

conformação legislativa do STF. Este subtópico pretende adicionar mais 

uma variável que possa elucidar com maior precisão essa questão para 

ver se existe alguma informação que não conseguimos extrair com apenas 

uma apreciação total das decisões do Supremo. 

Conforme o subtítulo já anuncia, pretendemos verificar aqui como se 

deu essa margem de conformação ao longo dos anos analisados. A pro-

gressão no tempo pode indicar alguma mudança de comportamento dos 

ministros relevante à pesquisa, capaz de discriminar momentos de maior 

ou menor deferência quando se faz uso do princípio da proporcionalidade. 

Essa hipótese é muito plausível diante do próprio fato de que houve um 

crescimento do uso da proporcionalidade desde a Constituição de 1988, 

o que já indica que o STF mudou seu entendimento sobre a pertinência 

desse princípio como fundamento para suas decisões.
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Este primeiro gráfico aponta a decisão do Tribunal ao longo dos anos 

quando o princípio da proporcionalidade é utilizado na deliberação do caso:

Gráfico 4

*Para não confundir os valores desse gráfico com o outro de ano já apresentado, 
nesse só estão contabilizados os casos de controle concentrado de constitucionali-
dade, enquanto no outro também estão contabilizados os casos difusos.
**Estão presentes tanto as decisões em cautelar quanto no mérito definitivo, repe-
tindo o mesmo processo caso o princípio da proporcionalidade tenha sido delibera-
do em ambos os acórdãos.

Quando fazemos a mesma análise, mas tomando as decisões dos vo-

tos individuais dos ministros que utilizaram a proporcionalidade, encontra-

mos o seguinte gráfico:

Gráfico 5

Observa-se que a distribuição das decisões pela constitucionalidade 

e pela inconstitucionalidade, tanto no primeiro quanto no segundo grá-

fico, aparentam um relativo equilíbrio ao longo dos anos, dentro de suas 

respectivas proporções, mas com uma perceptível tendência à predomi-
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nância da declaração de inconstitucionalidade a partir do início do novo 

século. 

Em ambos os gráficos, desde 2001, cerca de 77% dos casos apre-

sentaram decisões a favor da inconstitucionalidade dos dispositivos legais 

questionados, o que demonstra como, quantitativamente, tem diminuído 

a deferência do Supremo ao outros poderes brasileiros quando utiliza o 

princípio da proporcionalidade. No entanto, esse valor ainda não atinge a 

expressividade almejada na hipótese, pois não podemos deixar de notar 

como ele é equivalente ao percentual de decisões pela inconstitucionali-

dade em casos totais de ADI que mostramos na subseção anterior. 

A primeira conclusão que podemos fazer, portanto, é que, em termos 

comparativos, o princípio da proporcionalidade não tem representado, 

quantitativamente, nada destoante do normal quanto ao sentido da deci-

são do STF a favor da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade das 

normas legislativas questionadas.

Duas outras reflexões também podem ser feitas a partir de todos os 

dados apresentados até aqui. A primeira delas é que temos dois valores 

interessantes quanto ao uso do princípio da proporcionalidade pelo Su-

premo no século XXI: 1) a maior importância desse princípio como instru-

mento de decisão dentro da nossa Corte constitucional e 2) o crescimen-

to do percentual de vezes em que a proporcionalidade é utilizada para 

fundamentar as decisões a favor da inconstitucionalidade de uma norma 

legislativa.

A segunda reflexão é a respeito da própria possível relação entre es-

ses dois valores, talvez intrinsecamente vinculados, o que sugere a hipó-

tese de que o próprio crescimento do uso da proporcionalidade no STF 

é a razão do maior número de decisões contrárias aos atos normativos 

emanados pelo Legislativo ou pelo Executivo.

4.3. identificAção de exAmes

Uma forma de medir os espaços abertos para a discricionariedade 

decorrentes do uso do princípio da proporcionalidade pelo STF é a averi-

guação da efetiva operacionalização e aplicação dos exames racionais e 

etapas da tomada de decisão33. O princípio não se esgota em si mesmo e 

deve ser utilizado para evitar arbítrios:

“Os instrumentos implícitos de limitação e controle do poder do 

Estado [...] devem permitir, quando utilizados como elementos da 

33  Vide seção 2 supra.
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tomada de decisão, a demonstração do caminho que levou a deter-

minado resultado, sendo dado aos atingidos pela decisão recompor 

aquele caminho, aquele processo, verificando a compatibilidade da 

operação de interpretação e aplicação da Constituição com o pró-

prio Texto Constitucional, verificando a sua coerência em todos os 

seus detalhes, sendo vedada a decisão totalmente subjetiva e arbi-

trária.”34

A identificação de exames de valoração segmentada e racional é jus-

tamente o elemento que pode permitir “a demonstração do caminho que 

levou a determinado resultado”. Assim, nossa primeira etapa no estudo do 

uso do princípio reside na verificação dos casos nos quais o método trifá-

sico é identificado, isto é, se os ministros explicitam os critérios que usarão 

para a tomada de decisão, sistematizando em adequação, necessidade 

e proporcionalidade em sentido estrito, ou, caso contrário, se eles ape-

nas citam o princípio. A segunda etapa consiste em analisar se os exames 

identificados (na hipótese de que o sejam) têm relação com o voto pela 

inconstitucionalidade de determinado ato normativo.

 
Gráfico 6

Os dados nos mostram que, embora o STF tenha utilizado o princípio 

da proporcionalidade para discutir a constitucionalidade dos atos norma-

tivos em um número relativamente pequeno de casos, e embora esse uso 

seja recente, existe uma tendência clara de não identificação dos exames 

necessários à justificação com base no princípio da proporcionalidade. Em 

mais de 80% dos casos, o princípio é apenas mencionado, sem qualquer 

34  SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal: limites e possibilidades. Lumen Juris, 2004, p. 202-3.
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menção aos exames de adequação, necessidade ou proporcionalidade em 

sentido estrito, ou qualquer outra tentativa de racionalização.

Diante desse cenário, cabe indagar se o princípio da proporcionali-

dade estaria realmente servindo para evitar “a decisão totalmente subje-

tiva e arbitrária”35 ou se seria um “mero recurso a um topos”, como supõe 

Silva36. O princípio da proporcionalidade seria apenas um instrumento de 

justificação que não aumentaria o ônus de justificação e que dá margens 

à potencialização dos problemas ligados à liberdade estrutural dos princí-

pios37, em vez de limitá-los. 

Cumpre analisar, em seguida, a relação entre esses poucos casos que 

identificam o método trifásico e os casos que efetivamente aplicam os 

exames. É de se supor que, quando um ministro descreve os critérios pelos 

quais se deve passar para utilizar o princípio da proporcionalidade de for-

ma a restringir as possibilidades de arbítrio e de elevar a transparência da 

motivação, ele o faz para em seguida aplicar tais exames ao caso. 

No entanto, existem alguns poucos casos em que isso não ocorre: 

os exames são citados, mas não há qualquer tentativa de aplicação. Cabe 

citar aqui o Habeas Corpus 108103 do Rio Grande do Sul, em particular o 

voto do ministro Gilmar Mendes:

“[...] o § 2º do art. 89 da Lei 9.099/1995, que autoriza o juiz a espe-

cificar outras condições para a concessão da suspensão, deve ser 

interpretado sob o prisma do princípio da proporcionalidade, respei-

tados os vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em 

sentido estrito. 

Desse modo, entendo que a prestação pecuniária, configurada no 

pagamento de uma cesta básica no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a 

uma entidade a ser designada é condição legítima, adequada e pro-

porcional para a obtenção do benefício da suspensão condicional do 

processo.38”

Fica claro que não houve nenhum rigor metodológico por parte do 

ministro. O princípio da proporcionalidade não cumpre a sua função, uma 

vez que é pregado o respeito aos “vetores da necessidade, adequação e 

proporcionalidade em sentido estrito”, mas, ao justificar, tais vetores não 

são tomados como base.

35  Idem.

36  SILVA (2002), op. cit.

37  SILVA (2003b), op. cit.

38  HC 108103/RS, DJ 08/11/2011.
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A seguir, são expostos dois gráficos que evidenciam como o princípio 

da proporcionalidade foi utilizado nos casos de controle concentrado de 

constitucionalidade analisados.

Gráfico 7

Gráfico 8
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Todas as vezes em que um determinado ministro votou pela consti-

tucionalidade de um ato normativo utilizando o princípio da proporciona-

lidade como argumentação, ele o fez sem ao menos identificar o exame 

trifásico, apenas justificando com base lógica na máxima “o ato normativo 

respeita o princípio da proporcionalidade”. Além disso, nas poucas vezes 

em que um ministro identifica os critérios, ele o faz para declarar a in-

constitucionalidade do ato normativo, ainda que também seja um número 

muito pequeno de casos (20%). 

5. Análise individuAlizAdA

5.1. A fAltA de HomogeneidAde do tribunAl: quAndo o 

princípio dA proporcionAlidAde não tem pAdronizAção

Os dados até aqui discutidos têm contemplado o desempenho do 

Supremo Tribunal Federal como uma Corte única e relativamente homo-

gênea, sem fazer grande distinção entre desempenho individual de cada 

ministro no que tange à utilização do princípio da proporcionalidade. Con-

tudo, tanto em matérias de autoconstrição quanto de deferência aos ou-

tros poderes, “é preciso redobrada cautela com narrativas que ‘desperso-

nalizem’ a construção do protagonismo do STF dos anos 90 aos dias de 

hoje”39.

O problema de estudar o STF como uma entidade que age com unida-

de de pensamento é desconsiderar os diversos traços que caracterizam a 

Corte na atualidade e o fato de que seus membros votam e fundamentam 

com relativa distância uns dos outros, o que afasta a ideia de que existe 

tanto consenso e homogeneidade nas decisões colegiadas quanto se gos-

taria que tivesse40. Não cabe aqui aprofundar os relatos que demonstram 

a deficiência deliberativa do Supremo, mas levar em consideração que, 

em muitos casos, a utilização do princípio da proporcionalidade por um 

ministro não necessariamente significa que seu argumento foi absorvido, 

discutido e acordado pela Corte. 

39  ARGUELHES, Diego Werneck. Poder não é querer: preferências restritivas e 
redesenho institucional no Supremo Tribunal Federal pós-democratização.

40  Sobre os problemas de deliberação no Supremo, ver MENDES, Conrado Hüb-
ner. O projeto de uma corte deliberativa. In: Adriana Vojvodic; Henrique Motta Pinto; 
Rodrigo Pagani (Org.). Jurisdição Constitucional no Brasil. 1. ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2012, v. 1, p. 63-9, e SILVA, Virgílio Afonso da. “Deciding Without Deliberating”. 
International Journal of Constitutional Law, vol. 11, nº 3, 2013, p. 557-84.
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Existem algumas exceções, como a ADI 855, que apresentam um diá-

logo real entre os ministros a respeito dos votos uns dos outros, incluindo 

a deliberação sobre a pertinência da aplicação do princípio da proporcio-

nalidade ao caso. No entanto, conforme o que foi salientado acima, o que 

mais se observou ao longo da leitura dos acórdãos que formaram essa 

pesquisa são votos desconexos uns dos outros, em que a apreciação do 

princípio da proporcionalidade por um ministro não necessariamente é o 

fundamento que reflete a opinião do Tribunal, mesmo que o voto esteja 

entre os vencedores.

Não surpreende, portanto, que o Supremo seja tão discrepante na 

forma como utiliza o princípio da proporcionalidade, caso o ministro o 

construa aos seus moldes a partir da ideia teórica com que mais simpa-

tiza para justificar a aplicabilidade desse instituto. No fim, o princípio da 

proporcionalidade assume uma feição mutante e esquizofrênica na nossa 

Corte constitucional, por vezes passando pelo rigor metodológico do mé-

todo trifásico descrito por Alexy, às vezes sendo constituído apenas por 

critérios de adequação e necessidade, muitas vezes nem um, nem outro, 

sendo de grande destaque sua equiparação ao princípio da razoabilidade, 

como já explicou Virgílio Afonso da Silva em O proporcional e o razoável.

Frisamos, então, este que é um dos principais problemas observados 

ao longo desta pesquisa: se a racionalização da aplicação do princípio da 

proporcionalidade já é por si mesma uma necessidade para a devida estru-

turação metodológica do princípio para que este não seja mero artifício de 

uso retórico e discricionário, a completa ausência de padrão desse recurso 

é o ápice dessa deficiência, pois permite o discurso mais conveniente para 

cada ministro. A falta de padrão é nada mais que o maior sintoma da au-

sência de racionalidade, em que se pode optar pelo exame da proporcio-

nalidade mais rigoroso ou mais simplista em qualquer oportunidade sem 

estar fugindo do comportamento habitual do Tribunal – caso contrário, se 

houvesse um padrão, poderia se destacar demais o voto que não seguisse 

as regras consolidadas pelo colegiado. 

Feitas, enfim, essas considerações iniciais, cumpre analisar como as 

questões aqui debatidas se aplicam aos ministros tomados individualmente.

5.2. quAis são os ministros que utilizArAm o princípio dA 

proporcionAlidAde e quAntAs vezes o fizerAm?

Em primeiro lugar, é interessante listar, entre o universo total dos ca-

sos analisados, quais foram os ministros que utilizaram o princípio da pro-

porcionalidade, conforme se vê no gráfico a seguir:
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Gráfico 9

Deve-se anunciar, em primeiro lugar, a ausência dos ministros que, 

dentro do escopo de tempo observado na pesquisa, não utilizaram o prin-

cípio da proporcionalidade sequer uma vez, não sendo contemplados pelo 

gráfico apresentado. 

De resto, o gráfico é claro em informar o que pretende, devendo 

apenas se destacar os quatro protagonistas no uso do princípio da pro-

porcionalidade, todos somando mais de 10 casos em que decidiram com 

fundamento neste instituto, em ordem decrescente: Gilmar Mendes, Marco 

Aurélio, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. 

Esse maior recurso ao princípio da proporcionalidade por determina-

dos ministros indica um protagonismo destes na consagração desse ins-

tituto na Corte constitucional, como já abordamos anteriormente quando 

falamos da possível influência do Gilmar Mendes para com o crescimento 

dessa adoção do instrumento pelo Tribunal. Tendo eles tal status quanto 

a esse instituto, vale a pena verificar posteriormente qual a racionalidade 

e argumento jurídico que permeia o uso individualizado de cada um deles 

quando aplicam o princípio da proporcionalidade.

5.3. mArgem de conformAção legislAtivA individuAlizAdA

Esta seção consiste em uma análise mais minuciosa do gráfico apre-

sentado no subtópico 4.2.2, quando se apresentou a decisão pela consti-

tucionalidade ou inconstitucionalidade nos votos dos ministros que utiliza-

ram o princípio da proporcionalidade nos casos de controle concentrado 
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de constitucionalidade. No gráfico a seguir, temos aqueles valores dividi-

dos de acordo com a contribuição de cada ministro individualmente:

Gráfico 10

Poucas conclusões podem ser realmente inferidas desse gráfico, visto 

que abrange uma quantidade muito pequena de casos para cada ministro, 

não se podendo verificar um padrão comportamental bem definido ou 

algum resultado muito destoante dos demais.

Quanto à margem de conformação individual dos ministros aos de-

mais poderes, podemos considerar como valores mais destoantes aqueles 

que apresentam uma diferença de três decisões a favor ou contrária à 

constitucionalidade do dispositivo legal questionado. Nesse sentido, po-

demos citar os ministros Ayres Britto, Joaquim Barbosa e Nelson Jobim, 

que, nas três vezes em que utilizaram a proporcionalidade, decidiram pela 

inconstitucionalidade do dispositivo. Sepúlveda Pertence também está 

entre esses mais destoantes, pois decidiu o dobro de vezes pela inconsti-

tucionalidade entre as nove vezes em que apareceu nesta análise.

Novamente, entretanto, reiteramos que não é possível realmente in-

ferir uma tendência individual dos ministros em agir com maior ou menor 

deferência em relação aos demais poderes a partir desta amostra, pois 

podem ter sido casos tão específicos que, dentro dos critérios de raciona-

lidade do princípio da proporcionalidade, as decisões tenham sido plena-

mente pertinentes à realidade concreta. 
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5.4. identificAção dos exAmes por ministro

Gráfico 11

Esse gráfico é muito eloquente em demonstrar como apenas um mi-

nistro, Gilmar Mendes, possui o hábito quase isolado de identificar o mé-

todo trifásico. Aqueles que eventualmente recorrem a esse exame apenas 

o fazem como exceção, optando, na maioria das vezes, por um método 

diferente.

Podemos claramente notar, também, que muitos ministros não man-

têm um padrão nem consigo mesmo. Portanto, a diversidade de métodos 

utilizados para a proporcionalidade pelo STF não se deve apenas às diver-

gências teóricas entre os ministros, mas à própria flexibilidade metodoló-

gica que cada ministro tem para cada caso.

6. conclusão

Apesar de os percalços metodológicos terem impedido uma descri-

ção absolutamente fiel à realidade quanto à forma com que os ministros 

do Supremo utilizam o princípio da proporcionalidade, os dados apresen-

tados permitiram um entendimento mais claro dessa utilização.

Quanto ao primeiro problema, a nossa hipótese inicial não foi confir-

mada, sendo inviável tomar qualquer conclusão sobre o grau de deferên-

cia do STF aos poderes legislativo e executivo quando aplica o princípio 

da proporcionalidade. É oportuno mencionar, contudo, que encontramos 

dois resultados distintos nesta seção: 1) no total de casos concentrados 
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obtidos na pesquisa, em apenas cerca de 60% deles o Supremo decidiu 

pela inconstitucionalidade dos dispositivos legais questionados; 2) en-

quanto que, se selecionarmos apenas o conjunto de casos julgados no 

século XXI, esse valor sobe para 77% de declarações de inconstitucio-

nalidade. No entanto, apesar de esse crescimento ser uma constatação 

interessante, esse novo valor também não é suficiente para confirmar a 

hipótese da pesquisa, pois, quando comparado ao universo total de ca-

sos de ADI cujo mérito foi julgado pelo Supremo, ambos apresentam o 

mesmo valor percentual de decisões pela inconstitucionalidade, ou seja, 

os 77% estão dentro da normalidade do Tribunal, não sendo expressivos 

o suficiente para possibilitar qualquer tipo de inferência de que o STF tem 

menor margem de conformação legislativa quando está utilizando o prin-

cípio da proporcionalidade.

Quanto ao segundo problema, a hipótese inicial se confirmou para 

o universo de casos estudados. Menos de 20% dos votos identificaram o 

princípio da proporcionalidade, e, quando analisados mais detidamente os 

casos do controle concentrado, esse número cai para 13%. Apesar de ser 

muito rara a identificação de exames, não pode ser ignorado o fato de não 

ter ocorrido identificação dos critérios em todos os casos de controle con-

centrado de constitucionalidade dentro de nosso universo de processos, 

merecendo uma análise mais atenta de trabalhos futuros41.

Além disso, a análise por ministro evidenciou que o uso do princí-

pio da proporcionalidade no STF, dentro do universo de casos analisados, 

não é homogêneo. Tal heterogeneidade se apresenta tanto em relação 

ao primeiro problema proposto, da restrição de margens de conformação 

legislativa, quanto em relação ao segundo problema, atinente à identifica-

ção dos exames. Contudo, foi nesse segundo problema que as diferenças 

41   Conforme sistematiza Luís Roberto Barroso (op. cit.), o princípio da razoabili-
dade pressupõe um exame bifásico – uma medida deve passar pelos exames da ade-
quação (razoabilidade interna) e de legitimidade dos fins (razoabilidade externa) –, 
enquanto o princípio da proporcionalidade, de acordo com a concepção dominante 
da doutrina alemã, pressupõe um exame trifásico: adequação, necessidade e pro-
porcionalidade em sentido estrito. Ora, se um ministro já tem uma opinião formada 
sobre o caso antes de iniciada a fundamentação, opinião esta que independe de 
critérios racionais de atribuição de valor, como a fórmula de peso de Alexy (op. cit.), 
e ignora a deferência aos outros poderes, a opção por um exame menos criterioso 
é logicamente decorrente. Em outras palavras, caso um ministro tenha o desejo de 
declarar constitucional um ato normativo, ignorando critérios racionais de atribuição 
de valor e questões de deferência, é natural que ele utilize o método menos criterio-
so. Nessa linha de raciocínio, seria possível dizer que a simples citação do princípio 
da proporcionalidade (lembre-se, confundido com a razoabilidade, bifásica), quando 
utilizado para declarar um ato normativo constitucional, seria uma forma de aplicar 
um método menos criterioso. Inversamente, para declarar a inconstitucionalidade 
de um ato normativo seria necessário um exame mais rigoroso (trifásico). Trata-se 
de uma possibilidade ainda a ser explorada por trabalhos futuros, para os quais os 
dados apresentados neste artigo serviriam de justificativa.
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internas do Tribunal se revelaram mais agudas na pesquisa: o ministro Gil-

mar Mendes foi o responsável pela imensa maioria dos já poucos casos em 

que foram identificados os exames. Já em relação ao primeiro, foi possível 

identificar discrepâncias igualmente relevantes, mas não concentrada em 

apenas um ministro e em um universo muito menor de casos, uma vez 

que, conforme visto na seção 3, neste trabalho foram utilizados apenas 

os casos do controle concentrado de constitucionalidade na análise das 

restrições a margens de conformação legislativa.
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1. introdução

O presente trabalho tem como foco um estudo do instituto da insol-

vência civil a partir da visão dos juízes das Varas Empresariais do Tribunal 

do Rio de Janeiro e de defensores públicos do Núcleo de Defesa do Con-

sumidor (NUDECON/DPGE-RJ). O interesse nesse instituto surge a partir 

do recente contexto de crescimento da concessão de crédito aos indivídu-

os consumidores no Brasil, devido ao momento de estabilização da moeda 

e de aumento do consumo por parte das classes econômicas mais baixas, 

a famosa “ascensão da classe C”.

Nesse sentido, emerge o superendividamento como fenômeno a ser 

enfrentado pelo universo jurídico nacional. Na ausência de lei específica 

para tratar da matéria, resta a insolvência civil como um dos únicos meca-

nismos disponíveis para lidar com o crescente contingente de superendi-

vidados. O que caracteriza a insolvência, segundo o Código de Processo 

Civil, é o fato de os débitos do insolvente excederem seu patrimônio, ao 
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passo que o conceito de superendividamento, de maneira sucinta, abarca 

uma situação na qual o rendimento mensal não é suficiente para arcar com 

as dívidas. Nosso objetivo, ao observar a visão dos aplicadores do Direito 

sobre o instituto, é apreender até que ponto a insolvência civil cumpre o 

papel de tutelar o superendividado e se esta seria o melhor tratamento 

jurídico para o tema.

Nossa metodologia consistiu na realização de entrevistas semiestru-

turadas com os juízes das Varas Empresarias e com os defensores do NU-

DECON, das quais procuramos extrair suas visões acerca da insolvência 

e de sua relação com o emergente fenômeno do superendividamento, a 

partir de suas práticas cotidianas. Devido a dificuldades na conciliação de 

agendas, nossa análise teve como objeto apenas o relato de três juízes e 

dois defensores, que não serão identificados.

O trabalho será dividido em quatro seções. A primeira consistirá numa 

abordagem compreensiva acerca dos aspectos gerais da insolvência civil, 

procurando localizá-la no atual contexto de definições para o fenômeno 

do superendividamento. Nas duas seções seguintes serão apresentadas, 

respectivamente, abordagens descritivas das entrevistas realizadas com 

os juízes e com os defensores. Por fim, realizaremos uma análise crítica do 

instituto a partir de relações entre os dados coletados, dando base a uma 

melhor compreensão de sua prática.

Acreditamos que o nosso trabalho oferece um panorama acerca de 

percepções do instituto da insolvência civil em diferentes aspectos, so-

bretudo por abordar perspectivas claramente distintas – juízes de Varas 

Empresariais e defensores que atuam no atendimento ao consumidor. 

Comparar esses diferentes pontos de vista advindos da prática jurídica co-

tidiana, condensando suas críticas e sugestões de soluções na tratativa dos 

indivíduos superendividados, são contribuições de cunho notadamente  

relevante para o debate acerca do crescente acesso ao crédito e as suas 

conjugações com o fenômeno do superendividamento, tão recente em 

nosso país.

2. A insolvênciA civil, umA AbordAgem compreensivA

O tema principal deste trabalho é tratar do instituto da insolvência 

civil. Para entendê-lo, é mister, contudo, a compreensão de uma série de 

conceitos conexos aos quais o termo se relaciona explícita e implicitamen-

te. O primeiro destes vocábulos é o conceito da insolvência em si.

Em seu aspecto econômico, insolvência é uma característica referen-

te ao patrimônio de uma pessoa, não denotando se é pessoa natural ou 
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jurídica. Em sentido amplo, a insolvência pode ser categorizada em várias 

espécies. Entre estas, a mais usual é a insolvência de fluxo de caixa, que é 

a incapacidade de arcar com as obrigações, vencidas ou a vencer, devido 

à falta de liquidez dos ativos (uma definição rude e aproximada de ativo 

seria os bens, em sentido amplo, que constam no patrimônio: imóveis, cré-

ditos etc.)1. Contudo, apesar da maior aplicabilidade e influência prática 

desta categoria, o ordenamento jurídico brasileiro utiliza o que se chamará 

de insolvência absoluta ou técnica.

Utilizam-se novamente conceitos contábeis de forma ampla para fa-

cilitar o entendimento. Faz-se assim porque tais conceitos são referência 

fundamental para entender o processo econômico e jurídico, permitindo 

a posterior complexificação. No sistema de dupla entrada (o sistema de 

contabilidade utilizado atualmente), há o entendimento de que todo bem 

que consta no patrimônio tem alguma equivalência com um débito (latu 
sensu), no sentido que é atribuível ou a um investimento próprio, ou a 

um crédito com terceiro. Desse modo, todo valor que consta como ativo 

terá equivalente no passivo ou no patrimônio líquido (que contabilizam 

a parcela do patrimônio que é devida a credores e o que sobra, respecti-

vamente). Em regra, todas essas três divisões são positivas, contudo, há 

a possibilidade de que o valor do passivo supere o do ativo, o que impli-

ca, necessariamente, um valor negativo para o patrimônio líquido. A essa  

situação dá-se o nome de insolvência, ou seja, utilizando a dicção do art. 

748, CPC, “dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem a impor-

tância dos bens do devedor”.

Outro conceito relevante para entender o instituto é o entendimento 

específico que se dá ao termo “civil” em insolvência civil. Em termos da 

língua comum, a hipótese de que as dívidas excedam a capacidade de 

pagamento é conhecida como “falência”. Contudo, no Direito brasileiro 

este instituto, pela Lei 11.101/05 (Lei de Falências ou, apesar dos quase dez 

anos, Nova Lei de Falências para alguns), é reservado, de forma ampla, a 

empresários e pessoas jurídicas empresárias. Isso exclui qualquer um que 

não desenvolva atividade empresarial (nos termos do art. 966, CC) do 

âmbito de incidência da lei. Desse modo, a insolvência civil é o análogo 

civil (“não empresarial”) do instituto de falência, como bem expõe Costa 

Machado: “(...) fica fácil perceber que essa modalidade de execução tem 

caráter de verdadeira falência civil (...)”2.

1 Murray, Michael, and Jason Harris. “Introduction to Insolvency – Tests of Insol-
vency”. Keay’s Insolvency: Personal and Corporate Law and Practice. N.p.: n.p., 
n.d. 17-18. Web. 5 Nov. 2014. <http://www.thomsonreuters.com.au/product/AU/fi-
les/720502472/keay’s_insolvency_pt_1.pdf>.

2 Dinamarco, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil – Volume III. 
2. ed. revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2002..

http://www.thomsonreuters.com.au/product/AU/files/720502472/keay
http://www.thomsonreuters.com.au/product/AU/files/720502472/keay
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Desse modo, conclui-se que o instituto da insolvência civil é, no Di-

reito brasileiro, o tratamento dado, principalmente, à pessoa física ou ju-

rídica que não desenvolva atividade empresarial cujas dívidas excedam o 

próprio patrimônio. Nota-se, contudo, que há um único requisito, necessá-

rio e suficiente, para a caracterização da situação de insolvência: dívidas 

que excedam em valor os bens, ou seja, a situação de insolvibilidade real. 

Como qualquer instituto, há diversas formas de ser normativamente regu-

lado. A seguir, é elaborada uma breve caracterização geral do panorama 

normativo desse instituto no Direito brasileiro.

2.1. breve Análise do rito processuAl dA insolvênciA civil

No ordenamento jurídico brasileiro ainda não existe uma legislação 

específica que cuide dos potenciais efeitos decorrentes da crescente aces-

sibilidade ao crédito nas complexas relações de consumo no Brasil. Por 

esse motivo, o instituto da insolvência civil, disciplinado no Código de Pro-

cesso Civil (CPC), resta como um dos poucos mecanismos a ser utilizado 

para resolver questões acerca desse novo tema. 

Iremos apresentar a análise do rito processual do instituto em três 

momentos. No primeiro, mostraremos os tipos de insolvência que são en-

contrados no CPC. Em seguida, comentaremos como ocorrem o pedido e 

a declaração de insolvência. Por fim, serão descritos os resultados decor-

rentes dessa declaração. 

Primeiramente, definem-se os tipos de insolvência encontrados no 

citado Código. A insolvência real (art. 748 CPC), no que rege o ordena-

mento jurídico, ocorre quando o passivo do devedor supera o ativo. Para 

tanto, convém comprovar objetivamente que os débitos são maiores do 

que os créditos, sendo isso pressuposto para aferir sua insolvência real.  

A outra possibilidade de insolvência é a presumida (art. 750 CPC), que 

ocorre quando o devedor não possui outros “bens livres ou desembaraça-

dos” (art. 750, I do CPC). Como leciona Antônio Cláudio da Costa Macha-

do, observa-se tal fato em três situações: 

A primeira se dá quando existir penhora sobre os bens do indivíduo 

em questão. Nesse caso, todos os bens do endividado se veem pe-

nhorados, de maneira que não restaria patrimônio executável para 

aportar o valor necessário. A segunda possibilidade ocorre quando a 

execução dos bens ainda não foi requerida, mas já se sabe que não 

serão suficientes para saldar o débito. Por fim, a terceira versa sobre 
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o momento em que há execução ajuizada ou não, porém todos os 

bens se encontram onerados de alguma forma3.

Ainda na classificação de insolvência presumida, temos o caso dos 

bens arrestados (art. 750, II do CPC), seguindo a fundamentação do art. 

813, incisos I, II e III do CPC. Aqui, basta que os bens do indivíduo insol-

vente estejam arrestados por força de uma liminar ou de uma sentença 

proferida em processo cautelar. Nesse sentido, a insolvência presumida 

se torna uma medida de proteção ao credor, pois a situação dos bens 

em arresto significa que a penhora já está em vias de ocorrer, evitando o 

periculum in mora.

Partindo para o segundo momento da análise, deparamo-nos, de iní-

cio, com o pedido de insolvência. Esse pedido encontra-se codificado no 

art. 753 do CPC, podendo ser requerido por qualquer credor quirografário 

– aquele que tem seu nome indicado de forma expressa no título executi-

vo, caracterizando-o como titular de tal crédito –, pelo devedor, já que a 

lei processual dá condição de decretar a própria insolvência e, por meio 

de tal ato, prover a satisfação do seu credor, ou por meio do inventariante 

do espólio do devedor.

A declaração de insolvência corresponde à parte do conteúdo da 

sentença proferida ao final da fase cognitiva do processo de execução 

por quantia certa contra o devedor insolvente. No caso específico, a in-

solvência civil começa por petição inicial no momento em que o credor 

junta títulos executivos e, assim, pede a declaração de insolvabilidade do 

devedor, embasado nos arts. 748, 750, 754 do CPC. Para alcançar a execu-

ção universal, todos os credores são legitimados a participar. Entretanto, 

somente após a citação, a discussão por embargos e o proferimento da 

sentença, irá se iniciar a fase executiva, que começa com o vencimento 

antecipado de suas dívidas (art. 751, I do CPC). A partir daí, todas as obri-

gações já são exigíveis. 

Por fim, no terceiro momento da análise, mostraremos os resultados 

da declaração de insolvência. Depois de transitada em julgado a sentença, 

segue-se para a apreensão judicial de todo o patrimônio passível de pe-

nhora do devedor, a ser realizado pelo administrador que a própria sen-

tença já nomeia (arts. 761, I, e 766, I), e expede-se o edital convocatório de 

todos os credores, permitindo o concurso universal.

A “execução por concurso universal dos seus credores” (art. 751, III do 

CPC) é, portanto, o último momento da insolvência civil. Esta se inicia com 

a convocação dos credores para exercerem, coletiva e concorrentemente, 

3  MACHADO, Antônio Claudio da Costa. Código de processo civil interpretado: ar-
tigo por artigo, parágrafo por parágrafo, normas processuais civis da constituição 
federal interpretadas e anotadas, leis processuais civis extravagantes anotadas.  
2. ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1.317.
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o direito de título executivo e de exigir do Estado um provimento integral 

ou proporcional satisfativo de seus créditos.

Declarada a insolvência, o devedor perde o direito de administrar os 

seus bens e de dispor deles até a liquidação total da massa (art. 752 do 

CPC), que fica a cargo do já referido adminstrador nomeado pela sen-

tença. O fim da execução ocorre quando decorre o prazo de cinco anos, 

contados da data do encerramento do processo de insolvência (art. 778 

do CPC).

2.2. A insolvênciA civil e o superendividAmento no brAsil

Na ausência de legislação específica que regule o superendivida-

mento, partimos da hipótese de que o instituto da insolvência civil seria, 

atualmente, o único mecanismo jurídico para lidar com esse fenômeno. 

Portanto, propomos uma abordagem da insolvência civil no contexto do 

superendividamento, discutindo a relação entre o consumidor superendi-

vidado e o insolvente. Iniciaremos esta seção com um breve debate acerca 

das diversas compreensões sobre o superendividamento – um conceito 

contemporâneo em plena disputa – e, posteriormente, apresentaremos o 

sistema norte-americano no que tange à falência pessoal e o tratamento 

do devedor insolvente na teoria brasileira.

Segundo uma análise geral do relatório “Towards a Common Ope-

rational European Definition of Over-Indebtedness”4, desenvolvido pela 

União Europeia, uma família se encontraria superendividada quando pos-

sui dificuldade de pagar ou se está atrasando o adimplemento de suas 

obrigações domésticas. 

Na Alemanha, assim como na Áustria, o superendividado é caracteri-

zado quando a renda de um indivíduo, já por extenso período de tempo, 

não é suficiente para pagar tempestivamente suas dívidas, mesmo após a 

redução de suas despesas. Portanto, para que se reconheça o superendi-

vidamento em ambos os sistemas, é preciso que antes o indivíduo reduza 

seu padrão de vida e suas despesas familiares, de forma que, perpetuada a 

situação, confirme-se a impossibilidade de pagamento das dívidas.

De acordo com o Código de Consumo francês, por sua vez, conforme 

se extrai do artigo “Uma visão regulatória da prevenção e tratamento do 

4  European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities, Unit  “Inclusion, Social Policy Aspects of Migration, Streamli-
ning of Social Policies”:Towards a Common Operational European Definition of Over-
-Indebtedness, 2008.
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superendividamento no Brasil”5, o superendividamento é qualificado pela 

incapacidade manifesta do devedor, imbuído de boa-fé, de cumprir com a 

totalidade de suas dívidas não profissionais exigíveis e vencidas. Assim, a 

eventual proteção jurídica somente seria conferida se o superendividado 

tivesse contraído a dívida com o intuito de pagá-la, em observância da 

boa-fé, estando impossibilitado de fazê-lo em decorrência de fatos super-

venientes e alheios ao seu controle.

“Em suma, segundo a Comissão Europeia, o superendividamento 

possui as seguintes características: (i) envolve um indivíduo, (ii) com 

obrigações financeiras contratadas, (iii) sem capacidade de honrar 

suas dívidas, (iv) a não ser mediante prejuízo ao seu padrão mínimo 

de subsistência, (v) sendo essa uma realidade de base estrutural, e 

não conjuntural, ou seja, persistente no tempo; (v) e há um cenário 

de iliquidez, pois o indivíduo não consegue honrar suas dívidas por 

meio da alienação de bens ou outras fontes de recursos (OEE, CEPS, 

PFRC (Org.)., 2008, p. 37).6”

É evidente, portanto, a relevância do assunto, e cabe compilar os 

pressupostos para se configurar o superendividamento. A doutrina e le-

gislações estrangeiras convergem em alguns pressupostos, tais como: de-

vedor pessoa física e de boa-fé; e impossibilidade duradoura ou estrutural 

de arcar com as dívidas, as quais não podem ser de natureza profissional, 

alimentar ou de multas penais reparatórias. 

Redirecionando o foco para a doutrina brasileira, segundo definição 

da professora Cláudia Lima Marques, o superendividamento seria “(...) a 

impossibilidade global de o devedor pessoa física, consumidor, leigo e de 

boa-fé, pagar todas suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as 

dívidas com o fisco, oriundas de delitos e de alimentos)”7. 

Nesse sentido, o superendividado pode ser classificado em ativo ou 

passivo. Este contrai suas dívidas em decorrência de fatores externos, tais 

como desemprego, divórcio, problemas de saúde, entre outros, enquanto 

aquele contrai suas dívidas voluntariamente e pode ser classificado em: 

consciente e inconsciente. O superendividado ativo consciente contrai dí-

vidas sabendo que não poderá honrá-las, agindo, portanto, de má-fé. Este 

se pode dizer que não entraria no conceito de superendividado, pois está 

ausente o pressuposto da boa-fé8. Já o superendividado ativo inconscien-

5 PORTO, Antonio José Maristrello; SAMPAIO, Patrícia R. Pinheiro. “Superendivi-
damento e insolvência civil no Rio de Janeiro: um estudo empírico”. In: Revista de 
Direito Empresarial (Artigo aceito para publicação), n. 3, vol. 11, Curitiba, 2014, p. 4.

6 Ibid. p. 4.

7 MARQUES, Claudia Lima; CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli (Coord.). Direitos 
do consumidor endividado: superendividamento e crédito. São Paulo: RT, 2006.

8 SCHMIDT NETO, André Perin. Superendividamento do consumidor: conceitos, 
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te age impulsivamente e sem prudência, não fiscalizando seus gastos. Este 

acaba por endividar-se por inconsequência, acreditando ser capaz de hon-

rar suas dívidas, quando, na realidade, não possui capacidade econômica 

para tal.

No que tange ao tema da insolvência da pessoa física, o sistema ju-

rídico norte-americano dispõe no código de falências (Bankruptcy Code) 

sobre o uso do instituto por pessoas físicas não empresárias, que podem 

requerer a autofalência, baseando-se no capítulo 7 ou 13 do Código. 

A primeira opção prevista, baseada no capítulo 7 do referido Código, 

implica a arrecadação de todos os bens do devedor, salvo os que gozam 

de proteção legal, e no pagamento ou entrega da garantia a credores. 

Realizadas essas operações, o devedor seria liberado do restante da 

dívida. Outra possibilidade, à luz do capítulo 13, é a reorganização da dívi-

da para que o devedor possa honrá-la, mantendo os seus bens. Para tanto, 

elabora-se um plano de pagamento mensal, de acordo com a capacidade 

econômica do devedor, e de duração entre três a cinco anos, podendo ser 

incluído percentual de perdão, exigindo-se que o devedor se proponha a 

pagar um montante da dívida igual ao valor total de seus bens que não 

gozam de proteção legal. Nesse caso, toda a renda do devedor é afetada, 

mas este consegue, por exemplo, manter a hipoteca de seu imóvel.

Houve ainda alteração do Código em questão no ano de 2005, pela lei 

de prevenção ao abuso de falências de defesa do consumidor, dificultan-

do a declaração de autofalência como incentivo a mudanças nos hábitos 

de consumo. O aconselhamento sobre crédito e treinamento em gestão 

financeira, então, tornaram-se requisitos para o pedido de falência com 

base no capítulo 13.

No caso brasileiro, a sujeição à insolvência civil, segundo o art. 750 do 

CPC, é possível sempre que as dívidas excederem o montante dos bens do 

devedor, como já visto. O cancelamento das dívidas não pagas é realizado 

depois de decorridos cinco anos do encerramento do processo de insol-

vência e da fase de execução do patrimônio (art. 778, CPC). Questiona-se 

então se esse dispositivo cria um incentivo negativo ao devedor, o que 

poderia resultar no desinteresse dos credores em requerer a insolvência, 

visto que dificilmente receberiam o total que lhes é devido, e pouco con-

tribui para a conscientização dos hábitos de consumo. 

No Brasil, o exponencial crescimento da concessão de crédito, au-

mentando o acesso a pessoas físicas, principalmente no tocante a cartões 

de crédito e empréstimos consignados, possibilitou, nos últimos anos, a 

emergência de um dos grandes problemas nas relações de consumo da 

pressupostos e classificação. 26. ed. Rio de Janeiro: Revista da SJRJ, 2009.
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atualidade: o superendividamento. O aumento do acesso ao crédito, asso-

ciado a políticas que promovem um acréscimo na capacidade de consumo 

de classes menos favorecidas, políticas econômicas para redução da taxa 

de juros e estímulo ao consumo, além da deficiência de investimentos em 

educação financeira, propiciariam um cenário favorável ao superendivida-

mento. 

Segundo relatório da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos 

de Finanças, Administração e Contabilidade, o volume de crédito para pes-

soas físicas teve um aumento de 452,4% entre junho de 2003 e junho de 

20139. A abundante e, por vezes, irresponsável oferta de crédito afetaria 

não somente a saúde financeira dos consumidores, mas a economia como 

um todo, pois geraria um problema crônico de inadimplência. Segundo 

indicadores de pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e da 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o inadimplemento 

no mês de agosto de 2014 cresceu 5,09% em relação ao mesmo período 

no ano anterior10.

De acordo com relatório do Banco Mundial11, legisladores de todo o 

mundo têm encontrado dificuldades de tratar o problema da insolvência 

civil, ressaltando que países das mais diversas culturas, história, desenvol-

vimento econômico e estrutura social enfrentam esse problema. Este rela-

tório afirma que a insolvência civil está correlacionada com o aumento de 

acesso ao crédito e que o endividamento excessivo acarreta sérios proble-

mas econômicos, “em termos de perda de produtividade de amplos seg-

mentos da população sob o peso da dívida, o que enfraquece a iniciativa 

dos indivíduos e deprime a sua capacidade produtiva” (tradução livre)12.

Tal relatório efetua um diagnóstico das tradicionais leis sobre insol-

vência civil e verifica que, com muita frequência, essas leis são inadequadas 

para o tratamento desse problema. Portanto, busca oferecer sugestões 

e servir de guia para a construção de regimes legais para o tratamento 

da insolvência civil que não apenas busquem uma melhor satisfação dos 

credores, mas que considerem ambos os interesses em contexto. Tendo 

essa consideração em mente, seria possível, segundo o relatório, evitar 

9 Estudo ANEFAC – Análise de dez anos do crédito no país edição 2013. Disponível 
em: <http://www.anefac.com.br/paginas.aspx?ID=658>. Acesso em: 17 out. 2014, às 
22h14.

10 “Número de inadimplentes aumenta 5,09% em agosto, aponta SPC Brasil”. Dis-
ponível em: <http://www.cndl.org.br/mostra_indicadores.php?id=46>. Acesso em: 
17 out. 2014, às 22h34.

11 World Bank, Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons 
(2013). Disponível em: <http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSCon-
tentServer/WDSP/IB/2013/05/02/000333037_20130502131241/Rendered/PD-
F/771700WP0WB0In00Box377289B00PUBLIC0.pdf>. Acesso em: 2 out. 2014.

12 Idem, p. 125.

http://www.anefac.com.br/paginas.aspx?ID=658
http://www.cndl.org.br/mostra_indicadores.php?id=46
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/02/000333037_20130502131241/Rendered/PDF/771700WP0WB0In00Box377289B00PUBLIC0.pdf
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/02/000333037_20130502131241/Rendered/PDF/771700WP0WB0In00Box377289B00PUBLIC0.pdf
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/02/000333037_20130502131241/Rendered/PDF/771700WP0WB0In00Box377289B00PUBLIC0.pdf
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desperdícios e promover a produtividade, o que tem como consequên-

cia benefícios para toda a sociedade. Alguns potenciais benefícios cita-

dos são: encorajar oferta de crédito responsável, reduzir externalidades 

negativas produzidas pela mensuração de risco não acurada, concentrar 

perdas de modo mais eficiente, reduzir custos sociais de doenças, crime 

e desemprego e maximizar a atividade econômica. Fica clara, portanto, a 

importância do tema em âmbito mundial, sendo essencial a avaliação do 

regime brasileiro no que concerne à insolvência civil. 

O presente trabalho busca trazer à tona discussões e análises do ins-

tituto da insolvência civil, principalmente no que tange a suas possíveis 

relações com o superendividamento, em decorrência da necessidade de 

avaliar o seu tratamento atual e contingente. 

Para isso, realizamos entrevistas de caráter semiestruturado com 

juízes de Varas Empresariais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro e defensores públicos do Núcleo de Defesa do Consumidor da De-

fensoria Pública do mesmo estado. As entrevistas, no questionário anexo, 

abarcam perguntas que visam compreender a aplicação do instituto e as 

práticas comuns relacionadas a este, seus efeitos positivos e negativos, 

sua eficácia e as possibilidades de melhoria. O conteúdo das entrevistas foi 

analisado com o intuito de identificar pontos de convergência e de diver-

gência entre os entrevistados, de modo a identificar, à luz das doutrinas e 

legislações apresentadas, possíveis focos de debate para o aprimoramen-

to do instituto e/ou do tratamento do consumidor superendividado.

3. os juízes

Nesta seção, serão apresentados e relacionados os dados obtidos a 

partir de entrevistas realizadas com três juízes das Varas Empresariais do 

Rio de Janeiro. A descrição está estruturada em quatro partes distintas. 

A primeira se concentra na percepção geral que os juízes possuem dos 

processos de insolvência civil. O segundo eixo de análise trata do decorrer 

do processo como vivenciado pelo juiz, no sentido dos procedimentos e 

critérios observados para a aplicação ou não do instituto da insolvência 

civil. A terceira parte trata da postura que o juiz assume frente ao proces-

so, ou seja, das suas intervenções e interpretações acerca da aplicabilida-

de do instituto. Por fim, serão apresentadas algumas abordagens críticas  

realizadas por esses juízes.

Antes de iniciar propriamente a descrição, deve-se mencionar que a 

estrutura narrativa escolhida é utilizada unicamente para facilitar a com-

preensão do leitor, não existindo uma distinção intrínseca entre as partes 
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tomada nos contextos das entrevistas. Além disso, os juízes entrevistados 

serão identificados pelas letras A, B e C.

No que concerne aos processos que ingressaram em suas varas, os 

juízes, em primeiro lugar, confirmam que, entre as partes do processo, 

raramente figuram entidades financeiras, como bancos. Outro ponto em 

que todos deram ênfase foi de que o devedor do processo raramente pos-

suía qualquer bem para ser penhorado. Ainda, todos identificaram que, na 

prática, o instituto é meramente uma execução, adotada após o insucesso 

de métodos executórios próprios.

Esses dois últimos pontos parecem ser os principais fatores que leva-

ram os juizes a entender, incialmente, o instituto como falho. Isso porque, 

se desde o início já é constatada a insuficiência de bens para o saldo das 

dívidas, não pode a insolvência civil cumprir um de seus objetivos, enten-

da-se a satisfação do interesse dos credores. Nessa toada, conforme apon-

tado pelos juizes, a declaração de insolvência ganharia um claro caráter 

punitivo ao devedor. Acordaram também ao mencionar que muitas vezes 

o instituto é usado como instrumento de fraude contra credores, median-

te, principalmente, ao esvaziamento prévio do patrimônio.

Em relação ao andamento do processo, mencionam os juízes que é 

relativamente comum a falta de habilitação de qualquer credor, incluindo 

os processos nos quais o autor é um credor. Frente a essa situação, o juiz 

A comentou que sua única opção é simplesmente encerrar o processo, 

dando fim à declaração de insolvência. Ao mencionar esse padrão, o juiz 

hipotetisou que o instituto poderia ser usado como instrumento de pres-

são, sem o intuito de concluí-lo. Essa hipótese visa compreender a falta de 

habilitação, principalmente nos processos propostos por credores.

Os juízes também coincidiram ao destacar ser raro o “fim previsto” do 

instituto, ou seja, o fim da insolvência pela quitação das dívidas. Nesse sen-

tido, cabe mencionar que o juiz B adota um procedimento diferenciado, 

demonstrando uma postura mais interventora. Embora esse procedimento 

tenha um maior potencial para atingir o“fim previsto”, é, como o próprio 

juiz destaca, mais alongado no tempo, de forma que o devedor continua 

insolvente por toda a duração do processo. Tal procedimento será deta-

lhado mais à frente.

A palavra “inefetividade” poderia nos servir como eixo comum nas 

percepções dos três juízes sobre o instituto. Contudo, há ligeiras divergên-

cias quanto ao objetivo primordial do instituto. O juiz A contrastou com os 

demais ao afirmar que identificava o cerne do instituto no afastamento do 

mau pagador do mercado de crédito. Os outros dois apontaram para uma 

finalidade mais voltada ao consumidor. O juiz C entende que parte do pro-

pósito da insolvência civil é reunir os processos de execução em um único 

processo, de forma a não deixar o devedor sem o mínimo existencial, ga-
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rantindo o princípio da dignidade humana. Todavia, aponta que o instituto 

não tem utilidade para o credor. O juiz B não mencionou expressamente 

o que entendia ser o propósito do instituto, mas deu forte ênfase a um 

balanceamento dos interesses dos credores e do devedor.

Em relação ao decorrer do processo aos olhos do juiz, há uma peque-

na quantidade de processos no Judiciário que tratam de insolvência civil, 

e os poucos que nos foram relatados são diferentes quanto à sua forma. 

Isto é, ou são processos decorrentes de autoinsolvência, como ocorreu em 

grande parte dos casos levantados pelo juiz B, ou partem de pedido de 

credores, casos predominantes na vivência dos outros dois juízes. Cons-

tituem-se assim, interpretações diferentes para dar seguimento ao caso, 

cabendo por isso, analisar as declarações separadamente, para depois 

pontuar as ideias convergentes.

O juiz B, devido à reiteração de processos recebidos envolvendo a 

autoinsolvência, adotou um mecanismo próprio, não previsto em lei, com 

o objetivo de trazer mais eficiência para o instituto. O fundamento levan-

tado para o uso desse mecanismo foi a natureza obsoleta da insolvên-

cia civil, posto que na prática seu uso resulta em apenas duas soluções.  

A primeira, com a decretação da insolvência e a liberação das dívidas do 

insolvente sem pagá-las, após o encerramento da insolvência civil, é cate-

gorizada pelo juiz como “enriquecimento sem causa”, e a segunda, como 

“frustração do processo por falta de credores”.

Na primeira solução, o devedor, ao ingressar com o pedido de autoin-

solvência, como narrado pelo juiz B, tem o objetivo de: “liberar o salário 

inteiro dele e dar o calote. Não que ele queira por ser ruim e não querer 

pagar. Porque ele sabe que não há outro meio de [o banco] cobrar ele 

[retendo o salário]”. Isto é, com o salário do devedor todo comprometido 

em dívidas, ele não tem sequer dinheiro para sobreviver, tentando como 

último recurso a declaração de insolvência, pois dessa forma haveria a 

liberação da renda sem pagar nenhum credor e, como dito pelo juiz,  “é 

vida que segue”. Vale ressaltar que a falta da apresentação de credores é 

um evento comum, o que influencia ainda mais os devedores a pedirem a 

autoinsolvência. 

Na segunda solução não há credores habilitados, o que resulta na 

frustração do processo. Isso ocorre, segundo a análise do juiz B, porque os 

credores preferem não gastar seu dinheiro em um processo judicial caro 

que não tem nenhuma perspectiva de ganho. Nesse sentido, sabendo que 

têm pouquíssimas chances de receber, os credores desistem.

A partir das opiniões dos três juízes entrevistados, concluímos que, da 

maneira como o instituto é atualmente estruturado, ambas as soluções se 

tornam ineficientes. Não cumprem, portanto, a finalidade do instituto, que 

seria de simultaneamente satisfazer os credores e restituir o insolvente ao 
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mercado creditício, como mencionado pelo juiz B. Sob essa perspectiva, 

busca-se uma alternativa para, ao menos, formar um instituto que tenha 

um mínimo de eficácia. 

O juiz B, em primeiro lugar, forma um quadro geral dos credores com 

os valores devidos citados pelo devedor na inicial e, em seguida, publica 

um edital. Se não aparecer ninguém, faz um concurso geral com os cre-

dores citados, atribuindo-lhes uma parcela da renda do indivíduo insol-

vente – já que nesses casos a renda é a única forma de sanar as dividas13. 

Dessa forma, paga-as proporcionalmente, com a retenção da renda do 

superendividado. Ressalta que, mesmo com uma maior demora, de dez ou 

até vinte anos, ainda é uma modificação válida na aplicação do instituto, 

pois só nesse modelo evita-se o enriquecimento ilícito e conservam-se as 

obrigações livremente assumidas originadas dos contratos.

Por sua vez, os juízes A e C relataram receber mais casos decorren-

tes de pedido do credor e que, nesse contexto, o primeiro afirmou que 

prefere seguir estritamente os procedimentos previstos em lei. Não nos 

foram dados muitos detalhes acerca de peculiaridades nesses processos, 

já que, segundo tais juízes, seguiam-se os mesmos trâmites e encerrava-

-se da mesma forma: além de constatarem a falta de bens do devedor, 

o encerramento do processo era dado por falta de interesse das partes 

ou por falta de habilitação dos credores. O juiz A exemplifica com um de 

seus casos em que a extinção se deu por falta de habilitação de credores, 

o que, segundo ele, foi “estranho”, visto que o processo foi iniciado pelo 

credor. Nesse caso, o próprio credor, mesmo entrando com a ação, acaba 

se desinteressando após os ritos iniciais (até a habilitação), e o processo 

acaba sendo arquivado, não chegando nem a atingir a etapa referente ao 

concurso de credores. O juiz C ainda afirma: “os credores ficam sem paga-

mento, não tendo assim nenhuma utilidade para eles”. Vale ressaltar que, 

nesses casos, quando chegam ao estágio da insolvência, normalmente já 

não existem mais bens para administrar, podendo até se caracterizar, de 

acordo com ele, como “fraude contra credores”. 

Avançando à terceira parte, as falas do juiz A, de maneira geral, apre-

sentavam tendência a uma maior deferência formal à lei e ao instituto da 

forma que existe. Afirmamos isso devido, principalmente, a dois fatores. 

O primeiro é a afirmação de que apenas os critérios legais interferem em 

sua decisão, não tendo explicitado a utilização de procedimentos não pre-

vistos em lei. O segundo fator é a postura desse juiz em particular ao ser 

questionado sobre possibilidades de aprimoramento do instituto. Frente 

ao tema, o juiz declarou que “a revisão do instituto não era uma função do 

13  Faz referência a um limite de retenção salarial, com o fundamento de garantir 
as necessidades básicas do insolvente, assunto que será examinado no decorrer 
deste texto.
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juiz, e sim do legislador”, não lhe cabendo, portanto, qualquer alteração. 

Contudo, ao continuar no tema, tal juiz chegou a demonstrar satisfação 

com a regulação normativa do instituto, identificando que as falhas decor-

rem de sua prática. Como forma de melhor adequar a prática da insolvên-

cia, o juiz se pronunciou, ainda, em sentido de minimizar a falta de infor-

mação sobre a responsabilidade financeira por parte dos consumidores.

Entretanto, o juiz B demonstrou-se favorável a uma flexibilização da in-

terpretação literal da lei em favor da realização da função que entendeu ser 

a do próprio instituto. Desde o início da entrevista, o juiz sugeriu a anacro-

nicidade do instituto. Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho da fala, 

expressando claramente uma posição mais tendente à sua reforma:

“Então eu acho que nós precisamos de uma nova legislação. A in-

solvência não é um instituto que vai resolver o problema. Acho que 

expurgar alguém da vida civil no mundo de hoje é uma medida extre-

ma que não pode ser adotada de cara. Eu acho que a gente tem que 

fazer o que os Estados Unidos tentam fazer, que é recuperar esse 

superendividado, fazê-lo pagar as dívidas dele, amortizar as dívidas 

dele e jogá-lo de novo no mercado.”

Em seguida, complementa, mencionando que já procura adaptar suas 

práticas de forma a melhor satisfazer os interesses em jogo e dar “efe-

tividade” ao instituto. Observa-se um forte componente de negociação 

estabelecida pelo próprio juiz. 

“Maneira como eu faço: se o sujeito está superendividado com a ren-

da comprometida, em 90, 70 ou até 120 % em dívidas que ele não 

consegue pagar e não tem nenhum dinheiro para sobreviver, para 

comer, pagar aluguel, essas coisas todas. Separa um percentual para 

ele viver, comer – a vida dele vai mudar, é obvio que vai mudar – vai 

viver com alguma coisa de 50 ou 60 % (esse percentual, é um per-

centual que deve ser estudado), e eu acho que a gente já tem um pa-

râmetro mais ou menos com os empréstimos consignados, em torno 

de 30% da renda bruta dele. Eu considero esse parâmetro baixo. (...). 

E, com esse dinheiro, a gente faz um concurso coletivo de credores 

e vai pagando aos bancos e às lojas. E vai pagando as dívidas como 

a gente faria em uma falência e como a gente teria que fazer efeti-

vamente em uma insolvência, em um concurso coletivo de credores. 

Aí, pagando proporcionalmente a todo mundo, negocia um desconto 

na dívida. É o papel do poder judiciário. Seria importante e a gente 

negociaria um ponto final para incidência de juros e correção mone-

tária, porque isso precisa acabar.”

O juiz C posicionou-se de forma mais contida, em razão do pouco 

contato com processos de insolvência. Se por um lado demonstrou-se 

aberto para a reforma legislativa destacando, a partir de sua experiência, 
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a pouca efetividade do instituto e seu possível uso para fraude contra cre-

dores, por outro esse reduzido contato não pôde detalhar a forma com 

que lida com os processos de insolvência e preferiu evitar posicionamen-

tos categóricos sobre alterações legislativas. 

Quando questionados sobre uma possível relação entre o tratamento 

do superendividamento e a insolvência civil, os juízes A e B, que apresen-

taram posturas mais incisivas sobre o tema, identificaram claramente uma 

forte relação do instituto com o consumidor superendividado. O juiz B 

estabelece uma relação consequencial entre o fenômeno do superendi-

vidamento e o instituto da insolvência civil: “Acho que casa mais o supe-

rendividamento com a insolvência civil. Seria uma consequência, no meu 

entendimento, de não se conseguir recuperar de um superendividamento, 

o superendividado”. De forma que também sugere a paralisação de ju-

ros e da correção monetária no processo de insolvência para amenizar a 

situação do superendividado. De modo diametralmente oposto, o juiz C 

afirmou que não via relação no uso do instituto pelo consumidor superen-

dividado, enfatizando o uso como forma de fraude de execução.

Por fim, tratando das inovações, o juiz A se posicionou fortemente no 

sentido de que aprimorar o instituto é uma função legislativa. Identificou que 

há uma falta de “política de base” e que tanto a “ultrajudicialização” como a 

legislação atual são ruins. No entanto, o juiz em questão não deixou de men-

cionar que a legislação, em si, não resolve nada, isto é, que a solução não está 

na mudança das leis, mas, sobretudo, nas “políticas de base”.

Todavia, o juiz B, como mencionado anteriormente, já aplica um novo 

modelo aos casos que recebe de insolvência – por meio do procedimento 

descrito anteriormente. No entanto, faz algumas propostas que ainda de-

vem ser alcançadas. Para ele, a insolvência civil deveria se incluir em uma 

legislação própria para os superendividados. O processo se estabeleceria 

por etapas, que deveriam ser superadas para acarretar na decretação da 

insolvência, a qual é interpretada pelo juiz como uma espécie de óbice ao 

retorno do indivíduo ao mercado, ou, nas palavras do juiz: “para que ele 

não pense que aquilo ali é uma brincadeira”. Suas sugestões podem ser 

assim concretizadas: 1) estabelecimento de um padrão para a retenção de 

renda do superendividado; 2) formação de um concurso de credores para 

pagá-los da forma par conditio; 3) inserção de uma negociação com os 

bancos/credores para gerar um desconto nas dívidas; 4) paralisação de 

juros e correção monetária; e 5) reeducação financeira.

Quanto ao ponto 4 há, mais uma vez, a convergência de ideias entre 

os juízes, ou seja, todos acreditam que deveria existir um mais amplo pro-

cesso de “conscientização” ou “educação” financeira por parte dos deve-

dores, principalmente devido ao maior acesso ao crédito existente hoje 

em dia. Em uma das entrevistas, foi citada a possibilidade de se realizar um 
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curso de economia voltado à responsabilidade financeira para aquele que 

foi declarado insolvente, de acordo com o juiz B:

“ao lado disso essa pessoa (o devedor) devia ser submetido a um 

curso de economia de responsabilidade financeira (educação finan-

ceira básica) controlado, algo que passe pelas defensorias públicas, e 

pelos escritórios modelo, (...) e aí teriam cartilhas, aulas [...]” 

Nesse contexto, a “educação financeira” seria mais do que uma medi-

da preventiva na sua dimensão formativa, mas também uma ação poste-

rior para evitar que, após a declaração de insolvência, o indivíduo volte a 

contrair dívidas em excesso.

Com relação à retenção de parte da renda para pagar os credores, há 

uma preocupação sinalizada por todos os magistrados em garantir um “mí-

nimo existencial” ao devedor. Eles concordam que não há a possibilidade de 

mobilizar todo o ativo ou a renda para sanar as dívidas. Durante o processo 

de insolvência, o devedor que estiver com a renda comprometida, indepen-

dentemente do percentual, e não conseguir pagar, deverá ter reservada uma 

determinada porcentagem mínima da sua renda para a sua subsistência, cri-

tério categorizado tanto na doutrina14 quanto por todos os juízes entrevista-

dos como o “mínimo existencial”. Como é narrado pelo juiz B:

“a pessoa jurídica não respira, não come, não tem problema de saú-

de, ela não tem nenhuma consequência em encerrar a atividade. O 

ser humano sim, ele continua vivo, como é que ele come? Como é 

que ele mora, tem dependentes?  (...) É uma velhinha, que precisa 

continuar comprando os remédios dela, pagando a luz dela, sabe?”

Em conclusão, levando em conta o resultado comparativo das entre-

vistas com os três juizes, observa-se que há grande disparidade entre os 

três entrevistados. Afirma-se isso não somente pelas diferentes posturas 

frente ao processo, mas também pelas percepções que possuem do uso 

do instituto, com a ressalva de que posturas e percepções sofrem influên-

cia entre si. A constastação da ineficácia do instituto, porém, foi unânime.

4. os defensores públicos do núcleo de defesA do 
consumidor/rj

Nesta etapa da pesquisa, apresentaremos as entrevistas realizadas no 

Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro. Assim como nas questões levadas aos juízes das Varas Empre-

14 FLORES, Gisele. Mínimo existencial – uma análise à luz da teoria dos direitos 
fundamentais. Justiça do direito v. 21, n. 1, 2007, p. 74-83. 



Um estUdo sobre a insolvência civil e o sUperendividamento a partir de visões de  
jUízes e de defensores públicos

235

sariais, abordaremos aspectos regimentais e constitutivos do instituto da 

insolvência civil em contexto e em ação, bem como as suas possíveis rela-

ções com o tratamento do superendividamento. Acreditamos que, quando 

proposto o estudo acerca da insolvência civil, adotando como perspectiva 

paralela o fenômeno do superendividamento no Brasil, seria de alta re-

levância relacionar a visão de juízes com a dos defensores, no intuito de 

apreender um conjunto mais complexo de entendimentos. As entrevistas 

foram realizadas com dois defensores, aos quais nos referiremos como 

“defensor A” e “defensor B”.

Durante as entrevistas, pudemos observar que tanto o defensor A 

quanto o defensor B acreditam que o instituto da insolvência civil é um 

mecanismo muito radical e desnecessário ao tratamento do superendivi-

dado. Nas palavras do defensor A, esse instituto “está morto e ninguém 

contou para ele”, visto a ineficiência e a inadequação do regime aos dias 

atuais, em que o devedor não tem poder para decidir sobre a sua própria 

reestruturação. O defensor A ressalta ainda que o instituto da insolvência 

civil é muito antigo e, portanto, sofre de certo anacronismo. Como desta-

cou, o Código de Processo Civil é dos anos 1970, anterior à Constituição e 

ao Código de Defesa do Consumidor. Nos últimos vinte anos a facilidade 

de acesso ao crédito cresceu muito e a “economia mudou”. Houve, assim, 

uma intensa ascensão das classes C e D, o que as posicionou como classes 

fortalecidas pelos seus potenciais de consumo. Logo, o instituto foi vis-

lumbrado em outra época, na qual o superendividamento ainda não existia 

nas suas dimensões fenomênicas, ou seja, ainda não se pautava enquanto 

realidade.

De acordo com o defensor B, a insolvência civil foi pensada visando 

à proteção da pessoa física que não consegue quitar suas dívidas. Entre-

tanto, na prática, acaba sendo prejudicial ao próprio devedor. Em outras 

palavras, o instituto veio com a intenção de ajudar os endividados, porém, 

ao sair do papel para agir no plano dos fatos, acaba não funcionando. 

Segundo esse defensor, hoje o instituto já se tornou “inócuo” e funciona 

de maneira punitiva, uma vez que o insolvente fica excluído de sua vida 

econômica por um longo tempo, sendo impedido de realizar novos em-

préstimos e demais operações financeiras.

É importante deixar claro que ambos os defensores afirmam ter tido 

muito pouco contato com o instituto da insolvência civil e nunca tiveram 

conhecimento de um pedido de insolvência requerido pelo credor. O de-

fensor B relata ter vivenciado poucas situações do uso do instituto, já que 

a sua aplicação é bastante residual. Afirma que a entrada do processo no 

Judiciário acaba causando mais danos e restrições do que alguma medi-

da alternativa causaria. Sua fala vai ao encontro daquilo que foi dito pelo 

defensor A que, em vinte anos de experiências na Defensoria, nunca deu 

entrada em um processo de insolvência civil, e tampouco verificou um 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015236

encerramento desse processo. Os defensores preferem usar as chamadas 

“medidas alternativas” para solucionar a questão do endividado, que são 

“menos radicais”, como a renegociação da dívida, a ação judicial visando 

limitar empréstimo ou até mesmo uma ação que limite o desconto em 

conta-corrente.

O defensor A afirma que o endividado é, normalmente, um bom pa-

gador, porém desorganizado ao cuidar de suas finanças e excessivamente 

otimista. Seria, nas palavras do defensor A, o “típico brasileiro”, ou seja, 

uma pessoa honesta que se endivida visando não ficar com o  “nome sujo 

na praça”. Assim, para pagar suas dívidas, o endividado pega emprésti-

mos, ou seja, contrai mais dívidas para quitar outras dívidas. Essa situação, 

somada aos altos juros, torna o débito muito difícil de ser quitado. Em 

síntese, “a pessoa se superendivida para não dever”, passando a dever 

mais. O endividado que procura o NUDECON é, de acordo com o defensor, 

uma pessoa que, em tese, ganha bem, mas está com dívidas futuras muito 

superiores ao que a sua renda permitiria arcar sem interferir no mínimo 

de que precisa para se manter. Observamos, portanto, a aproximação do 

perfil do superendividado ao do devedor insolvente, já que ambos, nos 

aspectos conceituais de cada noção, não teriam como pagar as dívidas 

contraídas, afetando o chamado “mínimo existencial”.

O defensor A acredita, tomando o princípio da dignidade humana 

como principal referencial de suas reflexões, que os procedimentos de  

reeducação financeira, conjugados com um planejamento de reestrutu-

ração da dívida feita entre o credor, o devedor e o defensor, sejam uma 

melhor solução do que a insolvência. Ele justifica que, ao levar a questão 

ao Judiciário, a situação do devedor será resolvida por alguém que desco-

nhece o assunto e tem uma visão deturpada do insolvente. Para exempli-

ficar, o defensor A relata alguns casos em que os juízes retiveram mais de 

30% da renda do endividado, às vezes até 60%, interferindo drasticamente 

no “mínimo existencial”. Dessa forma, segundo o defensor, “pedir a insol-

vência no Judiciário é complicado”, sendo melhor usar uma solução alter-

nativa, como a renegociação da dívida com base na dignidade da pessoa 

humana. Ainda em seu entendimento, o superendividado deveria “parar 

na Defensoria”, onde seria “o seu lugar”, em vez de seguir ao Judiciário. 

Explica que, desde 2005, existe na Defensoria a Comissão do Superendivi-

dado, onde defensor e endividado escolhem o melhor caminho, fator que 

o entrevistado considera importante para todo o processo de quitação da 

dívida. Assim, faz-se um processo de replanejamento da vida econômica, 

de forma que o indivíduo possa arcar progressivamente com as suas dívi-

das sem que venha a “passar fome”, ou seja, sem que se atinja o mínimo 

existencial. Para isso, segundo o defensor, é de suma importância que o 

devedor participe ativamente dessa reestruturação.
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Já na visão do defensor B, a Defensoria e o Judiciário deveriam tra-

balhar em conjunto para resolver a situação do insolvente. Acredita tanto 

nas soluções judiciais quanto nas extrajudiciais (foco de ação do NUDE-

CON), mas, para que esse trabalho em conjunto aconteça, seria necessário 

um melhor entendimento, por ambas as partes, sobre a questão da insol-

vência. Ele afirma que o instituto é pouco conhecido e debatido, além de 

apresentar aspectos ineficientes. Ele considera “cruel destituir o devedor 

de administrar seus bens por causa da incapacidade monetária”. Em sua 

opinião, deveria haver a “reeducação para o consumo”, mantendo o con-

sumidor na administração dos bens, porque estes podem ser úteis para 

quem está superendividado. Usa como exemplo o caso de uma pessoa 

endividada que tem um imóvel de 500 mil reais que não pode ser penho-

rado, por se tratar de bem de família. Se ela perde a administração, não vai 

poder dispor desse bem. Então, o endividado não poderia, por exemplo, 

vender esse imóvel e comprar outro de 250 mil reais e usar o resto do 

dinheiro para quitar a dívida. Assim, o defensor B realça que o desco-

nhecimento da situação particular do insolvente por parte do Judiciário 

prejudica a aplicação do instituto da insolvência civil e que tal desconhe-

cimento se daria pela falta de debates que o relacionariam efetivamente à 

tutela do acesso ao crédito e do superendividamento no Brasil. Segundo o 

defensor, quando o juiz não conhece o instituto, o juiz o aplica sem prever 

seus resultados. Por fim, conclui que a existência de uma lei específica 

capaz de recolocar a insolvência civil nos termos do superendividamento 

criaria uma padronização de ações e asseguraria uma maior eficiência no 

tratamento do tema.

Ambos os defensores convergem quanto à parcela de culpa que as 

instituições financeiras têm na situação do superendividado. O defensor A 

afirma que a concessão de crédito irresponsável, sem que haja uma verifi-

cação do histórico do consumidor, apenas agrava a condição dos endivi-

dados no país. Além disso, as informações prestadas pela instituição finan-

ceira seriam falhas, já que não explicitam de forma clara e eficaz a carga de 

juros praticada. Cita como exemplos cartões de crédito que adotam juros 

de até 16% ao mês. De acordo com o defensor B, a facilidade do crédito 

também é vista como um fator que, em conjunto com a mídia, propaga a 

“sociedade de consumo em massa”, sendo um dos aspectos cruciais que 

levam ao superendividamento.

Os defensores explicam, ainda, o porquê de as instituições de crédito 

não serem adeptas do instituto da insolvência civil. Segundo o defensor A, 

as grandes instituições de crédito “não cobram dívida barata”, mas usam 

de outros meios para fazer com que o consumidor se apresse a quitar 

suas dívidas. Um desses meios alternativos seria a inscrição do nome do 

endividado nos cadastros restritivos de crédito (SPC e Serasa), o que leva 

os consumidores a buscar imediatamente a entrada do pedido de insol-
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vência. Além disso, de acordo com o defensor B, existem outras formas 

de as instituições receberem o que lhes é devido, seja por meio da venda 

de “créditos podres” a bancos menores, que, por sua vez, serão aquelas 

entidades que cobrarão de fato as dívidas; ou por meio dos juros, que, por 

serem tão altos, acabam, de alguma forma, recuperando o que é devido, 

se não pelo consumidor que está devendo, por outro alguém que pegou 

empréstimo e, ao quitá-lo, pagou esses juros altos.

Em suma, de acordo com as visões apresentadas pelos defensores, 

a insolvência civil revela-se, no âmbito da prática jurídica desses atores, 

como recurso obsoleto. Isso quer dizer que a sua aplicabilidade é pouco 

relacionável às necessidades acerca do tratamento de questões que tan-

gem o atual cenário de acesso ao crédito. Nesse contexto, ambos iden-

tificam o fenômeno do superendividamento como problemática central. 

Como possível início de solução, sugerem a criação e o desenvolvimento 

de ações conjuntas entre Judiciário e a Defensoria, as quais teriam como 

foco a  “educação financeira” do indivíduo consumidor. 

5. Análises e relAções possíveis

As percepções esposadas pelos juízes e pelos defensores revelaram 

pontos de convergência e divergência de opiniões entre os profissionais. 

Num primeiro momento, abordaremos as principais percepções comuns 

a juízes e defensores. Posteriormente, discutiremos as concepções diver-

gentes, seja inter ou intraclasse profissional. A discussão será pautada 

pelo intuito de elaborar um diagnóstico sobre a aplicação do instituto da 

insolvência civil no contexto do consumidor superendividado e propiciar 

reflexões acerca do aprimoramento do instituto. No que couber, o debate 

será pontuado por discussões doutrinárias e contribuições do grupo de 

pesquisa.

O entendimento de que o instituto da insolvência civil é ineficiente 

mostrou-se presente em todas as entrevistas realizadas, bem como a con-

sequente percepção acerca da obsolescência deste. Obtivemos duas jus-

tificativas para tal ineficiência, quais sejam 1) o anacronismo do instituto e 

(2) as desvantagens decorrentes para credores e devedores de boa-fé, as 

quais não são excludentes, pois atuam simultaneamente. 

No que tange à primeira justificativa, o desenvolvimento do instituto, 

num cenário onde a oferta de crédito, principalmente a pessoas físicas, era 

muito reduzida em relação à realidade atual, ocasionaria um descompasso 

entre os tratamentos legalmente previstos e as medidas necessárias para 

efetivamente tratar o fenômeno do superendividamento. Isso ocorre pois, 

à época da elaboração do Código de Processo Civil, o legislador produziu 
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normas para uma realidade distinta dos mercados de crédito e de con-

sumo atual, não sendo o superendividamento um problema expoente na 

sociedade brasileira nos anos 1970. Nem mesmo o Código de Defesa do 

Consumidor, sancionado em 1990, prevê mecanismos para lidar com pro-

blema de consumidor superendividado.

No que diz respeito às desvantagens do instituto, os juízes entrevis-

tados focaram a problemática sob o ponto de vista dos credores. Sendo 

atuantes em Varas Empresariais, as vivências dos juízes se dão predomi-

nantemente em controvérsias envolvendo pessoas jurídicas, como falên-

cias e recuperação judicial de empresas. Nas ações dessa natureza, o foco 

principal está na satisfação dos credores, bem como na manutenção da 

atividade econômica das sociedades empresárias, no caso da recupera-

ção judicial. Assim sendo, essa prática recorrente, em nossa opinião, aca-

ba refletindo a abordagem destes quanto à insolvência civil. Essa opinião 

se funda, além da prática dos magistrados, nas previsões legais acerca 

do instituto. Em se tratando de processo de execução, o foco recai na 

liquidação dos bens para pagamento dos credores no concurso universal. 

Com relação à satisfação dos credores, os magistrados revelaram que, na 

maioria dos casos, não havia bens para penhora, de modo que a declara-

ção de insolvência não acarretou benefício algum para os credores. Foi 

mencionado que os credores acabariam prejudicados pela declaração de 

insolvência, pois, encerrada a insolvência e passado o prazo legal, as obri-

gações do devedor seriam extintas. Nesse cenário, mostrou-se relevante 

a constatação de que a insolvência civil acabaria servindo a um propósito 

escuso, o “calote”, de modo que seriam favorecidos os devedores que, 

desrespeitando os ditames da boa-fé, esvaziam o patrimônio e veem-se 

livres das suas obrigações sem nem sequer as ter adimplido.

Já na perspectiva dos defensores do NUDECON, os quais habitual-

mente atendem a demandas de consumidores, o principal enfoque recaiu 

sobre as desvantagens que a insolvência civil representa para os devedo-

res. A perda momentânea do direito de administrar os próprios bens seria 

medida demasiadamente gravosa para o consumidor superendividado, 

lembrando que, segundo grande parte das doutrinas europeia e brasileira, 

a boa-fé é requisito para configuração do superendividamento. Teríamos, 

portanto, devedores de boa-fé sendo privados da administração de seus 

bens, sofrendo inclusive penhora de seus rendimentos, a qual, por vezes, 

ultrapassaria o limite percentual de desconto admitido pela doutrina como 

razoável, em face de garantir o “mínimo existencial”. A aplicação do limite 

de 30% sobre a renda aos descontos é legalmente prevista para emprésti-

mos consignados em folha de pagamento, entretanto, a doutrina e consi-

derável parte da jurisprudência entendem pela aplicação analógica dessa 

limitação a empréstimos não consignados. O CPC não prevê limitações à 

retenção da renda do devedor, sendo inclusive responsabilidade do ad-
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ministrador “arrecadar todos os bens do devedor”, conforme disposto no 

art. 766, inciso I. É inegável, portanto, a gravidade da intervenção na vida 

privada do devedor insolvente, o qual se vê impotente frente às medidas 

adotadas pelo administrador, ainda que em assuntos referentes à sua so-

brevivência.

Logo, sendo um instituto desvantajoso para credores e devedores, 

é possível compreender por que é apenas residualmente utilizado, o que 

foi reiteradamente afirmado por juízes e defensores. Entretanto, não se 

pode ignorar o uso, ainda que residual, do instituto. Conforme extraído 

das entrevistas, a insolvência civil seria utilizada como meio para que os 

devedores se liberassem de suas obrigações sem quitar as dívidas, ocor-

rendo em fraude contra credores, e para que os credores utilizassem como 

mecanismo de pressão ou punição contra os devedores, sem que houves-

se expectativa de satisfação do crédito, mas mero interesse em infligir ao 

credor a perda do direito de administrar seus bens. A reflexão acerca da 

insolvência civil se faz imprescindível, portanto, uma vez que não se pode 

admitir que um instituto legal se reduza a fins escusos.

Para auxiliar essa ponderação, precisamos contextualizar o nosso ob-

jeto de análise. Os defensores e juízes, com apenas uma exceção, com-

partilharam do entendimento de que há relação entre os conceitos de 

consumidor superendividado e insolvência civil. Entretanto, cabe-nos re-

conhecer que um não está contido no outro, tendo em vista que a situação 

de insolvência pode ocorrer por dívidas não decorrentes de relações de 

consumo, assim como o superendividamento pode se dar pela impossibi-

lidade crônica de adimplemento das obrigações, mas numa circunstância 

em que as dívidas ainda não tenham superado a importância dos bens do 

devedor. O foco deste trabalho se encontra na intercessão desses concei-

tos, buscando pensar alternativas para o tratamento do consumidor supe-

rendividado, o qual se encontra ou pode vir a se encontrar em situação de 

insolvência.

Depreende-se das entrevistas que credores e devedores já adotam 

medidas alternativas à insolvência civil. Instituições financeiras estabele-

ceriam taxas de juros que compensam o risco de inadimplemento e pre-

feririam alienar suas dívidas a outras instituições financeiras, as quais, por 

sua vez, teriam o risco de inadimplemento compensado pelo baixo custo 

de aquisição da dívida. Os devedores buscariam limitar os descontos em 

sua renda, garantindo o mínimo existencial, através de ação judicial contra 

todos os credores. Os defensores do NUDECON procuram renegociar as 

dívidas com os credores fora do âmbito do Judiciário. Cabe acrescentar 

que esta medida se assemelha ao projeto-piloto de tratamento do supe-

rendividado realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul15, o 

15  Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Cartilha do 
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qual visa à renegociação das dívidas do superendividado com todos os 

credores, de forma amigável. O devedor superendividado que deseja se 

submeter ao trâmite do projeto deve preencher um formulário, o qual re-

quer informações de identificação, dados socioeconômicos – incluindo re-

lação de gastos fixos – e mapa de credores, com informações detalhadas 

sobre as dívidas. Esse procedimento em muito se assemelha com o rito do 

art. 13 do Código de Falências norte-americano, elaborando-se um plano 

de pagamento junto aos credores.

Muito embora existam essas iniciativas autônomas, verificamos a fal-

ta de um modelo atual, eficiente e padronizado para o tratamento desse 

fenômeno contemporâneo. Há uma proposta de alteração do Código de 

Defesa do Consumidor para abranger a questão do superendividamento 

que está tramitando no Congresso Nacional pelo Projeto de Lei 283/1216. 

Esse projeto visa a promover a prevenção e o tratamento do superendivi-

damento. A elaboração de plano de pagamento, consensual – decorrente 

de composição amigável entre as partes e homologada pelo juiz – ou com-

pulsória – em virtude de decisão judicial –, juntamente com medidas que 

almejam promover a educação financeira e a oferta consciente de crédito, 

tem papel central no referido projeto de lei. Acreditamos ser extrema-

mente positivo o acréscimo proposto por emenda ao projeto que inclui 

entre o rol de direitos básicos do consumidor a preservação do mínimo 

existencial, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. A garan-

tia do mínimo existencial foi tema frequente nas entrevistas com juízes e 

defensores, os primeiros entendendo que a execução coletiva garantiria 

o mínimo existencial, visto que todos os descontos seriam concentrados 

num mesmo processo, afastando a possibilidade de execuções singulares; 

já os segundos observaram que nem sempre esse mínimo existencial pre-

servado, ficando ao arbítrio do juiz e do administrador da massa, tendo em 

vista que o Código de Processo Civil não dispõe sobre limitações. 

Ainda com relação ao mínimo existencial, acreditamos ser salutar a 

sua compreensão como “quantia mínima destinada à manutenção das des-

superendividado: os 10 mandamentos da prevenção do superendividamento. Dispo-
nível em: <http://www1.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/cor-
regedoria_geral_da_justica/projetos/projetos/doc/cartilha_do_superendividado/
Cartilha_Superendividado_POR.pdf.>.

16 BRASIL, Projeto de Lei 283/12. Da COMISSÃO TEMPORÁRIA DEMODERNIZA-
ÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, sobre os Projetos de Lei do Se-
nado nº 281, de 2012, do Senador José Sarney, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar as disposições 
gerais do Capítulo I do Título I e dispor sobre o comércio eletrônico e Projeto de Lei 
do Senado nº 283, de 2012, do Senador José Sarney, que altera a Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar a disci-
plina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção do superendividamento. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?-
t=147357&tp=1>. Acesso em: 19 nov. 2014.

http://www1.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/corregedoria_geral_da_justica/projetos/projetos/doc/cartilha_do_superendividado/Cartilha_Superendividado_POR.pdf
http://www1.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/corregedoria_geral_da_justica/projetos/projetos/doc/cartilha_do_superendividado/Cartilha_Superendividado_POR.pdf
http://www1.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/corregedoria_geral_da_justica/projetos/projetos/doc/cartilha_do_superendividado/Cartilha_Superendividado_POR.pdf
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=147357&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=147357&tp=1
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pesas mensais razoáveis de sobrevivência, assim entendidas as referentes 

à água, luz, alimentação, saúde, moradia e educação”. A determinação do 

mínimo existencial no caso concreto, desvinculado de um percentual fixo, 

favorece os devedores, os quais podem ter necessidades básicas que su-

perem 70% de sua renda, mas também os credores, os quais poderiam 

receber quantia superior à parcela de 30% da renda, desde que garantido 

o mínimo existencial. Não obstante os pontos positivos verificados, obser-

va-se que o mecanismo jurídico proposto, embora condicione os efeitos 

dos planos de pagamento à abstenção do consumidor de condutas que 

agravem sua situação de superendividado, não inclui medidas de reeduca-

ção financeira. O consumidor de boa-fé que acabou por se superendividar 

certamente necessita de um aconselhamento acerca de planejamento fi-

nanceiro para que não incorra em agravamento da sua situação e, assim, 

cumpra fielmente o plano de pagamento. Nos Estados Unidos, o acom-

panhamento de medidas de reeducação financeira é requisito obrigatório 

para o devedor sob o regime da falência pessoal pelo capítulo 13. Além 

disso, como apontado pelos defensores do NUDECON, a culpa pelo supe-

rendividamento do consumidor de boa-fé em parte recai nas instituições 

financeiras, as quais ofereceram crédito de maneira irresponsável. Logo, 

a responsabilidade na oferta de crédito deve não apenas ser uma diretriz 

programática na esfera das relações de consumo, mas é imperativo que 

sejam adotadas medidas para assegurar a atuação prudente das institui-

ções financeiras. Esse posicionamento do grupo deriva do reconhecimen-

to que as relações contratuais precisam ser pautadas pela boa-fé, a qual 

deve ser verificada não apenas nas condutas do consumidor superendivi-

dado. Para tanto, acreditamos que é necessária a adoção de medidas que 

desincentivem as instituições financeiras a fornecer crédito ao consumidor 

superendividado, principalmente àquele que se encontra em plano de pa-

gamento judicialmente ou administrativamente determinado.

6. considerAções finAis

Condensadas e analisadas as visões de defensores e de juízes, é evi-

dente a constatação de que, segundo esses profissionais, o instituto da 

insolvência civil é anacrônico e ineficiente. Nesse sentido, constatado o 

fato de que a insolvência civil seria o mais imediato mecanismo jurídico 

disponível para tratar o emergente fenômeno do superendividamento, de-

paramo-nos atualmente com um cenário sem alternativas judiciais ade-

quadas para atender aos indivíduos superendividados e aos seus credores. 

Paralelamente, concluímos, com base nas entrevistas, que não bas-

ta apenas pensarmos em formas de remediar o quadro atual. Por isso, é 

imperioso controlar a oferta de crédito desenfreado no Brasil pelas insti-
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tuições financeiras, responsável por deixar um grande número de consu-

midores na situação de superendividamento, como extraímos dos relatos. 

Segundo os dados obtidos, a educação financeira seria outro fator crucial 

para a mudança do quadro, seja por meio da conscientização dos consu-

midores para que não atinjam essa situação, seja por meio de processos 

de planejamento financeiros nas fases de recuperação econômica desses 

indivíduos.

Com tais conclusões em mente, cabe ressaltarmos que as soluções 

debatidas como alternativas ao instituto da insolvência civil restringem-se 

ao contexto das relações de consumo. Dessa forma, ainda que constatada 

uma grande relação entre os conceitos de devedor insolvente e superen-

dividado na prática jurídica cotidiana dos profissionais entrevistados, o de-

bate não deve terminar nessa relação. Cabe, ainda, adequarmos o instituto 

quando aplicado às hipóteses além do superendividamento, de forma que 

seu uso não se restrinja, como foi observado, apenas a finalidades escusas.
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Anexo  
questionário de pesquisA

bloco objetivo

1.   Dentro da sua prática jurídica cotidiana, como o sr.(a) pensa o instituto?

2. Como o sr.(a) compreenderia a importância desse instituto dentro do 

atual cenário de acesso ao crédito no Brasil? 

3. Na opinião do sr.(a), qual a função da insolvência civil no Direito brasi-

leiro? 

4. Quando ocorreu o seu último contato com um processo de insolvência 

civil? Como foi? 

http://www.thomsonreuters.com.au/product/AU/files/720502472/keay
http://www.thomsonreuters.com.au/product/AU/files/720502472/keay
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5. O sr.(a) já vivenciou o encerramento de um processo de insolvência 

civil? 

6. Na opinião do sr.(a), por que a insolvência civil não é usada em larga 

escala pelas instituições financeiras? E pelos devedores (autoinsolvência)? 

7. Tendo em vista o fenômeno do superendividamento e a utilização resi-

dual do instituto da insolvência civil, o que o (a) sr. (a) acredita que justifi-

que esse descompasso entre o crescimento do problema do superendivi-

damento e a procura pelo instituto da insolvência?

8. Diante da sua prática cotidiana, como o sr.(a) descreveria o caminho do 

processo de insolvência civil? (Organograma – Quais os passos envolvidos 

no processo?) 

9. O sr.(a) estabeleceria alguma relação entre os conceitos de consumidor 

insolvente e de consumidor superendividado diante da sua prática jurídi-

ca? Qual(is)? 

10. Nesse contexto, quais critérios são relevantes para a decisão do sr. (a)? 

bloco Aberto

1.  Diante do que conversamos, como o sr.(a) avaliaria o funcionamento 

do instituto? 

2. O sr.(a) teria sugestões de aprimoramento para o instituto?
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1. introdução

O presente trabalho é fruto de reflexões e análises realizadas em gru-

po no âmbito da Oficina de Pesquisa, vinculada ao Centro de Pesquisa em 

Direito e Economia (CPDE), atividade curricular da Escola de Direito da 

Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio). 

Partimos do contexto temático da relação entre a questão agrária 

brasileira e o acesso ao crédito rural, acreditando que tal aproximação 

apresentaria um panorama crítico acerca do desenvolvimento econômico 

e social rural. A partir dessas discussões preliminares e mais gerais, opta-

mos por dar destaque à agricultura familiar e, mais especificamente, ao 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Assim, procuramos levantar e analisar dados relacionados à evolução do 

programa (número de contratos e valor financiado), em termos de abran-

gência geográfica e social, considerando seus impactos nos setores de 

investimento e produção agrária. 
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Para isso, recolhemos e estudamos dados disponibilizados em bases 

e relatórios oficiais do IBGE (Censo Agropecuário e Estatísticas do Meio 

Rural) e do Banco Central (Anuário Estatístico do Crédito Rural), assim 

como informações e estatísticas ainda não publicadas até a data deste tra-

balho1. Procuramos relacionar os dados coletados no sentido de construir 

um estudo crítico sobre o tema.

Dividiremos o texto em três seções. Na primeira, buscaremos com-

preender o objeto de estudo, apresentando os seus contextos políticos, 

econômicos e sociais, a partir de uma bibliografia corrente sobre o tema. 

Na segunda, apresentaremos o estudo sobre os dados de evolução do 

PRONAF em dez anos (2002-2012), procurando entender seu desenvol-

vimento no tempo e localizando-o no presente. Por fim, levantaremos 

questionamentos e hipóteses a partir do que foi analisado anteriormente 

— numa perspectiva crítica — sobre a abrangência do programa por faixa 

de financiamento e por produto.

Acreditamos que tal estudo, além de oferecer esse panorama geral 

sobre o acesso ao crédito rural no Brasil através do PRONAF traz pro-

blematizações acerca de sua abrangência geográfica e social, bem como 

de suas categorizações e processos políticos e jurídicos. Resta dizer que 

este trabalho foi produzido ao longo do Ano Internacional da Agricultura 

Familiar, podendo, assim, contar com os debates e reflexões mais atuais 

sobre o tema.

2. o progrAmA nAcionAl de fortAlecimento dA 
AgriculturA fAmiliAr (pronAf)

2.1. o estAdo, o cAmpo e os movimentos sociAis

Para entender o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar) e suas implicações precisamos, antes, compreender 

o contexto de seu surgimento. O Programa foi possível em função de um 

longo processo de contradições políticas, sociais e econômicas que in-

fluenciaram, a longo prazo, as bases e os conteúdos de políticas públi-

cas voltadas para o meio agrário brasileiro. O Estado deixou de valorizar 

apenas os grandes produtores e passou a dar a importância devida aos 

1  Agradecemos ao sr. Lineu Leal, coordenador geral de financiamentos à produção 
rural da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio, pela disponibilização dos dados requeridos para esta pesquisa.
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agricultores familiares, entendendo seu importante papel para a economia 

nacional (GRISA, 2012, passim).

Esse processo de mudanças foi atravessado pelo que a literatura 

clássica sobre o tema qualifica como “modernização” (PALMEIRA, 1989).  

O Estado via a necessidade de promover o trabalho rural, e essa promoção 

seria realizada através da adoção de técnicas de produção consideradas 

modernas por parte dos trabalhadores rurais. Para tal fomento, o Estado 

passou a utilizar progressivamente o crédito subsidiado.

O sistema utilizado, em parceria com bancos privados, de fato favo-

recia o meio rural, mas apenas os grandes produtores rurais. Eram eles os 

maiores alvos de crédito, e pensando de um ponto de vista estritamente 

econômico, fazia sentido para os bancos particulares valorizarem espe-

cialmente o crédito aos que tinham meios para realizar a contraprestação. 

Tal valorização tinha como razão essencial o investimento seguro. Essa 

política estatal de crédito através de bancos privados e apenas para alguns 

produtores que poderiam arcar com tal volume de insumos, junto com um 

sistema de leilões de terra2, acabaria por gerar uma maior concentração fun-

diária, já que o pequeno produtor, sem acesso ao crédito e à terra, não tinha 

condições de competir com grandes complexos agroindustriais.

Palmeira se refere a todo esse contexto como “modernização conser-

vadora”, exatamente pelo fato de agravar a já precária situação de alguns 

pequenos agricultores. Como não havia mais condições de competir com 

alguns poucos grandes fazendeiros, os pequenos camponeses foram for-

çados a abandonar suas terras e a dedicar-se ao trabalho em outras pro-

priedades. Isso agravou cada vez mais o processo de concentração fundi-

ária e forçando um processo de “expropriação do campesinato nacional”. 

As mecanizações, junto com a burocracia estatal, viriam a criar uma limita-

ção de ordem técnica de longa duração (PALMEIRA, 1989, passim).

Mas o Estado não foi o único novo ator a interferir mais diretamen-

te nas estruturas do meio rural brasileiro. Surgem, também, os sindicatos 

e cooperativas rurais. Essas organizações locais de caráter coletivo de-

sempenham função de suma importância, promovendo a interação entre 

os camponeses e o Estado e procurando superar os limites estabelecidos 

pela pesada burocracia estatal, passando a carregar consigo, entre outras, 

as demandas de seus representados (PALMEIRA, 1989, passim).

No entanto, a liberalização econômica dos anos 1990 resultou em di-

versas medidas de redução da atividade estatal, inclusive no que tange 

2 Estes eram licitações sobre lotes de 500 a 3000 hectares que, devido à possi-
bilidade de aquisição de vários lotes por um mesmo grupo e ao próprio tamanho 
deles, impossibilitavam a participação de pequenos agricultores, contribuindo para 
a concentração fundiária (PALMEIRA, 1989).
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aos instrumentos de política agrícola (SANTOS, 2011; SALLUN JR., 2003). 

Isso afetou ainda mais os pequenos produtores, que já tinham sido preju-

dicados pela mecanização da atividade rural e, diante dessa nova situação, 

resolveram se contrapor, no âmbito do Fórum da Agricultura Familiar, a 

essa postura do Estado, adotando uma posição de maior ativismo político.

A redemocratização, por sua vez, possibilitou a consolidação desses 

movimentos rurais, assim como a criação de organizações que os suportam. 

É o caso do Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais (DNTR), da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Movimento Sem Terra (MST), do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e do Conselho Nacional dos 

Seringueiros (CNS). Apesar de terem objetos distintos, essas organizações 

convergem no sentido de procurar evidenciar as precárias condições dos pe-

quenos produtores, exigindo a criação de políticas públicas voltadas para as 

necessidades desses trabalhadores e, assim, pondo em prática a nova política 

do Fórum da Agricultura Familiar (GRISA, 2012, p. 109).

A partir dos anos 1990, essa postura reivindicativa do fórum também 

foi sustentada pelo fato de a agricultura familiar ser na época “responsável 

por 70% da população economicamente ativa da área rural e por 20% da 

força de trabalho nacional” (CONTAG, 1989, p. 4). Esses números, que vêm 

crescendo desde então (SABOURIN, 2007, p. 719; IBGE, 1996; FAO-Incra, 

2000), chamaram a atenção para o papel que os agricultores familiares 

desempenham na economia nacional, o que antes não havia sido reconhe-

cido num contexto de hegemonia dos latifúndios monocultores voltados 

especialmente para a exportação.

O DNTR/CUT e a CONTAG, em grande medida, foram os catalisado-

res de um programa voltado para esse setor. Foram essas organizações 

que reivindicaram e propagaram dois contextos de políticas públicas di-

ferentes: um para os pequenos produtores rurais e outro para os grandes. 

No entanto, embora ambas buscassem uma política agrícola diferenciada, 

a primeira pretendia englobar nesta tanto os assalariados rurais como os 

pequenos e médios agricultores, enquanto a segunda focava apenas nos 

pequenos agricultores, grupo no qual se encontram os agricultores fami-

liares (GRISA, 2012, p. 111).

Apesar de não ter satisfeito por completo o Fórum da Agricultura Fa-

miliar, a Lei Agrícola previu a desejada política agrícola diferenciada para 

os pequenos produtores (MIELITZ NETTO, 2010; DELGADO, 1994), o que 

não teria se concretizado sem a presença dos fatores e pressões políticas 

descritas acima. Essa previsão representou o início da mudança concei-

tual que levou à criação posterior do PRONAF: as políticas voltadas para 

a valorização do agronegócio passam a ceder para aquelas que buscam 

atender às necessidades dos pequenos produtores rurais.



A questão AgráriA e o Acesso Ao crédito:  
um estudo AcercA dAs evoluções e AbrAngênciAs do PronAF

251

Passa a ser evidente, portanto, que a pequena produção é necessária 

para a geração de empregos e o cultivo de alimentos básicos, represen-

tando uma fonte constante na geração de riquezas para o Estado. Por isso, 

este passa a ser um dos principais interessados em incentivá-la por meio 

de políticas públicas voltadas para o agricultor familiar.

Foi a intensa defesa desse setor e da criação de políticas voltadas a 

ele, promovida pelos movimentos sociais, que abriu as portas para o PRO-

NAF. De fato, a CONTAG e o Ministério da Agricultura (na época MAARA 

– Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária) desenvol-

veram, em 1994, as “Propostas e Recomendações de Política Agrícola Di-

ferenciada para o Pequeno Produtor Rural”, entre as quais se encontrava 

a ideia de um programa de acesso ao crédito. Nesse documento, surgiu, 

ainda, uma definição de pequeno agricultor que serviu de base conceitual 

do PRONAF (GRISA, p. 114-115).

Ainda no mesmo ano, a defesa do acesso a linhas de crédito dife-

renciado voltou a ser levantada pelo I Grito da Terra, ação conjunta do 

movimento sindical rural. Nesse momento, é lançada a “Pauta Nacional 

de Reivindicações”, contemplando diversos temas e exigências, entre as 

quais a já citada questão do crédito. Percebe-se, então, que passou a ha-

ver uma convergência de mobilizações organizadas por representantes da 

agricultura familiar para esse ponto comum.

Soma-se a isso, ainda, o fato de a proposta do crédito rural ser bas-

tante agradável aos olhos do governo. Isso porque essa política era capaz 

de gerar respostas a curto prazo (GRISA, p. 118), além de atender aos an-

seios de parcela considerável dos movimentos sociais rurais.

É nesse contexto que, finalmente, surge o Programa de Valorização 

da Pequena Produção Rural (PROVAPE), em 1994, como primeira iniciati-

va de crédito diferenciado voltada para os pequenos produtores. O PRO-

NAF em si surge apenas em 1995, por meio da Resolução 2.191/95 do CMN 

(posteriormente instituído pelo Decreto Presidencial 1.946/96), fruto da 

combinação de estruturas do PROVAPE com alterações feitas após diver-

sas sugestões – inclusive por parte do II Grito da Terra.

2.2. o pronAf nA estruturA ministeriAl

Para se compreender uma política pública, faz-se necessário observar-

mos, mesmo que brevemente, suas colocações institucionais no tempo. As-

sim, outra dimensão que precisa ser observada para o estudo do programa é, 

ainda, aquela que envolve as diversas alterações na organização ministerial e 

suas consequências para a criação e manutenção do PRONAF.
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Isso porque, embora se afirme frequentemente que o PRONAF é incum-

bência do Ministério da Agricultura porque é política pública agrária, tal afirma-

tiva não é de todo correta. Afinal, existiram, ao longo da história da República, 

diversos órgãos sob o nome, ainda que por vezes informal, de “Ministério da 

Agricultura”. De maneira breve, é preciso descrever os diferentes desenhos ins-

titucionais que já existiram na organização desse setor econômico.

Primeiramente, em 1909, surge o Ministério da Agricultura, Indústria 

e Comércio. Em 1930, ocorre um desmembramento e cria-se separada-

mente um Ministério da Agricultura. No ano de 1992, este ganha o nome 

de Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária (MAARA). 

Quatro anos depois, em 1996, torna-se apenas Ministério da Agricultura 

e Abastecimento (MAA). A Reforma Agrária, agora segregada do todo, 

é transferida para o Ministério Extraordinário de Política Fundiária, cria-

do com esse propósito. A partir daí, inicia-se uma dualidade na estrutura 

ministerial brasileira que culmina na transformação deste último, em 1999, 

no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e na conversão do MAA 

em Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 2001.

Principalmente a partir do governo Lula, de acordo com Eric Saboa-

ria, o MAPA e o MDA passam a representar fortemente uma polarização 

institucional simplificadora da questão agrária brasileira, tendo como refe-

rencial os seus supostos “públicos-alvo” diferentes. Por um lado, o primei-

ro torna-se representante de agendas políticas dos grandes proprietários 

e do agronegócio, isto é, da agricultura patronal, defendendo estruturas 

latifundiárias, monopolistas e conservadoras no campo. Como contrapon-

to, o MDA reforça-se como defensor da política agrária voltada para os 

pequenos proprietários e a agricultura familiar, contando com represen-

tantes dos principais movimentos sociais rurais do país em cargos de suas 

quatro secretarias e do Incra, autarquia a ele vinculada.

Portanto, como não poderia ser diferente, é no MDA – mais especifi-

camente, em sua Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) – que se desen-

volve o PRONAF, embora tenha este surgido no âmbito do MAARA.

2.3. o pronAf como objeto de estudo

O objetivo do PRONAF é a melhoria da condição social do agricul-

tor familiar (ABRAMOVAY, 2005, p. 58-59). Como uma política pública 

setorial e de caráter distributivo, o PRONAF consiste basicamente na con-

cessão de crédito ao agricultor para que ele invista em sua atividade pro-

dutiva, visando, desta forma, a promover o aumento de sua renda (GUAN-

ZIROLI, 2005, p. 302-303).
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O crédito do PRONAF, no entanto, se diferencia dos créditos usuais 

fornecidos pelas instituições financeiras em geral. O argumento central 

por trás da criação do PRONAF seria o de que o agricultor familiar, des-

capitalizado e com baixa produtividade, não teria condições de realizar 

empréstimos a taxas de mercado para que pudesse investir o montante 

em sua produção. As taxas de juros proporcionadas pelo mercado, portan-

to, não possibilitariam que os investimentos realizados pelos agricultores 

familiares fossem suficientes para reembolsar um empréstimo realizado, 

de forma que não seria atrativo para as instituições financeiras fornecer 

crédito para esse segmento. 

A solução encontrada através do PRONAF foi, então, proporcionar ta-

xas de juros mais baixas e alguns incentivos para que o agricultor familiar 

realizasse empréstimos e, assim, investisse em atividades que gerariam renda 

para si. Isto só foi possível através do dispêndio de elevadas quantias por 

parte do Estado para subsidiar o crédito a juros mais baixos fornecido pelas 

instituições financeiras que passaram a atuar, progressivamente, como inter-

mediadoras no âmbito do PRONAF (GUANZIROLI, 2005, p. 302).

O PRONAF possui três frentes de atuação: o melhoramento das infra-

estruturas locais; o apoio ao crédito para a agricultura familiar; e a forma-

ção dos agricultores. Além de fornecer crédito para o custeio da produção 

agrícola, são oferecidos também créditos de investimentos destinados 

para melhorias em máquinas, equipamento e infraestrutura. É importante 

destacar que o PRONAF, enquanto política pública voltada ao atendimen-

to das necessidades do agricultor familiar, além de simplesmente oferecer 

crédito, se preocupa com uma maior integração desse segmento ao mer-

cado, através do melhoramento de infraestruturas locais, capacitação dos 

agricultores e a assistência técnica, para que os resultados visados pelo 

programa possam se mostrar efetivos em longo prazo.

O PRONAF possui linhas de financiamento diversas, visando a atender 

às especificidades das diferentes cadeias produtivas priorizadas pelo progra-

ma. Atualmente, são oito linhas de financiamento diferentes, entre as quais 

podem ser citadas o PRONAF ECO, o PRONAF Mulher e o PRONAF Mais Ali-

mentos. Além disso, os beneficiários do PRONAF são classificados em grupos 

de acordo com certos níveis de renda, de forma que os grupos de classe mais 

baixa disponham de maiores estímulos à concessão de crédito. É o caso, por 

exemplo, dos rebates de dívida, em que se pode pagar até apenas 60% do 

valor emprestado. Para demonstrar melhor a separação em grupos, pode-se 

observar, por exemplo, o grupo E, que abrange os beneficiários com renda 

anual bruta entre 40 mil e 60 mil reais; e o grupo C, que abrange os benefici-

ários com renda anual bruta entre 2 mil e 14 mil reais3.

3  Nas páginas oficiais do Banco Central e do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio podem ser encontradas informações detalhadas acerca das diferentes linhas de 
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A relevância de se estudar o PRONAF reside não apenas no importan-

te papel desempenhado pela agricultura familiar na economia nacional, mas 

também no fato de ser uma política pública altamente custosa para o Esta-

do, envolvendo aspectos políticos, jurídicos e econômicos. Por exemplo, em 

2002, ao fornecer um empréstimo de 1.300 reais a um agricultor, o Tesouro 

gastava, além do valor do empréstimo, 544 reais (41% do valor). Esses gastos 

são destinados às instituições financeiras responsáveis pela intermediação, 

mais especificamente ao serviço de intermediação realizado por elas, à co-

bertura dos riscos que correm com as possíveis inadimplências e aos subsí-

dios às taxas de juros mais baixas (GUANZIROLI, 2007, p. 304-5).

Desde sua criação, o programa vem em franca expansão ao longo dos 

anos, tendo o seu número de beneficiados crescido exponencialmente as-

sim como os recursos despendidos por parte do governo. Para se ter uma 

noção da relevância do PRONAF, o número de municípios atendidos pelo 

PRONAF saltou de 3.403 municípios, em 1999, para 5.379 municípios, em 

2008. Nesse mesmo período de tempo, os recursos disponibilizados para 

o PRONAF saltaram de 3,3 bilhões para 10 bilhões4.

Dessa forma, no presente trabalho serão abordadas algumas ques-

tões centrais para o estudo e a compreensão do programa: aspectos como 

a abrangência do PRONAF por setor produtivo e faixa de financiamento, 

sua distribuição geográfica e a importância das cooperativas. Além disso, 

serão feitas provocações a respeito das conquistas do programa, isto é, se 

logrou atingir seus objetivos e se conseguiu manter-se próximo às bases 

que orientaram sua criação.

3.0 As evoluções do pronAf

3.1. AbrAngênciAs geográficA e sociAl

Uma das questões mais importantes na compreensão e análise de 

uma política pública é determinar a sua abrangência. No caso do PRONAF, 

descobrir quão amplo é seu alcance no país passa, principalmente, por 

dois aspectos diferentes: aquele que considera seu escopo geográfico e o 

financiamento do PRONAF, os tipos de crédito e as condições de enquadramento 
no programa. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?PRONAFFAQ; http://portal.
mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf/2258856>. 

4 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário. Disponível em: <http://portal.
mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf/2259286>. 

http://www.bcb.gov.br/?PRONAFFAQ
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf/2258856
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf/2258856
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf/2259286
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf/2259286
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que leva em conta o acesso ao crédito dos diferentes grupos de renda que 

o próprio programa define.

Do ponto de vista geográfico, a evolução do PRONAF é notória. Em 

todas as cinco regiões brasileiras houve aumento tanto no montante in-

vestido quanto no número de contratos celebrados. Isso significa que cada 

vez mais, e em todo o país, os pequenos e médios produtores rurais, que 

dependem de sua estrutura eminentemente familiar, estão tendo acesso 

ao crédito diferenciado em bancos para garantir o bom andamento de sua 

produção e a melhoria de suas condições de vida.

Gráfico 1 – Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

No gráfico apresentado, a referida expansão fica bastante clara. Em-

bora na região Sul o valor total do financiamento concedido seja consi-

deravelmente maior, ainda assim se pode observar que avanços foram 

conquistados em todas as regiões. Entre o ano-agrícola de 2002/2003 

e o de 2009/2010, a região Norte foi a que demonstrou maior aumen-

to percentual do montante: 566,09%. Em seguida, temos o Sudeste, com 

554,83%; o Nordeste, com 361,36%; o Centro-Oeste, com 355,6%; e o Sul, 

com 349,96%.
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Gráfico 2 – Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Levando em consideração o número de contratos, no entanto, o pa-

norama muda um pouco. O Nordeste, apresentando variações conside-

ráveis no período estudado, chega a atingir o pico de 809.245 contratos 

em 2005/2006 e apresenta, em 2009/2010, um total de 569.322, ficando 

atrás da região Sul. No entanto, é interessante notar que, mesmo com as 

quantidades expressivas de contratos firmados nas regiões Sul e Nordes-

te, mais uma vez é a região Norte que apresenta maior taxa de aumento, 

atingindo 234,66%. E, assim como observado anteriormente, é seguida 

pelo Sudeste (110,54%), Nordeste (99,34%), Centro-Oeste (65,21%) e Sul 

(43,83%).

Nessa distribuição regional, o que se pode observar é que o PRO-

NAF parece apresentar uma tendência de expansão bastante similar no 

montante destinado ao crédito e nos contratos celebrados. Isso pode 

ser concluído ao se observar uma mesma ordem decrescente entre as  

regiões quando se consideram suas respectivas taxas de aumento das 

duas variáveis.

No entanto, a região Sul ainda assume posição majoritária no que diz 

respeito a valores absolutos. Em financiamento, é a que consome maior 

parcela dos recursos: cerca de 49% em 2010, de acordo com o gráfico a 

seguir. E, em número de contratos, alterna o topo com a região Nordeste.
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Gráfico 3 – Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Além de observar avanços regionais do PRONAF, há uma outra forma 

de analisar sua expansão geográfica: a partir do número de municípios 

abrangidos pelo programa, conforme gráfico seguinte.

Gráfico 4 – Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Fica bastante claro que houve uma evolução no período observado: 

de 4.640 municípios para 5.410, um aumento de 16,59% na cobertura do 

PRONAF, portanto. Vale a pena ressaltar, ainda, que há um crescimento 

rápido no número de municípios entre 2001/2002 e 2003/2004. Poste-

riormente, a capilaridade do programa parece apresentar certa saturação, 

com aumentos bem menores e, até mesmo, um momento de queda entre 

2006/2007 e 2007/2008.
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O PRONAF é, portanto, uma política pública que ganhou grande im-

portância nacional na última década, passando por uma expansão inegá-

vel. Considerando que restaram poucos municípios fora dessa cobertura 

– apenas 154 dos 5.564 do país –, o crescimento parece ter ocorrido, du-

rante boa parte dos anos, muito mais no volume dos recursos destina-

dos ao programa e no número de beneficiários do que de fato em termos 

geográficos. Ou seja, o PRONAF apresentou um aumento dos contratos 

celebrados e dos montantes destinados ao financiamento em todas as re-

giões, mas isso não significa que a área física de atuação do programa 

aumentou tanto assim. Significa, sim, que cada vez mais pessoas tiveram 

acesso a ele.

Gráfico 5 – Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Sob a perspectiva da abrangência do PRONAF em relação aos seus 

diferentes grupos de renda, pode-se perceber pelo gráfico apesentado a 

contínua expansão do programa ao longo da última década. Nos grupos B, 

C e D verifica-se um aumento expressivo no número de contratos celebra-

dos a partir de 2003/2004, mantendo-se a quantidade de novos contratos 

celebrados a cada ano relativamente estável até os anos de 2008/2009 

e 2009/2010. Nesses últimos dois anos agrícolas, com o surgimento do 

grupo de renda variável, que abrange agricultores que antes pertenciam 

aos grupos C, D e E e com renda anual bruta de até R$ 360.000,00, per-
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cebe-se uma redução considerável no número de contratos celebrados 

nos grupos C, D e E, o que se leva a crer que agricultores que antes seriam 

abrangidos por esses três grupos passaram a ser englobados pelo gru-

po de renda variável. Diferentemente dos grupos C e D, o grupo B, que 

não foi abrangido pelo grupo de renda variável, manteve estável o nú-

mero de contratos celebrados, tendo até aumentado de 2008/2009 para 

2009/2010. 

Nos grupos A, A/C e E, diferentemente dos outros três analisados aci-

ma, percebe-se um número relativamente baixo de contratos celebrados 

ao longo dos anos. Os contratos celebrados a cada ano nesses grupos se 

mantêm em um percentual baixo se comparado com o total, e sem varia-

ções muito expressivas.

No grupo E, vale destacar a sua redução de 2007/2008 para 

2008/2009, provavelmente devido à criação do grupo de renda variável, 

como já citado acima. No grupo A, percebe-se um progressivo aumento 

ao longo dos anos, apesar do reduzido número de contratos celebrados 

nesse grupo comparando-se com o total. No grupo A/C, verifica-se um 

aumento nos anos de 2002/2003 e 2003/2004, e, após isso, o número 

de contratos desse grupo se reduz e se mantém estável e muito baixo ao 

longo dos anos. 

Gráfico 6 – Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Outra importante dimensão da abrangência do programa em relação 

aos seus grupos de renda é como se dá a distribuição de seus recursos, 

isto é, a participação de cada grupo no total de crédito fornecido no âm-

bito do PRONAF. No gráfico apresentado, observa-se que a participação 

dos grupos A, B e A/C no montante de crédito manteve-se relativamen-

te estável nos anos analisados, sem alterações muito expressivas, desta-
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cando-se o aumento observado nos anos 2006/2007 para 2009/2010 no 

Grupo B. De 2005 para 2006/2007 percebe-se uma redução da partici-

pação do Grupo C e um aumento na participação dos grupos D e E. Já de 

2006/2007 para 2009/2010 observa-se drástica redução da participação 

dos grupos C, D e E, devido ao surgimento do grupo de renda variável, 

como já explicado acima.

Comparando o número de contratos celebrados por ano em cada 

grupo de renda com a participação destes no montante total de crédito 

do PRONAF é interessante notar que existem disparidades ao se analisar a 

relação entre o número de contratos celebrados com determinado grupo 

e a participação deste no montante total de crédito. Para exemplificar: em 

2006/2007, somando-se a participação dos grupos D e E no montante de 

crédito total do programa, chega-se a pouco mais de 60%, ou seja, esses 

dois grupos juntos receberam aproximadamente 60% dos recursos desti-

nados ao crédito do PRONAF naquele ano-agrícola. No entanto, ao se ana-

lisar o número de contratos celebrados com os grupos D e E, esses dois 

grupos correspondem a pouco menos de um terço dos contratos celebra-

dos no mesmo ano, quase a metade da participação deles no montante.

Há duas possíveis justificativas para tal. A primeira é que os recur-

sos despendidos para atender aos grupos de renda servem não apenas 

para a celebração de novos contratos, mas também para a manutenção de 

contratos já existentes, o que faz com o que os gastos com determinado 

grupo devam atender não somente aos novos contratos, mas também os 

que estão em vigor, isto é, contratos com agricultores que já são atendidos 

pelo PRONAF e devem continuar a ser atendidos. A outra possível justifi-

cativa reside na diferença entre os limites de crédito dos diferentes grupos 

de renda. Os grupos com renda anual bruta mais alta, como os grupos D e 

E, possuem limites de crédito superiores aos grupos de renda anual bruta 

mais baixa, como os grupos B e C. Dessa forma, é possível que um menor 

número de contratos de um grupo de renda mais alta demande a mesma 

quantidade de recursos ou mais do que seria demandado por um mesmo 

número de contratos em um grupo de renda mais baixa.

3.2. A AbrAngênciA do pronAf por setor produtivo

Outro desmembramento dos dados para o reconhecimento da evolu-

ção do PRONAF é o referente ao setor da produção onde os recursos são 

aplicados. Para fazer essa análise, utilizamos as seguintes categorias, tam-

bém utilizadas pelo BACEN: agricultura x pecuária; custeio x investimento; 

e, de forma inédita, calculamos o valor médio dos contratos dentro dessas 

categorias ao longo dos anos, facilitando a observação do desenvolvimen-
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to do programa. O mencionado aumento é recorrente nas duas áreas de 

investimento, agricultura e pecuária. Em um espaço temporal de dez anos 

— 2002 a 2012 —, o número de contratos para a agricultura subiu 31,55%, 

enquanto que para a pecuária houve um aumento de 484,19%. Em ter-

mos de financiamento, o crescimento se destaca ainda mais, ultrapassan-

do a barreira dos bilhões: a pecuária teve seu financiamento aumentado 

em mais de dez vezes (905,21%), e a agricultura, por sua vez, passou dos  

R$ 9 bilhões, em um aumento de 444,81%. 

Ano Agricultura Pecuária

Contratos Financiamento Contratos Financiamento

2002 667.689 R$ 1.719.262.188,81 161.744 R$ 695.607.329,93

2012 878.324 R$ 9.366.687.557,94 944.886 R$ 6.992.290.595,18

Tabela 1 - Fonte: Banco Central do Brasil.

Além disso, pode ser observado que o número de contratos para in-

vestimento cresceu 882,39% de 2002 para 2012, enquanto o número de 

contratos destinados para o custeio diminuiu 7,39%.

Ano Custeio Investimento

Contratos Financiamento Contratos Financiamento

2002 710.859 R$ 1.674.208.551,61 118.574 R$ 740.660.967,13

2012 658.347 R$ 7.441.385.677,01 1.164.863 R$ 8.917.592.476,11

Tabela 2 - Fonte: Banco Central do Brasil.

Isso pode ser justificado quando calculado o valor médio dos contra-

tos nos últimos dez anos. 

Ano Valor Médio dos Contratos
Agricultura Pecuária

Custeio Investimento Custeio Investimento
2002 R$ 2.330,85 R$ 7.686,41 R$ 2.565,81 R$ 5.749,27

2012 R$ 11.394,33 R$ 9.825,98 R$ 11.076,47 R$ 6.481,68

Tabela 3 - Fonte: Banco Central do Brasil.

Com base na tabela apresentada, conclui-se que, em 2002, os con-

tratos para custeio, tanto da agricultura quanto da pecuária, tinham me-

nor valor, enquanto que aqueles contratos reservados para o investimento 

dessas atividades valiam mais. Esse cenário se inverteu com o passar do 

tempo. Como mostra a tabela, apesar de o valor médio dos contratos ter 

aumentado, no geral, em 111,53%, aqueles destinados ao custeio da agri-



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015262

cultura e pecuária hoje apresentam valor médio superior aos contratos 

designados ao investimento das atividades mencionadas. 

Tabela 4 - Fonte: Banco Central do Brasil.

Essa mudança no valor contratual médio explica por que formou-se 

uma tendência entre os agricultores familiares beneficiários para o inves-

timento, em detrimento do custeio de suas atividades, que tornou-se ex-

cessivamente oneroso.

3.3. o contexto AtuAl

Após analisadas as informações dispostas acima, serão agora abor-

dados os principais pontos a respeito do custeio, do investimento e da 

comercialização relacionados ao PRONAF, num período de dez anos 

(2002-2012), concedendo ênfase a 2013 e tendo em vista, primeiramente, 

os dados incluindo todas as categorias supracitadas e logo após analisan-

do as três separadamente. Dar-se-á, então, enfoque no que mais chamou 

a atenção pelas quedas de valor e número de contratos ou aumentos brus-

cos de ambos, entre outras percepções. 
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Gráfico 7 – Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário 2014.

Conforme mostra a tabela a seguir, analisando os dez últimos anos e 

observando os dados relacionados à soma dos contratos e valores relacio-

nados ao custeio, ao investimento e à comercialização, pode-se constatar 

que a região com o maior número de contratos é a região Nordeste (sendo 

a terceira maior em valor), ao passo que a região com o menor número de 

contratos é a Centro-Oeste (ocupando o último lugar na análise da soma 

de valor).

No que concerne à soma de valores relacionados às três categorias 

citadas, observa-se que a região Sul se destaca por ser a que possui a 

maior soma de valor (sendo a segunda com relação ao número de con-

tratos), e a região que somou o menor valor foi a Centro-Oeste, conforme 

supracitado (e a última em quantidade de contratos).

Regiões Soma de Contratos Soma de Valor

Centro-Oeste 555.075 R$ 7.618.548.806,00

Nordeste 9.006.838 R$ 18.209.942.795,00

Norte 886.871 R$ 8.013.712.279,00

Sudeste 2.673.611 R$ 24.870.539.499,00

Sul 5.715.018 R$ 60.016.869.304,00

Total 18.837.413 R$ 118.730.000.000,00

Tabela 5 - Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário 2014.

Partindo para uma análise mais específica das regiões, no que diz res-

peito aos dez anos anteriores, podemos constatar variações importantes: 

1. No caso da região Centro-Oeste, podemos destacar como 

relevante as seguintes movimentações: entre 2007 a 2013, o 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015264

número de contratos (diferente da maioria dos outros estados) 

apresentou uma sequência substancial de instabilidade, tendo 

em vista que nos anos 2007-2008 e 2008-2009 ocorreu a 

maior queda. Fato curioso é que, diante desse período longo 

de instabilidade, os valores globais financiados se mantiveram 

em ordem crescente. Também é válido destacar, ainda 

nessa região, que na passagem de 2012 para 2013 ocorreu 

uma elevação substancial no número dos contratos. Diante 

dessas observações, conclui-se que, atualmente, essa região 

possui tanto o maior número de contratos quanto o maior 

valor financiado nos seus dez últimos anos de participação 

no PRONAF.

2. No caso da região Nordeste, de acordo com as tabelas em 

anexas, é válido destacar que, entre os anos de 2006 até 2009, 

tanto o número de contratos quanto o valor financiado se 

demonstraram em declínio, panorama que foi alterado apenas 

entre 2009-2010. Tendo em vista os dados apresentados 

da região Centro-Oeste e Nordeste e os períodos em que 

ambas apresentaram maiores destaques, podemos levantar 

algumas questões. Será que a crise na economia mundial 

causada, principalmente, pelo péssimo ano de 2008 nos EUA 

influenciou a política de crédito do PRONAF? 

3. Outra característica importante que podemos destacar nessa 

região é que, apesar de o número de contratos ter voltado 

a crescer na passagem de 2012 para 2013, esse número 

apresenta uma queda substancial. O valor financiado, por 

sua vez, continuou crescendo na mesma proporção que 

foi apresentada anteriormente. De certa forma, isso nos 

leva a crer que aqueles contratos que foram desvinculados 

do PRONAF (nessa passagem supracitada) teriam valores 

ínfimos em relação ao valor total bruto da operação na 

região. Isso porque, em geral, não alterou a proporção de 

crescimento do valor financiado.

4. Diante da análise dos últimos dez anos de PRONAF da região 

Norte, podemos destacar que, a partir do ano de 2007-2008, 

surgiram variações tanto nos valores financiados quanto no 

número de contratos. Esse fato, de certa forma, nos remete 

à mesma questão levantada no tópico anterior (crise dos 

EUA), no entanto, nessa região, também é válido destacar um 

crescimento abundante do número de contratos em 2009-

2010 e no valor financiado de forma que, nesse, foram os 

dois maiores números apresentados em ambas as categorias 

pela região, voltando a subir em sintonia entre os números de 
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contratos e montante do valor apenas em 2013.

5. Na região Sudeste, diferente das regiões apresentadas 

anteriormente (tendo em vista a hipótese apresentada sobre 

a crise), é válido destacar apenas as pequenas reduções 

nos números de contratos nos anos 2010-2011 e 2011-2012, 

entretanto, nesses anos o valor continuou subindo. Quanto 

a essa mesma região, ainda cabe destacar a elevação 

substancial do valor financiado no ano de 2013 (tendo em 

vista a proporção de crescimento do valor financiado em 

seus últimos dez anos).

6. No caso da região Sul, destacada anteriormente como 

aquela que mais recebeu em valor e a segunda que obteve 

o maior número de contratos, podemos destacar que houve 

variações apenas no número de contratos (ainda que aquelas 

não tenham sido exorbitantes), visto que o valor financiado, 

por sua vez, se manteve em crescimento constante. Esses 

fatos nos demonstram a força da inserção do PRONAF nessa 

região.

Comparando o gráfico dos últimos dez anos do PRONAF, apresen-

tado no tópico anterior, com os gráficos a seguir, podemos concluir que 

essa política pública continua regionalmente distribuída da mesma forma 

que começou, ou seja, tanto os valores quanto o número de contratos per-

manecem similares se comparados o primeiro e o último ano de análise. 

Gráfico 8 – Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário 2014.
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Gráfico 9 – Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário 2014.

O descrito na análise pode ser facilmente observado no caso do Nor-

deste que, de 2004 a 2013, assim como no gráfico do tópico anterior, per-

manece como a região com maior número de contratos. Já em relação aos 

valores financiados, o cenário também se apresenta constante, pois, tanto 

em 2004 quanto em 2013 e no gráfico do tópico anterior, percebe-se que 

a região Sul despontou no montante total financiado. 

Portanto, com base no disposto acima, podemos concluir que a 

abrangência geográfica do programa não mudou tanto, ou seja, o número 

de municípios atingidos se manteve quase que inalterado, mas ele cresceu 

em números e valores contratuais, atingindo cada vez mais agricultores 

familiares. Pôde ser visto também que existe uma desproporcionalidade 

entre o valor médio dos contratos destinados para cada grupo de renda, 

o que pode ser justificado pela necessidade de manutenção de contratos 

já existentes ou pelo diferente limite de crédito que cada um desses gru-

pos apresenta. Além disso, observamos ainda que houve uma inversão 

de valores entre os contratos de custeio e investimento, pois estes eram 

primariamente bastante superiores, mas com o passar do tempo os con-

tratos de custeio passaram a apresentar valores maiores, ultrapassando os 

dos contratos de investimento. Por fim, vimos que, no que se trata de re-

giões, a concentração de números contratuais absolutos no Nordeste, as-

sim como a de valor dos financiamentos no Sul, permanecem similares ao 

longo do desenvolvimento do programa. Tendo isso em vista, tentaremos 

responder aos questionamentos presentes nesta análise no item seguinte.
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4. umA AbordAgem interpretAtivA dos impActos do 
pronAf

4.1. introdução

A partir dos dados gerais sobre a evolução do PRONAF, alguns as-

pectos se tornam centrais para uma interpretação da política pública no 

que tange à sua abrangência social, bem como de seus efeitos políticos. 

Assim, o objetivo desta seção será procurar e verificar, mesmo que de for-

ma inicial, os impactos do PRONAF nas estruturas de produção agrícola 

no Brasil.

No desenho político institucional, destaca-se a polarização dos mi-

nistérios que acabam por influir no desmembramento da execução dessa 

política pública nos estados brasileiros. De um lado, o Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento — MAPA —, defendendo a intervenção 

estatal mais para um viés regulatório da questão agrária e visando a inte-

resses econômicos em conformidade acerca do agronegócio; de outro, o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário — MDA —, que, por sua vez, de-

fende a ação estatal para equilibrar as desigualdades e colaborar com o 

agricultor familiar brasileiro, buscando a permanência desse grupo social 

pela acessibilidade de um mercado específico.

Nas casas do Congresso Nacional não é diferente. Ali também se en-

contram defensores de ambos os polos supracitados, de maneira que esse 

dualismo influenciaria diretamente nas categorias e disputas formadoras 

do processo legislativo (lato sensu). Nesses últimos anos, essa disputa 

também vem ganhando espaço na pauta do Planalto, tendo em vista o 

acúmulo de poder e a influência que o poder executivo exerce sobre os 

ministérios. Entretanto, em Brasília, entende-se que o poder de lobby é o 

vetor fundamental para direcionar os fluxos das decisões.

Nesse sentido, percebe-se que o sistema de coalizões partidárias 

acaba, de certa forma, prejudicando a fiel execução do PRONAF que, de 

acordo com suas raízes em 1994 com o PROVAPE (Programa de Valoriza-

ção da Pequena Produção Rural), tem como principal diretriz a assistência 

social. De acordo com o cenário político atual, observa-se que essa inten-

sidade de energia gasta interfere nas relações sociais, pois dá margem 

para certa ineficiência de trabalho dos ministérios, gestando no âmbito 

das políticas públicas custos políticos e econômicos elevados.

Essa dicotomia política é a base do raciocínio que foi desenvolvido 

através das análises da evolução do PRONAF, principalmente, em rela-
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ção à distribuição dos contratos e financiamentos pelo Brasil. Algumas 

questões foram encontradas, destacando-se a correlação entre o Sul, as 

cooperativas e a escolha por alimentos (por parte dos agricultores familia-

res), visto que o crédito disponibilizado pelo PRONAF para determinados 

grupos converge com o agronegócio. Os aspectos que nos levam a essa 

atual discussão serão tratados na sequência.

4.2. A AgriculturA não fAmiliAr no pronAf

Em seguida, é preciso realizar uma análise levando em conta os di-

versos produtos que recebem financiamento do PRONAF e sua respec-

tiva participação em cada região. Para tal objetivo, foi preciso selecionar 

alguns cultivos mais relevantes. Nesse processo de filtragem, levamos em 

conta informações disponibilizadas pelo Banco Central em 2012, pelo IBGE 

no Censo Agropecuário de 2006 e pelo MDA em 2005.

Primeiramente, para efeitos de representatividade, optou-se por es-

colher dois produtos historicamente mais característicos dos processos 

produtivos da agricultura familiar e dois outros mais relacionados à pro-

dução não familiar. Nessa escolha, foi necessário conjugar os dados dispo-

níveis, dispostos abaixo.

Tabela 6 – Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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Gráfico 10 – Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Tabela 7 – Fonte: Banco Central do Brasil.

Observando-os de forma comparativa, é possível chegar a algumas 

conclusões. No entanto, faz-se necessário considerar diferenças de classi-

ficação entre os dados, já que pertencem a fontes e categorizações diver-

sas. Por exemplo, a primeira tabela refere-se à “agricultura familiar” e “não 

familiar”, enquanto o gráfico classifica os cultivos entre os da “agricultura 

familiar” e os da “patronal”5. Além disso, alguns produtos são separados 

5  Bastante interessantes se mostram as disputas entre categorias que se refe-
rem ao universo de políticas públicas. Não apenas entre “agricultura familiar” e “não 
familiar” ou entre  “familiar” e  “patronal”, mas também no caso de outros rótulos 
criados para nomear diferentes conjuntos. Na verdade, o estudo dessas divergências 
valeria um trabalho.
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por tipo na primeira tabela e reunidos sob um mesmo nome, mais genéri-

co, nos outros dois. É o caso do feijão e do café, por exemplo. No entanto, 

para os objetivos que se pretende alcançar, essas diferenças são de pouca 

relevância.

Tendo isso em vista, pode-se concluir que, na representação da agri-

cultura familiar, os dois principais produtos6 são o feijão (reunindo-se, no 

caso da primeira tabela, o preto, o de cor e o fradinho) e a mandioca; en-

quanto a soja e o milho melhor simbolizam a agricultura não familiar.

Pode-se, então, seguir para a análise da participação regional de cada 

produto.

Tabela 8 - Fonte: Banco Central do Brasil.

Primeiramente, o que se pode observar diz respeito aos produtos 

predominantes na parcela do PRONAF destinada a cada região. Assim, no 

Nordeste e no Norte, a mandioca é a cultura que apresenta maior número 

de contratos e montante mais elevado de financiamentos, seguida pelo 

milho em ambos os casos. No Centro-Oeste, por sua vez, a soja é o pro-

duto de maior destaque e o milho novamente ocupa a segunda posição. 

No Sudeste, o milho aparece como principal cultura, seguida, em número 

de contratos, pela mandioca e, em valor financiado, pela soja. Por fim, na 

6  Um fator definitivo para eliminar uma das opções foram as restrições impostas 
ao fumo como cultura elegível ao PRONAF.
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região Sul, o milho concentra maiores recursos do programa e a soja apa-

rece logo após.

O que se nota, portanto, é que o feijão não aparece entre os principais 

em nenhuma das regiões e a mandioca ganha destaque apenas no Norte 

e no Nordeste, embora ambas as culturas sejam consideradas represen-

tantes da chamada “agricultura familiar”. Isso pode ser um indício de que, 

na verdade, parte considerável dos recursos estaria sendo direcionada a 

produtos que não se relacionariam, a princípio, com as bases socioeco-

nômicas do programa. Essa hipótese é reforçada ao se observar a impor-

tância que o milho tem nas cinco regiões, apresentando-se entre as duas 

principais culturas em todas elas.

Além disso, se forem observadas as regiões que se destacam quando 

os produtos são separados, como feito na tabela, temos uma configuração 

capaz de corroborar a ideia levantada. Isso porque, das quatro culturas 

analisadas, a região Sul apresenta o maior número de contratos e mon-

tante financiado em três: feijão, milho e soja. Na quarta — a mandioca —, 

o Nordeste aparece em primeiro, mas é logo seguido pelo Sul. O Nordes-

te ocupa a segunda posição, ainda, no feijão e, em número de contratos, 

no milho. No caso deste último produto, o Sudeste apresenta o segundo 

montante financiado mais elevado. Por fim, o Centro-Oeste possui a par-

ticipação mais importante na soja após a região Sul, muito embora com 

números bem menos expressivos que esta.

Cabe, ainda, um último fator a ser levado em conta, visando ao for-

talecimento da hipótese levantada: a importância das cooperativas7 em 

cada uma dessas áreas. A respeito desse tema trata a tabela a seguir, do 

ano de 2010.

Tabela 9 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

7  As cooperativas surgem num contexto em que pequenos agricultores percebem 
a necessidade de se associar com o intuito de melhorar sua produção e, consequen-
temente, sua condição de vida. Dessa forma, o cooperativismo tenta unir forças 
contra o cenário estabelecido pelo capitalismo, caracterizando-se como uma forma 
de produção e distribuição de riquezas baseada em princípios como a ajuda mútua, 
a igualdade, a democracia e a equidade. Disponível em: 
<http://www.fearp.usp.br/cooperativismo/_up_imagens/(ok)_ii_ebcp_avila_ribei-
ro.pdf>. 
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Nesses dados, destaca-se com clareza a região Sul. Afinal, em núme-

ro de contratos e montante financiado, suas cooperativas apresentam os 

maiores percentuais nacionais. Ficam atrás da região Sudeste apenas na 

área financiada, mas esse elemento não reduz sua importância.

Há, portanto, mais um argumento para que se afirme ter ocorrido uma 

orientação do programa para setor não compreendido em sua base inicial. 

E o Sul seria a melhor representação desse processo.

Afinal, trata-se de região que apresenta grande número de coopera-

tivas e, portanto, cuja agricultura possui uma estrutura econômica mais 

complexa quando comparada àquela que é comum observar na típica 

agricultura familiar. No Sul, a organização em sociedades cooperativas 

garante mais integração aos mercados e, portanto, maior acessibilidade 

à tecnologia. Isso não significa, no entanto, que os agricultores familiares 

que as compõem acessam diretamente esses mercados. Na verdade, são 

elas que escoam e negociam os produtos, como uma representação da 

coletividade associada.

Não por acaso, a região Sul é a que possui o número de contratos 

mais elevado e os maiores valores de financiamento da soja e do milho. 

Essa configuração representa bem um fenômeno recente no qual agricul-

tores familiares, normalmente organizados em cooperativas, voltam seus 

esforços para o cultivo de produtos da agricultura não familiar, não sendo 

raro que tenham, para isso, acesso ao crédito pelo PRONAF. A esse fenô-

meno tem-se atribuído o nome de  “agronegocinho”.

4.3. fAixAs de finAnciAmento e pArticipAção no totAl do 

montAnte finAnciAdo

No que tange à abrangência do programa em relação a seus grupos 

de renda e o valor dos financiamentos concedidos aos produtores no âm-

bito do PRONAF, há também indícios que nos fazem questionar se ain-

da persistem características do denominado processo de “modernização 

conservadora” (GUANZIROLI, p. 306-7, 2007).

Analisando o valor dos financiamentos segundo a faixa de financia-

mento no gráfico anexo, verifica-se uma enorme desproporção. Em 2004, 

os contratos de 60 mil até 150mil reais, de 150 mil até 300 mil reais e de 

acima de 300 mil reais correspondiam a apenas 3,8% do total de contratos 

naquele ano ao passo que abarcavam 61,1% de todo o valor financiado. 

Essa desproporção pode ser observada nos outros dois anos analisados 

(2006 e 2010). 
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Analisando os contratos de maior valor (acima de 300 mil reais), essa 

desproporção é mais evidente ainda. Em 2004, os contratos com valor 

acima de 300 mil reais correspondiam a 0,5% do total de contratos reali-

zados e recebiam 33,5% do total do valor financiado pelo programa. Em 

2006 ela se mantém e em 2010 aumenta, ano em que os contratos de aci-

ma de 300 mil reais passam a corresponder a 45,8% do valor total finan-

ciado no PRONAF, mas em números absolutos são apenas 1,3% do total de 

contratos realizados nesse ano. No sentido oposto, para exemplificar, em 

2010 os contratos com valor de até 60 mil reais correspondiam a 90,2% 

do número total e abarcavam apenas 23,1% do total do valor financiado.

Os dados relativos à abrangência do PRONAF em relação a seus gru-

pos de renda, como já mostrado anteriormente, também indicam uma 

disparidade nesse mesmo sentido, em que uma parcela pequena de con-

tratos de grupos de renda mais alta correspondem a uma parcela muito 

maior do total do montante financiado.

Como se pode ver, há uma desproporção. No entanto, não cabe, aqui, 

tirar conclusões precipitadas sobre a realidade. Um dos objetivos primor-

diais deste trabalho é, antes de tudo, indicar a importância de se adotar 

essa ótica ao analisar o PRONAF como política pública que, além de sim-

plesmente oferecer crédito facilitado, visa ao fortalecimento da agricultu-

ra familiar como um todo, e não de uma parcela minoritária mais privilegia-

da e integrada ao mercado.

4.4. considerAções finAis

A atual distribuição do PRONAF no Brasil demonstra uma concentra-

ção dos recursos do programa na região Sul do país. Assim, pode-se ques-

tionar se isso teria relação com o aspecto estrutural que foi desenvolvido 

nessa região ao longo da história que a difere das demais.

Um relevante fator que contribuiu para esse cenário atual é a or-

ganização econômica dessa área em cooperativas, verdadeiras interme 

diárias no procedimento de obtenção de ativos. Tal característica explica 

a facilidade que os agricultores familiares vinculados a essas sociedades 

encontram em acessar o crédito pelo PRONAF. Gradualmente, essa con-

figuração colabora para um processo de concentração dos recursos em 

uma região melhor estruturada, fortalecendo aquilo que vem atualmente 

sendo categorizado nos debates como “agronegocinho” e gerando uma 

desigualdade dentro do próprio programa que, por sinal, seria responsável 

por desviá-lo, em alguns aspectos, de suas bases fundamentais.
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Nessa linha, faz-se necessário repensar o formato do PRONAF em si, 

nos termos de suas abrangências sociais e econômicas. Tal processo de 

aprimoramento do programa, para além de evitar a concentração majori-

tária em estruturas econômicas historicamente já fortalecidas, deverá pau-

tar os processos de remodelação social, econômica e jurídica das unidades 

de produção agrícola a partir das transformações já causadas por um mais 

acesso ao crédito diferenciado por agricultores familiares. 
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Anexos

Anexo dA pArte 2.3 – contexto AtuAl

Total (comercialização + custeio + investimento):

Regiões Nº Contratos Valor (R$)

Centro-Oeste   714078 8584922826

Nordeste       9936355 19641465163

Norte          1017616 8526008088

Sudeste        3139831 26737451536

Sul            7609522 65565012313

Total Geral 22417402 1,29055E+11

Anexo 1 - Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2014.
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Regiões Nº Contratos Valor (R$)

Centro-Oeste   714078 8584922826

2000-2001 33086 175253911,5

2001-2002 36838 257159294,3

2002-2003 32776 212396984,4

2003-2004 56303 321563829,6

2004-2005 57381 351895021,4

2005-2006 59364 424016155,2

2006-2007 57472 429033382,6

2007-2008 57009 461567475,2

2008-2009 51198 622712481,1

2009-2010 56157 821751172,1

2010-2011 52205 901520169,7

2011-2012 52842 1006687098

2012-2013 51621 1112001020

2013-2014 59826 1487364830

Nordeste       9936355 19641465163

2000-2001 195323 306707381,3

2001-2002 171091 263437480,4

2002-2003 208371 293300197,8

2003-2004 354732 568077309,2

2004-2005 874414 983945844,6

2005-2006 1605183 1784394210

2006-2007 1323580 1700734227

2007-2008 728410 1300194579

2008-2009 609842 1195679015

2009-2010 647434 1487615307

2010-2011 652771 1580594235

2011-2012 666130 1834556741

2012-2013 1012004 2967356582

2013-2014 887070 3374872054

Norte          1017616 8526008088

2000-2001 29474 78560357,55

2001-2002 21773 81552492,63
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Regiões Nº Contratos Valor (R$)

2002-2003 26765 121063434,4

2003-2004 52733 231119524,5

2004-2005 54221 242534575

2005-2006 62989 351282544,8

2006-2007 105455 551776501,6

2007-2008 107777 525391031,5

2008-2009 76358 480526565,8

2009-2010 112821 925474603,9

2010-2011 91841 877843650,3

2011-2012 85778 1039349999

2012-2013 82703 1192346440

2013-2014 106928 1827186367

Sudeste        3139831 26737451536

2000-2001 103545 369166725,9

2001-2002 105844 408729292,9

2002-2003 101028 395744542,8

2003-2004 155803 693271476,1

2004-2005 214014 862580237

2005-2006 283888 1208667064

2006-2007 285144 1373970730

2007-2008 250135 1600563640

2008-2009 270880 2280664425

2009-2010 276181 2781388199

2010-2011 262468 2939245762

2011-2012 252370 3339059749

2012-2013 284146 3848844017

2013-2014 294385 4635555676

Sul            7609522 65565012313

2000-2001 485974 1234973529

2001-2002 491307 1417372448

2002-2003 444945 1258290006

2003-2004 472278 1637507026

2004-2005 509997 2199220530
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Regiões Nº Contratos Valor (R$)

2005-2006 535093 2612432395

2006-2007 554527 3065945005

2007-2008 570631 4236731273

2008-2009 544566 5778960746

2009-2010 660395 6576686651

2010-2011 539635 7026707584

2011-2012 534071 8047534886

2012-2013 710788 9514148533

2013-2014 555315 10958501701

Total Geral 22417402 1,29055E+11

Anexo 2 - Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2014.

Custeio: 

Regiões Nº Contratos Valor (R$)

Centro-Oeste   438959 3833379980

Nordeste       1923842 4810944347

Norte          380855 2079091697

Sudeste        1924113 13922934227

Sul            6285941 41654470468

Total Geral 10953710 66300820718

Anexo 3 - Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2014.

Regiões Nº Contratos Valor (R$)

Centro-Oeste   438959 3833379980

2000-2001 18400 73695241,8

2001-2002 18030 76035082,5

2002-2003 17930 63040978,2

2003-2004 40255 138313211,7

2004-2005 41576 182563029,4

2005-2006 38686 199704283,7

2006-2007 36768 214958633,1
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Regiões Nº Contratos Valor (R$)

2007-2008 39214 265800303,4

2008-2009 34203 307821829,4

2009-2010 32831 353192590,2

2010-2011 31067 402095207,5

2011-2012 29928 445400382,2

2012-2013 29655 504432344,1

2013-2014 30416 606326862,6

Nordeste       1923842 4810944347

2000-2001 119850 165134047,8

2001-2002 118323 159719262,2

2002-2003 145199 185474908,3

2003-2004 238713 349714085,8

2004-2005 205549 348388925,4

2005-2006 208620 381126885,4

2006-2007 187535 377399083,8

2007-2008 163703 402115922,6

2008-2009 128528 390259769,9

2009-2010 103557 372667931,4

2010-2011 83884 345071901,1

2011-2012 71692 337149399,1

2012-2013 84944 484788912,2

2013-2014 63745 511933312

Norte          380855 2079091697

2000-2001 26939 69253065,49

2001-2002 18673 50255320,77

2002-2003 20782 55484104,44

2003-2004 44115 123775965,5

2004-2005 41419 124958071,6

2005-2006 39111 141850038,5

2006-2007 37774 148681024,2

2007-2008 33971 161624809,3
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Regiões Nº Contratos Valor (R$)

2008-2009 23395 150303239,1

2009-2010 25143 180072631,7

2010-2011 20441 192683141,1

2011-2012 16899 198278865,6

2012-2013 15449 214294685,8

2013-2014 16744 267576734

Sudeste        1924113 13922934227

2000-2001 96673 331352849,4

2001-2002 97376 344336672,3

2002-2003 92835 318636872,4

2003-2004 136242 495160212,1

2004-2005 154084 608551787,4

2005-2006 160898 759893679,5

2006-2007 164620 877194441,5

2007-2008 169876 1076991826

2008-2009 170834 1294217645

2009-2010 161266 1398344197

2010-2011 147176 1422205009

2011-2012 128363 1461618738

2012-2013 126351 1693846620

2013-2014 117519 1840583678

Sul            6285941 41654470468

2000-2001 462586 1036859725

2001-2002 453378 1068254637

2002-2003 405721 896947137,8

2003-2004 426085 1130764085

2004-2005 461368 1679678426

2005-2006 456655 1922377521

2006-2007 467718 2252347190

2007-2008 475629 2953846086

2008-2009 446658 3584142692

2009-2010 526526 4038330570

2010-2011 440432 4422528556
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Regiões Nº Contratos Valor (R$)

2011-2012 424482 5024324472

2012-2013 424033 5308871111

2013-2014 414670 6335198259

Total Geral 10953710 66300820718

Anexo 4 - Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2014.

Investimento:

Regiões Nº Contratos Valor (R$)

Centro-Oeste   275096 4751263286

Nordeste       8012419 14830193690

Norte          636733 6446625044

Sudeste        1215649 12809600753

Sul            1322631 23538639059

Total Geral 11462528 62376321832

Anexo 5 - Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2014.

Regiões Nº Contratos Valor (R$)

Centro-Oeste   275096 4751263286

2000-2001 14685 101553249,7

2001-2002 18807 181118217,9

2002-2003 14844 149330006,3

2003-2004 16047 183243121

2004-2005 15800 169307800

2005-2006 20666 224119414,7

2006-2007 20703 214056749,6

2007-2008 17795 195767171,8

2008-2009 16995 314890651,7

2009-2010 23326 468558581,9

2010-2011 21138 499424962,2

2011-2012 22914 561286716,2

2012-2013 21966 607568675,7

2013-2014 29410 881037967,8
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Regiões Nº Contratos Valor (R$)

Nordeste       8012419 14830193690

2000-2001 75471 141563744,5

2001-2002 52758 103623567,3

2002-2003 63157 107677674,8

2003-2004 116019 218363223,4

2004-2005 668842 635531560,9

2005-2006 1396562 1403266924

2006-2007 1136028 1323320990

2007-2008 564696 898066456,7

2008-2009 481312 805417045,3

2009-2010 543874 1114942876

2010-2011 568881 1235514374

2011-2012 594434 1497398842

2012-2013 927060 2482567670

2013-2014 823325 2862938742

Norte          636733 6446625044

2000-2001 2535 9307292,06

2001-2002 3100 31297171,86

2002-2003 5983 65579329,96

2003-2004 8618 107343559

2004-2005 12802 117576503,4

2005-2006 23878 209432506,3

2006-2007 67681 403095477,4

2007-2008 73778 363474874,8

2008-2009 52963 330223326,7

2009-2010 87678 745401972,2

2010-2011 71400 685160509,2

2011-2012 68879 841071133,9

2012-2013 67254 978051754,2

2013-2014 90184 1559609633

Sudeste        1215649 12809600753

2000-2001 6838 37733199,47

2001-2002 8468 64392620,51
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Regiões Nº Contratos Valor (R$)

2002-2003 8192 77092670,38

2003-2004 19560 198108264

2004-2005 59930 254028449,6

2005-2006 122990 448773384,1

2006-2007 120501 496663588,8

2007-2008 80254 522906813,6

2008-2009 100044 986329359,9

2009-2010 114913 1379196242

2010-2011 115291 1516965754

2011-2012 124007 1877441011

2012-2013 157795 2154997397

2013-2014 176866 2794971998

Sul            1322631 23538639059

2000-2001 23378 197940539,3

2001-2002 37898 348952097,9

2002-2003 39146 360831286

2003-2004 46156 506359369,6

2004-2005 48587 519342583,7

2005-2006 78414 689640595,5

2006-2007 86783 811705318,8

2007-2008 94972 1260278320

2008-2009 97607 2171191987

2009-2010 133700 2439286417

2010-2011 99096 2466099266

2011-2012 109494 2938430414

2012-2013 286755 4205277422

2013-2014 140645 4623303442

Total Geral 11462528 62376321832

Anexo 6 - Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2014.
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Comercialização:

Regiões Nº Contratos Valor (R$)

Centro-Oeste   1 1000

Nordeste       41 46052,37

Sudeste        31 4784280

Sul            362 364354927

Total Geral 435 369186259,4

Anexo 7 - Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2014.

Regiões Nº Contratos Valor (R$)

Centro-Oeste   1 1000

2005-2006 1 1000

Nordeste       41 46052,37

2000-2001 1 89

2006-2007 16 12803,37

2007-2008 11 12200

2009-2010 3 4500

2010-2011 6 7960

2011-2012 4 8500

Sudeste        31 4784280

2006-2007 22 94700

2007-2008 5 665000

2008-2009 1 101820

2009-2010 2 3847760

2010-2011 1 75000

Sul            362 364354927

2004-2005 1 6000

2006-2007 2 1507000

2007-2008 26 22536368,07

2008-2009 23 19490000

2009-2010 108 97955797,13

2010-2011 107 138079761,8
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Regiões Nº Contratos Valor (R$)

2011-2012 95 84780000

Total Geral 435 369186259,4

Anexo 8 - Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2014.

Anexo dA pArte 3.4 – vAlor dos finAnciAmentos 

concedidos A produtores e cooperAtivAs segundo fAixA 

de finAnciAmento

2004

Contratos Valor

Faixa de financia-
mento (em R$)

Nº absoluto % Em R$ (mi-
lhões)

%2

De 0 a 60.000 2.641.994 96,2 15.743 38,9

De 60.001 a 150.000 65.744 2,4 6.326 15,6

De 150.001 a 

300.000

23.557 0,9 4.834 12

Acima de 300.000 14.292 0,5 13.543 33,5

Total 2.745.587 100 40.446 100

Anexo 9 - Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos, 2006.

2006

Contratos Valor

Faixa de financia-
mento

Nº absoluto % Em R$ (milhões) %2

De 0 a 60.000 3.416.039 97 16.780 38,3

De 60.001 a 150.000 72.225 2,1 6.789 15,5

De 150.001 a 

300.000

20.297 0,6 4.305 9,8

Acima de 300.000 13.994 0,4 15.892 36,3

Total 3.522.555 100 43.766 100

Anexo 10 - Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos, 2008.
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2010

Contratos Valor

Faixa de financia-
mento

Nº absoluto % Em R$ (milhões) %2

De 0 a 60.000 2.108.313 90,2 18.999.033 23,1

De 60.001 a 150.000 142.599 6,1 13.825.902 16,8

De 150.001 a 

300.000

55.030 2,4 11.696.667 14,3

Acima de 300.000 30.268 1,3 37.554.961 45,8

Total 2.336.210 100 82.076.562 100

Anexo 11 - Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos, 2010.
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resumo 

Este artigo analisa possíveis mudanças na estrutura de incentivos pre-

videnciários acarretadas pela instituição do Regime de Previdência Com-

plementar (RPC) para servidores públicos da União. Elabora-se um pano-

rama geral sobre o modo como o sistema previdenciário brasileiro está 

organizado e em que setores ele foi alterado. Analisam-se as alterações 

trazidas pela criação da Fundação Nacional dos Servidores Públicos Fede-

rais (Funpresp) e quais são os prováveis novos incentivos para os partici-

pantes dos planos de aposentadoria. Evidenciada a instituição de um novo 

cenário na previdência brasileira, compara-se o regime existente antes da 

alteração com o regime após essas mudanças. Após analisar as diferenças 

entre os dois regimes, demonstra-se, por meio de gráficos, ilustrações e 

exemplos, o que pode mudar, de fato, para os servidores públicos. Por 

fim, afirma-se que o serviço público federal não tornou-se menos atraente 

devido a essas alterações. 
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Palavras-chaves: Previdência no Brasil. Regime de Previdência Com-

plementar (RPC). Fundação Nacional dos Servidores Públicos Federais 

(Funpresp) 

AbstrAct 

This article analyses possible changes in pension incentives structure 

brought by the institution of Supplementary Pension Scheme (RPC) to 

civil servants of the Federal Government. It draws up an overview of how 

the Brazilian social security system is organized and in which sectors it has 

changed. It analyzes the changes brought by the creation of the National 

Foundation of Federal Public Servants (Funpresp) and which are the like-

ly new incentives for participants of retirement plans. After establishing 

a new scenario in the Brazilian pension, it compares the existing regime 

before the related changes with the regime after these changes. Afte-

rwards, it analyses the differences between the two regimes, demonstra-

ting, through charts, illustrations and examples, what may have changed, 

in fact, for civil servants. Finally, it is stated that the federal public service 

has not become less attractive due to these changes. 

Keywords: Brazilian social security. Supplementary Pension Scheme 

(RPC). National Foundation of Federal Public Servants (Funpresp). 

1. introdução 

O presente artigo tem o intuito de analisar possíveis mudanças na 

estrutura de incentivos previdenciários acarretadas pela instituição do 

Regime de Previdência Complementar (RPC) para servidores públicos da 

União1. A possibilidade de instituição desse regime é prevista na Consti-

tuição Federal desde a Emenda Constitucional nº 20 de 1998, a partir da 

qual, a União, por meio da Lei nº 12.618/2012, implementou alteração signi-

ficativa na estrutura de incentivos previdenciários dos servidores públicos 

federais ao criar a Fundação de Previdência Complementar do Servidor 

Público Federal (Funpresp). 

1  Embora nosso enfoque seja sobre a União, alguns estados já apresentam o RPC 
para servidores públicos, como São Paulo (Lei estadual nº. 14.653 de 2011), Rio de 
Janeiro (Lei estadual nº. 6243 de 2012), Espírito Santo (Lei Estadual nº. 71, de 2013) 
e Minas Gerais (Lei Estadual nº. 132 de 2014). 
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A referida mudança ocorreu em função do crescente e desproporcio-

nal déficit gerado pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 23. A 

desproporção era notável: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

tinha cerca de 30 vezes o número de beneficiários do RPPS, embora a 

razão entre os déficits fosse de quase um para um4. Trata-se, portanto, 

de uma decisão de Estado, por meio da qual se buscam reduzir gastos e 

viabilizar o modelo previdenciário público em longo prazo5. 

Apesar de esse novo modelo de regime de previdência social no Bra-

sil impactar diretamente na vida de milhares6 de pessoas, há poucos estu-

dos sobre essa mudança. Aliado a isso, é possível que a maior parte das 

pessoas – inclusive os servidores públicos federais afetados diretamente 

por esse novo modelo – desconheça o teor das alterações trazidas pela 

Lei nº 12.618/2012 e suas prováveis consequências. Nesse sentido, o artigo 

tem como objetivo demonstrar possíveis efeitos das mudanças no regime 

de previdência complementar pública para servidores do âmbito federal. 

Busca-se identificar, do ponto de vista dos participantes, as alterações 

práticas causadas pelo novo regime. 

Pensando nessas alterações, tem-se a seguinte pergunta norteadora 

do trabalho: Quais alterações esse novo regime trouxe para a estrutura 
de incentivos previdenciários dos servidores públicos federais? Para isso, 

desenvolvemos questões de apoio para auxiliar na resposta à questão an-

terior: Há impactos no incentivo à adesão ao serviço público? Há a possi-
bilidade de o setor público se tornar mais ou menos atraente para novos 
entrantes? Sair em determinado momento, após as modificações, pode ser 
mais vantajoso? Há uma diminuição no ônus da saída? Há a possibilidade 

2 O Regime Geral de Previdência Social (RGPS), juntamente ao Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), compõem a Previdência Pública. Ambos os regimes são 
obrigatórios e de responsabilidade do Estado. O RGPS se aplica, basicamente, a tra-
balhadores regidos pela CLT, enquanto o RPPS é destinado aos servidores públicos. 

3 Itens 2, 9 e 10, Exposição de Motivos da Lei – EMI nº 00097/2007/MP/MPS/MF. 

4 Em 2011, esse regime exigia R$ 34,6 bilhões de reais em financiamento pelo 
Estado – com 949 mil beneficiários –, enquanto o RGPS exigia 36,5 bilhões, com, 
aproximadamente, 29 milhões de beneficiários. PINHEIRO, Ricardo P. Funpresp: uma 
perspectiva nova para a previdência complementar. Revista de Previdência, Rio de 
Janeiro, nº 11, p. 313-338, 2012. 

5 PINHEIRO, Ricardo P. Funpresp: uma perspectiva nova para a previdência com-
plementar. Revista de Previdência, Rio de Janeiro, nº 11, p. 313-338, 2012. 

6 Segundo dados do Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais 
do Ministério do Planejamento de julho de 2014, 607.251 era o número de servidores 
civis federais ativos do poder executivo em 2014 (administração direta, autarquias 
e fundações). Em 2012, ano da publicação da lei que criou a Funpresp, esse número 
era de 577.555 servidores. Isso nos dá um total de pelo menos 29.695 afetados em 
somente dois anos. Esse número considera somente os funcionários do poder exe-
cutivo, o que nos indica que a quantia de afetados é muito superior, se adicionarmos 
a quantidade de pessoas que desejam entrar no serviço público federal e os funcio-
nários dos poderes judiciário e legislativo. 
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de os servidores postergarem cada vez mais o momento da sua aposen-
tadoria? Em síntese, essas questões de apoio auxiliam na análise de três 

momentos principais na vida do servidor público federal do ponto de vista 

de incentivos: o momento de entrada no novo modelo, o de permanência 

e o de saída, ou seja, o momento em que o servidor público se aposenta. 

Para responder a essas perguntas, parte-se da seguinte hipótese: as 
alterações promovidas com a fixação de um teto semelhante ao do RGPS 
para o RPPS ocasionarão uma fuga cada vez maior para o setor privado, 
marcada pelo desincentivo à entrada no serviço público. A fim de analisar 

mudanças na estrutura de incentivos previdenciários dos servidores pú-

blicos federais, utilizaram-se fontes bibliográficas – livros de referência na 

área – e fontes documentais, como dados de fundações de previdência. 

Deve-se destacar que, neste artigo, isolaremos os incentivos gerados 

pela previdência, desconsiderando qualquer incentivo externo em relação 

aos momentos estudados. O intuito é entender qual a alteração na estrutu-

ra de incentivos gerada, exclusivamente, pela alteração relatada. 

Desse modo, além da introdução, o presente artigo divide-se em três 

capítulos e uma conclusão. O primeiro capítulo traz conceitos introdutó-

rios sobre o sistema previdenciário no Brasil e sobre seu modo de organi-

zação atual. O segundo capítulo apresenta as principais diferenças entre 

o novo e o antigo regime, bem como suas prováveis mudanças de incen-

tivo no comportamento do servidor público federal. O capítulo três tenta 

ilustrar, por meio de exemplos no plano concreto, as divergências entre o 

antigo e o novo regime de previdência citado. A conclusão, por fim, en-

cerrará a análise, apontando as mudanças institucionais como um todo e a 

forma como recaem sobre o indivíduo. 

2. A previdênciA sociAl no brAsil 

A previdência é abordada na Constituição de 1988, na forma dos arts. 

40, 201 e 202. Dos mencionados artigos, podem-se extrair três principais 

pilares que estruturam o atual sistema de previdência brasileiro, resultado 

de um processo evolutivo de aproximadamente um século. O primeiro pi-

lar subdivide-se em Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS). O segundo pilar representa o Regi-

me Fechado de Previdência Complementar (RFPC). E, por fim, o Regime 

Aberto de Previdência Complementar (RAPC) é o terceiro pilar. Essa divi-

são descrita pode ser melhor sintetizada no quadro a seguir: 
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Figura 1: O sistema previdenciário brasileiro 

Apresentado o quadro com a organização do sistema previdenciário 

brasileiro, trataremos agora de cada pilar em separado, explicitando suas 

principais diferenças. 

2.1. primeiro pilAr 

O primeiro pilar compreende a Previdência Pública, sendo subdividi-

do em RGPS e RPPS, regimes de cunho compulsório e estatutário, cujas 

regras de funcionamento estão previstas em lei. Tais leis definem que a 

gestão desses regimes tem de ser realizada pelo Estado. 

2.1.1. Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

Popularmente chamada de “Previdência Social”, este regime é obri-

gatório a pessoas que exerçam atividade laborativa e que não estejam 

sujeitas ao RPPS7. O RGPS é operacionalizado pelo INSS, uma autarquia 

federal, tratando-se, pois, de uma iniciativa do Estado. O custeio se dá 

através do regime de caixa (repartição simples), por meio do qual as con-

tribuições são aproveitadas de imediato para pagar benefícios a outros 

integrantes do plano. Além das contribuições individuais, ao regime são 

destinados recursos públicos.  

7  O art. 201 da Carta Magna define os casos nos quais há cobertura do RGPS, além 
de enunciar características básicas do regime, como a obrigatoriedade e as regras 
gerais de funcionamento. 
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2.1.2. Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) 

São regimes específicos para servidores públicos civis titulares de 

cargos efetivos. Os RPPS8 variam conforme cada unidade da Federação, 

sendo obrigatórios a partir de sua instituição. Via de regra, a gestão é 

realizada através de autarquias, secretarias ou institutos (REIS, 2014). O 

custeio, tal como o RGPS, se dá por regime de repartição simples, somado 

aos recursos provenientes de impostos (contribuição do ente político ins-

tituidor) – há, ainda, possibilidade de capitalização das reservas. 

2.2. segundo pilAr: regime de previdênciA complementAr 

fecHAdA (rpcf) 

O Regime de Previdência Complementar Fechada (RPCF)9 corres-

ponde ao segundo pilar e possui caráter facultativo. É um regime privado, 

embora apresente fiscalização do Estado. A relação é de cunho contratual 

civil, sendo as regras quanto ao benefício estabelecidas no contrato previ-

denciário — também chamado regulamento do plano (REIS, 2014). Ainda 

assim, há normas gerais sobre o regime presentes na Constituição Federal 

e em legislação complementar. Na Constituição, o art. 202 prevê que os 

regimes complementares são facultativos e custeados por regime de capi-

talização —, no qual as contribuições prestadas são aplicadas no mercado 

financeiro, gerando rendimento – entre outras exigências. 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) operam 

tal regime, que recebe esse nome por ser acessível somente a um grupo 

específico: empregados de determinada empresa ou vinculados à asso-

ciação que estabelece o plano — chamadas de patrocinadora. As EFPC, 

também chamadas de Fundos de Pensão, são as fundações ou sociedades, 

necessariamente sem fins lucrativos, com o objetivo único de operar esses 

planos10. A iniciativa é patronal, isto é, o empregador é quem oferece o 

plano, embora não seja obrigado a fazê-lo. Embora privadas, as EFPC são 

submetidas à tutela jurídica da Superintendência Nacional da Previdên-

cia Social (Previc), do Conselho Nacional de Previdência Complementar 

(CNPC), da Secretaria de Políticas da Previdência Complementar (SPPC) 

8  As principais previsões normativas estão no art. 40 da Constituição Federal, que 
estabelece regras gerais de funcionamento, nas leis e nos decretos de cada unidade 
da Federação. 

9  A Previdência Complementar Fechada é regulamentada pelas leis complemen-
tares 108 e 109, ambas de 2001, que estabelecem as características das EFPC e de 
seus regimes, algumas das quais já foram mencionadas anteriormente. 

10  Art. 31, §1º LC 109. 
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e da Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC) – todos 

relacionados ao Ministério da Previdência Social. 

Nesse contexto, devemos destacar a Previdência Complementar de 

Servidores Públicos11, um RFPC acessível aos servidores públicos do ente 

político que o institui. Tal RFPC cumula os princípios de administração pú-

blica e características gerais do regime complementar, uma vez que tem 

“natureza pública”12. 

O surgimento do regime para servidores públicos foi incentivado pela 

EC nº 41/2003, que permitiu que o teto do RPPS fosse equivalente ao do 

RGPS13. Essa alteração, contudo, conforme estipulado no § 14 do art. 40 da 

nossa Carta Magna, só é possível com uma condição14: que seja criado um 

regime de previdência complementar para os servidores públicos do ente 

federado, o que é facultativo. Consequentemente, o servidor que adere a 

esse novo regime de previdência, além de ser regido por um regime obri-

gatório, o RPPS15, passa a ter a possibilidade de contribuir para um RFPC16, 

caso este tenha sido instituído. Vale dizer que as decorrências dessa mu-

dança legislativa só se aplicam em dois casos: àqueles ingressantes no 

serviço público federal e àquele servidor antigo que, por ato de vontade, 

opte por aderir ao novo regime17. 

11 As previsões legais para este instituto estão no art. 40, §§ 14, 15 e 16 da Consti-
tuição Federal e nas leis complementares 108 e 109/2001, que regulam especifica-
mente a matéria. 

12 Art. 40, §15 cf. A abrangência da expressão “natureza pública” ainda é discutida 
na doutrina, como será explicado posteriormente. 

13 Essa modificação iniciou-se com a EC 20/1998, que alterou o sistema de pre-
vidência social e estabeleceu normas de transição, entre elas a do § 14 do art. 40 
da CF. A EC 41/03 encerrou essa etapa de reforma da previdência dos servidores 
públicos. Alterou certos dispositivos, a exemplo do § 15 do mencionado artigo, mas 
manteve o § 14. 

14 No âmbito da União, essa condição foi atendida com a criação da Funpresp, por 
meio da Lei 12.618 de 2012. 

15 Conforme o art. 4º, inciso II, da Lei 10.887/04, os servidores públicos federais 
somente devem contribuir para o RPPS caso seus salários sejam inferiores ao valor 
máximo do RGPS, com 11% da sua totalidade e com 11% do teto do RGPS caso ga-
nhem uma quantia superior. No modelo anterior da previdência, todos os servidores 
deveriam pagar 11% da totalidade dos seus salários. 

16 Todos os servidores que desejam se aposentar recebendo mais do que o limite 
do RPPS devem contribuir com o RPC dos servidores públicos, assim como, qual-
quer trabalhador da iniciativa privada deve fazer com os seus respectivos regimes 
de previdência complementar. 

17 Caso optem pela não adesão, os servidores que ingressaram no serviço público 
antes da reforma do regime de previdência se mantêm regidos pela antiga legis 
lação. 
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2.3. terceiro pilAr: regime de previdênciA complementAr 

AbertA (rpcA) 

Neste regime18, os planos de benefícios são operados por Entidades 

Abertas de Previdência Complementar (EAPC), isto é, sociedades anô-

nimas – com intuito de lucro – cujos planos ofertados são acessíveis a 

qualquer indivíduo, não requerendo vínculo específico. A iniciativa de con-

tratação é do próprio trabalhador e não há limite de prestações. A fiscali-

zação, enfim, é feita pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 

que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Dessa forma, a fim de facilitar a compreensão, tem-se o seguinte qua-

dro comparativo dos três pilares: 

1º Pilar 2º Pilar 3º Pilar 

Regime Geral 

de Previdência 

Social 

Regimes 

Próprios de 

Previdência 

dos Servidores 

Públicos 

Regime Fecha-

do de Previ-

dência Comple-

mentar 

Regime Aberto 

de Previdência 

Complementar 

Obrigatório Facultativo Facultativo 

Ver art. 10 da 

Lei nº 8213/91 

Servidor  

público 

Funcionários 

(públicos ou 

privados) da 

Patrocinadora 

do Plano 

Qualquer indi-

víduo 

Pode receber recursos públicos, 

além da contribuição dos partici-

pantes 

Geralmente  

recebe  

contribuição da 

patrocinadora, 

além da con-

tribuição dos 

participantes 

Geralmente  

recebe apenas 

as contribui-

ções dos parti-

cipantes 

 Tabela 1 - Comparação entre os três pilares. 

18  As principais disposições normativas encontram-se na LC 109/2001, destacan-
do-se o art. 36, que define as características mencionadas acima. 
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Apresentadas as características, cabe destacar uma diferença no grau 

de interferência do Estado nos mencionados regimes. O primeiro pilar 

constitui uma base, garantindo um benefício mínimo ao indivíduo. Assim, 

o Estado se responsabiliza em relação à gestão e riscos – conforme será 

explicado na seção seguinte. Já nos segundo e terceiro pilares, por tratar-

-se de um valor complementar a ser acrescido ao benefício dos regimes 

obrigatórios, há menor interferência do Estado, que estabelece regras bá-

sicas de funcionamento e fiscaliza, não incorrendo nos riscos, uma vez que 

são regimes privados. 

2.3.1. modAlidAdes de benefícios 

Além dessa divisão em regime obrigatório e complementar, os planos 

de benefícios previdenciários podem ser divididos em três modalidades: 

os planos de Benefício Definido (BD), os planos de Contribuição Definida 
(CD) e os planos de Contribuição Variável (CV). 

Em um plano BD, o valor a ser recebido pelo participante é determi-

nado de antemão, de modo que suas contribuições são frequentemente 

recalculadas para que se atinja tal valor de benefício. Os planos CD, por 

sua vez, apresentam o valor da contribuição já definido, enquanto o valor 

do benefício é calculado no momento da aposentadoria, de acordo com 

o tempo de contribuição e os resultados da capitalização, entre outros fa-

tores (RODRIGUES, 2014). Os planos CV, enfim, conjugam características 

dos BD e CD. Nesses planos, o valor a ser recebido ao fim da contribuição 

não é definido, porém, no momento em que o participante se aposenta, o 

valor de sua aposentadoria passa a ser fixo. 

Observa-se que os planos BD apresentam menor risco ao participan-

te, uma vez que o montante já está definido. Esses planos estão presen-

tes nos regimes do primeiro pilar, onde o Estado assume a maior parte 

dos riscos, com o intuito de dar uma garantia mínima ao indivíduo. Já nos 

planos CD, presentes nos regimes complementares, o risco é transferido 

ao participante, que, embora contribua, não sabe quanto receberá, já que 

diversas variáveis incidem sobre o valor do futuro benefício. 

3. AlterAções nA estruturA de incentivos 

A introdução do novo regime de previdência dos servidores públicos, 

conforme explicitado, gerou uma série de alterações em relação ao antigo 

regime. Cada mudança cria incentivos diferenciados para as pessoas que, 
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como agentes maximizadores do seu bem-estar, optam pelo caminho que 

mais lhes favoreça, ou seja, o que lhes traga os mais expressivos benefí-

cios19. 

O regime de previdência é responsável por reger, em alguma me-

dida, a vida dos trabalhadores, sendo de fulcral importância. Por conse-

guinte, torna-se um elemento a ser analisado e computado no momento 

em que os indivíduos refletem sobre as vantagens e as desvantagens de 

se decidir por determinado trabalho. Qual seria o melhor emprego a ser 

escolhido? Um que permitisse maior renda líquida enquanto ativo em de-

trimento do benefício recebido após a aposentadoria ou outro que balan-

ceasse o montante recebido nos momentos atual e futuro? Um exemplo de  

preocupação que assola o imaginário das pessoas é um possível aumento 

dos custos após a aposentadoria, refletido nas despesas médico-hospita-

lares20. Dessa forma, uma aposentadoria que mantivesse aproximadamen-

te o mesmo patamar de renda do servidor enquanto ativo poderia gerar 

mais incentivos à sua adesão. Tal escolha, no final das contas, depende das 

preferências individuais. 

A importância do assunto move a necessidade de se produzir uma 

análise acerca dos impactos gerados pela mudança no regime previden-

ciário federal. Tal apoio passa por analisar possíveis consequências origi-

nadas na estrutura de incentivos dos comportamentos dos agentes rela-

cionados. 

Por força da necessidade de simplificação da análise, assim como, por 

opção metodológica, os efeitos serão enumerados e estudados em razão 

de três momentos distintos. 

Vale lembrar que nosso objeto de pesquisa se limita aos servidores 

públicos federais existentes e em situação de potencial ingresso a essa es-

fera. Desse modo, nós nos pautaremos nos efeitos em três momentos dis-

tintos: i) o momento que antecede a entrada do indivíduo em um emprego 

público federal; ii) o momento em que o sujeito poderá escolher por per-

manecer ou não neste setor e iii) o momento de aposentadoria do agente. 

Em que medida e em que momento é mais vantajoso ao servidor o 

atual serviço público federal? Não seria mais vantajoso um concurso pú-

19  Nesse sentido, ver Gregory N. Mankiw: “Uma pessoa racional faz o melhor para 
alcançar seus objetivos, sistemática e objetivamente, conforme as oportunidades 
disponíveis”. (2012, p. 6) 

20  COELHO, A. N. N.; CAMARGOS, M. A. de. Investimentos em previdência pri-
vada fechada: uma análise comparativa com outras opções de aplicações finan-
ceiras no Brasil. Revista Contemporânea de Economia e Gestão, Ceará, vol. 10, n. 
2, jul./dez. de 2012. Disponível em: <https://attachment.fbsbx.com/file_download.
php?id=707770232645306&eid=AStM1TTeo3gcsVooX3JRgPQ8 NFnb5Drv8UE6a-
pbBtLdvXYGxAKWz6bdy4S_TDtiTdJI&inline=1&ext=1410473573&hash=ASu9xlI-
faUgMA Wgw>. Acesso em: 12 set. 2014. 

https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=707770232645306&eid=astm1tteo3gcsvoox3jrgpq8nfnb5drv8ue6apbbtldvxygxakwz6bdy4s_tdtitdji&inline=1&ext=1410473573&hash=asu9xlifaugmawgw
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=707770232645306&eid=astm1tteo3gcsvoox3jrgpq8nfnb5drv8ue6apbbtldvxygxakwz6bdy4s_tdtitdji&inline=1&ext=1410473573&hash=asu9xlifaugmawgw
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=707770232645306&eid=astm1tteo3gcsvoox3jrgpq8nfnb5drv8ue6apbbtldvxygxakwz6bdy4s_tdtitdji&inline=1&ext=1410473573&hash=asu9xlifaugmawgw
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=707770232645306&eid=astm1tteo3gcsvoox3jrgpq8nfnb5drv8ue6apbbtldvxygxakwz6bdy4s_tdtitdji&inline=1&ext=1410473573&hash=asu9xlifaugmawgw
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=707770232645306&eid=astm1tteo3gcsvoox3jrgpq8nfnb5drv8ue6apbbtldvxygxakwz6bdy4s_tdtitdji&inline=1&ext=1410473573&hash=asu9xlifaugmawgw
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=707770232645306&eid=astm1tteo3gcsvoox3jrgpq8nfnb5drv8ue6apbbtldvxygxakwz6bdy4s_tdtitdji&inline=1&ext=1410473573&hash=asu9xlifaugmawgw
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=707770232645306&eid=astm1tteo3gcsvoox3jrgpq8nfnb5drv8ue6apbbtldvxygxakwz6bdy4s_tdtitdji&inline=1&ext=1410473573&hash=asu9xlifaugmawgw
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blico para um ente político que ainda não adotou o novo regime, a exem-

plo do município do Rio de Janeiro? De modo a responder aos presentes 

questionamentos, serão utilizados como base elementos como as diferen-

ças tributárias e, também, os diferentes riscos de cada regime. 

3.1. sobre A diferençA dAs AlíquotAs de contribuição 

Entende-se por remuneração enquanto ativo o montante que o parti-

cipante ganha de fato enquanto trabalhador ativo, ou seja, o valor de seu 

salário reduzido das quantias destinadas aos planos de previdência de sua 

escolha. Podemos considerar esse fator como relevante dentro da estrutu-

ra de incentivos dos atuais ou futuros funcionários públicos porque ele nos 

mostra o quanto o participante terá de desembolsar mensalmente para o 

plano de previdência. Desse modo, é possível que tal fator influencie o par-

ticipante porque no primeiro momento, de adesão ao plano, ele tenderá a 

preferir um plano que exija uma menor quantia de contribuição. Influencia, 

também, no segundo momento, uma vez que a quantia continuará a ser 

paga pelo participante enquanto este for um trabalhador ativo. Devido às 

alíquotas diversas de contribuição, o RPPS e o atual serviço público fede-

ral apresentam diferentes valores de remuneração enquanto o trabalhador 

estiver ativo. 

Nos entes federativos que seguem o regime do RPPS, a contribui-

ção dos servidores públicos ativos de qualquer um dos poderes é de 11%, 

incidentes sobre a base de contribuição. Tal valor e sua incidência estão 

dispostos no art. 4º da Lei 10.887/2004. No antigo serviço público federal, 

essa alíquota era aplicada a todo o salário. No entanto, com a reforma da 

previdência, limita-se ao teto do RGPS21. Assim, os 11% somente incidirão 

sobre todo o salário dos funcionários públicos que recebem menos do que 

esse limite. Aos demais, limita-se a 11% desse teto, que para o ano de 2014 

corresponde a R$ 4.390,24. O montante que ultrapassar essa limitação só 

será usado como base para o RPC. 

Esse valor, de 11%, é superior à alíquota da contribuição do partici-

pante do atual serviço público federal (Funpresp). Neste, o valor de con-

tribuição não pode exceder o percentual de 8,5%, conforme consta no §3º 

do art. 16 da Lei nº 12.618/2012. Na Funpresp-Exe há somente três faixas 

21  Conforme já mencionado, após a reforma da previdência e a criação dos RPCs 
dos servidores públicos, o teto do RPPS passou a ser o mesmo do RGPS. 
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de contribuição22 que podem ser escolhidas pelos participantes: 7,5%, 8% 

ou 8,5%23,24,25. 

Desse modo, podemos afirmar que a diferença da remuneração en-

quanto o servidor está ativo é significativa. O percentual inferior do RPC é 

um incentivo para que uma pessoa opte por esse regime em vez de entrar 

para RPPS — e de permanecer nele –—, pois o RPPS requer que o partici-

pante destine um valor maior de contribuição para o plano de previdência. 

3.2. sobre As diferençAs dos regimes de tributAção 

Antes de iniciarmos a análise, faz-se necessário distinguir o regime de tri-

butação do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) após o início do 

recebimento do benefício no RPPS e no RPC dos servidores públicos26. 

No primeiro, o regime adotado é o progressivo, no qual o percentual 

das alíquotas é diretamente proporcional ao valor do benefício recebido. 

Ou seja, quanto maior o benefício, maiores serão as alíquotas, que variam 

22  No RPC, o percentual de contribuição não é descontado sobre o seu salário 
real, mas sobre o chamado salário de participação, que é igual ao salário real sub-
traído do teto do RPPS. 

23  Disponível em <http://www.funpresp.com.br/portal/?p=312>. Acesso em 3 set. 
2014.

24  É possível que se contribua com mais do que 8,5%, mas o montante que ultra-
passar esse limite não contará com a contribuição do patrocinador.

25  Já na Funpresp-Jud, do poder judiciário, é permitido ao participante a escolha 
de um percentual dentro de um rol de opções que vai de 6,5% a 8,5%, observando-se 
um intervalo de 0,5% entre elas. Vide art. 15, I, do Regulamento da Funpresp-Jud. 
Disponível em: <http://www.funprespjud.com.br/arquivos/RegulamentoDoPlano-
DeBeneficiosAprovado.pdf>. Acesso em: 3 set. 2014.

26  Outro ponto importante a se frisar são as diferenças entre o RPPS e o RPC dos 
servidores públicos quanto ao sistema de dedução do IRPF. No RPPS, o participante 
pode deduzir integralmente o percentual contribuído. Assim, no modelo antigo, o 
servidor pode deduzir do IRPF os 11% do seu salário gastos com o regime de previ-
dência. No novo modelo, contudo, os servidores devem contribuir com 11% do teto 
do RGPS, caso seus salários sejam maiores que o teto. Do inverso, sendo o salário 
menor que o teto, a contribuição será de 11% da totalidade da renda que recebem. 
Uma vez que a dedução acompanha o montante gasto com a previdência, esta será 
maior ou menor em razão do salário em comparação ao teto do RGPS. Já no RPC 
dos servidores públicos, a dedução depende do montante contribuído com regimes 
abertos de previdência complementar (terceiro pilar) e fica limitada a 12% do total 
dos rendimentos. De acordo com as alíquotas disponíveis no Funpresp, o participan-
te somente conta com a participação do patrocinador até 8,5%. Assim, a dedução só 
chegará ao limite de 12% nos casos em que o servidor opte por contribuir acima do 
limite ou participar de um RAPC – e nesse caso, mesmo que o valor contribuído para 
ambos os RPC, somados, ultrapasse os 12%, esse limite de dedução prevalece. Vide 
art. 74 do Regulamento do Imposto de Renda. Disponível em: <http://www.receita.
fazenda.gov.br/Legislacao/rir/Livro1.htm>. Acesso em: 3 set. 2014. 

http://www.funpresp.com.br/portal/?p=312
http://www.funprespjud.com.br/arquivos/RegulamentoDoPlanoDeBeneficiosAprovado.pdf
http://www.funprespjud.com.br/arquivos/RegulamentoDoPlanoDeBeneficiosAprovado.pdf
http://www.funprespjud.com.br/arquivos/RegulamentoDoPlanoDeBeneficiosAprovado.pdf
http://www.funprespjud.com.br/arquivos/RegulamentoDoPlanoDeBeneficiosAprovado.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/rir/livro1.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/rir/livro1.htm
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de zero a 27,5%27. Já no segundo, o servidor tem a liberdade de escolher, 

no momento da inscrição no plano, se adotará um regime progressivo ou 

um regressivo, no qual as alíquotas são inversamente proporcionais ao 

tempo de contribuição e podem variar de 35% — para prazos de contribui-

ção de até dois anos — a 10% — para períodos que ultrapassam dez anos28. 

Atualmente, os participantes podem, entre várias opções, escolher 

um serviço público em um ente federado com o novo regime ou até mes-

mo em um outro que não tenha adotado o RPC dos servidores públicos. 

Para averiguar os impactos da alteração do regime de previdência no ser-

viço público federal, analisaremos comparativamente, em cada um dos 

momentos, as mencionadas possibilidades, buscando aquela cujo sistema 

de tributação gere mais incentivos a uma eventual adesão. 

Iniciaremos o estudo pelo serviço público que ainda adota o antigo 

regime de previdência. Assim como era comum a todas as formas de ser-

viço público antes da reforma, a única opção era o regime progressivo de 

tributação do IRPF, que onera os participantes com direito a receber os 

maiores benefícios. O sistema de tributação mais benéfico depende de fa-

tores como a estimativa de tempo de contribuição29 e o benefício ganho30, 

mas, para todos aqueles servidores com salários mais elevados e dez anos 

de contribuição, a tributação regressiva gera menores descontos31. Dessa 

forma, o novo regime de previdência surge como forma de beneficiar a 

essa parcela, mas sem prejudicar as demais. 

27  A alíquota alcança a faixa de 27,5% para benefícios acima de R$ 4.271,59  
reais. Disponível em: <http://www.funpresp.com.br/portal/?p=980>. Acesso em: 3 
set. 2014.  

28  Para mais informações, ver <http://www.funpresp.com.br/portal/?p=980>; e a 
Cartilha de Previdência Complementar da Funpresp-Jud, páginas 9 e 10. Disponível 
em <http://www.tjdft.jus.br/acessohttp://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/concur-
sos/analista-e-tecnico-judiciario/CartilhaFunprespJud.pdfrapido/concursos/analis-
ta-e-tecnico-judiciario/CartilhaFunprespJud.pdf>. Acesso em 3 set. 2014. 

29  Na tributação regressiva, as alíquotas dependem desse período de contribui-
ção. Assim, por exemplo, para todos que contribuírem por dez anos ou mais, a alí-
quota aplicada é de somente 10%, enquanto aqueles que contribuem por até dois 
anos, devem se sujeitar a uma alíquota de 35%. 

30  Para o regime de tributação regressivo, o valor do benefício não importa, 
contando somente o tempo de contribuição. No entanto, no regime progressivo 
é o oposto que acontece. As alíquotas são distribuídas crescentemente em fai-
xas de renda. Por exemplo, até R$ 1.710,78 há uma isenção do IRPF, mas acima de  
R$ 4.271,59 todas as alíquotas, inclusive a maior, são aplicáveis. 

31  Para um servidor que ganha R$ 4.500,00 e tenha contribuído por mais de dez 
anos, tendo o direito à alíquota mínima do regime regressivo, o regime regressivo é 
o mais benéfico. Pois para os valores acima do teto do RPPS será aplicada somente 
a alíquota de 10%, enquanto se fosse escolhido o regime progressivo, a alíquota seria 
maior que 22,5%.  

http://www.funpresp.com.br/portal/?p=980
http://www.funpresp.com.br/portal/?p=980
http://www.funpresp.com.br/portal/?p=980
http://www.funpresp.com.br/portal/?p=980
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No RPC dos servidores públicos, os funcionários podem optar pelo 

regime progressivo ou pelo regressivo no momento de entrada. Por con-

seguinte, aqueles com maiores salários32 tenderão a escolher a tributação 

regressiva, enquanto os demais tenderão a escolher a progressiva. Então, 

tratando-se do momento da entrada, as pessoas, geralmente, têm mais in-

centivos a aderir ao atual serviço público federal do que antes da reforma. 

A mesma tendência se repete nos momentos da escolha pela perma-

nência e da aposentadoria se considerarmos somente o fator tributação. 

Para as pessoas que se beneficiam com o regime regressivo, seria inimagi-

nável trocar seu emprego por outro que permite somente o progressivo. 

E, para as demais, tal mudança seria indiferente, o que coloca o atual servi-

dor público federal em vantagem em relação ao servidor do antigo regime. 

Do mesmo modo, caso tenha sido feita a escolha correta no momento de 

entrada, aqueles sujeitos à tributação regressiva sobre o seu benefício e 

por ela beneficiados terão menos incentivos para postergar sua aposenta-

doria do que se estivessem submetidos ao progressivo. 

Na teoria, é possível perceber que o RPC dos servidores públicos au-

mentou os incentivos à adesão ao serviço público. No entanto, traz, no 

plano concreto da realidade, mais benefícios ou mostra-se insignifican-

te? Existe, de fato, um considerável grupo que se beneficiaria mais com o 

atual regime do serviço público federal no que tange à tributação do seu 

benefício? 

De acordo com dados do ENAP, 49,5% dos servidores públicos fede-

rais aposentados pelo poder executivo no antigo regime de previdência 

recebiam mais de R$ 4.500,00 no mês de março de 2013. Esse valor foi 

escolhido por ser próximo, mas ao mesmo tempo superior ao teto do re-

formado RPPS. O ENAP também fornece a idade média de aposentadoria 

desses servidores, considerada 61 anos para os homens e 58 para as mu-

lheres no mesmo mês de março33. Somado a esse fato, segundo dados do 

Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais número 219, 

a idade média de entrada no serviço público federal foi de aproximada-

mente 32 anos no período de 2005 a junho de 201434. Consequentemente, 

o período médio de contribuição era superior a 25 anos. Para a maior parte 

32  Quanto maior o salário ganho enquanto trabalhador ativo, maior será a ten-
dência a receber um maior benefício no momento da aposentadoria. Isso ocorre 
pois os funcionários com maiores salários possuem maior capacidade contributiva 
e tenderão a querer manter o padrão de vida que possuem, contribuindo mais para 
seu regime de previdência. 

33  Disponível em: <http://www.enap.gov.br/images//140306_folder_aposenta-
dorias_pensoes_versao3.pdf>, páginas 14 e 15. Acesso em: 19 set. 2014. 

34  Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arqui-
vos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pess oal/2014/Bol219_BEP_e_IG_
Jul2014_posicao_Jun2014.pdf>, página 161. Acesso em: 11 set. 2014. 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pessoal/2014/Bol219_BEP_e_IG_Jul2014_posicao_Jun2014.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pessoal/2014/Bol219_BEP_e_IG_Jul2014_posicao_Jun2014.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pessoal/2014/Bol219_BEP_e_IG_Jul2014_posicao_Jun2014.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pessoal/2014/Bol219_BEP_e_IG_Jul2014_posicao_Jun2014.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/servidor/publicacoes/boletim_estatistico_pessoal/2014/Bol219_BEP_e_IG_Jul2014_posicao_Jun2014.pdf
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da mencionada parcela de 49,5%, considerando a idade média de contri-

buição, o regime regressivo de tributação — que imporia uma alíquota de 

10% – seria mais vantajoso do que o progressivo —, que alcançaria a faixa 

de 27,50% de alíquota, dando concretude à análise feita.  

3.3. sobre os riscos sociAis 

A análise seguinte tomará como base os riscos sociais que envolvem 

a previdência. Esses riscos, quando materializados, são os responsáveis 

pela perda da capacidade de trabalho do empregado, que passa a ter di-

reito a determinados benefícios da previdência social. Entre os riscos so-

ciais, encontram-se os riscos de doenças, invalidez, idade avançada, de 

morte e de desemprego involuntário35. 

Para melhor comparar as opções que os atuais trabalhadores dis-

põem, pautaremos por alguns dos benefícios previstos no art. 20 do re-

gulamento do Funpresp36: i) Aposentadoria normal; ii) Aposentadoria por 

invalidez; e iii) Pensão por morte do participante. 

3.3.1. Aposentadoria normal 

O envelhecimento gera naturalmente o direito ao recebimento do be-

nefício da aposentadoria. Esse benefício varia de acordo com o regime de 

previdência, que disponibiliza diferentes fórmulas para o seu cálculo. Em 

relação ao antigo serviço público federal, o participante tem o direito a um 

montante relativo à média aritmética das maiores remunerações, usadas 

como base para a contribuição, correspondentes a 80% do período con-

tributivo37. Dessa forma, o benefício ao qual faz jus será maior ou igual à 

média de todos os seus salários enquanto ativo, o que lhe permite a manu-

tenção de seu antigo padrão de vida mesmo após a aposentadoria. 

No entanto, no serviço público federal após a reforma da previdência, 

o benefício funciona de maneira bastante diferente. Além do montante 

relativo ao RPPS, que inova apenas quanto à limitação do teto do RGPS, 

o participante tem direito a certa quantia da Funpresp. Esse benefício é 

35 Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/ouvidoria-geral-da-previden-
cia-social/perguntasfrequentes/regime-geral-rgps/>. Acesso em: 2 de out. 2014.

36 Disponível em: <http://www.funpresp.com.br/portal/wp-content/themes/
funpresp/downloads/regulamentoExecutivo.pdf>. Acesso em: 2 out. 2014.

37 Vide art. 61 da Orientação Normativa nº 2, de 31 de março de 2009 (consolida-
ção da legislação do RPPS). 
Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/legislao-de-rpps/>. Acesso em:  
3 out. 2014. 

http://www.previdencia.gov.br/ouvidoria-geral-da-previdencia-social/perguntas-frequentes/regime-geral-rgps/
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calculado a partir de uma fórmula que conjuga elementos como a reser-

va acumulada38 – composta pela soma das contribuições acumuladas dos 

participantes com as contribuições do patrocinador39 –, o número de anos 

de contribuição definidos para a concessão da aposentadoria voluntária, a 

taxa de juros atuarial anual adotada para o plano40, e a expectativa de so-

brevida do participante, obtida a partir de uma tábua geracional de mor-

talidade. 

Conforme é característico dos planos CD, na Funpresp-Exe, para o 

cálculo do benefício, em um primeiro momento averigua-se a quantia acu-

mulada pelo participante no período de contribuição. Então, sabendo-se 

da sua expectativa de sobrevida, o montante acumulado, acrescido de 

taxas, de outros fatores financeiros e da quantia devida pelo patrocinador, 

é dividido pelos meses que estão correspondidos entre o momento da 

aposentadoria e a mencionada expectativa de sobrevida.  

Além disso, diferentemente do que ocorre no RGPS, no RPC dos 

servidores públicos o benefício é concedido somente durante o período 

correspondente à expectativa de sobrevida do participante na data de 

concessão do benefício. 

Após o período de sobrevida, o participante ainda recebe certa quan-

tia da Funpresp-Exe. O benefício que passa a ser concedido, contudo, 

corresponde somente a 80% do último benefício recebido pelo assistido 

antes de se alcançar a expectativa de sobrevida41. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o serviço público não refor-

mado possui uma vantagem no que tange ao benefício frente ao atual 

serviço público federal. Por um lado, naquele, o benefício se estende até 

o momento da morte, e o montante recebido garante a manutenção do 

padrão de vida que os trabalhadores tinham enquanto ativos, o que pro-

porciona uma maior estabilidade pós-aposentadoria. Por outro, este, em 

diversas ocasiões, não assegura a concessão de um valor capaz de manter 

os padrões de vida dos participantes. O benefício, por depender do valor 

acumulado, nem sempre alcança um montante semelhante ao antigo salá-

rio dos funcionários. Também, por se pautar na expectativa de vida, even-

tualmente pode vir a desamparar os participantes, visto que estes deixam 

de receber 20% do que antes lhes era devido. 

38 Elemento fundamental, uma vez que se trata de um plano CD. 

39 Vide art. 18 do Regulamento da Funpresp-Exe. Disponível em: <http://www.
funpresp.com.br/portal/wp-content/themes/funpresp/downloads/regulamentoe-
xecutivo.pdf>. Acesso em: 3 out. 2014. 

40 Para mais informações sobre a fórmula utilizada, ver art. 21 do Regulamento da 
Funpresp-Exe. 

41 Para mais informações sobre a fórmula utilizada, ver art. 25 do Regulamento da 
Funpresp-Exe. 

http://www.funpresp.com.br/portal/wp-content/themes/funpresp/downloads/regulamentoexecutivo.pdf
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Dessa forma, o novo regime de previdência dos servidores públicos 

gerou certo desincentivo à adesão ao serviço público federal. As pessoas 

avessas ao risco possuem muito mais incentivos a escolher um concurso 

público de outro ente federado que ainda não adotou o RPC dos servido-

res públicos.  

A desvantagem do serviço público federal se mantém nos outros dois 

momentos. Um funcionário que possui direito a uma aposentadoria qua-

se integral não aceitaria trocar essa garantia por um benefício de valor 

incerto, ou seja, um benefício que, dependendo do tempo e do valor de 

contribuição, entre outras variáveis, pode vir a ser de valor inferior aos sa-

lários do participante enquanto ativo. O oposto, contudo, não é verdade. A 

reforma da previdência reduziu os custos de abandonar o serviço público 

federal. 

Enquanto no modelo antigo os servidores não precisavam se preocu-

par, visto que recebiam benefício semelhante aos seus salários, no atual é 

cada vez mais presente a ideia de retardar o “abandono” do trabalho ativo. 

Os funcionários que não souberam gerir as suas contribuições ou prefe-

riram contribuir menos para receber mais enquanto trabalhavam, a partir 

do instante em que começarem a se preocupar com a aposentadoria, per-

cebendo que o benefício ao qual fazem jus não suprirá suas condições de 

vida, tenderão a se manter desempenhando suas atividades profissionais. 

Assim, retardariam a aposentadoria até acumularem o suficiente para re-

ceberem o benefício que julgarem adequado. 

3.3.2. Aposentadoria por invalidez 

A invalidez consiste na incapacidade física ou mental que impeça 

o exercício de atividade laborativa de um indivíduo, de forma integral42, 

permanente e multiprofissional. Essa situação permite ao participante, na 

grande maioria dos planos previdenciários, aposentar-se mais cedo. Por 

isso, devem-se analisar as características desse tipo de aposentadoria no 

regime do RPPS e no regime da Funprep-Exe, a fim de encontrar as situa-

ções mais vantajosas. 

No RPPS, a aposentadoria por invalidez está prevista no art. 40, §1º, I, 

CRFB. Esta é vitalícia e se divide em dois subtipos. No primeiro, a invalidez 

decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável. Nesse subtipo, o benefício corresponde ao valor 

integral da última remuneração do segurado43. 

42  O pagamento do benefício por invalidez cessará caso o aposentado volte a 
exercer atividade laborativa, inclusive em caso de cargo eletivo, conforme o art. 56 
da Orientação Normativa SPS/MPS nº 02. 

43  Conforme art. 2º, I, da Orientação Normativa MPS/SPS Nº 01, de 30 de maio 
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No segundo, por sua vez, o benefício é diretamente proporcional ao 

tempo de contribuição. Nesse caso, deve-se multiplicar a última remunera-

ção enquanto ativo (RA) pela divisão entre o tempo de contribuição (Tc) e 

o tempo total de contribuição necessário para a obtenção da aposentado-

ria voluntária44 (TTA), conforme podemos observar na seguinte equação: 

. 

Esse valor, no entanto, nunca pode ser inferior ao salário mínimo45. No 

regime complementar da Funpresp-Exe, a aposentadoria por invalidez é 

permitida tanto ao participante ativo quanto ao autopatrocinado46. Como 

requisito, é necessário que o indivíduo esteja há mais de doze meses no 

plano47 e que cumpra as mesmas condições de aposentadoria pelo RPPS. 

Esse benefício é concedido temporariamente, por um prazo correspon-

dente à expectativa de sobrevida do participante, de acordo com cálculos 

atuariais. 

O cálculo utilizado para determinar o valor do benefício é a multipli-

cação entre a diferença da média aritmética simples das maiores remune-

rações correspondentes a 80% do período contributivo (MAC
80%

) com o 

teto do RPPS (T
RPPS

) e a divisão entre a média aritmética dos percentuais 

de contribuição, limitada a 8,5%, (MAP%) e 8,5%. Podendo ser representa-

do pela equação:  48. 

Assim, após comparar a aposentadoria por invalidez, torna-se neces-

sário analisar sua influência na atuação dos indivíduos. Caso a invalidez 

seja decorrente de um acidente de trabalho, não há um regime predomi-

nantemente mais benéfico: enquanto no RPPS o participante se aposenta 

com a integralidade do seu último salário49, no RPC dos servidores públi-

cos, contanto que contribua com a alíquota de 8,5%, o trabalhador recebe 

valor maior ou igual à média aritmética de todos os seus salários usados 

como base de contribuição. É possível que o valor do último salário seja 

superior à média devida na Funpresp-Exe, mas nesta a alíquota máxima de 

contribuição é de somente 8,5%, bastante inferior aos 11% do RPPS.  

de 2012. 

44  Previsto no art. 40 §1º, III, da Constituição Federal. 

45  Conforme o art. 61 §5º, I, da Orientação Normativa SPS/MPS nº 02. 

46  É necessário que esse segurado tenha feito a opção por tal instituto enquanto 
era participante ativo.

47  Esse requisito não é necessário para a invalidez ocasionada por acidente em 
serviço. 

48  Conforme art. 21 do Regulamento do Plano de Benefícios dos Servidores  
Públicos Federais do Poder Executivo, o mencionado valor, no entanto, não pode ser 
inferior a 2 URPs (Unidade de Referência do Plano). 

49  Essa situação só não ocorreria caso o salário do indivíduo na época do acidente 
fosse menor do que o da maior parte da sua carreira. 
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A situação muda caso o acidente não ocorra em decorrência da ativi-

dade laboral. Considerando uma remuneração constante e uma contribui-

ção do participante de 8,5%, o RPC apresenta um benefício melhor, uma 

vez que corresponde aproximadamente à média dos salários do partici-

pante enquanto ativo, ao passo que no RPPS considera-se no cálculo o 

tempo que falta para o indivíduo se aposentar. Essa situação de vantagem 

no RPC se mantém até a idade de expectativa de sobrevida do participan-

te, quando o benefício é reduzido drasticamente, passando a compensar 

menos que o RPPS. 

3.3.3. Pensão por morte do participante 

No que tange à pensão por morte, faz-se necessário separar os par-

ticipantes ativos normais e os autopatrocinados dos participantes assis-
tidos – ou seja, aqueles já aposentados. Isso se deve ao fato de que a 

Funpresp-Exe usa fórmulas diferentes para o cálculo do benefício de cada 

um desses grupos. 

No RPPS, único regime de previdência disponível aos serviços públi-

cos não reformados, contudo, todos os participantes recebem aproxima-

damente o mesmo tratamento50. Os dependentes dos segurados recebem, 

caso o falecido já estivesse aposentado, a totalidade de seus proventos, 

ou seja, do benefício ao qual faziam direito, até o limite do RGPS, acrescida 

de 70% da parcela excedente a esse limite. Caso a morte tenha ocorrido 

enquanto ainda estava ativo, seus dependentes têm direito à totalidade 

da sua remuneração, ou seja, do seu salário enquanto ativo, até o teto do 

RGPS, mais 70% da parcela excedente51. Do exposto, é possível constatar 

que os dependentes receberão mais de 70% do montante que o falecido 

recebia. 

Na Funpresp-Exe, a equação para o cálculo do montante devido ao 

dependente de um participante que ainda era ativo se assemelha à do an-

tigo regime público federal. É devida à integralidade da média aritmética 

simples das maiores remunerações do falecido correspondentes a 80% do 

período contributivo até o teto do reformado RPPS, e do valor exceden-

te recebe-se 70% vezes a média dos percentuais de contribuição básica 

dividido por 8,5%. O mencionado pode ser exemplificado pela equação 

seguinte52: [Média (BC
80%

) – RPPS] x  x 70%. O montante proveniente 

50  No RPPS não há a necessidade de classificar os participantes em ativos nor-
mais, ativos alternativos, autopatrocinados ou vinculados. 

51  Vide art. 66 da Orientação Normativa nº 02, de 31 de março de 2009 (consoli-
dação da legislação do RPPS). 

52  Para mais informações sobre a fórmula utilizada, ver art. 23 do Regulamento 
da Funpresp-Exe. 
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dessa equação é devido somente até a expectativa de sobrevida do par-

ticipante na data de concessão do benefício. Após esse limite temporal, o 

benefício recebido é reduzido53. 

A partir da fórmula exposta, é possível constatar uma vantagem do 

atual serviço público federal nos momentos estudados no que tange aos 

participantes ativos, considerando que a expectativa de sobrevida não 

será alcançada. No antigo serviço público federal, os contribuintes eram 

obrigados a contribuir com 11% dos seus salários para o RPPS, e a pensão 

por morte para o valor que excedesse o teto do RGPS era de somente 

70%. No entanto, na Funpresp-Exe, com uma contribuição mensal de so-

mente 8,5%, a pensão por morte já adquire o mesmo valor. Assim, contri-

buindo menos, tem-se direito a um valor semelhante54. 

A mencionada vantagem pode parecer contestável quando levamos 

em conta o fato de que a Funpresp-Exe é um plano de contribuição defi-
nida. Por possuir essa característica, os benefícios dependem do montan-

te acumulado, composto pela quantia contribuída mais a aportada pelo 

patrocinador. No caso de pensão não é diferente, de modo que o valor 

recebido cessa após o esgotamento dos recursos acumulados. No entan-

to, o dependente somente deixa de receber de fato após a extrapolação 

da sobrevida. Se o montante acumulado acabar antes desse prazo, passa 

a receber do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE), 

que serve para a cobertura dos benefícios não programados e dos aportes 

extraordinários55. 

Já no caso da pensão pela morte de um participante já aposentado, a 

reforma previdenciária, em certas situações, acaba desincentivando a ade-

são ao serviço público federal. Isso se deve ao fato de o montante relativo a 

essa pensão corresponder à quantia do RPPS mais 70% da renda mensal que 

o falecido recebia56, calculada pelas fórmulas apresentadas nas seções 3.3.1 

ou 3.3.2. Como apresentado na primeira das referidas seções, de um lado, 

o benefício pela aposentadoria normal pode ser menor na Funpresp-Exe 

se comparado com o do RPPS anterior à reforma da previdência. Além dis-

so, o RPC dos servidores públicos possui limites, a exemplo da expectativa 

de sobrevida do contribuinte e da reserva acumulada57. Do outro, o RPPS é 

53  Vide art. 25 do Regulamento da Funpresp-Exe.

54  É importante lembrar que o contribuinte pode se submeter a uma alíquota 
superior a 8,5%, mas não terá a contribuição do patrocinador. 

55  Vide art. 2º, XVI do regulamento da Funpresp-Exe. 

56  Para mais informações sobre a fórmula utilizada, vide art. 24 do Regulamento 
da Funpresp-Exe. 

57  A pensão por morte de participante assistido recebe o mesmo tratamento da 
por morte de participante ativo normal ou autopatrocinado no que tange ao fim 
da reserva acumulada antes de alcançado o prazo de sobrevida: o FCBE assume o 
pagamento do benefício até o mencionado limite temporal. 
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um plano de benefício definido, não se sujeitando ao montante acumulado 

pelas contribuições ou à expectativa de sobrevida.  

3.4. sobre A contribuição dos inAtivos no rpps e no 

rpc 

Dependendo do regime escolhido, os trabalhadores inativos (aposen-

tados) devem continuar a contribuir para o plano de previdência. Isso, cla-

ramente, pode influenciar na sua escolha por um ou por outro plano, pois 

implica em maiores custos financeiros e econômicos. 

No RPPS, o servidor público federal continua contribuindo com o pla-

no mesmo após iniciar o recebimento de seu benefício58,59. Já no RPC, o 

participante aposentado arca somente com os custos administrativos do 

plano. A contribuição fica somente a cargo dos participantes ativos. 

Dessa maneira, ao analisar os valores de contribuições exigidas pe-

los dois regimes após a aposentadoria do funcionário público, é possível 

notar que há mais incentivos para que ele adira ao regime do RPC, e não 

ao RPPS. Isso ocorre porque no RPC, como visto, os custos financeiros e 

econômicos após a aposentadoria são menores. Assim, antes de entrar 

para o funcionalismo público, é possível que uma pessoa prefira o RPC, 

pois no momento final, o da aposentadoria, a contribuição no RPC será 

menor que no RPPS. 

3.5. sobre os institutos dA lc 109/01 e A funpresp-exe 

A diferença entre o antigo e novo regime trazida pela Lei Comple-

mentar 109/01 são os institutos que garantem mais alternativas aos parti-

cipantes dos planos de benefícios que venham a se desligar do patrocina-

dor e dos seus planos. Nesse sentido, por meio do art. 14 da referida lei, o 

Regime de Previdência Complementar deve disponibilizar quatro institu-

tos, quais sejam60: (i) benefício proporcional diferido; (ii) portabilidade; (iii) 

resgate e (iv) autopatrocínio. 

58  Vide arts. 5º e 6º da Lei nº 10.887/2004. 

59  Uma vez que o participante continua a contribuir, mantém-se inalterado o seu 
direito de dedução do IRPF. Vide nota de rodapé número 18. 

60  Disponível em: <https://www.prevdata.org.br/publicacoes/legislacao-e-regu-
lamentacao>. 

https://www.prevdata.org.br/publicacoes/legislacao-e-regulamentacao
https://www.prevdata.org.br/publicacoes/legislacao-e-regulamentacao
https://www.prevdata.org.br/publicacoes/legislacao-e-regulamentacao
https://www.prevdata.org.br/publicacoes/legislacao-e-regulamentacao
https://www.prevdata.org.br/publicacoes/legislacao-e-regulamentacao
https://www.prevdata.org.br/publicacoes/legislacao-e-regulamentacao
https://www.prevdata.org.br/publicacoes/legislacao-e-regulamentacao
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(i) O benefício proporcional diferido garante ao participan-

te benefício previdenciário proporcional quando cessado o 

vínculo empregatício com o patrocinador antes da aquisição 

do direito ao benefício pleno. Ou seja, caso o participante 

decida se aposentar antes do momento em que faria jus ao 

benefício pleno, em vez de não receber benefício algum, é 

feito um cálculo proporcional da quantia por ele auferida até 

a data da cessação do vínculo empregatício de maneira a 

determinar o novo valor do benefício. 

(ii) A portabilidade garante, ao participante que romper o 

vínculo empregatício, a possibilidade de migrar a reserva 

que tenha constituído por meio de suas contribuições para 

outro plano de previdência, tanto fechado quanto aberto. 

(iii) O resgate garante que os participantes poderão resga-

tar a totalidade das contribuições vertidas por eles ao plano 

e uma porcentagem de 0 a 70% das contribuições vertidas 

pelo patrocinador, graduadas a depender do tempo de ser-

viço no patrocinador, descontadas as parcelas do custeio 

administrativo, na forma regulamentada. Em outras palavras, 

os participantes poderão sacar as contribuições por eles ver-

tidas ao plano e uma parcela das contribuições vertidas pelo 

patrocinador, subtraídos os devidos valores do custo admi-

nistrativo. 

(iv)  Por fim, o autopatrocínio garante que os participantes 

poderão manter o valor de sua contribuição e a do patro-

cinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração 

recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos ní-

veis correspondentes àquela remuneração esperada. Sendo, 

entendendo-se perda total da remuneração como a cessa-

ção do vínculo funcional com o patrocinador e perda parcial 

da remuneração como qualquer motivo que leve as contri-

buições a serem menores do que eram anteriormente. Ou 

seja, caso o patrocinador pare de verter sua parcela de con-

tribuição ou verta uma parcela menor, o participante pode 

se responsabilizar pelo aporte, passando a contribuir com a 

quantia que era de responsabilidade do patrocinador. 

A Funpresp-Exe, entidade fechada de previdência complementar, 

regida pela Lei nº 12.618/2012, e pelo Decreto n° 7.808/2012, tem como 

participantes os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo que 

facultaram por aderir ao plano, portanto, a eles se destinam os institutos 

presentes no art. 14 da LC 109/01.  
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Na medida em que se criam essas novas alternativas disponíveis aos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, novos incentivos 

são gerados. Em um primeiro momento, há um maior incentivo para a 

entrada, tendo em vista que caso o ingressante opte pela Funpresp-Exe, 

poderá gozar de “novos” direitos. Esses direitos são decorrentes da dis-

posição de diversos institutos que garantem a continuidade do montante 

acumulado pelo participante, mesmo nos casos em que este deixe o servi-

ço público federal para exercer outra atividade. 

 No entanto, em um segundo momento, após a criação do RPC, redu-

ziu-se o custo de abandono do serviço público federal. Com a Funpresp-

-Exe, em casos de cessação do vínculo empregatício, o participante ainda 

tem suas contribuições, que já foram auferidas ao plano, asseguradas de 

alguma forma pelos institutos. Assim, tornou-se menor o incentivo para a 

permanência do funcionário público. 

3.6. sobre os riscos dA AdministrAção 

A Constituição determina que os regimes previdenciários devem ob-

servar critérios de equilíbrio financeiro e atuarial61. A manutenção destes, 

assim, será realizada de modo a intentar obter equilíbrio de contas a curto 

e longo prazos, o que está diretamente relacionado à necessidade de sol-

vabilidade do sistema e à segurança do futuro beneficiado, fator intrínseco 

ao próprio conceito de “previdência”. Apesar de ambos os sistemas bus-

carem o referido equilíbrio, os institutos daqueles sugerem uma diferença 

nos riscos de insolvência ou rendimento abaixo do esperado, que atingem 

o indivíduo de formas diversas. 

O RPPS62, como já destacado, é público e apresenta benefício defini-

do. Não há, para o servidor público, preocupação com a possibilidade de 

rendimento inferior ao esperado, uma vez que o benefício é preestabeleci-

do e o financiamento é por regime de caixa — o que evita riscos inerentes 

à capitalização, que serão expostos a seguir. Ademais, a possibilidade de 

insolvência por parte do Estado é baixa, de modo que, caso os recursos do 

regime sejam insuficientes, o valor será pago pela Fazenda Pública. 

O RPC63, no entanto, tem natureza jurídica ainda em discussão na 

doutrina, além de apresentar regime financeiro por capitalização e con-

61  Art. 40 da Constituição Federal. 

62  O RPPS, nos termos da Lei 9.717/98, é administrado por unidade gestora única, 
vinculada à Administração Pública de cada ente federado, ou seja, a gestão é feita 
por uma instituição ligada ao poder executivo de cada ente da federação. 

63  No RPC, o poder de cada ente federativo possui a prerrogativa de instituir, 
embasado em lei, a sua instituição gestora. Portanto, o Judiciário, o Legislativo e o 
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tribuição definida — características que fazem com que fatores que, no 

RPPS, não afetavam diretamente o servidor público ganhem relevância. 

Os riscos dizem respeito, principalmente, ao investimento e à má gestão. 

O valor com que o servidor público contribui é investido, tendo rendimen-

to dependente do mercado — que passa frequentemente por crises, além 

de lidar com variações da inflação. Nesse contexto, erros cometidos pelo 

gestor, que determina tais aplicações, assumem maior gravidade. O risco 

de o regime financeiro não ser eficaz, assim, é real, o que é confirmado 

pela ausência de benefício definido. Quanto à possibilidade de insolvên-

cia, deve-se observar que a entidade responsável pelos planos será uma 

fundação de direito privado, mas terá natureza pública64. Surge, assim, dis-

cussão quanto à natureza das entidades responsáveis pelo RPC: em caso 

de natureza de direito público, não poderá haver insolvência; entretanto, 

se for de direito privado, a insolvência é possível (IBRAHIM, 2011). 

Observa-se, pelo exposto, que o risco do novo regime geralmente é su-

perior ao risco apresentado pelo regime anterior. Nesse sentido, é provável 

que não haverá incentivo à entrada de novos servidores públicos federais. 

Quanto à saída do setor público federal e à postergação da aposentadoria, 

contudo, acreditamos que o risco da administração seja insuficiente para uma 

análise real, uma vez que o sistema atual cumula RPPS e RPC. 

4. Análise concretA 

Após analisar as diferenças entre os dois regimes, comparando os 

incentivos do ponto de vista do participante, faz-se necessário demonstrá-

-las no plano concreto. A abordagem por meio de gráficos, de exemplos 

Executivo, no âmbito de cada ente federativo, podem criar uma instituição própria 
para gerir a previdência de seus servidores. No âmbito federal, nossa esfera de estu-
do, apesar de estar estipulada no art. 4º da Lei 12.618, uma fundação de previdência 
complementar distinta para cada um dos três poderes políticos, somente duas foram 
criadas: A Funpresp-Exe, para os servidores do poder pxecutivo, e a Funpresp-Jud, 
para os do poder judiciário. Sem fundação de previdência complementar própria, os 
servidores públicos federais do poder legislativo têm sua previdência administrada 
pela Funpresp-Exe. 

64  Art. 40: § 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será 
instituído por lei de iniciativa do respectivo poder executivo, observado o disposto 
no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas 
de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos 
participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. 
(CF). No mesmo sentido: Decreto 7808 - art. 1º. 
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e de tabelas, ao ilustrar as divergências entre o RPC e o RPPS, permite 

ao leitor melhor compreensão do que foi exposto de forma teórica nos 

capítulos anteriores. Dessa forma, este capítulo tem a intenção de servir 

de ilustração ao resto do artigo, facilitando a análise das vantagens e das 

desvantagens em cada situação. 

Considerando que seria impossível tratar de todas as possibilidades 

do mundo real, escolheu-se abordar algumas variáveis específicas, que 

foram selecionadas por abranger grande parte dos servidores públicos. 

Essas variáveis compõem os tópicos que serão concretamente analisados, 

quais sejam: a idade de aposentadoria, a remuneração, a alíquota de con-

tribuição escolhida na Funpresp-EXE o rendimento do plano e o regime de 

tributação escolhido. 

Antes de adentrar nos tópicos em si, são necessárias três ressalvas: 

i) em cada uma das variáveis, a partir de critérios que serão explicados 

no momento oportuno, foram escolhidas situações específicas, tendo em 

vista sua grande relevância nas comparações desejadas; ii) apesar de ten-

tar utilizar ao máximo as fórmulas e os dados oficiais fornecidos, algu-

mas premissas, que serão explicitadas, tiveram que ser adotadas a fim de  

preencher lacunas existentes; iii) os tópicos específicos apresentados te-

rão apenas um dado variável, deixando os demais constantes, com o ob-

jetivo de analisá-lo isoladamente; iv) salvo quando há previsão em sentido 

contrário, as tabelas abaixo dos gráficos representam os valores dos be-

nefícios finais de acordo com a variável do tópico. 

4.1. idAde de AposentAdoriA 

A análise sobre os impactos de certas variáveis sobre o benefício re-

cebido pelo contribuinte será iniciada pela idade de aposentadoria. No 

novo regime de previdência dos servidores públicos, com a criação de um 

RPC próprio para esses funcionários, o tempo de contribuição tornou-se 

fator fulcral para o cálculo do benefício, visto que se trata de um plano CD. 

Nesse contexto, a idade de aposentadoria é fundamental para se averiguar 

o montante acumulado e calcular a quantia devida após a aposentadoria.  

Para que o mencionado fator possa ser devidamente estudado, algu-

mas outras variáveis devem ser fixadas, tendo em vista a impossibilidade 

de abordar todas as suas variações. Por conseguinte, 32 anos – por ser a 

média nacional65 – será a idade de entrada utilizada. Além disso, usaremos 

um rendimento de 4,5% a.a., já que é um percentual conservador. 

65 In: BRASIL. Ministério do Planejamento. Secretaria de Gestão Pública. Boletim 
Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais. Brasília, 2014. Tabela 4. 
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Os gráficos 4.1, 4.2 e 4.3 nos mostram os efeitos da idade de apo-

sentadoria para um servidor do sexo masculino cuja média dos salários 

de contribuição era de R$ 10 mil66. Desconsiderando-se a tributação, o 

funcionário público ganharia mais no novo serviço público federal, para 

qualquer alíquota de contribuição escolhida, caso se aposentasse com 68 

anos ou mais. Com 66 ou menos, o antigo regime de previdência seria mais 

vantajoso. 

Adicionando-se o elemento tributação67, reduz-se a idade de aposen-

tadoria na qual o benefício recebido no sistema do novo serviço público 

federal é superior ao do antigo. Por exemplo, se a alíquota de contribuição 

eleita for a maior – 8,5% –, antes dos 66 anos já compensaria mais o RPC. 

É importante frisar que a expectativa de sobrevida utilizada para o cálculo 

dos benefícios, para um indivíduo do sexo masculino, é de 26,2 anos quan-

do a idade é 60 anos, passando pelos vinte anos quando a aposentadoria 

ocorre aos 67, até chegar aos 17,6 anos com a aposentadoria aos 70 anos68. 

  
Gráfico 4.1: Comparação do benefício no novo serviço público federal (alíquota de 

8,5%) com o antigo RPPS por idade de aposentadoria e sem a tributação. 

66 Para o cálculo das aposentadorias anteriores aos 67 anos de idade – mínimo 
necessário para se aposentar caso o participante ingressasse nos quadros do Exe-
cutivo Federal sem experiência anterior de trabalho –, consideramos que este traba-
lhou antes contribuindo para o RGPS pelo tempo mínimo necessário. Tal premissa 
não impacta nos cálculos, mas deve existir para permitir que alguém que entrou no 
serviço público federal aos 32 anos aposente-se antes dos 67. 

67 Considera-se que o contribuinte optou pelo regime de tributação mais benéfico 
no RPC. No caso, o regime regressivo. 

68 Dados retirados da Tábua Autuarial Geracional de Sobrevida fornecida pela 
Funpresp-Exe a mesma utilizada nos cálculos oficiais. 
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Gráfico 4.2: Comparação do benefício no novo serviço público federal (alíquota de 

8,5%) com o antigo RPPS por idade de aposentadoria e com a tributação. 

 
Gráfico 4.3: Comparação do benefício por alíquota no novo serviço público federal 

com o antigo RPPS por idade de aposentadoria e com a tributação. 

 4.2. AlíquotA de contribuição 

Além da idade de aposentadoria, a alíquota escolhida pelo participante 

que ingressa no Funpresp-Exe é outra variável a ser abordada. Nesse tó-

pico, a comparação principal ocorre dentro dos planos do regime com-

plementar, uma vez que no RPPS é obrigatória a contribuição de 11% da 

remuneração. 
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O participante pode escolher entre três alíquotas69 – 7,5%, 8% e 8,5% 

–, que serão acompanhadas pelo patrocinador. Como se pode constatar 

a seguir 70, (gráficos 4.4 e 4.5), a diferença nos benefícios é comparativa-

mente pequena71. Dessa forma, não há uma vantagem absoluta de uma 

alíquota sobre as demais, dependendo, portanto, do caso concreto. 

 

 
Gráfico 4.4: Comparação da parte do benefício do RPC antes da tributação de 

acordo com a remuneração e com a alíquota escolhida. 

69  Refere-se apenas aos casos em que o patrocinador também contribuirá. Além 
desses, o participante pode contribuir por sua conta para seu fundo pessoal, tendo 
direito aos mesmos benefícios tributários até o limite de 12% da sua remuneração. 

70  Nos gráficos, adotou-se como perfil do participante a idade de 32 anos, o sexo 
masculino e a idade de aposentadoria de 67 anos. No entanto, tais escolhas não 
alteram o resultado encontrado, uma vez que a variação proporcional da alíquota — 
ou seja, a proporção entre o valor contribuído e o recebido — não depende desses 
fatores. 

71  Tendo em vista a precisão dos cálculos, a contribuição de 7,5% da remuneração 
representa 11,66% do valor do benefício do RPC sem a tributação enquanto na alí-
quota de 8,0%, representa 11,40% e na de 8,5%, 11,19%. 



Análise econômicA do novo regime de previdênciA complementAr pArA servidores públicos federAis 
sob A perspectivA do pArticipAnte 

315

 
Gráfico 4.5: Comparação do benefício total (incluindo-se tanto o RPPS quanto o RPC) 

antes da tributação de acordo com a remuneração e com a alíquota escolhida. 

4.3. remunerAção 

A próxima variável que será analisada é a remuneração dos servi-

dores públicos, que afeta diretamente o benefício recebido no momento 

da aposentadoria. Os gráficos 4.6 e 4.7 mostram quais são os reflexos da 

variação na remuneração de um funcionário que se aposentou com 67 

anos72. 

O primeiro gráfico demonstra que, caso não seja considerada a tri-

butação, o benefício recebido sempre será maior no novo serviço público 

federal se a alíquota de 8,5% for escolhida. No entanto, se o contribuinte 

optar pela alíquota de 7,5%, o antigo RPPS seria mais vantajoso. Já o se-

gundo, ao adicionar o elemento “tributação”, mostra uma maior distância 

entre o antigo e o novo regime de previdência dos servidores públicos. 

Mesmo a opção pela menor alíquota de contribuição enseja benefício su-

perior do que o de direito no antigo serviço público. Por exemplo, uma 

pessoa que ganha R$ 12 mil terá direito a menos que R$ 8.900,00 no anti-

go RPPS, em relação a que recebe mais que R$ 9.300,00 no RPC, mesmo 

com a menor alíquota. 

72  A escolha dessa idade é devido ao fato de ser o resultado da soma da idade 
média nacional de entrada, 32 anos, com os 35 anos de tempo mínimo de contribui-
ção para um homem. 
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Gráfico 4.6: Comparação do benefício por alíquota no novo serviço público federal 

com o antigo RPPS de acordo com diferentes remunerações e sem a tributação. 

 
Gráfico 4.7: Comparação do benefício por alíquota no novo serviço público federal 
com o antigo RPPS de acordo com diferentes remunerações e com a tributação. 

4.4. rendimento do plAno 

O rendimento do plano é outra variável que precisa ser analisada. Di-

ferentemente dos demais, este tópico não depende de uma escolha ou de 

uma condição do participante. O percentual de rendimento é uma variável 

exógena ao indivíduo, dependendo de diversos outros fatores, como o 

funcionamento da economia e a qualidade das escolhas de investimento 

dos administradores do plano. 
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Apesar de ser externo ao participante, o percentual de rendimento 

do plano altera consideravelmente o valor do benefício no RPC dos servi-

dores públicos. Essa diferença acontece porque o rendimento é um ganho 

real – ou seja, além da inflação – sobre o montante acumulado. O valor do 

montante é essencial nos planos da Funpresp-Exe, uma vez que se trata 

de planos CD. O gráfico 4.8 mostra como varia o benefício final de acordo 

com o rendimento73: 

 
Gráfico 4.8: Variação do valor do benefício  

final de acordo com o rendimento anual do plano. 

Para efeitos de comparação, no ano de 2013, o rendimento da 

Funpresp-Exe foi de 6,92% a.a.74. Também, é importante ressaltar que o 

rendimento não afeta o benefício no RPPS. Isso se deve ao fato de que o 

seu plano de benefício é um plano BD, independente, por conseguinte, do 

montante acumulado. 

4.5. regime de tributAção 

A última variável a ser analisada é o regime de tributação de renda 

escolhido pelo participante. Como já foi explicado anteriormente, no RPPS 

não há liberdade na escolha da forma de tributação desejada, sendo o 

regime progressivo a única opção. Enquanto isso, no RPC, ao entrar no 

73  Nesse gráfico, adotou-se a remuneração de R$ 10.000,00, 32 anos como idade 
de entrada de 32 e 67 anos como de aposentadoria. 

74  FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FE-
DERAL DO PODER EXECUTIVO. Relatório Anual da Funpresp – Exe 2013. Brasília, 
abril de 2014, p. 65. 
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plano, pode-se escolher entre a tributação progressiva ou regressiva da 

renda. 

Como mostrou o gráfico 4.8, a escolha do regime a ser utilizado de-

pende diretamente do tempo de contribuição do participante. Até quatro 

anos de contribuição, o regime progressivo se apresenta como uma alter-

nativa melhor. A partir desse marco, o regime regressivo passa a ser cada 

vez mais vantajoso até chegar aos dez anos de contribuição, tempo em 

que o participante tem direito à alíquota mínima de tributação da renda. 

Dessa forma, tem-se que o regime regressivo tende a ser melhor na gran-

de maioria dos casos. 

Faz-se necessário ressaltar que a escolha do regime mais vantajoso 

independe do benefício bruto e, consequentemente, da remuneração do 

servidor. O gráfico 4.9 demonstra bem essa situação, uma vez que o re-

gime mais vantajoso não varia com os diferentes valores dos benefícios 

brutos. 

 
Gráfico 4.9: Comparação entre os regimes progressivo e regressivo de tributação 
de acordo com o tempo de contribuição e o valor do benefício líquido para um 

benefício bruto de R$ 6.000,00. 
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Gráfico 4.10: Comparação entre os regimes progressivo e regressivo  

de tributação de acordo com o valor do benefício bruto para um período  
de contribuição de um ano. 

5. conclusão 

Os dados levantados nos deixam com uma certeza. O novo regime de 

previdência dos servidores públicos de fato trouxe profundas alterações 

ao sistema previdenciário e à estrutura de incentivo comportamental dos 

funcionários públicos. 

Há claramente uma individualização do risco75. No antigo regime vi-

gente no RPPS, grande parte das variáveis supramencionadas não impor-

tava – ou importava menos –, uma vez que o benefício não estava condi-

cionado a elas. Dessa forma, a coletividade suportava os riscos, de modo 

a minimizar a relevância da contribuição de um indivíduo, gerando incen-

tivos para que ele contribuísse menos. 

No novo regime introduzido pelo RPC, há claramente uma mudança 

nessa questão. As escolhas dos indivíduos – e, consequentemente, o quan-

to contribuem – influem diretamente no benefício que lhe será concedido 

posteriormente. Assim, há um deslocamento do risco, que agora passa 

a ser suportado em um grau maior para cada indivíduo, recompensando 

aqueles que contribuem mais. 

75  Ao contrário da acepção comum da palavra – que carrega um sentido pejorati-
vo –, aqui é utilizado o termo econômico, ou seja, o grau de incerteza de um evento 
acontecer, seja este bom ou ruim. 
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No entanto, ainda é possível questionar se essas mudanças foram po-

sitivas ou não do ponto de vista dos indivíduos. Há mais incentivos, agora, 

à adesão ao serviço público federal, ou é mais provável uma redução do 

número de candidatos aos seus concursos públicos? 

Uma resposta a essa questão deve ser pautada em toda a análise já 

realizada. Conforme exposto, o antigo regime dispunha de certas caracte-

rísticas estranhas ao novo RPC. Um exemplo é o recebimento, até a morte, 

de um benefício definido em montante semelhante aos salários percebi-

dos enquanto ativo, ao passo que no RPC o benefício depende da quantia 

acumulada durante o período de contribuição. No entanto, o RPC também 

inovou em certos aspectos, apresentando vantagens a determinadas clas-

ses de trabalhadores. Como exemplo, podemos mencionar o regime de 

tributação regressivo do benefício. 

As variações apresentadas neste último capítulo corroboram que, na 

verdade, não existe um sistema mais vantajoso. Os incentivos dependem 

da situação em que se encontra o funcionário: da sua remuneração, da ida-

de de contribuição, da sua idade de aposentadoria, entre outros fatores. 

Por conseguinte, pode-se afirmar que, ao mesmo tempo em que gerou 

certo desincentivo, o novo regime também aumentou os incentivos à ade-

são ao serviço público federal. As alterações surgem como uma forma de 

cortar os gastos do poder público com a previdência, mas sem alterar o 

equilíbrio da estrutura de incentivos dos funcionários públicos. 

A entrada no serviço público federal permanece revestida de uma 

série de benefícios que compensariam a adesão. Uma vez nos quadros 

públicos, considerando-se a aposentadoria, não seria muito mais vantajosa 

a migração a outras áreas, tendo em vista que, com exceção do servi-

ço público em alguns entes federativos, os demais setores, a exemplo do 

privado, adotam modelo semelhante – contando com um regime geral e 

outro complementar de previdência. Apesar do descrédito conferido por 

algumas pessoas à reforma da previdência dos servidores públicos, pode-

-se afirmar que o serviço público federal não se tornou menos atraente. 
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1. ApresentAção dA problemáticA

O mundo adquire formas, isso é sabido. Faces e contornos, de acor-

do com as mais diversas variáveis, são adquiridos e moldados inúmeras 

vezes. Os fatores são infinitos: a história, o clima, o espaço... A certeza re-

pousa no fato de que nada possui apenas uma forma. É possível observar 

as incontáveis mudanças, paralelas ou não, ocorridas ao longo do século, 

como na moda, na linguagem e na música. 

As festas seguem esse movimento, apresentando várias formas de 

ser. As inúmeras facetas assumidas por esse modelo de comemoração ao 

longo da história demonstram que elas “podem relacionar-se ao lazer, às 

manifestações da cultura, aos momentos de socialização, às contribuições 

financeiras para quem as realiza, ao sentimento de pertencimento ao lugar 

e também como atrativo turístico” (OLIVEIRA & CALVENTE, 2012). Ou 

seja, a inúmeros fatores.

A escolha deste objeto de estudo ocorreu pelo fato de ser possível, 

nesses eventos, observar com mais clareza as distintas identidades exis-
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tentes, o que não é tão simples de discernir ao contemplar a sociedade 

como um todo. O entendimento de identidade está diretamente ligado 

à ideia de unidade, como exposto por Guarinello (2001, p. 972): “A festa 

(...), cujo produto principal é a simbolização da unidade dos participantes 

na esfera de uma determinada identidade”. Essa unidade pode emergir de 

compatibilidades físicas, socioespaciais, culturais e ainda diversas outras 

possibilidades. No entanto, pode-se resumir ao sentimento de pertenci-

mento, de paridade sentido pelos frequentadores das festas. É a identida-

de que confere às festas o seu caráter mutável.

A ideia de identidade está muito relacionada com o conceito de cena. 

Apesar de controverso no mundo acadêmico, optamos por adotar a con-

cepção de Straw (1991): “geographically specific spaces for the articula-

tion of multiple musical practices”1. 

Nessa linha, optamos por analisar a cena alternativa de casas notur-

nas do Rio de Janeiro. Por meio de um mapeamento preliminar dessa cena, 

foram escolhidas para análise algumas casas noturnas do município do Rio 

de Janeiro, em que é possível observar algumas características comuns. 

Tais boates são: Fosfobox, Casa da Matriz e Espaço Acústica.

O gênero musical reproduzido nessas festas pelos DJs é elemento 

comum determinante na seleção das casas noturnas. Esse gênero é, ge-

ralmente, caracterizado como indie rock (representado por bandas como 

Arctic Monkeys, The Strokes, Franz Ferdinand e The Killers). A segunda 

semelhança é abrigarem festas e eventos específicos com certa fidelidade. 

Isto é, quando uma determinada festa será produzida, o local de realização 

é, costumeiramente, uma dessas casas noturnas mapeadas. 

As festas em si são um fator comum muito forte. Abrigam um público 

parecido, em sua maioria na mesma faixa etária e com os mesmos gostos 

musicais e de moda, que buscam um estilo de festa específico, além de 

tocarem primordialmente o mesmo tipo de música. Como constatado a 

partir da netnografia preliminar, essas festas costumam ter uma dinâmica 

de produção parecida, a começar pelos próprios produtores, que são, na 

maioria das vezes, os DJs. Além disso, a faixa de preço para ingresso na 

festa (sem consumação) é muito parecida, com promoções para aniversa-

riantes, uso de listas e ocasionais brindes, por exemplo.

A localização é outro fator em comum. As casas estão situadas na 

região central e na zona Sul do Rio de Janeiro. Não identificamos esse tipo 

de festa na zona Norte ou na zona Oeste.

1 “Espaços geograficamente específicos destinados à articulação de múltiplas prá-
ticas musicais.”. Tradução livre dos autores.
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A forma de divulgação das festas é mais uma característica afim, sen-

do a internet o principal meio. Dois sites são primordiais: o Facebook2 e a 

Lista Amiga3, em que páginas para os eventos das festas são criadas e o 

público pode confirmar presença para ganhar descontos, brindes e rega-

lias diversas. Algumas festas utilizam pôsteres e banners para sua divulga-

ção, mas essa parcela é muito pequena.

Outro ator importante nesse contexto do entretenimento noturno é o 

Escritório Central de Arrecadação e Administração (Ecad), que, segundo 

seu site, “é uma instituição privada, sem fins lucrativos, instituída pela lei 

5.988/73 e mantida pela Lei Federal 9.610/98 e 12.853/13. Seu principal 

objetivo é centralizar a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de 

execução pública musical”4. 

O Ecad calcula valores que devem ser pagos pelos usuários de música 

de acordo com os critérios do Regulamento de Arrecadação desenvolvi-

dos pelos próprios titulares dos direitos autorais. Os usuários podem ser 

divididos de acordo com a frequência de utilização da música ou pelo tipo 

de atividade, em que se inserem os shows e eventos, nosso objeto de es-

tudo, que deverão lidar com a arrecadação sobre reprodução pública de 

obra protegida por direitos autorais.

O objetivo deste trabalho é estudar os modelos de negócios das ca-

sas noturnas ditas alternativas do Rio de Janeiro e as novas interações 

promovidas pela música digital e sua comercialização, distribuição e exe-

cução nesses espaços. Por meio da análise enfocada nessa cena, espera-

mos obter informações sobre as relações de formalidade/informalidade 

específicas desse meio cultural e as novas possibilidades que as mais mo-

dernas formas de experiência musical oferecem para os produtores das 

festas, DJs e para o público em geral.

Diante dos poucos estudos sobre o tema, este trabalho pretende ser 

uma pesquisa exploratória sobre os modelos de negócio das casas no-

turnas “alternativas” em um contexto permeado pelas novas tecnologias, 

inserido dentro dos Estudos Culturais e dialogando com questões jurídicas 

pertinentes, como os direitos autorais e a regulamentação do funciona-

mento desses espaços e festas.

Nossa hipótese é que, ao analisarmos os modelos de negócios, encon-

traremos uma cena fortemente marcada por negociações informais e, por 

muitas vezes, irregulares, baseadas na confiança mútua entre as boates, 

produtores, DJs e público. Existiria uma ausência de contratos formais e 

2  Ver: <www.facebook.com>.

3  Ver: <www.listaamiga.com.br>.

4  Ver:  <http://www.ecad.org.br/pt/quem-somos/oEcad/Paginas/default.aspx>. 
Acesso em: 10 jun. 2014.

http://www.ecad.org.br/pt/quem-somos/oEcad/Paginas/default.aspx
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escritos, tanto na relação entre boates e produtores quanto entre produ-

tores e DJs. Os termos seriam acordados com base na conversa entre os 

envolvidos, levando à criação de um “modelo de negócios costumeiro”. 

Além disso, nossa hipótese em relação ao Ecad se baseia na irregula-

ridade das cobranças e fiscalização pelo órgão, sendo que muitos DJs não 

têm sequer ideia de como deveriam pagar e, até mesmo, de que devem 

pagar pela reprodução das músicas.

Diante das questões a serem sistematizadas e analisadas, e para uma 

melhor viabilização da pesquisa, ela foi dividida em duas partes distintas: 

uma de caráter teórico, bibliográfico e documental, e outra caracterizada 

por um levantamento de informações de ordem empírica, capazes de fun-

damentar a construção das análises necessárias para a realização deste 

trabalho.

2. objetivos

2.1. objetivo centrAl

O objetivo deste trabalho é estudar os modelos de negócios das ca-

sas noturnas ditas alternativas do Rio de Janeiro e as novas interações 

promovidas pela música digital e sua comercialização, distribuição e exe-

cução nesses espaços. Por meio da análise enfocada nessa cena, espera-

mos obter informações sobre as relações de formalidade/informalidade 

específicas desse meio cultural e as novas possibilidades que as mais mo-

dernas formas de experiência musical oferecem para os produtores das 

festas, DJs e para o público em geral.

Diante dos poucos estudos sobre o tema, este trabalho pretende ser 

uma pesquisa exploratória sobre os modelos de negócio das casas no-

turnas “alternativas” em um contexto permeado pelas novas tecnologias, 

inserido dentro dos estudos culturais e dialogando com questões jurídicas 

pertinentes, como os direitos autorais e a regulamentação do funciona-

mento desses espaços e festas.



Take me ouT TonighT: internet e modelos de negócio da noite alternativa carioca 327

2.2. objetivos específicos

Os principais objetivos específicos que este trabalho busca, a princí-

pio, alcançar serão:

• Efetuar extensa pesquisa bibliográfica e documental sobre os temas 

abordados nesse trabalho, a fim de obter maior embasamento 

teórico para cumprir trabalhos objetivos estabelecidos.

• Realizar a pesquisa de campo, na qual pretendemos uma verdadeira 

interação com aqueles que vivenciam a relação entre o advento 

musical propiciado pela internet e os afetados diretamente por ele. 

Para tal, visitaremos locais onde ocorrem a utilização de música, 

obtida essencialmente por meio digital, para o entretenimento.

• Analisar as dinâmicas de formalidade e informalidade, no que diz 

respeito às relações de contratações entre as casas noturnas e os 

produtores de festas “alternativas” do Rio de Janeiro.

• Observar como se dá a arrecadação de direitos autorais por 

execução pública nas casas noturnas e qual o papel da produção 

da festa nesse contexto.

• Averiguar a maneira que os produtores de festa e as casas noturnas 

usam a internet e as redes sociais para fins de divulgação das 

festas.

• Investigar como os produtores das festas e/ou casas noturnas 

adquirem as músicas tocadas nas festas, por exemplo, se são 

obtidas através de downloads (legais ou não), ripagem de CDs, 

disco de vinil ou qualquer outro suporte. 

3. metodologiA 

Diante das questões a serem sistematizadas e analisadas, e para uma 

melhor viabilização da pesquisa, esta foi dividida em duas partes distintas: 

uma de caráter teórico, bibliográfico e documental, e outra caracterizada 

por um estudo empírico.
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3.1. revisões bibliográficA e documentAl

A primeira parte da pesquisa tem por objetivo dar o embasamento te-

órico necessário para a elaboração e construção do restante do trabalho, e 

foi realizada a partir da pesquisa bibliográfica do material disponível sobre 

o assunto (como livros, teses, artigos, entre outros), pesquisa documental 

(entrevistas, depoimentos, dados de associações do setor, notícias veicu-

ladas em meios de comunicação de massa, entre outros) e pesquisa em 

materiais audiovisuais disponíveis (documentários, vídeos, depoimentos e 

gravações). 

Foram quatro as frentes de referencial teórico utilizadas na nossa 

pesquisa – estudos culturais e música, cenas e circuitos, negócios de casas 

noturnas e direitos autorais. Elas serão discutidas com profundidade mais 

à frente durante o trabalho.

Os textos utilizados para a elaboração de um estudo cultural e de mú-

sica foram “A indústria da música em transição”, de Michael Herschmann, 

“A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso 

tempo”, de Stuart Hall, e “Apontamentos sobre alguns dos novos negócios 

da música”, de George Yúdice. Tratamos, por meio deles, do impacto das 

mudanças do mundo cultural/musical nas relações existentes na socieda-

de contemporânea. 

Para definir e diferenciar os conceitos de cena e circuito, utilizamos 

novamente o texto de Michael Herschmann, além das análises de Will 

Straw em “Sense and Sensibilities”.

Na seara dos negócios de casas noturnas, foram estudados textos que 

avaliam casos específicos dos Estados Unidos e Inglaterra – “Marquee: The 

Business of Nightlife”, de Anitta Elberse, Ryan Barlow e Sheldon Wong, e 

“Youth culture and nightlife in Bristol”, de Meg Aubrey, Paul Chatterton e 

Robert Hollands, respectivamente.

Por último, a questão dos direitos autorais permeia todo o trabalho, 

visto que a fiscalização e a arrecadação são inseridas como um dos fatores 

relevantes nos modelos de negócios das casas noturnas, envolvendo os 

proprietários e os produtores das festas. Para análise acerca do aspecto 

de tais direitos, utilizamos o livro “Direitos autorais”, de Sérgio Branco e 

Pedro Paranaguá.

O Ecad, entidade privada concebida como instrumento para a fisca-

lização e arrecadação de Direitos Autorais, possui notável relevância no 

trabalho. Esse fato pode ser observado na própria base de entrevista aos 

produtores, em que indagamos sobre a relação de tal instituição privada 

com o modelo de negócios a que eles estão relacionados.
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3.2. levAntAmento de dAdos empíricos

Netnografia

Por não existir um referencial anterior de caracterização do tema por 

nós tratado, dado principalmente à sua contemporaneidade, houve certa 

dificuldade para realizar tal tarefa. Assim, realizamos uma ampla netno-

grafia, o acompanhamento digital de páginas e perfis em redes sociais 

relacionados ao tema, de casas e festas da cena alternativa5, que compar-

tilham de características em relação à música e público, em plataformas de 

informação e divulgação, como <www.listaamiga.com> e <www.facebook.

com>. Esse processo é o melhor metodologicamente, pois hoje essas in-

formações são amplamente disponíveis e divulgadas na internet.

Em seguida, fizemos um recorte de três casas de festas e de alguns 

de seus eventos para concretizar um estudo empírico. Vale ressaltar que 

essa seleção foi feita por questões de exequibilidade da pesquisa, dados o 

nosso curto tempo e a amplitude da cena alternativa carioca.

a) Casas de festas

As casas de festa que optamos recortar e estudar foram a Casa da 

Matriz, a Fosfobox e o Espaço Acústica. Elas partilham de características 

essenciais ao nosso objeto de estudo. É comum a localização – todas são 

situadas na zona Sul, exceto o Espaço Acústico, localizado no centro da 

cidade. Também é constante nas casas recortadas a realização de festas 

específicas com regularidade, que, por sua vez, compartilham das mesmas 

atribuições que definem o nosso objeto de estudo. São elas o público – 

que apresentam gostos em comum; o gênero musical predominante; a 

faixa de preço do ingresso da festa; e a sua forma de divulgação.

b) Eventos

Algumas foram as festas escolhidas para o nosso estudo empírico – 

umas nas quais realizamos questionários com o público e outras produzi-

das pelos nossos entrevistados. É importante ressaltar que, por questões 

de concomitância das festas com nosso período de pesquisa, algumas ve-

zes elas não foram as mesmas – em outras palavras, as festas nas quais  

realizamos os questionários não são necessariamente aquelas estudadas 

na segunda parte de nosso estudo empírico, na qual realizamos as entre-

vistas com os produtores. Contudo, isso não demonstra um problema pelo 

fato de os eventos poderem ser caracterizados da mesma forma; como já 

dito, os elementos semelhantes de toda a cena alternativa (música, públi-

co e localização) são responsáveis por nos permitir estabelecer um padrão 

nos estudos e nas respostas.

5  O mapeamento original de casas e festas pode ser encontrado nos Apêndices 1 e 2.

http://www.listaamiga.com
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
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Para o questionário do público, que será explicitado adiante, fomos a 

quatro festas: duas na Casa da Matriz – Rock ‘n Glow e Rockaway –, uma na 

Fosfobox – Battles – e uma no Espaço Acústica – Neverland.

Até esta etapa, as entrevistas foram realizadas com produtores e DJs 

da Putzbrilha. Essa festa foi escolhida pela possibilidade de contato com 

seus produtores, além de fazer parte do objeto de estudo.

Questionários

Para melhor atingirmos os resultados esperados, optamos por aplicar 

diferentes métodos de recolhimento de informação: o questionário para o 

público frequentador das festas e a entrevista para os produtores, DJs, e 

donos das casas de festa.

Essa escolha se deve, por um lado, ao maior número de pessoas ques-

tionadas e pelo fato de as informações necessárias serem mais classifica-

das e menos qualificadas entre o público em geral; por outro lado, para 

os produtores e realizadores das festas, consideramos serem necessárias 

respostas mais bem elaboradas e detalhadas, mais qualificadas, tendo em 

vista a maior complexidade das perguntas e sua relevância para o núcleo 

de desenvolvimento do trabalho.

Houve duas fases na elaboração dos questionários para os frequenta-

dores das festas da cena alternativa carioca: uma inicial, que contou com 

a criação e a aplicação de um modelo teste, e uma etapa mais avançada, 

com a elaboração de um novo questionário, capaz de resolver os proble-

mas experimentados no primeiro modelo.

Com o questionário inicial, buscamos uma breve análise etnográfica 

do entrevistado pertencente ao público-alvo – sexo, idade, bairro residen-

cial e escolaridade. Depois, indagamos acerca de sua motivação (ou da 

inexistência de uma) para frequentar as festas e casas. As opções ofere-

cidas abrangiam a música, o público, o preço, a festa em si e a casa em si. 

Partimos, então, para a terceira etapa, em que investigamos o modo por 

meio do qual se tomou conhecimento da festa e da casa: se esse processo 

se deu por Facebook, Lista Amiga, outro site da internet, amigos, banner 

ou por alguma outra forma não ali exemplificada. Na quarta etapa, pergun-

tamos se o entrevistado costumava ou não colocar seu nome em listas da 

internet e o motivo de tal opção – se isso se daria por causa dos descontos 

e das vantagens, por costume, por alguma fila especial, ou se não coloca-

va simplesmente por não ver suficiente vantagem, por não planejar com 

antecedência, por vergonha de outros saberem os locais onde frequenta 

ou por algum outro motivo não listado. A última pergunta era referente à 

compra de ingressos antecipados, caso ocorresse, e também ao seu moti-

vo – em caso positivo, se devido à diferença de preços e/ou à fila especial, 

e, em caso negativo, se devido a meios de compra não vantajosos ou ao 
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fato de não se planejar com antecedência, além de outros motivos que o 

entrevistado poderia nos relatar.

Para a aplicação de tais perguntas, fomos ao evento Rock ‘n Glow, na 

Casa da Matriz. O questionário foi dirigido aos frequentadores enquanto 

estavam na fila, aguardando para ingressar na festa – padrão mantido para 

todas as realizações dos questionários com o público. Pudemos perceber, 

por meio do contato com o público e das respostas dadas, algumas falhas 

no modelo de teste: por exemplo, a falta da opção “localização da casa” 

como uma das respostas disponíveis, além de certa confusão relativa à 

divisão ainda deficiente entre as perguntas sobre a casa e as perguntas 

sobre a festa, e também ao problema da subjetividade da motivação da 

frequência6.

Notadamente, compreendemos que havia outro fator de relevância 

em nossa análise: o meio de transporte. Adicionamos portanto, tal questão 

ao nosso segundo questionário, além das alternativas que faltavam. Espe-

cificamos melhor as diretrizes para a frequência e dividimos as perguntas 

para diferenciar aquelas sobre a casa daquelas sobre a festa. O segundo 

questionário foi aplicado a todos os outros eventos em pesquisa de campo 

realizada nos mesmos moldes do primeiro modelo – abordando as pessoas  

nas filas das festas7.

Entrevistas

As entrevistas com os produtores foram divididas em três blocos, de 

modo a buscar a maior abrangência possível acerca dos objetivos traça-

dos para o trabalho.

No primeiro bloco, tratamos da definição do perfil do entrevistado, 

por meio de informações sobre sua formação acadêmica, sobre suas opi-

niões e experiências no ramo da produção musical e sobre a realização (e 

o modo dessa realização, quando existente) da função de DJ.

Na segunda parte, abordamos os aspectos econômicos e promocio-

nais da organização dos eventos, além da visão pessoal do produtor a 

propósito da definição das festas como integrantes da cena alternativa.

Por fim, no terceiro bloco discutimos o tema dos direitos autorais e 

sua relação, por meio do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distri-

buição), com as funções do entrevistado8. 

6  Os resultados da aplicação do primeiro questionário encontram-se no Apêndice 
3.

7  O questionário final encontra-se no Apêndice 4.

8  A entrevista com os produtores encontra-se no Apêndice 5, estando incluídas as 
respostas de um dos produtores entrevistados.
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Tentamos estabelecer, também, contato com o Ecad por via de 

e-mail. O objetivo era conseguir contatos para entrevistas com algum de 

seus representantes, a meio de arrecadar informações sobre a fiscalização 

e arrecadação não apenas via entrevista com aqueles que pagam a taxa, 

mas também com a entidade que a recebe. No entanto, os meios de co-

municação da instituição são bastante limitados e não obtivemos sucesso 

em nossas tentativas.

4. fundAmentAção teóricA

4.1. estudos culturAis e músicA

O texto de Michael Herschmann (2010), “A Indústria da música em 

transição”, contempla reflexões do autor a respeito do processo de crise 

e de transição que representa a reforma da indústria da música, iniciado 

no final do século XX. O impacto do rápido desenvolvimento e populariza-

ção de novas tecnologias tem sido enorme sobre esse setor cultural, com 

profundos efeitos no trabalho dos profissionais da área e, essencialmente, 

na própria produção cultural. Entre as muitas mudanças, percebe-se uma 

verdadeira reformulação do universo de atuação das grandes gravadoras 

globais, provocada em grande parte pela “resistência” dos consumidores 

em pagar pelos fonogramas e, principalmente, pela crise da noção de ál-

bum, que deixa de ser o objetivo principal da produção de massa. 

Sem dúvida, toda essa revolução no mundo da música deve ser exa-

minada tendo em vista a centralidade assumida pela cultura na sociedade 

contemporânea, especialmente com o surgimento de um ambiente global 

repleto de intensas trocas culturais. Stuart Hall (1997), em seu texto sobre 

as revoluções culturais dos dias atuais, aponta que o movimento mundial 

de informação sustenta a economia globalizada, a produção de bens, a ge-

ração de conhecimento e, consequentemente, a criação cultural em todos 

os seus níveis. Com o crescimento exponencial da mídia e dos meios di-

gitais, a cultura permeia todos os aspectos da vida social da humanidade, 

tornando-se parte integrante da construção da identidade dos indivíduos. 

Certamente, o papel central que a cultura assume de maneira geral na so-

ciedade moderna tardia, influenciando também em grande parte as socie-

dades mais tradicionais, produz efeitos sensíveis na produção, distribuição 

e, acima de tudo, regulação da atividade cultural. 

Ainda sobre essa tendência contemporânea, é interessante analisar 

a obra de George Yúdice (2011), autor que também aborda as alterações 
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recentes na política cultural, alertando para a abrangência da indústria da 

música, ao ultrapassar o antigo mercado da indústria fonográfica. Dessa 

forma, Yúdice (2011) reconhece a retração do modelo tradicional que, por 

conta do inevitável avanço dos meios digitais como os arquivos MP3, o 

compartilhamento via Bluetooth e as rádios online, mostra-se cada vez 

mais esgotado. O crescimento das vendas online e os modelos de negó-

cios realizados por meio de plataformas na internet são inegáveis reflexos 

desse novo panorama.

Diante desse cenário, por um lado, Herschmann (2010) argumenta 

que essa transição está relacionada a transformações mais profundas do 

capitalismo atual e que se pode afirmar que a indústria da música, no início 

do século XXI, constitui-se em uma espécie de “laboratório” para observar 

as transformações que já estão começando a afetar os diferentes setores 

culturais. Por outro, Yúdice (2011) percebe o surgimento de uma gestão 

complexa do fenômeno musical, enfocando a sua análise nos modelos de 

negócios inovadores, que representam novas alternativas para o trabalho 

com a experiência musical.

Nesse sentido, surgem nas obras citadas importantes discussões me-

todológicas, fundadas em críticas aos estudos culturais e à economia po-

lítica da comunicação, já que as informações sobre o tema no Brasil são 

escassas. Herschmann (2010) prossegue também com um mapeamento 

da indústria da música neste momento de transformação, em que são res-

saltados três temas fundamentais: a consolidação dos concertos ao vivo 

como negócio baseado no valor da experiência, cuja comercialização ga-

nha grande relevo no capitalismo contemporâneo; a emergência de um 

enorme mercado fonográfico nos meios digitais; e a crescente importância 

dos jogos eletrônicos para a indústria musical. 

Nessa mesma linha, Yúdice (2011) faz algumas considerações no que 

tange aos modelos de negócios alternativos. Ele ressalta as variadas inicia-

tivas que estão sendo desenvolvidas fora das estruturas da grande indús-

tria, que promove uma reestruturação na relação da experiência musical 

com a vida social em si. Sobre esse processo revela também o papel dos 

jovens, cujas preferências musicais são de fonogramas que não estão so-

bre a gestão das majors e, por não estarem plenamente abarcadas nos 

padrões tradicionais, provocam o crescimento das produções indepen-

dentes e o declínio do poder das grandes companhias. Segundo Yúdice 

(2011), o contexto de hoje gera a exclusão da posição de intermediário de-

sempenhada frequentemente pelas gravadoras e distribuidoras, com uma 

relação direta cada vez maior entre produtor e consumidor. 

Portanto, é interessante identificar a relevância das discussões teóri-

cas propostas por esses autores em suas obras, que servem de orientado-

res bibliográficos de nosso estudo. Todos os escritos analisados fornecem 
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um conjunto expressivo de exemplos de como se pode analisar um objeto 

em plena reconfiguração, oferecendo perspectivas referenciais para o es-

tudo dos desafios de negócios da música nos dias atuais, exatamente o 

objeto de nossa pesquisa.

4.2. cenAs e circuitos

A definição de termos como “cena” e “circuito” pode parecer instin-

tiva e até fácil quando utilizada a linguagem coloquial. No entanto, existe 

recorrente esforço na área acadêmica para encontrar o que forma uma 

cena ou circuito, seus elementos e suas distinções, buscando definição em 

termos largamente utilizados por pesquisadores em diversas áreas. Essa 

conceituação é indispensável ao pleno entendimento do objeto de estudo 

do presente projeto de pesquisa, que analisa interações singulares ocor-

rentes da cidade do Rio de Janeiro, como explicado na introdução deste 

trabalho.

O desenvolvimento do conceito de cena tomou forma nos anos 1990, 

com Will Straw, como diz Herschmann (2001), apesar de o termo ter sido 

introduzido na década de 1940. Desde então, muitos critérios, como a sua 

localização, o gênero da produção cultural que lhe dá coerência ou a ati-

vidade social em torno da qual ela toma forma, podem ser utilizados para 

distinguir as cenas, como afirma Straw (2001). Para Herschmann, “as cenas 

seriam mais instáveis e nelas seria possível atestar um maior protagonismo 

dos atores sociais. As cenas dependeriam de gostos, prazeres e afetivida-

des construídas entre os atores” (HERSCHMANN, 2001, p. 45). 

Segundo a linha de Herschmann nos circuitos “as alianças e afetos são 

igualmente importantes, mas estes seriam menos fluidos que as cenas. (...) 

Existiriam nos circuitos culturais níveis de institucionalidade e monetariza-

ção dos objetivos traçados, isto é, a dinâmica deles seria de certa forma 

híbrida” (HERSCHMANN, 2001, p. 45-6). O objeto de estudo se aproxima 

de tal definição ao aferirmos a atuação necessária dos produtores de fes-

tas associada ao público que as frequentam por possuírem afinidades de 

gostos e estilos, principalmente musicais. Tal característica mantém os tra-

ços de alianças e afetos. No entanto, a formalidade existente nos modelos 

de negócios entre produtores e casas noturnas confere institucionalidade 

ao objeto de estudo.
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4.3. negócios de cAsAs noturnAs

No que diz respeito ao termo “modelo de negócios” utilizado em nos-

so trabalho, reconhecemos a existência de muitas acepções diferentes 

sobre seu uso em distintas áreas do conhecimento. Nossa intenção não 

é discutir uma definição propriamente exata para esse termo, já que não 

pretendemos nos desviar do escopo da análise de nosso objeto e também 

por conta de limitações metodológicas evidentes. 

De fato, a adoção da expressão “modelo de negócios” em nosso tra-

balho não está limitada à sua concepção estritamente técnica, que é usual 

dos estudos na área de Administração, mas se refere essencialmente às 

alternativas criadas por empreendedores dos mais diferentes ramos para 

adaptar seus negócios à realidade da economia digital e das novas mídias 

sociais. Esse novo cenário tem se desenvolvido com muita rapidez nos úl-

timos dez  anos e influencia diretamente como muitos produtos culturais, 

entre eles as casas noturnas, se organizam e reinventam suas atrações 

para conquistar o público jovem. 

Sobre os novos negócios de casas noturnas, podemos dizer que não 

são inteiramente inovadores. A evolução dos meios digitais exigiu a re-

formulação de modelos testados e consagrados, adaptando-os para a 

realidade fática, como é possível observar no caso de venda de bilhetes 

(tiquetes) para o ingresso nas casas noturnas. Entretanto, o fator em que 

mais aparece essa renovação é no que tange à divulgação dos eventos 

que a casa noturna abrigará. A promoção massiva na internet é crucial 

para determinar a frequência do evento, que pode ser bem ou mal divul-

gado, contribuindo diretamente para a captura de valor dos interessados 

em arrecadar com a exploração desse segmento econômico. 

A caracterização adequada do ambiente de uma casa noturna se dá 

por vários fatores, cuja junção cria todo o perfil do evento. Um dos gran-

des fatores que caracterizam o ambiente das casas noturnas é o público; 

a frequência do local define grande parte desse conjunto. Os donos das 

maiores boates do mundo asseguram que, entre os diferenciais, a seletivi-

dade do público é bastante efetiva. No caso da Marquee, uma das maiores 

boates de Nova Iorque, não é diferente. A casa recebe frequentemente 

figuras do cenário artístico. Os donos afirmam que um dos maiores atrati-

vos do lugar é de fato o público, que tem a popularidade conhecida devido 

à seletividade feita por meio de listas. 

No cenário das casas noturnas inglesas, observa-se, ao longo do tem-

po, uma mudança também nesse sentido. Se antes a tendência das festas 

em nightclubs era a democratização da juventude, hoje é claro o aumen-

to de eventos com público homogêneo, com seguranças que selecionam 

quem entra ou não, ou conferem quem é convidado.
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Porém, o diferencial do ambiente é difícil sem a música. A música 

eletrônica, atualmente, se mostra altamente popular entre os mais dife-

renciados ambientes e as mais variadas tribos. É conhecida e popular por 

causar sensação de euforia e por “não ter língua”, como dizem os amantes 

do gênero. Assim, as casas noturnas se enchem dos admiradores desse 

gênero, gerando identificação e afinidade por terem um motivo em co-

mum para estarem ali. 

Um grande atrativo desse tipo de evento, quanto aos Estados Uni-

dos ou Inglaterra, são os DJs contratados para cada festa. Considerados 

famosos no meio, ou lançadores de tendências, muitas vezes têm suas 

músicas nos rádios, ou singles muitos famosos. Percebe-se então certa 

proximidade com shows de artistas. Os jovens que vão para essas festas 

têm como um dos objetivos especificamente ir ver determinado DJ tocar 

suas músicas.

O conjunto desses fatores, então, gera um ambiente agradável e  

atraente para a reunião do público no ambiente que converge para os 

mesmos interesses. Dessa forma, a popularização de casas de festa que 

conhecem a combinação ideal entre esses fatores se dá com facilidade e 

leveza.

4.4. direitos AutorAis

O estudo do tema dos direitos autorais é de substancial relevância ao 

trabalho, haja vista que as obras de áudio, visuais e audiovisuais, principais 

veículos de trabalho dos DJs e dos produtores, são o centro do estudo dos 

próprios conceitos abordados de Estudos Culturais, de cenas e circuitos e 

dos modelos de negócios das casas noturnas.

Com base na Lei 9.610/98, delimitamos alguns aspectos de maior im-

portância ao tema. Essencialmente, esta define o que são obras intelec-

tuais, em seu Título II, Capítulo I, como elas podem ser reproduzidas, em 

seu Título IV, Capítulos I, V e VI, como elas são protegidas, em seu Título I, 

Capítulos II e III e Título III, Capítulos I, II e III, e os limites de sua proteção, 

em seu Título III, Capítulo IV.

5. Análises preliminAres

A partir dos dados coletados até o momento, é possível realizar al-

gumas análises para comprovar ou refutar nossas hipóteses . Antes disso, 
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no entanto, é pertinente caracterizar mais a fundo os espaços e as festas 

estudados.

O Espaço Acústica9, uma das casas de festas analisadas, está presen-

te no mercado carioca há mais de cinquenta anos. Localizada na Praça 

Tiradentes, no centro da cidade, a boate, geralmente intitulada como al-

ternativa, possui capacidade para 800 pessoas. Além disso, o local abriga 

três palcos, distribuídos em dois pavimentos e um mezanino; um bar no 

segundo piso; e um terraço lounge. A agenda da casa prevê noites temáti-

cas, que incluem estilos como MPB, gospel, rock, rodas de samba, electro, 

stand up comedy, pocket shows, lançamento de livros. A programação 

tradicional se dá basicamente entre quinta-feira e domingo, com disponi-

bilidade para aluguel do espaço para eventos fechados, entre segunda e 

quarta-feira.

Outra casa que faz parte da nossa pesquisa é a Casa da Matriz. A des-

crição em seu próprio site explicita seu perfil na cena por nós estudada: 

“A mais tradicional casa do Grupo Matriz é um marco na cena alternati-

va carioca. Com duas pistas simultâneas, a casa recebe 450 pessoas. No 

segundo andar, o visual colorido traz mais do que só a segunda pista de 

dança, com a área de fliperamas e a loja com peças e estampas exclusi-

vas”10. Essa casa é localizada em Botafogo, na zona Sul, que “há 10 anos 

abriga eventos que marcaram a vida cultural carioca dentre peças de tea-

tro, exposições, eventos de moda e produções independentes de coletivos 

musicais”11.

A última casa a ser mencionada é a Fosfobox que, de acordo com seu 

site, “abriga as vertentes da música eletrônica, do bom e velho rock’n roll, 

do pop e hip hop. Situado no centro de Copacabana, numa região com 

tradição vanguardista, os bares boêmios ao lado servem para um chill in 

improvisado. O club é conhecido por sua programação de festas variada, 

além de performances, teatro, cinema, poesia e outras manifestações cul-

turais e artísticas”12.

Neste segundo momento, partiremos para a observação das próprias 

festas que ocorrem nessas casas e que fizeram parte da nossa pesquisa.

Uma das festas é a Neverland. Apesar de se tratar de uma festa itine-

rante, nós a observamos no Espaço Acústica. Cada edição realizada pos-

sui um tema diferente, geralmente relacionado com temas infantis, como  

9  Disponível em: <http://espacoacustica.com.br/site/>. Acesso em: out. 2014.

10  Disponível em: <https://www.facebook.com/casadamatriz/info>. Acesso em: 
out. 2014.

11  Disponível em <http://www.boadiversao.com.br/guia/rio-de-janeiro/noite/lo-
cal/id/63/casa...>. Acesso em: out. 2014.

12  Disponível em <http://www.fosfobox.com.br/oclub/>. Acesso em: out. 2014.

http://espacoacustica.com.br/site/
https://www.facebook.com/casadamatriz/info
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“O Rei Leão” e “Alice no País das Maravilhas”, que são levados às pistas 

de dança.

Além dessas, também foi estudada a Rock N’ Glow. Do mesmo modo 

que a anterior, não possui localização fixa, tendo sido observada por nós 

em sua edição na Casa da Matriz. A festa é diferenciada, caracterizada es-

pecialmente pelos estilos de música tocados (música eletrônica, indie rock 

e rock) e pela peculiaridade que deu origem a seu nome: a distribuição de 

tintas neon para pintura corporal que brilham na luz negra. A festa conta 

com venda de ingressos antecipada.

Outro objeto de estudo foi a festa Rockaway, realizada tipicamente 

na Casa da Matriz. Sua característica principal é a música reproduzida, 

abrangendo gêneros como o rock, punk, metal, pop-rock, entre outros. 

Por fim, observamos a Battles, que acontece na Fosfobox. A festa é ca-

racterizada por duas  “batalhas”: uma que ocorre no subsolo, em que oito 

frequentadores do evento são sorteados para serem os DJ’s da noite, e 

outra no térreo, em que duas pessoas competem para ver quem termina 

uma lata de cerveja mais rapidamente. Apesar de o estilo de música não 

ser fixado pela casa ou pelos organizadores, o público costuma ser relati-

vamente padronizado, o que leva o estilo musical a manter-se nos padrões 

do indie rock, música eletrônica e pop-rock. Dessa forma, os ambientes e 

os eventos estudados encaixam-se em um cenário caracterizado popular-

mente como peças do  “cenário alternativo” carioca e constituem o objeto 

de estudo deste trabalho.

Para atingirmos os objetivos propostos, expostos na introdução da 

pesquisa acadêmica, optamos por aplicar o método da entrevista com os 

produtores e DJs das festas e das casas noturnas, além de questionários 

aplicados nas filas de cada evento e casa de festa em questão. 

Primeiramente, partimos à análise dos questionários aplicados. Em 

todas as festas apontadas como objetos de estudo, foi realizada pesquisa 

de campo, que envolveu aplicação de um questionário pronto destinado à 

apuração de dados concretos a respeito do público frequentador desses 

locais e eventos. O público mostrou-se relativamente padronizado em to-

dos os eventos na maioria dos tópicos abordados pelo questionário. 

O primeiro tópico faz referência ao gênero. Sabe-se que, além da 

anatomia humana, é admissível a identificação do próprio indivíduo com 

algum dos gêneros. Porém, os entrevistados relataram congruência entre 

o gênero com o qual se identificam internamente e sua identidade física. 

Dessa forma, observou-se um público majoritariamente feminino, confor-

me demonstrado no gráfico a seguir. 
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Posteriormente, os entrevistados foram questionados sobre sua idade, 

o que demonstrou que grande parte deles se encontra entre 18 e 22 anos 

de idade, encaixando- se, também majoritariamente, no grau de escolarida-

de imaginável para pessoas dessa faixa etária: superior incompleto.  
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Logo em seguida, foi avaliado o local de residência dos frequenta-

dores. Esse quesito apresentou grande variabilidade, apesar de as casas 

serem localizadas na zona Sul. Dessa forma, foi extraído que o público é 

domiciliado na zona Sul em sua maioria, mas vale ressaltar que boa parte 

encontra domicílio nas mais diversas zonas do Rio de Janeiro e outros 

municípios. 

Agora, partindo à análise abrangente ao evento: os entrevistados fo-

ram questionados quanto aos motivos que os levavam a frequentar aquele 

evento, incluindo na análise gostos, desgostos e as mais diversas motiva-

ções. Foi possível mais de uma resposta por entrevistado. A maior parte 

do público diz aprovar a festa, tendo como pilares de sua motivação a 
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casa de festa em que ocorre, a música que é tocada no evento e o público 

que frequenta a festa. Entre esses pilares, destacou-se o gênero musical 

que é abarcado pelo evento, questão quase unânime entre os aprovadores 

da festa. Além disso, pode ser observado também um número considerá-

vel de pessoas que não conheciam o evento que frequentavam. 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015342

Houve, também, pessoas que não conheciam o local, tampouco o 

evento. Nesse caso, o motivo da frequência variava entre eventos de ami-

gos, como aniversários, e conveniência geral do evento em questão de 

data, localidade e preço. 

Para que fosse possível o estudo da frequência popular da festa, tam-

bém foram avaliados os meios de divulgação de cada uma, bem como o 

meio de transporte utilizado pelos frequentadores. Para tanto, os entre-

vistados foram questionados acerca de ambos. A grande maioria relatou 

ter sido atraída ao evento por meio de amigos, situação na qual incide a 

possibilidade de influência do grupo social em que o indivíduo se encaixa, 

ao ser combinada com o padrão etário e educacional relatado anterior-

mente. Quanto ao meio de transporte utilizado, percebeu-se alternância 

de acordo com o local da festa. Na Casa da Matriz e na Fosfobox, a maioria 

dos entrevistados afirmou ter o hábito de frequentar as festas de táxi. No 

Espaço Acústica, porém, o cenário se alterou: a maioria disse ter ido de 

ônibus e de carro. Esse fenômeno, conforme estudado no cenário, dá-se 

pelo fato de a casa ser localizada bem ao lado de uma estação de metrô.  

O metrô, notadamente, tem passagem obrigatória pela zona central do Rio 

de Janeiro, de modo a configurar o meio de transporte preferido. Quanto 

aos ônibus, também é notado que a maioria das linhas passa pela mesma 

zona central, facilitando o transporte de retorno.
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Dentro desse contexto, também foi avaliado o costume dos frequen-

tadores no que tange ao envio de identificação previamente para que 

sejam obtidos supostos benefícios no evento. Diferentes possibilidades 

foram avaliadas, como pagamento menor no valor da entrada e fila pre-

ferencial. Muitos dos entrevistados afirmaram realizar esse envio de iden-

tificação, principalmente pelo benefício do valor menor do ingresso em 

comparação a compras realizadas posteriormente. A resposta positiva 

também veio acompanhada de costume. Porém, vários dos entrevistados, 

apesar de minorias, afirmaram não enviar seus nomes por diversos mo-

tivos, que incluíam evitar que outros tivessem conhecimento dos locais 
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e eventos que frequentavam, falta de planejamento com antecedência e 

mero esquecimento.

Por fim, os entrevistados também foram questionados a respeito da 

compra de ingresso antecipadamente, quando há essa possibilidade. Nes-

se quesito, as respostas se assemelharam às dadas na questão de envio 

de identificação para uma lista elaborada previamente: a maioria dos que 

responderam positivamente, o fez alegando diferença no preço, compa-

rando a compra com antecedência à compra realizada no evento em si. A 

parcela dos entrevistados que manifestou opinião contrária, entretanto, 

também encaixou-se no perfil relatado acima, dizendo não planejar com 

antecedência para que seja realizada a compra. 
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As questões apontadas demonstram várias questões em separado: 

primeiramente, a influência do meio no qual o frequentador convive e es-

tabelece suas relações pessoais no lazer, que vai desde a semelhança clara 

entre a faixa etária majoritária que frequenta os eventos estudados até 

o fato de vários dos entrevistados não estabelecerem com antecedência 

qual será a programação à qual o grupo atenderá. 

Partimos, agora, à análise das entrevistas individuais com os produto-

res dos eventos. Vale ressaltar que, pela falta de contatos próximos e pelo 

insucesso na tentativa de proximidade com os donos das casas de festa, 

não conseguimos obter entrevistas com estes. É importante, ainda, men-

cionar que as entrevistas foram feitas via internet, haja vista que, pelo fato 

de suas agendas estarem ocupadas e de o meio digital ser a opção mais 

viável para tal, os próprios produtores/DJs preferiram tal método.

Com isso, conseguimos reproduzir três entrevistas. A primeira delas 

foi com a produtora Larissa Busch. Ela tem 19 anos, possui ensino superior 

incompleto e está cursando Comunicação Social. Larissa não possui curso 

na área de produção cultural, mas entrou no ramo por julgá-lo como gera-

dor de fácil obtenção de retorno financeiro, além de não lhe proporcionar 

uma carga de trabalho demasiadamente pesada. Apesar disso, ela enxerga 

algumas desvantagens da atividade, como, por exemplo, a sensação de o 

ambiente de trabalho em que ela atua apresentar uma “energia pesada e 

negativa”. Além de produtora, Larissa também é DJ e toca em diversas 

festas, como produtora ou como convidada. A obtenção de tais dados se 

deu por meio do primeiro bloco da entrevista, denominado “perfil”.

O nosso segundo entrevistado foi o produtor e também DJ Tomás 

Tróia, que atualmente mora em São Paulo, frequenta o ensino superior e 

possui curso na área de produção musical. Tomás, que começou produ-

zindo e tocando em festas noturnas do grupo Matriz há aproximadamente 

seis anos, vê alguns pontos positivos na profissão, como o aspecto do 

expediente flexível e da liberdade para a criação de eventos específicos, 

além da possibilidade de obtenção de satisfatório retorno econômico pela 

atividade em uma única noite. Contudo, entende como lado negativo a 

falta de confiança que possui em relação às pessoas com quem trabalha, 

dizendo ter inclusive lidado com indivíduos que julgou serem de “mau ca-

ráter”. Atualmente, Tomás atua somente quando convidado como DJ.

O último entrevistado foi Silvio Maranhão, que mora no Rio de Janeiro 

e é casado. Diferentemente dos outros dois produtores, não atua como 

DJ e tem seu ensino superior completo em Comunicação Social, além 

de possuir cursos na área de produção cultural, como Empreendedoris-

mo Criativo, Perestroika, Empretec, SEBRAE, SWSW, Austin – USA –, Em 

preendedorismo LGBT – Templo.
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Silvio trabalha no ramo de produção musical há dez anos, na empresa 

UP Line, e faz projetos de entretenimento paralelos aos jobs corporativos. 

Para ele, o lado positivo da profissão compreende o poder de criação e 

de planejamento do evento e as grandes possibilidades de ver suas ideias 

postas em prática. No entanto, elencou o estresse e falta de apoio das 

marcas para eventos LGBTs como os pontos negativos. 

Constatamos a partir dos perfis dos entrevistados que, na maioria das 

vezes, as festas que constituem objeto de nosso trabalho costumam ter 

uma dinâmica de produção parecida, sendo os próprios produtores, na 

maioria das vezes, os DJs.

No segundo bloco da entrevista, constatamos ainda que há uma ten-

dência de os produtores tornarem-se sócios de amigos ou de conhecidos 

para a produção de eventos. Quanto à organização em si, pudemos ob-

servar que nossa hipótese, que consta na introdução do artigo, foi com-

pletamente verificada; aquela consiste na ideia de que, ao analisarmos os 

modelos de negócios, encontraríamos uma cena marcada por negocia-

ções informais, baseadas na confiança mútua entre as boates, produtores 

DJs e público. Nesse sentido, existiria uma ausência de contratos formais 

e escritos, levando à criação de um “modelo de negócios costumeiro”. Na 

entrevista com Larissa Busch, ao perguntarmos sobre a negociação com 

as casas noturnas para a promoção das festas, essas características fica-

ram bem expostas: (...) “o normal é já conhecer a galera da casa, mandar 

e-mail ou mensagens no Facebook pedindo data. A Cave e a Fosfobox são 

casas bem concorridas, então normalmente eles dão uma data e a gente 

aceita o que eles derem”; verifica-se a ausência, então, de um acordo for-

mal ou escrito.

No mesmo sentido, a contratação dos DJs também costuma se dar 

de maneira informal. “Chamamos quem a gente gosta do som ou quem a 

gente sabe que o público vai curtir o som também. Não há nenhum tipo 

de contrato formal para a prestação de serviço, é todo mundo amigo, 

o contrato é puramente verbal. A remuneração normal é de 300 a 400 

reais, depende do DJ. No caso do Marginal Men, da Wobble, por exemplo, 

chegamos a pagar 1.000 reais de cachê, porque sabíamos que seria uma 

atração forte para a festa”, afirma Larissa. Tomás também frisa a informali-

dade, destacando alguns casos: “Dependendo do DJ pode ser um contato 

direto por e-mail ou até mesmo Facebook (meu caso). (...) Pode haver ou 

não, depende do DJ, para haver um contrato formal ou não. O DJ passa 

seu valor ou a festa propõe um valor e a negociação se dá”. O nosso último 

entrevistado também afirma que a negociação com os DJs costuma ser 

de forma direta, e ainda lamenta que, no Brasil, poucos DJs conseguem se 

estruturar, de modo que optam por cuidar dos próprios negócios, agenda 

e contratos.
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A questão da locação e da remuneração daqueles que participam da 

organização da festa segue um padrão similar. A partir das três entrevis-

tas, inferimos que, apesar de depender de cada casa de festa, geralmente 

há o repasse apenas de pequena porcentagem de bilheteria para o pro-

dutor, que pode ser escalonada; o lucro do bar é, na maioria das vezes, 

pertencente à casa. No caso da Fosfobox, por exemplo, Larissa afirma: 

“Na Fosfobox, lugar onde a gente mais produziu a Putzbrilha, o bar é todo 

lucro da casa, e a bilheteria é 50% nossa. Eles dividem os custos com a 

gente (instalação da luz negra, tintas, DJs etc.), mas também temos que 

dividir a bilheteria”.

Um dos nossos objetivos era o de observar a identidade do públi-

co alternativo e em que diferiam as festas ditas alternativas, no Rio, dos 

outros tipos de festa. As respostas foram basicamente o público e seu 

comportamento, que vem se alterando ao longo dos anos. Isso é bem ex-

posto pelo trecho de entrevista realizada com Larissa: “Acho que o que 

difere é o tipo de comportamento das pessoas. (...) A tendência é dançar, 

se divertir. Tá todo mundo num clima mais descontraído. A música é algo 

próximo, ou na vibe do que as pessoas ouviriam em casa, numa festa com 

os amigos. Esse processo comunicativo entre DJ e público é muito forte”. 

Tomás caracteriza as festas por nós analisadas como “pós-alternativas”, 

no sentido de ter havido uma popularização da cultura alternativa, que 

deixou de ser algo relativo a um nicho determinado e passou a abranger 

uma flexibilidade maior de público e de propostas. Ademais, acrescenta 

que é muito importante ter um time de DJs de diferentes temas durante 

a noite, visto que o público carioca é muito eclético e é difícil escolher um 

DJ que agrade a todos.

O público, além de diferenciar o dito alternativo, também serve como 

base para a estipulação dos preços dos ingressos das festas, sendo visto, 

nas três entrevistas, como um requisito essencial para definir os valores. 

Outro fator levado em consideração é o custo da festa em si. O valor dos 

ingressos também se torna algo fundamental para filtrar o tipo de convi-

dado e público-alvo. Nas palavras da primeira entrevistada:  “É uma com-

binação entre o público que vai à festa e o custo da festa. A Putzbrilha é 

uma festa de custo alto e o público tem uma renda boa. (...) A galera que 

vai estuda nas universidades mais caras, e sai de casa com dinheiro pra 

gastar. Se colocarmos o ingresso muito barato também, corremos o risco 

de superlotar a festa (coisa que já acontece com frequência.)”.

A forma de divulgação das festas foi outra característica avaliada nas 

entrevistas. Constatamos que antes da difusão massiva do mundo digi-

tal, a forma mais comum de divulgação era através de flyers, pôsteres, 

adesivos, e mais tarde por mailing e pelas comunidades do Orkut. Uma 

observação que nos chamou atenção foi a de que o site “Lista Amiga”, 

que havíamos elencado como um dos principais meios de comunicação 
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com o público, é visto pelos produtores como um “site falecido”. Atual-

mente, sem dúvidas, as redes sociais são utilizadas com mais frequência, 

sendo o Facebook a principal delas. Além disso, não é raro haver um time 

de promoters remunerados, que possuem alta popularidade, ajudando na 

divulgação e convidando amigos para o evento. As vantagens desse novo 

veículo de divulgação são diversas, como a proximidade de qualquer pú-

blico, pelo baixo custo e pela alta procura online.

Por fim, um dos nossos objetivos era analisar como se dá a arrecada-

ção de direitos autorais por execução pública. A hipótese que foi levan-

tada em relação ao Ecad era de que este se baseia na irregularidade das 

cobranças e fiscalização, no sentido de que muitos DJs desconheceriam 

os meios de pagamento, ou mesmo o fato de terem de pagar pela repro-

dução das músicas. Nossa hipótese foi parcialmente constatada, uma vez 

que a primeira entrevistada não soube responder a nenhuma das pergun-

tas, demonstrando total desconhecimento sobre a execução e afirmando 

até mesmo que não sabia o que era o Ecad. Por sua vez, o segundo entre-

vistado demonstrou um pouco mais de conhecimento, ao dizer que o pa-

gamento de direitos autorais quase sempre fica por conta da casa e, sem 

repasse ao produtor; contudo, não soube responder aos demais questio-

namentos. Já o terceiro entrevistado demonstrou possuir mais experiência 

no assunto, dizendo que, apesar de não costumar ter problemas com o 

referido órgão, acredita que o mesmo perdeu credibilidade recentemente. 

Alega ainda que nas festas há realização de fiscalização periódica, mas 

ressaltou que nunca viu a sua atuação em casas noturnas, e imagina que 

tal fato se dê devido ao alvará do estabelecimento em que trabalha.

As questões apontadas demonstram várias questões em separado: 

primeiramente, a influência do meio no qual o frequentador convive e es-

tabelece suas relações pessoais no lazer, que vai desde a semelhança clara 

entre a faixa etária majoritária que frequenta os eventos estudados até 

o fato de vários dos entrevistados não estabelecerem com antecedência 

qual será a programação à qual o grupo atenderá. 

Depois, a identificação do público com o gênero musical especifica-

mente, que, conforme foi exposto, é dado como um dos marcos do grupo 

social em questão e auxilia enormemente na compreensão do cenário que 

é, ao final, objeto de estudo do trabalho. Além disso, conforme já exposto, 

nas relações profissionais estabelecidas, observamos alto grau de informa-

lidade, como é possível inferir pelas entrevistas com produtores. 
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Apêndice 3

Pessoas entrevistadas: 45 

Sexo 

Feminino 17 

Masculino 28 

Prefiro não responder

Idade* 

17: 1 

18: 13 

19: 9 

20: 4 

21: 4 

22: 7 

25: 1 

26: 1 

27: 3 

28: 1 

30: 1 

Bairro de residência 

Flamengo: 1 

Laranjeiras: 3 

Catete: 2 

Botafogo: 10 

Barra: 9 

Urca: 1 

Tijuca: 3 

Vila Isabel: 1 

Jacarepaguá: 2 

Ipanema: 3 

São Gonçalo: 1 

Jardim Botânico: 2 

Humaitá: 1 

Copacabana: 3 

Leblon: 1 

Niterói: 2 

Zona Sul: 27 

Zona Oeste: 11 

Zona Norte: 4 

Outros municípios: 3 
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Nível de escolaridade 

Ensino Fundamental incompleto 

Ensino Fundamental completo 

Ensino Médio incompleto 2 

Ensino Médio completo 3 

Ensino Superior incompleto 31 

Ensino Superior completo 6 

Pós-graduação incompleto 1 

Pós-graduação completo 2 

Você costuma vir nesta festa/casa? 

Sim, gosto da casa 11 

Sim, gosto da festa 6 

Sim, gosto da música 13 

Sim, gosto do público 10 

Sim, porque meus amigos frequen-

tam 5 

Sim, o preço me atrai 

Não, não conhecia a casa 11 

Não, não gosto da casa 

Não, não gosto da festa 

Não, não gosto da música 

Não, não gosto do público 

Não, o preço não me atrai 

Outro: Sim, localização: 3 

Não, localização: 1 

Não, não tem o costume (sem moti-

vo específico): 2 

Não, não conhecia a festa: 6 

Não, só veio por aniversário: 2 

Costumava, não vem mais: 1 

Não costuma sair: 3 

Como você ouviu falar dessa festa pela primeira vez?  

Facebook 10 

Lista Amiga 3 

Internet (outros) 

Amigos 35 

Banner 

Outro: Localização: 2 
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Você costuma colocar seu nome em listas das festas? Por quê? 

Sim, por promoções/descontos 30 

Sim, por costume 6 

Sim, por possuir fila especial 

Não, não vejo vantagem na promoção/desconto 

Não, não planejo com antecedência 8 

Não, tenho vergonha que as pessoas vejam onde frequento 2 

Outro: Esquece: 1 

Quando possível, você costuma comprar ingressos antecipados para as 
festas?  

Sim, o preço varia 13 

Sim, há fila especial 5 

Não, os meios de compra não são vantajosos 2 

Não, não planejo com antecedência 23 

Outro: Não, não tem o costume (sem motivo específico): 3 

Sim, tem o costume (sem motivo específico): 1 

Sim, quando é devidamente divulgado: 1 

Sim, quando é possível que a festa encha: 1 

Não, prefere lista: 1 

Apêndice 4

Gênero 

Feminino

Masculino 

Outros
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Idade

Menos de 18 anos: 

Entre 18 e 22: 

Entre 23 e 27: 

Entre 28 e 32: 

Acima de 32: 

Nível de escolaridade

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Ensino Superior Incompleto

Ensino Superior Completo

Pós-graduação Completo

Ensino Técnico

Como você ouviu falar dessa festa pela primeira vez?

Facebook

Lista Amiga

Amigos

Localização:

Com que frequência você vem nessa festa?

Todas as edições: 

Algumas sim, algumas não: 

Quase nunca: 

Primeira vez: 

Você gosta dessa festa?

Sim: 

Não soube responder:

Se sim, por quê? 

Casa: 

Festa: 

Música:

Público: 

Meus amigos: 

Localização: 
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Com que frequência você vem nessa casa, por exemplo, em outras fes-
tas?

Sempre (toda semana): 

Consideravelmente (duas a três vezes por mês): 

Pouco (uma vez por mês): 

Quase nunca (menos de uma vez por mês): 

Primeira vez: 

Que meio de transporte você costuma utilizar para vir à festa?

Você costuma colocar seu nome em listas das festas? Por quê?

Sim, por promoções/descontos

Sim, por costume

Sim, por possuir fila especial

Não, não planejo com antecedência

Outro: não saio, sou antissocial

Quando possível, você costuma comprar ingressos antecipados para as 
festas?

Sim, o preço varia

Sim, há fila especial

Não, os meios de compra não são vantajosos

Não, não planejo com antecedência

Não, não tem o costume (sem motivo específico)



Take me ouT TonighT: internet e modelos de negócio da noite alternativa carioca 363

Apêndice 5

Roteiro de entrevista com o(s) produtor(es) da(s) festa(s)

BLOCO I – Perfil

1. Qual seu nível de escolaridade? [em caso de Ens. Superior e/ou Especia-

lização: Qual sua formação?] Ensino superior incompleto (cursando Co-

municação Social)

2. Você possui curso(s) na área de produção cultural? Não.

3. Como você começou a trabalhar como produtor? Há quanto tempo está 

envolvido nessa atividade? Meu ex-namorado já era produtor, pensamos 

num projeto de festa juntos e o colocamos em prática.

4. Quais os pontos positivos dessa profissão? E quais as desvantagens? É 

um dinheiro fácil, hoje em dia é uma coisa que não me dá muito trabalho. 

As desvantagens estão no horário da noite (que eu não gosto muito) e na 

energia pesada e negativa envolvida no ambiente de boate.

5. Você também trabalha como DJ? Sim.

6. Caso trabalhe, costuma tocar somente nas festas que você promove 

ou também toca em outras? Quais? Também toco em outras, depende de 

quando me chamam. Recentemente toquei na Erasmus, Battles, choppada 

de Comunicação da UFRJ, FOG, Wake Up, entre outras. Hoje toco na Fade 

Out na Casa da Matriz.

BLOCO II – Organização das festas e identidade do “circuito alternativo”

1. Como você organiza as festas (sozinho, com amigos, com “grupos de 

organizadores”)? Hoje em dia não organizo mais com o meu ex-namorado, 

só com um amigo dele que já era nosso sócio antes.

2. Como você costuma fazer a negociação com as casas noturnas para a 

promoção das festas que organiza? Qual o processo mais comum? O meu 

ex-namorado que fazia todas as negociações, agora que eu que vou ficar 

com essa função. Mas o normal é já conhecer a galera da casa, mandar 

e-mail ou inbox no Facebook pedindo data. A Cave e a Fosfobox são casas 

bem concorridas, então normalmente eles dão uma data e a gente aceita 

o que eles derem.

3. Como fica a questão de locação do espaço, da remuneração daqueles 

que participam da organização da festa, da arrecadação do bar etc.? Na 

Fosfobox, lugar onde a gente mais produziu a Putzbrilha, o bar é todo 

lucro da casa, e a bilheteria é 50% nossa. Eles dividem os custos com a 

gente (instalação da luz negra, tintas, DJ’s etc.), mas também temos que 

dividir a bilheteria.
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4. Qual(is) o(s) critério(s) para estipular o valor dos ingressos? É uma 

combinação entre o público que vai na festa e o custo da festa. A Putz-

brilha é uma festa de custo alto, e o público tem uma renda boa. A gente 

percebeu isso no olho mesmo, a galera que vai estuda nas universidades 

mais caras, e sai de casa com dinheiro pra gastar. Se colocarmos o ingres-

so muito barato também, corremos o risco de superlotar a festa (coisa que 

já acontece com frequência.)

5. Como você caracteriza as festas que produz? Legais, divertidas, porém 

comerciais.

6. Na sua opinião, o que difere as festas ditas alternativas, no Rio, dos ou-

tros tipos de festa? Acho que o que difere é o tipo de comportamento das 

pessoas. Muitas vezes (e cada vez mais) você vê as meninas patricinhas 

na boate. Mas elas estão num clima mais descontraído, sem salto alto. Isso 

já é uma grande diferença. Não tem camarote, não tem essas frescuras de 

boates convencionais. Além disso, a gente pode perceber que os homens 

também dançam! A tendência comum não é ficar rodeando rodinhas de 

mulheres com um copo de vodka e redbull na mão. A tendência é dançar, 

se divertir. Tá todo mundo num clima mais descontraído. A música é algo 

próximo, ou na vibe do que as pessoas ouviriam em casa, numa festa com 

os amigos. Esse processo comunicativo entre DJ e público é muito forte.

7. Você produz festas na Fosfobox, no Espaço Acústica e/ou na Casa Ma-

triz? Em qual(is) dela(s)? Sim. Fosfobox.

8. Quanto tempo é necessário para organizar uma festa? Com que ante-

cedência vocês começam a divulgá-la? Para organizar é fácil, precisamos 

de uma semana, até menos. Mas como temos que divulgar, o ideal é abrir 

o evento com um mês de antecedência.

9. Quais os meios de divulgação das festas e por que eles são adotados? 

Usamos o Facebook, e investimos na fanpage da festa que é muito forte 

(acho que tem quase 30k de curtidas). Temos um time de promoters tam-

bém, que nos ajudam a convidar os amigos para o evento. São pessoas 

que achamos que tem a ver com o público da festa, e podem animar essa 

galera.

10. Como era realizada a organização das festas antes da utilização em 

massa das redes sociais? Quais as estratégias de divulgação utilizadas an-

teriormente? Eu não sou dessa época, comecei a produzir há mais ou me-

nos dois anos. Mas eu já frequentava festas “alternativas”, e pelo o que eu 

sei era muito feita através de flyers, lambe-lambe, adesivos, comunidades 

do Orkut, e principalmente o falecido site <www.listaamiga.com.br>.

11. Como se dá a contratação dos DJs? Quais os critérios de escolha? Há 

um contrato formal para a prestação de serviço? Como fica a remuneração 

daquele(a)s que se apresentam? 
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12. Caso você seja DJ, você contrata/convida outros DJs para tocar nas 

festas? Por quê? Chamamos quem a gente gosta do som ou quem a gente 

sabe que o público vai curtir o som também. Não há nenhum tipo de con-

trato formal para a prestação de serviço, é todo mundo amigo, o contrato 

é puramente verbal. A remuneração normal é de 300 a 400 reais, depende 

do DJ. No caso do Marginal Men, da Wobble, por exemplo, chegamos a 

pagar 1.000 reais de cachê, porque sabíamos que seria uma atração forte 

para a festa.

BLOCO III – Arrecadação de direitos autorais

1. Como você trata a questão da arrecadação de direitos autorais de exe-

cução pública (realizada pelo Ecad) na produção das festas? Nem sei o 

que é isso.

2. É realizada fiscalização periódica do Ecad nas festas? Caso sim, com 

que frequência? Vocês já tiveram problemas com o Ecad? Quais? Não faço 

ideia do que é isso.

3. Você sabe em que categoria você é taxado pelo Ecad (por frequên-

cia: permanente, eventual /por tipo de atividade: usuários gerais, shows e 

eventos, rádio e televisão, mídias digitais, cinema)? Não faço ideia do que 

é isso.

4. Qual sua opinião sobre a atuação do Ecad em relação às casas noturnas 

no Rio de Janeiro? Desconheço o que é Ecad.
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resumo

O presente artigo tem como principal objetivo investigar o desem-

penho dos instrumentos de proteção ambiental no desenvolvimento dos 

projetos das Olimpíadas de 2016, o que possibilita a averiguação da hi-

pótese de criação ou reforço das já existentes situações de injustiça am-

biental no município do Rio de Janeiro. Para alcançar esse propósito, foi 

feita a análise da implementação do projeto do Campo de Golfe Olímpico, 

através de um estudo de caso, que viabilizou a verificação de possíveis 

irregularidades cometidas nos procedimentos existentes para proteger e 

preservar o meio ambiente, tais como o licenciamento ambiental e o Siste-

ma de Unidades de Conservação.

Palavras-chaves: meio ambiente, instrumentos de proteção ambiental, in-

justiça ambiental, campo de golfe
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1. introdução 

Os jogos olímpicos, inspirados em eventos da Grécia antiga, confi-

guram uma tradição mundial desde 1896. Apesar de o próprio logo das 

Olimpíadas utilizar cinco aros conectados como forma de representar a 

ligação e união entre os continentes, apenas quatro deles haviam sido uti-

lizados como sede para o evento. Entretanto, esse cenário mudou, uma 

vez que o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os jogos olímpicos de 

2016, o que significa dizer que, pela primeira vez, o evento acontecerá na 

América do Sul. 

Apesar da comemoração por parte da população brasileira diante da es-

colha do Rio de Janeiro como cidade sede das Olimpíadas de 2016, o contexto 

mudou muito desde 2009, e, hoje, a excitação de grande parcela do público 

transformou-se em preocupação e revolta, e muitos dos que antes defendiam 

a realização dos jogos no Brasil criticam a postura e as ações do governo. 

Tendo em vista a mudança no comportamento dos indivíduos, que 

deixam de incentivar a concretização do evento para criticá-la, é de extre-

ma relevância olhar com atenção para esse fenômeno e tentar identificar 

fatores que possam explicá-lo. Ademais, dedicar-se a esse tema torna-se 

ainda mais necessário, quando levamos em consideração a intensidade 

das transformações que um evento desse porte traz para a cidade. Isto é, 

as modificações que os projetos dos jogos vão gerar no Rio de Janeiro, em 

termos econômicos, sociais e ambientais, são consideráveis e, portanto, 

merecem destaque e estudo aprofundado.

Por isso, busca-se, neste trabalho, analisar, a partir do estudo da im-

plementação do Campo de Golfe Olímpico e do conflito dele decorrente, a 

atuação dos instrumentos de proteção ambiental na elaboração dos pro-

jetos olímpicos e investigar se foram criadas ou reforçadas situações de 

injustiça ambiental no município do Rio de Janeiro.

Para que essa análise seja possível, o artigo perpassará pelas seguin-

tes etapas: em primeiro lugar, será feita uma breve exposição do contexto 

em que surge a constatação da necessidade de proteção do meio am-

biente e dos dois principais movimentos que lhe servem de fundamento: 

o preservacionismo e o conservacionismo. Em seguida, será apresentado 

o modelo de preservação adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

passando pelas normas da Constituição Federal, do Código Florestal e, 

principalmente, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Pos-

teriormente, elucidar-se-á o conceito de conflito ambiental, justiça am-

biental e o procedimento de licenciamento ambiental para, então, ser pos-

sível a análise do caso concreto à luz desses conceitos e do modelo de 

proteção empregado no país. Neste último tópico, será feito o estudo de 

caso referente à implementação do Campo de Golfe da Barra da Tijuca – 
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projeto olímpico eleito para a realização desta investigação, que consistirá 

em uma análise crítica de eventuais irregularidades quanto à aplicação dos 

instrumentos de proteção ambiental no processo executório do projeto.

2. metodologiA 

Exposta a relevância do tema e esclarecidos os objetivos do presen-

te trabalho, faz-se necessário explicitar as etapas perpassadas para sua 

conclusão. Assim, em um primeiro momento, após a realização de leituras 

de caráter exploratório concernentes ao tema proposto pela Oficina de 

Pesquisa: “Municipalismo, governança e meio ambiente”, elegeu-se o fe-

nômeno das Olimpíadas de 2016 para promover reflexões à luz das suas 

consequências em termos socioambientais. 

Para a melhor compreensão do tema, foi realizada uma revisão teó-

rico-conceitual para embasar a análise do tema escolhido. Entre os con-

ceitos trabalhados, estão os de “injustiça ambiental”, “conflito ambiental”, 

“preservacionismo e conservacionismo” e “licenciamento ambiental”. 

Além disso, foi necessário um estudo mais aprofundado da legislação fe-

deral e de documentos do município do Rio de Janeiro, cidade sede das 

Olimpíadas de 2016, como o Plano Diretor do Rio, o Estatuto da Cidade, o 

Plano de Gestão da Sustentabilidade dos Jogos, a Constituição Federal e 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estudo este que possibi-

litou verificar se todas as exigências previstas nas leis foram observadas.

Após a realização da revisão teórico-conceitual que permeou este 

trabalho, foi preciso identificar os projetos olímpicos que irão ocorrer na 

cidade, o que permitiria a aplicação dos conceitos assimilados ao caso 

concreto. Essa etapa consistiu na elaboração de uma planilha, na qual fo-

ram preenchidas as seguintes informações: os respectivos orçamentos de 

cada projeto, as fases processuais do licenciamento de cada obra, as en-

tidades públicas e privadas envolvidas, os impactos ambientais e a evolu-

ção de cada obra1. É importante ressaltar que, durante este momento de 

levantamento de dados, foi feita uma reunião com o professor Orlando 

Alves dos Santos Junior2, que auxiliou na apuração das informações a res-

peito do Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas do Rio de Janeiro3 e 

1  Disponível em: <http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/noticias/arquivos/matriz-
-de-responsabilidades-terceira-atualizacao-arquivo-pdf/at_download/file>. Acesso 
em: 3 maio 2015.

2  Professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da 
UFRJ e membro do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro.

3  Comitê Popular Copa e Olímpiadas Rio. Disponível em: <https://comitepopula-
rio.wordpress.com>. Acesso em: 11 nov. 2015.

http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/noticias/arquivos/matriz-de-responsabilidades-terceira-atualizacao-arquivo-pdf/at_download/file
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/noticias/arquivos/matriz-de-responsabilidades-terceira-atualizacao-arquivo-pdf/at_download/file
https://comitepopulario.wordpress.com
https://comitepopulario.wordpress.com
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de movimentos que criticavam a atuação do governo frente à realização 

do megaevento.

A despeito do mapeamento de todos os projetos olímpicos, foi neces-

sária a eleição de um projeto para o estudo de caso, de modo que a aná-

lise ficasse o mais detalhada possível. Como mencionado anteriormente, 

o projeto selecionado foi o Campo de Golfe Olímpico, escolha que se deu 

em razão da relevância dos conflitos relativos à obra.

Na quarta etapa do trabalho, realizou-se o levantamento de informa-

ções mais aprofundadas sobre o projeto eleito, a partir da leitura de jornais 

eletrônicos, pareceres do Ministério Público4 e da prefeitura do Rio de Ja-

neiro5, tornando possível a análise que segue. 

3. A preservAção AmbientAl

3.1 pAnorAmA do surgimento do debAte

A ação devastadora do homem sobre a natureza é tão antiga quan-

to a própria humanidade. Mesmo nas sociedades mais primitivas, já eram 

exercidas atividades com potencial para danificar o meio ambiente. Essa 

relação predatória tem como justificativa o fato de o homem utilizar os 

recursos provindos da natureza para a produção de bens necessários, em 

tese, à sua sobrevivência.

Infelizmente, os elementos da natureza transformados pelo homem 

em bens de consumo e alimentação, por exemplo, nem sempre são re-

nováveis. A consequência da finitude e fragilidade dos bens advindos da 

natureza é o surgimento de conflitos de interesse. Esse assunto, que será 

abordado mais adiante, parte da premissa de que há pessoas que dese-

jam ou precisam explorar recursos biológicos, mas que, ao mesmo tempo, 

existe um interesse público que exige a preservação desses recursos, visto 

que são necessários à conservação da vida.

O conflito de interesses citado, entre o direito de explorar e a necessi-

dade de proteção, requer uma atenção maior, de forma que uma possível 

regulamentação, por qualquer autoridade com poder normativo, seria ideal  

4  Disponível em: <http://publicacao.mprj.mp.br/improbidade/campo_golfe02/
anexo01/index.html#1>. Acesso em: 30 out. 2015.

5   Disponível em: <https://medium.com/prefeitura-explica-golfe-ol%C3%ADmpi-
co/baixar-o-projeto-completo-12aaac67d947>. Acesso em: 30 out. 2015.
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para que um dos interesses não prevaleça sobre o outro e, consequente-

mente, para que seja possível alcançar o equilíbrio social. Apesar de regras 

que visam à proteção do meio ambiente existirem desde a Antiguidade, 

apenas recentemente a preocupação com a degradação se universalizou 

e torna-se, a cada dia, mais latente6.

O período entendido como um dos marcos da constatação, pela so-

ciedade ou parte dela, da real necessidade de preservação do meio am-

biente é a segunda metade do século XIX. Mais especificamente, em 1872, 

nos Estados Unidos, em um contexto no qual o capitalismo e a expansão 

industrial começavam a mostrar seus custos ambientais e sociais, foi cria-

do o primeiro Parque Nacional do mundo: o Parque Nacional de Yellows-
tone7. Ese parque configura-se como uma área de proteção cujo objetivo é 

a preservação de ecossistemas naturais relevantes e de sua beleza cênica.  

A partir de então, vários países passaram a constituir áreas de preserva-

ção, como Canadá e Nova Zelândia (1885 e 1894, respectivamente)8.

Nesse contexto, em que o papel transformador do homem tornava-

-se cada vez mais evidente e ocorria constante diminuição de áreas antes 

intocadas, começaram a surgir defensores de projetos e movimentos pro-

tetivos para o meio ambiente.  

3.2. os dois grAndes movimentos AmbientAlistAs

No início do século XX, nos Estados Unidos, houve o que alguns auto-

res chamam de cisão na teoria de proteção ao ambiente natural, que deu 

origem a dois grandes movimentos: o preservacionismo e o conservacio-

nismo9. No primeiro deles, o preservacionismo, defende-se que qualquer 

interferência humana gera efeitos nocivos ao meio ambiente. Segundo a 

corrente, o ser humano não é capaz de usufruir da natureza sem afetá-la 

negativamente, o que faz com que seja necessário criar áreas  “intocáveis” 

destinadas à preservação dos animais, plantas e ecossistemas, sem qual-

quer intervenção humana, com exceção do uso recreativo e educacional. 

6  FARIAS, Talden Queiroz. Evolução histórica da legislação ambiental. Disponível 
em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_lei-
tura&artigo_id=3845>. Acesso em: 30 out. 2015.

7  É a criação do Yellowstone National Park o marco moderno da proteção de áreas 
naturais contra os processos destrutivos da ação humana. MILANO, Miguel Serediuk. 
(2001, p. 4). 

8  Unidades de Conservação no Brasil: de onde vem essa ideia? Disponível em: 
<http://uc.socioambiental.org/o-snuc/de-onde-vem-essa-ideia>. Acesso em: 14 
ago. 2015.

9  AFONSO, Cintia Maria. Sustentabilidade: caminho ou utopia? São Paulo, 2006. 
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As teorias preservacionistas embasaram, inclusive, a construção dos par-

ques nacionais, locais de uso muito restrito. 

O movimento conservacionista, por sua vez, entende que o homem é 

capaz de utilizar os recursos naturais de forma controlada. Para a corrente, 

é mais eficaz para a proteção da natureza estabelecer um uso equilibrado 

pelo ser humano do que deixar o local intocado. Os representantes da 

corrente defendiam que a conservação deve basear-se na prevenção de 

desperdícios e no uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos 

cidadãos, inclusive das gerações futuras. Assim como o preservacionismo, 

essa corrente também serviu como fundamento para a criação de novas 

teses. Diferentemente da primeira, que serve como base para a criação de 

parques e áreas com uso muito limitado, a ideia conservadorista é a pre-

cursora do desenvolvimento sustentável, pois parte da premissa de que os 

recursos naturais devem ser usados de forma racional10.     

3.3. modelos de proteção e o ordenAmento brAsileiro

Tendo em vista o constante conflito, inerente ao desenvolvimento 

das sociedades, entre o interesse econômico e a proteção do meio am-

biente, consolidou-se, nas últimas décadas, a percepção de que a criação 

de mecanismos pode auxiliar na proteção da natureza de forma eficaz. 

Isso acontece porque a pressão imposta pelos interessados na exploração, 

economicamente favorecidos em muitos dos casos, é intensa e influente 

e, também, como expõe Celso Antonio Pacheco Fiorillo, “proteger o meio 

ambiente, em ultima análise, significa proteger a própria preservação da 

espécie humana”11.

No Brasil, essa ideia de defender a natureza face a forte influência dos 

interessados em sua utilização indiscriminada surge na década de 1960. 

Até então, a maior parte das normas jurídicas brasileiras que tratavam do 

meio ambiente estavam relacionadas à regulação da exploração, em fun-

ção, primordialmente, do interesse econômico envolvido. A partir dessa 

década, o ordenamento começa a evoluir no sentido de visar à real preser-

vação ambiental, por meio de instrumentos que serão mostrados a seguir.

10 Mundo Educação – Conservação e Preservação Ambiental. Disponível em: 
<http://www.mundoeducacao.com/biologia/preservacao-ambiental.htm>. Acesso 
em: 8 maio 2015. 

11 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Di-
reito Ambiental e legislação aplicável. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Max Limonad, 
1999. p. 73.
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3.3.1. A proteção do meio ambiente na Constituição Federal

Assim como ocorre com todos os demais direitos fundamentais, a 

fonte de validade e legitimidade do direito ao meio ambiente no Brasil é, 

em última instância, a Constituição Federal. Promulgada em 1988, década 

na qual o Brasil se envolve em importantes debates internacionais a res-

peito da preservação ambiental12, a Carta Magna trata o tema com especial 

atenção, conferindo ao meio ambiente o status de direito fundamental.

A Constituição reservou todo um capítulo à proteção do meio am-

biente (Capítulo VI do Título VIII), que inclui o art. 225 e seus incisos13. 

Nele, determina-se que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

um bem jurídico essencial para garantir a boa qualidade de vida da popu-

lação. Ainda no caput, o legislador atribui ao Poder Público e à coletivida-

de o dever de defender e preservar o meio ambiente, transformando-o em 

um direito que é, ao mesmo tempo, responsabilidade. Um desses deveres, 

a título de exemplo, já está exposto no parágrafo segundo do referido ar-

tigo14, por meio do qual o legislador exigiu que ao indivíduo que explorasse 

os recursos minerais impunha-se o dever de reparar o dano, recuperando 

o meio ambiente degradado. 

12  Como destaca Marcelo Varella e Márcia Leuzinger, houve um processo de con-
fluência na década de 1980, por meio do qual mais de um terço dos países modi-
ficaram a legislação interna para dar espaço à proteção ambiental. Disponível em: 
<http://marcelodvarella.org/Meio_Ambiente_files/artigo_com_Marcia_e_Marce-
lo%203.pdf>. Acesso em: 18 set. 2015.

13  Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o ma-
nejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integri-
dade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa 
e manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo 
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utili-
zação que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e 
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambien-
te; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.  

14 Art. 225, § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar 
o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei.
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Ademais, a Carta Magna não se restringe a dar importância à proteção 

do meio ambiente somente no art. 225. Ao tratar da livre iniciativa no art. 

170, o legislador originário fez questão de estabelecer, no inciso VI, que a 

ordem econômica brasileira deve observar a defesa do meio ambiente. 

Isso significa dizer que a Constituição reconhece o potencial lesivo que o 

exercício da atividade econômica tem sobre o meio ambiente, e estabe-

lece que a defesa deste último funciona como limite ao referido exercício.

3.3.2. Sistema Nacional de Unidades de Conservação

Após a criação do Parque Nacional de Yellowstone, consolidou-se, no 

Direito interno de diversos países ao redor do mundo, uma das principais 

formas de proteção do meio ambiente: as protected areas. No Brasil, o 

mecanismo foi adotado por meio do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), instituído por meio da Lei 9.985 de 2000.

De acordo com seu art. 2º, inciso I, a definição de Unidade de Con-

servação é:

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas ju-

risdicionais, com características naturais relevantes, legalmente ins-

tituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob o regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção.

O SNUC foi criado para regulamentar o art. 225 da Constituição Federal, 

em seus incisos I, II, III e VII, que dispõem sobre a preservação do meio ambien-

te. Esse sistema divide as Unidades de Conservação em dois grupos: as Uni-

dades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável15, cada uma com 

suas características diferenciais, tendo a primeira um uso mais restritivo pela 

população e a última um uso menos restritivo. As Unidades de Proteção Inte-

gral têm como objetivo principal preservar a natureza, sem que seja possível 

o uso direto de seus recursos, não envolvendo consumo, coleta ou dano, ideia 

que tem por base a teoria preservacionista. Já as Unidades de Uso Sustentável 

objetivam equilibrar a conservação da natureza com o uso sustentável dos 

recursos, de forma que é possível haver o uso direto, com a presença humana 

nas áreas protegidas, desde que se proteja o ambiente ao redor, modelo que 

se relaciona com a corrente conservacionista citada anteriormente16.

15 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos 
I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza e dá outras providências. Art. 7o As unidades de conservação 
integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas: 
I - Unidades de Proteção Integral; II - Unidades de Uso Sustentável.

16  Eco - O que são unidades de conservação? Disponível em: <http://www.oeco.
org.br/dicionario-ambiental/27099-o-que-sao-unidades-de-conservacao/>. Acesso 
em: 4 nov. 2015.

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27099-o-que-sao-unidades-de-conservacao/
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27099-o-que-sao-unidades-de-conservacao/
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Segundo o art. 22 da mesma lei, as Unidades de Conservação são 

criadas por ato do Poder Público, podendo este se configurar por meio de 

decreto, por exemplo. Porém, a sua modificação, no que se refere à redu-

ção de seus limites originais, só poderá ser feita mediante lei específica, 

nos termos do §7º do art. 22. Isso se dá pelo fato de que, sendo uma área 

de proteção, para que não ocorra o desequilíbrio de interesses em prol do 

interesse econômico, é preciso de uma justificativa razoável que objetive 

no mínimo um interesse social de grande importância. 

Além da preservação do meio ambiente por meio do SNUC, outros 

mecanismos são utilizados no ordenamento brasileiro. Para expô-los é ne-

cessário, em primeiro lugar, apresentar brevemente a evolução do contex-

to da proteção do meio ambiente no país.

Influenciado pelo novo olhar que visa à proteção do meio ambiente 

em equilíbrio com o interesse econômico dos EUA, e a criação do primeiro 

Parque Nacional de Yellowstone, em 1934, o Brasil cria o Código Florestal, 

primeiro instrumento jurídico nacional a regular o tema. É importante des-

tacar que, à época, a principal finalidade da referida lei não era a proteção 

ambiental, mas o regulamento das atividades econômicas que envolviam 

exploração do ambiente natural. Em 1965, outro Código Florestal foi insti-

tuído. Este, por sua vez, foi responsável por uma atualização da legislação 

e evolução no sentido de reconhecer a necessidade de proteção, princi-

palmente no que dizia respeito à modernização da agricultura, incluindo 

os conceitos e limites de Área de Preservação Permanente (APP) e Reser-

va Legal.

A partir da década de 1960, especificamente, que a legislação ambien-

tal começou a ganhar mais importância, o que deu origem a diversos ou-

tros instrumentos. Entre 1937 e 1964, foram criadas no Brasil 49 unidades 

de conservação no âmbito federal, sendo o primeiro e mais importante o 

Parque Nacional de Itatiaia17. Nos anos 1980, o impulso para a proteção do 

meio ambiente foi maior ainda, uma vez que o interesse econômico deixou 

de prevalecer sobre o meio ambiente, demonstrando um maior equilíbrio 

entre os dois fatores, de forma que a Lei Federal 6.938, que dispõe sobre 

a Política Nacional do Meio Ambiente, foi criada e a Constituição Federal 

de 1988 destacou uma parte somente para dispor sobre a preservação do 

meio ambiente. A partir dos anos 2000, duas grandes inovações foram 

trazidas para o ordenamento brasileiro: em 2000, o Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação foi criado, dando ênfase para as unidades de 

conservação já conceituadas acima. Já em 2012, houve uma nova reforma 

17  Âmbito Jurídico - A evolução da legislação ambiental no Brasil.  Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitu-
ra&artigo_id=9169>.Acesso em 4 nov. 2015.

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9169
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9169
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do Código Florestal de 1965, modificando limites das Reservas Legais e 

APPs e regulando o reflorestamento. 

3.3.3. Licenciamento ambiental

Além dos instrumentos jurídicos de proteção ambiental abordados na se-

ção três desta obra, destaca-se também o licenciamento ambiental, outra 

ferramenta que emerge no Direito brasileiro como mecanismo de auxílio 

na conciliação dos interesses econômicos e ambientais.

Preliminarmente, sob o ponto de vista jurídico, em âmbito federal, 

o licenciamento ambiental encontra-se positivado no art. 10º, IV da Lei 

6.938/81 (que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente) da se-

guinte forma:

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de es-

tabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efe-

tiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental dependerão de prévio licencia-

mento ambiental18. (grifo nosso)

Assim, tendo em vista que, conforme o art. 2º da mesma lei, “a Política 

Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e re-

cuperação da qualidade ambiental propícia à vida”, e que, de acordo com o 

art. 9º, IV, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos dessa política, 

pode-se concluir que esse procedimento figura, no ordenamento jurídico pá-

trio, como mais um instrumento que, junto com as supracitadas ferramentas 

de proteção ao meio ambiente, visa a harmonizar a ação humana potencial-

mente prejudicial à natureza com a preservação do meio ambiente.

Em linhas gerais, entende-se por licenciamento ambiental o procedi-

mento administrativo através do qual se expede uma licença ambiental: 

ato de órgão da Administração Pública, no exercício de seu poder/função 

de polícia, por meio do qual se expede documento que permite o particu-

lar, no gozo do seu direito à livre iniciativa, executar ações possivelmente 

degradantes da área, mas que, de acordo com o juízo de admissibilidade 

do Poder Público, são compatíveis com as disposições legais, regulamen-

tos e normas técnicas de proteção ao meio ambiente19. Sendo assim, caso 

o particular tenha interesse em exercer atividade presumivelmente polui-

dora, terá que, obrigatoriamente, solicitar aquiescência do poder execu-

tivo.

18  BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras pro-
vidências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil], Brasília, DF. 31 ago. 1981.

19  Outras definições podem ser encontradas no art. 10º da Lei 6.938/81 e no 1º da 
Resolução 237/97 do CONAMA.



A efetividAde dos instrumentos jurídicos de proteção do meio Ambiente nos conflitos AmbientAis:  
o cAmpo de golfe olímpico como estudo de cAso

379

Em segundo lugar, de acordo com a aludida Lei 6.938/81, compe-

te ao Conselho Nacional do Meio Ambiente20 instituir normas e critérios 

para o licenciamento ambiental, fato que, consequentemente, culminou 

na edição das Resoluções 237/97 e 327/97 do CONAMA, as quais tratam, 

justamente, desses dois aspectos. Com relação à competência para criar 

normas sobre o procedimento de licenciamento ambiental, é imperioso 

ressaltar que, de acordo com o art. 8º da Resolução 237/97, três são suas 

fases:

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planeja-

mento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização 

e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 

fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreen-

dimento ou atividade de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas 

de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem 

motivo determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 

consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-

tal e condicionantes determinados para a operação.

Ressalte-se, ainda, no que se refere às fases do procedimento, que 

a concessão das licenças deve ser sucessiva21, e não concedida de forma 

isolada, ou seja, a outorga de um dos tipos de licença depende do cumpri-

mento das exigências dos tipos anteriores. Assim, para se conceder uma 

LI é preciso que, em nome requerente, já tenha sido expedida LP, tendo 

ele cumprido tudo o que esta determinava. Para a concessão de LO, o 

processo é análogo. 

20  De acordo com o art. 6º, II da lei 6.93881, o CONAMA é órgão consultivo e 
deliberativo e tem a “finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de 
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recur-
sos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 
qualidade de vida”.

21  Sobre a questão da vedação ao isolamento das fases do licenciamento desta-
ca-se a opinião de MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 
16. ed. São Paulo: Malheiros, 2015 p. 284, segundo a qual: “a interpretação de que 
o Licenciamento ambiental deve abranger a obra como um todo, não devendo ser 
fragmentado, decorre da lógica do próprio licenciamento. O licenciamento só existe 
porque a atividade ou a obra podem oferecer potencial ou efetiva degradação ao 
meio ambiente”.
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Em terceiro lugar, com relação aos requisitos, o art. 3º da Resolução 

327/97 do CONAMA elucida que a concessão de licença ambiental depen-

de do atendimento às seguintes condições: realização de prévio estudo de 

impacto ambiental22 e relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/

RIMA), publicação dos atos referentes à totalidade do procedimento de 

licenciamento e realização de audiências públicas, quando couber23.

Por último, é importante deixar claro também que a concessão de 

licença ambiental ocorre nos três níveis federativos. O licenciamento 

em âmbito da União, dos estados e dos municípios é regulado pela re-

cém-aprovada lei federal complementar nº 140 de 2011, entretanto, pela 

pertinência e escopo temático deste trabalho, tem-se que o ente ao qual 

dar-se-á maior enfoque é o município do Rio de Janeiro, local foco deste 

estudo. Assim, a referida lei, em seu art. 10º, XIV, alíneas “a” e “b”, atribui 

aos municípios, sem prejuízo às competências dos outros entes da federa-

ção, competência para promover o licenciamento ambiental de atividades 

ou empreendimentos que (1) causem ou possam causar impacto ambien-

tal de âmbito local (âmbito que, segundo critérios definidas pelos Conse-

lhos Estaduais de Meio Ambiente, se refere aos limites territoriais de cada 

município), ou que (2) estejam localizados em unidades de conservação 

instituídas pelo município (exceto em Áreas de Proteção Ambiental).

4. conflitos AmbientAis e (in)justiçA AmbientAl

Diante do que foi exposto anteriormente, a categoria dos conflitos, 

especialmente dos conflitos ambientais, pode ser considerada importante 

no momento em que dois interesses entram em dicotomia. Na presen-

te discussão, isso se concretiza com o interesse econômico representado 

pelo art. 170 da Constituição Federal de um lado, e, de outro, o interesse 

de proteção ambiental, disposto no art. 225, CF.

A esta pesquisa, em particular, interessa o conflito ambiental. Esse 

conflito surge no momento em que diferentes atores sociais têm distin-

22  Conforme esclarece a própria resolução, estudos ambientais são todos e quais-
quer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, insta-
lação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado 
como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, 
plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico 
ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise pre-
liminar de risco.

23  Sobre a expressão “no que couber”, o art. 2º da Resolução nº 009 de 3 de de-
zembro de 1987 do CONAMA esclarece que as Audiências Públicas podem ser feitas 
pela própria administração, sempre que julgar necessário, ou por solicitação de enti-
dade civil, do Ministério Público, ou de cinquenta ou mais cidadãos.
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tos interesses e concepções em torno da administração e gestão do meio 

ambiente de um determinado território24. Na maior parte das vezes, esse 

conflito se dá em torno do interesse econômico de investir em determina-

das áreas e a necessidade pública de preservar o meio ambiente. Assim, é 

possível afirmar que esses conflitos nascem como consequência das dife-

rentes lógicas para gestão dos bens coletivos de uso comum de diferentes 

grupos sociais em uma determinada região25.

Os mecanismos de solução de conflitos, tanto no sentido lato sensu 

como nos ambientais, podem ser judiciais ou extrajudiciais, que envolvem 

métodos alternativos com procedimento mais flexível. Quando a resolu-

ção de um conflito, seja ela por quaisquer dos métodos citados, não leva 

em consideração as demandas de uma das partes, é provocado um de-

sequilíbrio (que pode ter sido provocado pela utilização equivocada dos 

instrumentos jurídicos de proteção ambiental abordados anteriormente), 

configurando uma situação de injustiça ambiental.

Ao analisar os conflitos ambientais com soluções que atendem aos 

interesses de apenas uma das partes, é possível perceber que a parte que 

não tem suas demandas atendidas é excluída do dito desenvolvimento 

que o investimento nessa área irá gerar, além de sofrer com todo seu 

ônus26. Isso ocorre porque a administração, gestão e investimentos nessas 

áreas estão de acordo com o julgamento de qual seria o seu melhor uso de 

somente uma das partes.

De acordo com Acserad27, os conflitos ambientais podem ser classifi-

cados em dois tipos:

O primeiro, por distribuição de externalidades, seria decorrente da 

dificuldade de os geradores de impactos externos assumirem a res-

ponsabilidade por suas consequências; o segundo seria o conflito 

pelo acesso e uso dos recursos naturais, decorrente da dificuldade 

de se definir a propriedade sobre os recursos.

Assim, é possível verificar que a parte com o interesse conflitante ao 

de quem planeja a gestão do espaço sofre com as externalidades e com a 

impossibilidade do uso e acesso aos recursos naturais. Esse ônus sofrido 

configura uma injustiça, denominada injustiça ambiental28.

24   ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens. Desenvolvimento e conflitos am-
bientais: um novo campo de investigação. Belo Horizonte: UFMG, 2010. p. 11-34.

25  MUNIZ, Lenir Moraes. Ecologia política: o campo de estudo dos conflitos sócio-
-ambientais. Revista Pós Ciências Sociais, São Luis, v. 6, n. 12, p. 3-29, 2009.

26  ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens. Desenvolvimento e conflitos am-
bientais: um novo campo de investigação. Belo Horizonte: UFMG, 2010. p. 11-34.

27  ACSELRAD, Henri (Org.). Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relu-
me Dumará: Fundação Heinrich Böll, 2004.

28  ACSELRAD, Henri. Justiça ambiental – ação coletiva e estratégias argumen-
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O conceito de justiça ambiental nasceu na década de 1980, nos Esta-

dos Unidos, e é entendido como “um conjunto de princípios que assegu-

ram que nenhum grupo de pessoas, sejam étnicos, raciais ou de classe, su-

porte uma parcela desproporcional de degradação do espaço coletivo”29.

Como já exposto, quando se dá a existência de um conflito ambiental 

e sua solução não resulta, em alguma medida, na satisfação das deman-

das de ambas as partes, configura-se uma situação de injustiça ambiental. 

Nela, uma das partes envolvidas acaba suportando de maneira despropor-

cional a deterioração de um território. 

Diante do exposto, é possível afirmar que as discussões em torno des-

ses conceitos têm como propósito oferecer elementos para entender o 

fenômeno da injustiça ambiental que, como já analisado, dá-se quando a 

resolução de um conflito não contempla as demandas de ao menos uma 

das partes e acarreta um desequilíbrio, que é provavelmente provocado 

pelo uso inadequado das ferramentas jurídicas de proteção ambiental.

5. estudo de cAso: o cAmpo de golfe olímpico

Exposto o referencial teórico pertinente à discussão proposta por 

este trabalho, cumpre realizar, nesta seção, um estudo de caso com a fina-

lidade de melhor se compreender como os aspectos teóricos dos mecanis-

mos de proteção ao meio ambiente funcionam na prática. 

Depois de 112 anos fora do calendário olímpico, o golfe foi reinserido 

nos Olimpíadas de 2016 que acontecerão no Rio de Janeiro. Nesse contex-

to, em meio à preparação que a cidade enfrenta para a realização desse 

megaevento, foi anunciada pelo município do Rio de Janeiro a construção 

de um novo Campo de Golfe Olímpico no bairro da Barra da Tijuca. Para 

tanto, era necessário escolher um espaço que comportasse as exigências 

feitas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI)30.

O anúncio da alocação de projeto olímpico em uma suposta Área de 

Proteção Ambiental (APA)31 e em um suposto trecho do Parque Natural 

Municipal de Marapendi32, juntamente com outras polêmicas envolvendo 

tativas. IN ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA. José Augusto (Orgs). 
Justiça ambiental e cidadania. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.

29 Idem.

30 O Comitê Olímpico Internacional (COI) é uma organização não governamental 
que atua na organização e realização dos jogos olímpicos

31 Unidade de conservação pertencente ao grupo de Uso Sustentável como previs-
to no art. 14, I, da Lei 9885/2000.

32 Unidade de conservação pertencente ao grupo de Proteção Integral como pre-
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o estímulo à especulação imobiliária na área, despertaram a insatisfação 

de parte da sociedade que se manifesta através de grupos de resistência 

à construção do campo de golfe como o “Ocupa Golfe” e  “Golfe para 

quem?”, sendo a questão controversa protagonista de manchetes na mí-

dia nacional e internacional33.

Nesse sentido, a análise da construção do campo de golfe olímpico 

e dos conflitos inerentes a ela foi percebida como boa amostra para in-

vestigação do desempenho dos instrumentos de proteção ambiental no 

desenvolvimento dos projetos olímpicos, possibilitando averiguar se fo-

ram criadas novas ou reforçadas as já existentes situações de injustiça 

ambiental no município do Rio de Janeiro.

5.1. breve Histórico dA região

Antes de apresentar as informações referentes aos desdobramentos 

da instalação do projeto olímpico do campo de golfe, é necessário apre-

sentar breves informações a respeito do histórico de ocupação dessa re-

gião (Figura 1 em Anexo), especialmente, no que tange à criação de áreas 

protegidas.

Historicamente, em 1959, por meio do Decreto Federal 14.334, foi 

criada a Reserva Biológica de Jacarepaguá, que abrangia, entre outros 

locais, todas as margens das lagoas de Marapendi. Com base na necessi-

dade de proteção de todas essas áreas, decorrente de sua relevância para 

o ecossistema local, a Reserva foi tombada em 1965 pelo Decreto  “E” 

número 856. 

Quase vinte anos depois, em 1978, é publicada a lei nº 61 do município 

do Rio de Janeiro, que transforma a Reserva Biológica em Parque Zoobo-

tânico, que contava com cerca de 480 mil metros quadrados. Essa data é 

considerada o grande marco de criação do Parque de Marapendi, apesar 

de a área ainda não ter sido denominada como tal.

vê o art. 8, III, da Lei 9885/2000.

33  Jornal do Brasil.“Golfe pra quem?” e  “Ocupa Golfe” acampam em fren-
te a Campo de Golfe Olímpico. Disponível em : <http://www.jb.com.br/rio/noti-
cias/2014/12/09/golfe-pra-quem-e-ocupa-golfe-acampam-em-frente-a-campo-de-
-golfe-olimpico/>. Acesso em: 30 out. 2015.
G1. “Sob protesto, Rio lança dossiê para justificar o Campo de Golfe Olímpico”. Dis-
ponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/sob-protesto-rio-
-lanca-dossie-para-justificar-campo-de-golfe-olimpico.html>. Acesso em: 30 out. 
2015.
2DFSport – Mehr Regen für den Rasen. Disponível em: <http://www.zdfsport.de/
der-golfplatz-fuer-die-olympischen-spiele-in-rio-sorgt-fuer-aerger-39511894.html>. 
Acesso em: 30 out. 2015.

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/12/09/golfe-pra-quem-e-ocupa-golfe-acampam-em-frente-a-campo-de-golfe-olimpico/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/12/09/golfe-pra-quem-e-ocupa-golfe-acampam-em-frente-a-campo-de-golfe-olimpico/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/12/09/golfe-pra-quem-e-ocupa-golfe-acampam-em-frente-a-campo-de-golfe-olimpico/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/sob-protesto-rio-lanca-dossie-para-justificar-campo-de-golfe-olimpico.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/sob-protesto-rio-lanca-dossie-para-justificar-campo-de-golfe-olimpico.html
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/12/09/golfe-pra-quem-e-ocupa-golfe-acampam-em-frente-a-campo-de-golfe-olimpico/
http://www.zdfsport.de/der-golfplatz-fuer-die-olympischen-spiele-in-rio-sorgt-fuer-aerger-39511894.html
http://www.zdfsport.de/der-golfplatz-fuer-die-olympischen-spiele-in-rio-sorgt-fuer-aerger-39511894.html
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/12/09/golfe-pra-quem-e-ocupa-golfe-acampam-em-frente-a-campo-de-golfe-olimpico/
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Após mais de dez anos sem nenhum avanço considerável, o parque 

passou a ficar subordinado à Fundação Parques e Jardins, da Secreta-

ria Municipal do Meio Ambiente, o que significaria o desenvolvimento de 

pesquisas científicas na área, incluindo a construção de um laboratório 

na região. Além disso, outros efeitos da transferência de gestão foram a 

implementação de uma sede do parque, de locais para trilhas e recreação 

infantil e, por fim, a demarcação da área de proteção.

Novas mudanças no parque vieram com o Decreto nº 10.368, de 1991, 

que foi regulamentado pelo Decreto nº 11.990, de 1993. Nesse contexto, foi 

criada a Área de Proteção Ambiental (APA) do Parque Zoobotânico de 

Marapendi, compreendendo as Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

da Lagoa de Marapendi e seu entorno e a APP do parque. 

A referida APA abrangia áreas públicas e também privadas, e o De-

creto de 1993 regulamentou seu uso, estabelecendo áreas de vida silvestre 

e áreas de ocupação controlada. As primeiras, que compreendem zonas 

de preservação e zonas de conservação da vida silvestre, são mais restriti-

vas, ao passo que as áreas de ocupação controlada permitiam construções 

e moradia, desde que seguissem parâmetros específicos. 

O prefeito César Maia, por meio do Decreto nº 14.203, transformou 

o Parque Zoobotânico em Parque Municipal Ecológico, aumentando sua 

área total. O objetivo declarado dessa ação era proteger na maior medi-

da possível esse local e recuperar os ecossistemas existentes. Entretanto, 

apesar de ocorridas mudanças no plano normativo, nenhuma medida efe-

tiva foi implementada. A título de exemplo, até a área cercada continuou a 

mesma, a despeito da incorporação de novos terrenos. 

Por fim, em 2003, o nome do parque foi alterado para Parque Natural 

Municipal de Marapendi. 

5.2. o projeto olímpico: um breve Histórico de suA 

implementAção

Cronologicamente, é preciso fazer uma breve descrição acerca da 

ordem dos fatos pertinentes ao histórico do projeto do Campo de Golfe. 

Inicialmente, no ano de 2009, foi expedida uma Licença Municipal Prévia 

nº 00146/08 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, com va-

lidade de doze meses, para a construção de um campo de golfe particular 

atrelado ao condomínio Riserva Uno.

Posteriormente, no ano de 2009, foi anunciada a eleição da cidade 

do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, ano em que 
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também expirou a LMP 00146/08 para a construção do campo de golfe 

particular.

A empresa Fiori Empreendimentos Imobiliários Ltda., responsável 

pela construção do campo, requereu em 2012 junto à SMAC a expedição 

de uma nova LMP, já que a LMP 00146/08, além de já ter expirado, se re-

feria à construção de um campo de golfe particular, projeto diverso e não 

coincidente com o projeto de construção do campo olímpico. No que se 

refere à construção do campo olímpico, vale ressaltar que o projeto oficial 

previu a utilização de uma área pertencentes ao PNMM.

Assim, para garantir a implementação do projeto com a configuração 

desejada, afastando qualquer tipo de impedimento legal, a Lei Comple-

mentar 125 foi elaborada pelo executivo municipal e aprovada pelo legis-

lativo em 14 de Janeiro de 2013. Tal lei previu as seguintes principais mo-

dificações determinantes para a viabilização do projeto: 1) desafetação de 

uma área de 58.000 metros quadrados do PNMM, passando a fazer parte 

apenas da APA, e 2) alteração do zoneamento da área, modificando toda 

a Zona de Proteção da Vida Silvestre para Zona de Conservação da Vida 

Silvestre.

Em 19 de abril de 2013 foi emitida uma Licença Municipal de Instala-

ção (LMI) nº 0000956 em nome da Fiori Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. para a construção do campo. Destaque-se que não se havia requeri-

do uma LMI, e sim uma LMP pelas razões explicitadas anteriormente quan-

to à modificação do projeto e o vencimento da LMP requerida em 2008. 

Em 30 de maio de 2014, o MP expediu uma recomendação ministe-

rial notificando os réus e requisitando a paralisação das obras no campo, 

uma vez que identificou no processo vícios de legalidade. No entanto, as 

obras no campo se mantiveram, ensejando em 14 de agosto de 2014 o 

ajuizamento de uma Ação Civil Pública34. A ACP continua estagnada no 

34  Ação Civil Pública: Número de distribuição no TJ-RJ: 0273069-
88.2014.8.19.0001. Conforme consta na ação:  “as causas de pedir a ação civil públi-
ca são: (i) Nos vícios de legalidade/constitucionalidade da Lei complementar que 
alterou e flexibilizou os parâmetros protegidos de UC, de modo a possibilitar, de 
maneira irregular, a viabilidade do empreendimento (ii) Na incompatibilidade do 
empreendimento à luz do próprio regramento e zoneamento da Área de Proteção 
Ambiental de Marapendi (iii) Na execução irregular das obras e serviços do proje-
to em Área de Preservação permanente (iv) Na supressão de vegetação da Mata 
Atlântica em desacordo com a respectiva legislação de regência (v) Na incompati-
bilidade do empreendimento à luz da legislação que trata do zoneamento costeiro; 
(vi) Na existência de vícios no licenciamento ambiental que culminou na emissão 
de licenças ambientais em favor do empreendimento”. A existência dos vícios re-
lativos à legislação de regência de áreas que abrigam Mata Atlântica, assim como 
à legislação referente às Áreas de Proteção Permanente e de Zonas costeiras, são 
reconhecidas. No entanto, tais vícios não integram o escopo do presente trabalho.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015386

judiciário por conta de uma indefinição quanto à escolha do número de 

peritos para a determinação da prova pericial35.

Feita essa breve abordagem acerca dos acontecimentos atrelados à 

região, objeto de construção do campo de golfe, no que se pôde apurar, é 

plausível supor que existem aspectos controversos acerca da legalidade e 

da constitucionalidade desse projeto, os quais serão esmiuçados a seguir.

5.3. lei complementAr 125

Como já mencionado anteriormente, a edição da Lei Complementar 

número 125, em 14 de janeiro de 2013, trouxe algumas alterações jurídicas 

na área destinada ao projeto para viabilizar a construção do campo de 

golfe olímpico. No encaminhamento do projeto de lei complementar n.º 

113/2012, que deu origem à lei complementar 125, o prefeito Eduardo Paes 

esclarece a imprescindibilidade da nova legislação para a concretização 

do projeto:

Outro equipamento de grande importância para a realização destes 

eventos será o Campo de Golfe Olímpico, que acolherá esta ativi-

dade esportiva recém-incluída nos Jogos, e que se caracteriza por 

ser uma ampla área verde com baixíssimas taxas construtivas. Nes-

te contexto, para possibilitar sua instalação, faz-se necessário atra-

vés deste Projeto de Lei Complementar incluir esta atividade dentre 

aquelas permitidas na Área de Proteção Ambiental de Marapendi, 

adequando o Zoneamento Ambiental à realidade da área, bastante 

alterada por atividades antrópicas anteriores, assim como deve-se 

alterar os limites do Parque Natural Municipal de Marapendi.

As polêmicas ligadas à edição da lei 125/2013 começaram justamente 

na forma como ela foi aprovada. O Projeto de Lei que deu origem à lei 

125/2013 foi enviado no dia 31 de dezembro de 2012, dia em que a Câmara 

dos Vereadores do Rio de Janeiro contava com quase metade dos verea-

dores em seu último dia de mandato, não teve seu conteúdo debatido em 

audiências públicas, não demonstrou a viabilidade econômica do projeto e 

ignorou pareceres técnicos contrários elaborados pela SMAC e pelo Grupo 

de Apoio Técnico Especializado em Meio Ambiente- GATE/MPRJ36.

35  Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/
consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsul-
ta=publica&numProcesso=2014.001.236726-6>. Acesso em: 1 de novembro de 2015.

36  Parecer técnico 08/2013 da Secretária Municipal de Meio Ambiente do Rio de 
Janeiro e parecer 263/2013 do GATE/MPRJ.

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2014.001.236726-6
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2014.001.236726-6
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2014.001.236726-6
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A apreciação de tal dispositivo que viabilizou a construção do em 

preendimento é essencial para o melhor entendimento da questão. Para 

tal, ele será avaliado sobre dois principais aspectos: (i) Quanto à mudança 

que essa lei provocou na configuração do PNMM e (ii) Quanto à alteração 

no zoneamento da APA de Marapendi.

5.3.1. Quanto à configuração do PNMM (Unidade de 

Conservação)

O art. 4 da lei em análise disciplina que: “Fica excluída dos limites do 

Parque Natural Municipal de Marapendi a área de recuo doada ao Municí-

pio do Rio de Janeiro no PAL nº 31.421, conforme descrição e mapa ilustra-

tivo constantes no Anexo III desta Lei Complementar”.

Como já exposto no item 2 deste trabalho, o SNUC é um mecanismo 

previsto no ordenamento jurídico brasileiro que visa à proteção de áreas 

ambientais. A lei se refere a uma redução do Parque Natural Municipal 

de Marapendi, uma espécie desse sistema de conservação brasileiro com 

utilização bem restrita, pertencendo ao grupo de Proteção Integral. O ob-

jetivo da lei é claro: transformar os limites do PNMM fazendo com que 

uma área de 58.000 passe a integrar à APA, que é uma unidade de con-

servação pertencente ao grupo de Uso Sustentável, com nível de proteção 

menos restrito.

No entanto, conforme já abordado anteriormente, a alteração das 

Unidades de Conservação não se sujeita a livre juízo de oportunidade e 

conveniência da administração. O parágrafo 7 do art. 22 da Lei 9985/2000 

prevê que as alterações que envolvam redução do nível de proteção jurí-

dica, como o que ocorreu no caso em análise, exigem edição de lei espe-

cífica. A Lei 125/2013 cumpre, a princípio, o requisito previsto no art. 22. 

No entanto, a sua simples existência não é suficiente diante dessa situação 

de minguamento da proteção jurídica das Unidades de Conservação que 

traz, sem dúvida, um impacto negativo que impõe uma investigação das 

repercussões que a modificação traria.

O recuo na proteção ambiental não deve ser dissociado do princípio 

da motivação que permeia a administração pública. O legislador deveria 

apresentar algum respaldo técnico-científico para a diminuição do grau 

de proteção. O direito fundamental ao meio ambiente previsto na Cons-

tituição Federal é garantido, entre outras formas, através dessas Unida-

des de Conservação. Assim, o Legislador Municipal, ao prever uma limi-

tação do PNMM, autoriza, de certa forma, uma limitação a esse direito 

fundamental, que para gravar a questão não veio acompanhada de uma 

fundamentação baseada em parâmetros técnico-científicos, requisito ne-
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cessário firmado pela jurisprudência como no expresso nos autos do AGR 

01997486220138260000-TJSP:

Realização do “Estudo Técnico para Recategorização de Unidades 

de Conservação e Criação do Mosaico UCs Jureia- Itatins”, nesse pas-

so, que se mostrou suficiente e adequado para evidenciar a situação 

e consequências da medida prevista na legislação. (grifos nossos)

Dessa maneira, tal norma, aprovada manifestamente sem critérios que 

a fundamentem, é revestida de incompatibilidade material com preceitos 

constitucionais como o do  “não retrocesso ambiental”, importante prin-

cípio do Direito Ambiental brasileiro, colocando sua validade em xeque. 

[...] o princípio obedeceria à lógica do “controle de proporcionali-

dade”, o que interditaria, “na ausência de motivos imperiosos” ou 

justificativa convincente, uma diminuição do nível de proteção jurí-

dica. Consequentemente, haverá, sempre, de se exigir do legislador 

[...] atestar a equivalência material entre a fórmula legal anterior e a 

proposta, “a necessidade de uma modificação, demonstrada, a pro-

porcionalidade de uma regressão, apreciada” [...] O desenho legal 

infraconstitucional, uma vez recepcionado pela Constituição, com ela 

se funde, donde a impossibilidade de anulá-lo ou de afrouxá-lo de 

maneira substancial, sem que com isso, inafastavelmente, se fira ou 

mutile o próprio conteúdo e sentido da norma maior. É o fenômeno 

da repulsa às normas infraconstitucionais que, desinteressadas em 

garantir a máxima eficácia dos direitos constitucionais fundamentais, 

não se acanham e são rápidas ao negar-lhes o mínimo de eficácia37.

A exclusão dessa área do PNMM, que passou a integrar a APA, unida-

de que detém com flexibilidade maior quanto ao seu uso e que, portanto, 

permite a construção do campo, foi uma ação primordial para o início das 

obras. O alto grau de proteção jurídica que o PNMM possui era claramente 

um obstáculo legal removido sem os necessários estudos ambientais pré-

vios que abrangessem suas consequências.

Diante da redução do nível de proteção jurídica da natureza em 

preendida através da Lei Complementar 125, sem a devida fundamenta-

ção, pode-se levantar a hipótese de que a alteração constitui-se como um 

consentimento ao estímulo ao desenvolvimento financeiro de quem via 

a proteção de maior intensidade do PNMM como um óbice, que deixa de 

existir com a regressão. Em outras palavras, isso poderia indicar que a lei 

125/2013 é apenas um objeto facilitador da exploração econômica da área, 

que passará a acontecer às custas do desrespeito ao princípio da vedação 

37  BENJAMIN, Antonio Herman. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO 
AMBIENTAL. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle. BRASÍLIA – DF. p. 55.
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ao retrocesso e sem o mínimo respaldo técnico científico, requisito essen-

cial firmado pela jurisprudência.

5.3.2. Quanto à alteração do zoneamento da APA

Outra modificação que a lei 125/13 provocou foi a alteração no zone-

amento da APA de Marapendi: 

Art. 3º § 1º Para fins de consecução dos objetivos estabelecidos no  

“caput” desse artigo, a área mencionada fica totalmente incluída na 

Zona de Conservação de Vida Silvestre - ZCVS, conforme parâme-

tros definidos pelos Decretos nº 11.990, de 24 de março de 1993, e nº 

20.716, de 6 de novembro de 2001.

Como já exposto neste estudo, a APA de Marapendi permite a explo-

ração da atividade econômica compatível com os objetivos da legislação 

que a instituiu. O já citado decreto de 1993, que regulamentou o seu uso, 

estabeleceu áreas de vida silvestre e áreas de ocupação controlada. As 

áreas de vida silvestre compreendem Zonas de Preservação (ZPVS) e Zo-

nas de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS), que têm como traço dife-

renciador o grau de proteção jurídica da natureza. 

A ZPVS da APA de Marapendi, segundo o decreto 11990/93, não per-

mite atividades que provoquem alteração ou dificultem a regeneração da 

vegetação nativa, assegurando as condições necessárias para reprodu-

ção da flora e fauna resistentes. Já na ZCVS, a atividade é menos restrita, 

sendo permitidas ações científicas, de manejo e controle ambiental, edu-

cativas, de recreação e lazer e também a construção de equipamentos 

para o auxílio de tais atividades.  Deve-se atentar que mesmo sendo mais 

permissiva, a ZCVS ainda prevê a vedação a atividades que impeçam ou 

dificultam a regeneração natural da vegetação nativa.

Depreende-se que a construção do campo de golfe extingue comple-

tamente os atributos ambientais da área, infringindo as normas relativas 

tanto à ZPVS (pois não assegura as condições essenciais à reprodução 

de fauna e flora, além de impedir e dificultar a regeneração da vegetação 

nativa), quanto à ZCVS, já que não constitui uma atividade de caráter cien-

tífico, de manejo e controle ambiental, educativo ou de recreação e lazer 

que não impeça ou dificulte a regeneração natural da vegetação nativa.

  No que foi possível verificar, a promulgação da lei 125/13 poderia 

indicar uma tentativa duvidosa de possibilitar a construção do campo, 

pois, apesar de a ZCVS permitir uma maior liberdade quanto ao seu uso, a 

construção de um campo de golfe contraria manifestamente as condições 

exigidas para o desenvolvimento de uma atividade tanto por sua natureza, 

que não se encaixa em nenhuma das hipótese previstas, quanto por impe-

dir de forma definitiva a regeneração da vegetação nativa. 
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Quanto a essa alteração, cabe a mesma fundamentação trabalhada 

no tópico anterior quanto à modificação dos limites do PNMM. Isso por-

que, no que se pôde apurar, a mudança do zoneamento também constitui 

uma redução do nível de proteção jurídica da área sem nenhum embasa-

mento técnico ambiental prévio.

 Assim, tendo em vista o que foi acima exposto, é possível inferir que 

a instalação do campo de golfe pode acarretar uma grande descaracteri-

zação da área onde será construído, o que opõe-se aos objetivos de pro-

teção ambientais firmados na criação da Área de Proteção Ambiental de 

Marapendi. Além disso, a não elaboração de Plano de Manejo, exigido pela 

lei 9985/2000, para a área permite problematizar a hipótese de ter havido 

efetiva participação popular democrática na gestão ambiental do local. 

Por fim, como já esclarecido, a mudança de zoneamento que a lei permitiu 

traduz-se numa diminuição na proteção jurídica da área, acompanhada 

de insuficiente respaldo técnico ambiental e, ainda, sem observância dos 

decretos que regulam o regime de Áreas de Proteção Ambiental para a 

permissão da prática de determinadas intervenções humanas em áreas de 

grande valor ambiental.

5.4. quAnto Aos possíveis vícios dAs licençAs AmbientAis 

concedidAs

Feitas as abordagens quanto a possíveis irregularidades ambientais 

do projeto do campo de golfe olímpico, cumpre verificar ainda se, no caso 

do objeto de análise deste estudo, tal procedimento, de acordo com o que 

fora exposto na seção 3.3.3 deste trabalho, era necessário e, caso fosse, 

se as fases e os requisitos da concessão da licença foram atendidos. As-

sim, trata-se de saber se (I) a construção do campo de golfe é hipótese 

de empreendimento que, segundo os dispositivos legais apresentados no 

curso desta obra, demandará licença ambiental e, em caso positivo, se 

(II) o procedimento de licenciamento respeitou todos os trâmites legais 

expostos nessa seção.

Sobre o ponto (I), as licenças ambientais não são prescritas para to-

dos os empreendimentos. De acordo com o já abordado art. 10º da Lei 

6.938/81, elas serão exigíveis somente para aqueles empreendimentos 

cuja atividade a ser realizada utilize recursos ambientais, seja considera-

da efetiva, ou potencialmente poluidora e capaz de causar degradação 

ambiental38. Devido ao fato de não haver uma lista taxativa, que enumere 

38  Como os conceitos de poluição e degradação são termos abstratos, recorre-se 
à definição legal de ambos. Assim, conforme o art. 3º, incisos II e III da Lei 6.938/81, 
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todo o tipo de atividade que demandará prévio licenciamento, a consul-

ta ao órgão ambiental é recomendável para determinar se o empreendi-

mento em questão exige a realização desse procedimento específico. De 

todo modo, em se tratando do caso em análise, resta claro o potencial de 

impacto ambiental negativo da construção de um campo de golfe olím-

pico, na medida em que, como já foi exaustivamente exposto, trata-se de 

empreendimento que promoverá modificações em Unidades de Conser-

vação. Mais especificamente, serão afetadas a APA de Marapendi e o PNM 

de Marapendi, unidades estabelecidas e demarcadas previamente à esco-

lha da realização da obra e que delimitam, por reconhecimento legal, uma 

área de valor ambiental, além de acarretar, também, conforme explicitado 

no corpo deste trabalho, a degradação do meio ambiente. 

Sobre o ponto (II), mais controverso, nos limites do que se apurou, 

destacam-se, a seguir, possíveis vícios no procedimento de licenciamento. 

Assim, de acordo com a linha do tempo elaborada na seção “6.2”, duas 

foram as licenças concedidas, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

até o presente momento, para realização da construção do campo de gol-

fe olímpico: uma Licença Municipal Prévia nº 00146/08 e uma Licença Mu-

nicipal de Instalação nº 0000956/13. Com relação à LMP 00146 de 2008, 

cumpre relembrar, por oportuno, que fora expedida à pessoa física, Pas-

quale Mauro, com validade de doze meses, para construção de um campo 
de golfe privado (destaque-se), que atenderia ao condomínio Riserva Uno 

e que seria construído próximo à região que, posteriormente, viria a ser 

eleita para construção do campo de golfe olímpico. Com relação à LMI  

nº 0000956 de 2013, sabe-se que fora expedida em nome da pessoa jurí-

dica Fiori Empreendimentos Imobiliários Ltda. para permitir a construção 

de campo de golfe olímpico39 (destaque-se). 

É importante ressaltar, desde já, que o campo de golfe olímpico é 

diferente (em aspectos como, por exemplo, tamanho) do citado campo 

de golfe privado, para o qual fora expedida a aludida LMP nº 00146, em 

2008, exigindo-se, dessa forma, por motivos já explicitados, para o em-

preendimento olímpico, nova Licença Ambiental que não deveria se con-

fundir com essa permissão de construção do campo privado. Ocorre que, 

embora a pessoa jurídica Fiori Empreendimentos Imobiliários Ltda. tenha 

feito, em outubro de 2012, solicitação de Licença Municipal Prévia à Se-

degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do 
meio ambiente e poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de ati-
vidades que direta ou indiretamente causem prejuízos à saúde, à segurança e ao 
bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômi-
cas, afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias 
do meio ambiente; ou lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos.

39  As licenças estão disponíveis em: <https://medium.com/prefeitura-explica-
-golfe-ol%C3%ADmpico/indice-4ce1e1188f58>. Acesso em: 11 nov. 2015.

https://medium.com/prefeitura-explica-golfe-ol%C3%ADmpico/indice-4ce1e1188f58
https://medium.com/prefeitura-explica-golfe-ol%C3%ADmpico/indice-4ce1e1188f58
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cretaria Municipal de Meio Ambiente para a implantação do campo de 

golfe olímpico, aquela requereu, posteriormente, nesse mesmo processo 

administrativo (de 2012), sob a alegação de que já se havia sido concedida 

para início do empreendimento, uma suposta LMI, Licença Municipal de 

Instalação. Tal pedido fora concedido pela administração municipal, tendo 

sido expedida a referida LMI nº 0000956/13.

Sendo assim, conforme já foi demonstrado, a única Licença Municipal 

Prévia concedida no caso fora a LMP nº 00146 de 2008, expedida para au-

torizar a construção de um campo de golfe privado diverso do campo de 

golfe olímpico. Assim, em relação ao procedimento de licenciamento das 

obras de construção do campo de golfe olímpico, é possível afirmar que o 

critério da sucessividade da concessão de licenças não foi observado. Isso 

ocorre porque a Licença de Instalação (LMI nº 0000956/13) foi expedida 

sem uma Licença Prévia que a antecedesse. Ademais, a LMP, que deveria 

ter precedido a LMI, precisaria vir acompanhada de requisitos típicos de 

uma fase preliminar das obras (inventários detalhados da fauna e flora 

local, mapeamento e delimitação das APPs, detalhamento de estudo de 

manejo), exigências que não estão presentes na LMI, visto que esta deve 

ser expedida em fase ulterior, e engloba amplas autorizações para a im-

plementação da obra.

6. conclusão

Em suma, o estudo de caso do processo de implementação do Cam-

po de Golfe Olímpico permitiu a constatação que o mesmo ensejou um 

conflito de cunho ambiental, tal como postulado por Acselrad40. Tal cons-

tatação foi possível através da identificação que os atores sociais envolvi-

dos na sua instalação possuíam/possuem interesses distintos, e, por vezes 

antagônicos, especialmente, no que se referiu às ações em prol da preser-

vação e conservação da natureza relativas a esse projeto. Essa inferência 

foi possível a partir do entendimento de que a construção do campo de 

golfe, na área escolhida, foi conduzida de forma a lesar o interesse consti-

tucionalmente previsto de preservação ambiental, opondo-se a interesses 

de cunho econômico e político de determinada camada da sociedade que 

justificariam a construção do campo. 

Diante desse cenário, em que há divergência quanto à gestão de uma 

área com relevância ambiental, é possível, no ordenamento jurídico bra-

sileiro, a utilização de alguns instrumentos que visam a harmonizar e a 

40  ACSELRAD, Henri (Org.). Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relu-
me Dumará: Fundação Heinrich Böll, 2004.
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ponderar os interesses ambientais e econômicos, de modo que um equilí-

brio entre ambos seja alcançado. Foram expostos, ao longo do artigo, dois 

exemplos de dispositivos que objetivam o alinhamento de interesses: o 

Sistema de Unidades de Conservação e o Licenciamento Ambiental. 

No que se refere a esses mecanismos, demonstrou-se que ambos vi-

sam a garantir a proporcionalidade entre os arts. 170 e 225 da Constituição 

Federal, referentes à livre iniciativa e ao meio ambiente, respectivamente. 

Assim, tem-se que essas ferramentas jurídicas de proteção ao meio am-

biente foram criadas para garantir a promoção dos dois direitos funda-

mentais, tentando-se evitar que um deles seja restringido ou violado em 

detrimento do outro. 

Contudo, no que foi possível apurar, a partir do estudo de caso eleito, 

ambos os instrumentos de alinhamento de interesses e direitos tiveram 

seus objetivos frustrados, de forma que o conflito, em vez de atingir o 

equilíbrio, perdurou. Isso se deveu, em primeiro lugar, ao fato de as Uni-

dades de Conservação estabelecidas no local de construção do campo, o 

Parque Natural Municipal Marapendi e Área de Proteção Ambiental de Ma-

rapendi, terem sofrido modificações que tornaram seu uso menos restrito, 

além de a interferência humana representada pela obra na área ter sido 

permitida. É válido ressaltar, nesse ponto, que os meios utilizados pelo 

Poder Público para viabilizar essa alteração, como exposto ao longo do 

trabalho, apresentam evidências de possíveis irregularidades. 

Em segundo lugar, no que diz respeito ao Licenciamento Ambiental, 

a investigação realizada também apontou para possíveis vícios no pro-

cedimento, provocando a persistência da tensão entre os direitos e não 

solução do conflito.

Sendo assim, as informações levantadas indicam que a utilização dos 

instrumentos jurídicos de alinhamento dos interesses na implementação 

do projeto do Campo de Golfe não foi conduzida de forma a resultar em 

uma situação de justiça ambiental41, na qual não haveria rebatimentos ne-

gativos para determinada parcela da sociedade civil na busca pelo equa-

cionamento de interesses, mas, foi possível observar que os resultados 

alinharam-se mais proximamente a uma situação de injustiça ambiental, 

caracterizada pelo fato de que um grupo de atores sociais envolvidos pas-

sou a suportar de maneira desproporcional determinados rebatimentos no 

território resultantes da instalação do projeto, especialmente, no que se 

referiu a medidas “menos protetivas” ao meio. 

41  ACSELRAD, Henri. Justiça ambiental – ação coletiva e estratégias argumenta-
tivas. IN ______.; HERCULANO, Selene; PÁDUA. José Augusto (Orgs.). Justiça am-
biental e cidadania. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.
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Anexos

Figura 1

Fonte: Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noti-
cia/2014/02/ministerio-publico-pode-suspender-obras-do-campo-de-golfe-olimpi-
co.html>. Acesso em: 28 out. 2015. 

Figura 2

Fonte: Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noti-
cia/2014/10/paes-diz-que-campo-de-golfe-nao-vai-mudar-e-reclama-de-desco-
nhecimento.html>. Acesso em: 28 out. 2015.

http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2014/02/ministerio-publico-pode-suspender-obras-do-campo-de-golfe-olimpico.html
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http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2014/02/ministerio-publico-pode-suspender-obras-do-campo-de-golfe-olimpico.html
http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2014/10/paes-diz-que-campo-de-golfe-nao-vai-mudar-e-reclama-de-desconhecimento.html
http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2014/10/paes-diz-que-campo-de-golfe-nao-vai-mudar-e-reclama-de-desconhecimento.html
http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2014/10/paes-diz-que-campo-de-golfe-nao-vai-mudar-e-reclama-de-desconhecimento.html
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1. introdução

A pesquisa proposta tem como objeto a pergunta “O televisionamen-

to das sessões plenárias do STF pela TV Justiça afeta o comportamento 

dos ministros do Tribunal?”. Nosso objetivo é entender se a instituição da 

TV Justiça, em 2002, pode ter afetado a maneira como os ministros do 

STF decidem.

A TV Justiça alcança cerca de 12 milhões de espectadores, a maioria 

das camadas média e alta da sociedade cujas vidas profissionais se rela-

cionam de alguma forma com o trabalho judicial. Seu programa se divide 

em três grandes áreas: jornalismo (com acesso direto às fontes primárias, 

i.e.: juízes, desembargadores, advogados, e dedicados a explicar os fatos 

jurídicos relevantes), transmissão ao vivo de sessões, bem como progra-

mas institucionais e educativos. Não só a TV Justiça é oferecida via cabo 

e satélite, como também on-line, com transmissão ao vivo, no canal no 

Youtube1 e centro de downloads.

Para atendermos ao nosso objetivo, é preciso delimitar as esferas do 

comportamento no processo decisional que podem ter sido alvo de in 

fluência pelo televisionamento de sessões plenárias. Optamos por veri-

1  Disponível em: <https://www.youtube.com/user/TVJustica>. Acesso em: 6nov. 2015. 
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ficar não somente se o objeto da decisão dos ministros foi afetado pela 

TV Justiça, mas também se o tempo que levam para decidir e o recurso a 

prerrogativas institucionais sofreram mudanças. 

Para os fins desta pesquisa, escolhemos como variáveis dependentes, 

que pretendem traduzir o objeto da tomada de decisão de ministros: a 

extensão média de cada voto, o número de ministros presentes no debate 

e a extensão desse debate. Para medir o tempo aproximado de julgamen-

to de processos utilizamos o número de processos por sessão e, por fim, 

verificamos, por meio do número de pedidos de vista, se a frequência do 

recurso a essa prerrogativa foi alterada diante das câmeras. A complexi-

dade das classes processuais também será abordada, como uma variável 

independente. A seção 5.2 deste projeto cuida de explicar as razões des-

sas escolhas e suas implicações. Também será avaliado se houve ou não, 

na sessão, audiências públicas e amicus curiae. 

Pensamos que a TV Justiça teve impacto na atuação dos juízes. No 

entanto, decidimos adotar hipótese negativa, em negativa à nossa intui-

ção inicial. Testaremos a seguinte hipótese H0: “O televisionamento das 

sessões plenárias do STF pela TV Justiça não afeta o comportamento dos 

ministros do Tribunal”. Dessa forma, as variáveis dependentes não apre-

sentariam variação face ao televisionamento.

Para testar a influência do que o televisionamento poderia afetar nos 

ministros durante a sessão de julgamento, dividimos nossa hipótese em 

três afirmações mais específicas, uma para cada variável a ser analisada. 

São elas: (i) o televisionamento não aumenta a extensão de debate entre 

os ministros na sessão; (ii) a transmissão dos julgamentos não aumenta o 

número de ministros participando de debates na sessão; e (iii) o televisio-

namento não afeta o número médio de páginas nos votos da sessão.

Cabe ressaltar que a eventual rejeição dessa hipótese seria um indício 

na direção de nossa intuição. Optamos por esse tipo de hipótese porque 

acreditamos ser mais confiável e justificável supor, na ausência de dados 

ou evidências em contrário, que não há alterações significativas para, a 

partir daí, verificar se de fato elas ocorreram ou não. Ademais, o único tra-

balho que também buscou analisar múltiplos dados empíricos no Supremo 

Tribunal Federal não encontrou indícios de alteração na dinâmica da Cor-

te, em especial na taxa de dissenso entre os ministros2.

2  Cf. ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar; ROSEVEAR, Evan; “Disagre-
ement on the Brazilian Supreme Court: An Exploratory Analysis”. 10th Annual Con-
ference on Empirical Legal Studies, 2015. Versão preliminar. Disponível em: <http://
hq.ssrn.com/ViewPdf.cfm?abid=2629329>. Acesso em: 6 nov. 2015. 
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2. objetivos

Este artigo tem dois objetivos. Nosso foco é mostrar se houve ou não 

mudança no comportamento (isto é, nas variáveis que expressam o com-

portamento). A partir dessa análise já saberemos se a nossa hipótese pode 

ser sustentada a partir de nossas observações ou não.

Visamos também, como objetivo secundário, a uma análise mais es-

miuçada dos resultados. Se o resultado for de alteração, pretendemos en-

tender como as variáveis estão relacionadas e em que direção ocorreu a 

mudança (p. ex., o televisionamento acarretou votos mais ou menos lon-

gos). 

3. debAte sobre o televisionAmento

Os efeitos do televisionamento de julgamentos deve ser discutido 

uma vez que é de grande importância para a população brasileira e é 

considerado relevante pela comunidade jurídica3. A transmissão das ses-

sões plenárias pode ser entendida como uma conquista da democracia, 

ou como vilã responsável por decisões judiciais enviesadas. A discussão 

relativa ao impacto da publicidade é feita até hoje com opiniões em ambos 

os sentidos. Por exemplo, Chambers coloca painéis judiciais como um dos 

exemplos em que se pode pensar ser melhor “fechar as portas e excluir o 

público” da deliberação4.

A cobertura televisiva pode criar para os espectadores uma sensação 

de autenticidade e participação. Além disso, a transmissão pode ser capaz 

3 Algumas opiniões foram emitidas expressando a preocupação de como o televi-
sionamento dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal pode afetar os ministros 
e suas decisões, até mesmo se posicionando contra, sem a análise de dados que de 
fato comprovem a alteração da atuação do tribunal. Neste sentido, conferir as maté-
rias: “Comportamento de ministros do Supremo Tribunal Federal é afetado pela TV, 
diz Lula”, disponível em <http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_no-
ticias/20279/comportamento+de+ministros+do+stf+e+afetado+pela+tv+diz+lula>, 
acesso: em 18 out. 2015, e “TV Justiça e a exibição dos julgamentos do Supremo”, 
disponível em <http://www.conjur.com.br/2012-ago-26/segunda-leitura-tv-justica-
-exibicao-julgamentos-supremo>, acesso em 18 out. 2015.

4  “Juries and judicial panels, subcommittees and caucus meetings, peace nego-
tiations and trade agreements, constitution writing and rights statements, not to 
mention hiring and admission committees, are just a few examples of where we 
might think it appropriate to close the doors and exclude the public.” CHAMBERS, 
S. (2004). Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Deliberation. 
Journal of Political Philosophy, 12(4), p. 389-410.

http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/20279/comportamento+de+ministros+do+stf+e+afetado+pela+tv+diz+lula
http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/20279/comportamento+de+ministros+do+stf+e+afetado+pela+tv+diz+lula
http://www.conjur.com.br/2012-ago-26/segunda-leitura-tv-justica-exibicao-julgamentos-supremo
http://www.conjur.com.br/2012-ago-26/segunda-leitura-tv-justica-exibicao-julgamentos-supremo
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de criar uma visão mais completa de eventos públicos do que a impressão, 

a publicação ou transcrição do áudio e outros meios de comunicação5.

Argumentando que o televisionamento seria bom para a democracia, 

o New York Times6 esclarece que câmeras na Corte permitiriam aos ame-

ricanos ver como uma parte extremamente poderosa de seu governo fun-

ciona. Também permitiriam que os cidadãos votantes exercessem maior 

controle sobre a qualidade dos Justices que o presidente em que votou 

nomeia. A transparência é uma “antessala” da accountability – importante 

especialmente na medida em que há maior protagonismo judicial, enseja-

do pela judicialização da política7.

A imprensa, nas palavras dos Justices, desempenha a função de po-

deroso antídoto contra quaisquer abusos de poder e é um meio constitu-

cionalmente eleito para manter o governo responsável para com aqueles a 

que serve, além de manter o público informado sobre o desenvolvimento 

de questões importantes do ponto de vista democrático. No entanto, os 

Justices criam grandes barreiras para o trabalho dos jornalistas, tanto do 

ponto de vista institucional quanto individual8.

Na visão do autor Edward Carter, uma das barreiras a ser vencida 

para que se permita o televisionamento nos Estados Unidos é a seguinte: 

muitas pessoas possuem opiniões sobre o que aconteceria caso se tele-

visionasse as sessões, porém, não há nenhuma evidência de que alguma 

alteração ocorreria de fato9.

O debate sobre o televisionamento nos Estados Unidos perdura até 

os dias atuais, havendo especialmente uma forte resistência dos Justices 
em aumentar a publicidade dos procedimentos10. A maioria dos juízes da 

Suprema Corte Americana alega que a transmissão violaria o direito ao 

devido processo legal de pelo menos um dos envolvidos no caso11. Há for-

tes defensores do televisionamento da Suprema Corte entendendo que o 

5 Cf: Edward L. Carter, Supreme Court Oral Argument Video: A Review of Media 
Effects Research and Suggestions for Study, 2012 BYU L. Rev. 1719 (2012).
Disponível em: <http:// digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2012/iss6/2>. 

6 GOLDFARB, Ronald L. Television, Justice, and the Courts. New York: New York 
University Press, 1998.

7 FRAGALE FILHO, Roberto, Courts on Screen. In: Aroon Manoharan and Marc 
Holzer (Org.), E-governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of 
E-democracy, 2012.

8  RonNell Andersen Jones, U.S. Supreme Court Justices and Press Access, 2012 
BYU L. Rev. 1791 (2012) Disponível em: <http://digitalcommons.law.byu.edu/lawre-
view/vol2012/iss6/4>. Acesso em: 23 out. 2015.

9  Id. nota 5.

10 Cf. MCELROY, Lisa T. Cameras at the Supreme Court: A Rhetorical Analysis. BYU 
L. Rev., p. 1837, 2012.

11 Id. nota 5.
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conceito de publicidade deveria também incluir a transmissão e que isso 

seria positivo para o conhecimento da população sobre o Judiciário12. 

Na Suprema Corte Americana, o debate em relação ao televisiona-

mento é distinto do Brasil, pois, naquele país, a questão em voga é se a 

sustentação oral (“oral hearing”) deveria ser televisionada. Mesmo com 

essa distinção, acreditamos ser importante levar em consideração o deba-

te existente ali, pois também existem comentários sobre como esse tele-

visionamento poderia afetar o comportamento dos juízes, sendo possível 

aplicar parcialmente essas ideias ao caso brasileiro, mesmo que aqui se 

trate de televisionamento da deliberação e da votação.

Nosso trabalho busca encontrar evidências de que a dinâmica da corte 

constitucional brasileira mudou após o advento da TV Justiça. A importân-

cia desta pesquisa é que os argumentos costumam ser apresentados sem 

bases empíricas, com fundamentos apenas teóricos ou vistos em experi-

mentos comportamentais. Nosso objetivo é exatamente analisar o funcio-

namento do Supremo Tribunal Federal baseando-se em dados estatísticos.

Ademais, pesquisas realizadas com o público americano indicam que 

a população teria um ideal sobre a base com a qual os ministros da Supre-

ma Corte deveriam decidir13. Podemos supor que tal fato também é válido 

para a população brasileira e que uma discrepância do ideal com a reali-

dade, que poderia ser causada pelo televisionamento, pode comprometer 

a legitimidade da corte14.

Como no Brasil os argumentos a respeito da influência do televisiona-

mento estão mais baseados no senso comum, sem grande base empírica, 

é importante observarmos algumas informações adquiridas a partir da ex-

periência de outros tribunais.

No Canadá — como em outros países de common law —, estudos têm 

mostrado não haver nenhum efeito negativo do televisionamento sobre os 

envolvidos nos processos judiciais. Apesar dessas conclusões de nenhum 

impacto negativo, muitos juízes continuam impedindo câmeras em suas 

salas de audiência, enquanto muitos outros autorizam15.

12  Cf: PICCUS, Todd. Demystifying the Least Understood Branch: Opening the Su-
preme Court to Broadcast Media. Tex. L. Rev., v. 71, p. 1053, 1992.

13  SCHEB, John M.; LYONS, William. Judicial Behavior and Public Opinion: Popular 
Expectations Regarding the Factors that Influence Supreme Court Decisions. Politi-
cal Behavior, v. 23, n. 2, p. 181-194, 2001.

14  SCHEB. Op. supra citado. Conclui que: “This suggests that the myth of legality, 
at least in the sense of a prescriptive ideal, is alive and well in American political 
culture. Americans may be realistic about the actual determinants of Supreme Court 
decision making, but they continue to believe in the ideal of the apolitical Court. 
That being the case, there is reason to fear that popular demystification of judicial 
decision making may further erode popular esteem for the Court”.

15  Id. nota 5.
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O autor Erwin Chemerinsky fez algumas constatações em seu arti-

go: “A failure to Communicate” que podem ser mencionadas aqui. O seu 

ponto principal no texto é que a Suprema Corte Americana possui uma 

falha quanto a sua comunicação com o povo americano. A seu ver, apenas 

uma pequena parte da população de fato lê os argumentos da Suprema 

Corte, e aqueles que acompanham as ações dos Justices o fazem através 

da imprensa16.

Devido a essa falha na comunicação, o autor elenca alguns argumen-

tos a favor do televisionamento:

1. Permitiria que a nação como um todo assistisse a um dos ramos 

cruciais do trabalho do Estado.

2. Ajudaria a sociedade a entender as questões que envolvem os 

tribunais.

3. Ajudaria a sociedade a compreender o processo judicial.

4. Permitiria que a sociedade compreendesse melhor os tribunais 

em si.

Esse autor se demonstra de tal forma a favor da transmissão que faz 

algumas afirmações fortes como: “I always have been stuck that many of 

the arguments against allowing cameras in the courtroom are really argu-

ments against allowing the public and reporters to be there at all, some-

thing that is thankfully unthinkable as well as unconstitutional”17.

Erwin Chemerinsky apresenta o televisionamento como uma das so-

luções para o problema de comunicação existente entre a Suprema Corte 

e o povo americano. Ao final do artigo, faz uma proposta de reforma: “All 

Supreme Court public proceedings should be broadcast. This includes oral 

arguments and the announcement of decisions and anything else done on 

the following day”18.

4. Big Data, publicidAde e televisionAmento

A nossa pesquisa lida com Big Data. Esses dados podem se relacionar 

entre si e com outros tipos de dados. Nesse sentido, podemos citar as 

16 CHEMERINSKY, Erwin. Failure to Communicate, A. BYU L. Rev., p. 1705, 2012.
Disponível em: <http:// digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2012/iss6/1>.

17 CHEMERINSKY, Erwin. Failure to Communicate, A. BYU L. Rev., p. 1710, 2012.
Disponível em: <http:// digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2012/iss6/1>. 

18 CHEMERINSKY, Erwin. Failure to Communicate, A. BYU L. Rev., p. 1716, 2012.
Disponível em: <http:// digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2012/iss6/1>.
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advertências feitas por Boyd e Crawford19. Eles alertam para os riscos de 

utilização de grandes volumes de dados, uma vez que pode encorajar a 

prática de aphophenia. Segundo os autores, aphophenia significa ver pa-

drões onde não existem devido à quantidade massiva de informações, o 

qual oferece conexões em qualquer direção de estudo. Eles também des-

tacam que a quantidade de informações não é necessariamente ligada à 

qualidade destas. Em outras palavras,  “Big Data and raw data are not the 

same. Without taking into account the sample of a dataset, the size of the 

dataset is meaningless”20.

Dada a forte presença de pesquisas inteiramente teóricas na área do 

Direito, a importância das pesquisas empíricas que tratem de problemáti-

cas jurídicas torna-se ainda maior. Contudo, existem problemas metodo-

lógicos que são especiais na pesquisa empírica da área jurídica. Epstein e 

Martin21 destacam como desafio fundamental da inferência causal a falta de 

observação contrafactual, uma vez que pesquisadores só podem observar 

o factual. Na realidade, a maioria das pesquisas empíricas da nossa área 

não consegue analisar dados experimentais, eles precisam usar a informa-

ção disponível no mundo (dados observados). Isso é prejudicial na medida 

em que a análise de dados experimentais minimiza confusões causadas en-

tre variáveis, o que não ocorre na análise de dados observados. Além disso, 

na nossa área, há certa dificuldade em esclarecer conceitos, para que estes 

sejam observados. Isso prejudica o processo de mudar do conceitual para 

o concreto, que é necessário em qualquer estudo empírico.

Para os autores, a típica análise de informação consiste em duas ativi-

dades. Primeiramente, os pesquisadores devem resumir a informação co-

letada. Depois devem analisar esses dados para fazer inferências e usar o 

que eles sabem para aprender sobre fatos desconhecidos. Por fim, quando 

os pesquisadores concluírem suas inferências a partir dos dados disponí-

veis, eles devem comunicar os resultados para a comunidade acadêmica. 

Nossa pesquisa utiliza o trabalho de Epstein e Martin como base, obser-

vando os problemas inerentes à pesquisa empírica e seguindo o modelo 

acima descrito.

Utilizamos o trabalho de Gibson para moldar a ideia de verificação 

da corte no que tange à existência de algum tipo de influência da opi-

nião pública em decisões do Supremo. Segundo o autor, “values, beliefs, 

19 BOYD, Danah; CRAWFORD, Kate. Six Provocations for Big Data. Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1926431>. Acesso em: 14 jun. 
2015.

20 Id., p. 7.

21 EPSTEIN, Lee; MARTIN, Andrew. Quantitative Approaches to Empirical Legal 
Research. Disponível em: <http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfor-
dhb/9780199542475.001.0001/oxfordhb-9780199542475-e-38.> Acesso em: 14 jun. 
2015.
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attitudes, expectations, and behaviors of ordinary people influence, and 

are influenced by the operation of legal systems”22. Pode-se inferir dessas 

ideias que as pessoas podem ser influenciadas pelo Judiciário em alguma 

medida. Dessa forma, a nossa pesquisa busca apontar as influências feitas 

pela expectativa de que pessoas comuns estarão assistindo ao Judiciário. 

Outro pesquisador que utilizou a pesquisa empírica foi Saul M. Kas-

sin23. Ele explorou a ideia de que as câmeras poderiam distrair os juízes, 

testando hipóteses através de mock jurors. Os resultados sugerem, num 

aspecto prático, que a presença de câmeras não necessariamente seria 

prejudicial. Contudo, o autor admite que existem limitações em seu estu-

do prático: ele não considerou os efeitos indiretos do televisionamento, 

como, por exemplo, pressão social. Além disso, existe a possibilidade de 

a pesquisa ter sido tendenciosa em relação ao tipo de caso que foi dado 

para estudo. Talvez, em casos mais controversos e polêmicos, o efeito do 

televisionamento fosse maior. 

A autora RonNell Andersen Jones, em seu artigo U.S. Supreme Court 
Justices and Press Access, estuda a dicotomia composta pela posição da 

Suprema Corte Americana em relação à liberdade e à importância da im-

prensa nos casos envolvendo outras instituições e quando se trata da pró-

pria Suprema Corte. De um lado, ela tem se posicionado extremamente 

favorável à cobertura midiática de instituições de outros poderes poderes 

e do próprio judiciário inferior. De outro lado, suas políticas (policies) ins-

titucionais e as atitudes dos Justices mostram que, quando se trata da 

própria Suprema Corte, ela é bastante refratária24.

O artigo trata de investigar possíveis causas para esse comportamen-

to contraditório, testando-as uma a uma. Os Justices acreditam genuina-

mente serem diferentes de outros poderes e mesmo do restante do poder 

judiciário. 

Uma distinção se dá ao se diferenciarem os agentes públicos eleitos e 

aqueles que não são eleitos por desempenharem um papel contramajori-

tário, com fulcro na independência judicial. Contudo, se eles são, como se 

propõem, apolíticos, a presença de olhos externos deveria passar quase 

despercebida, causando poucos efeitos. 

Além disso, Justices têm medo de perderem sua independência ao 

serem ridicularizados ou mal retratados pelas declarações que emitirem 

22  GIBSON, James. Public Images and Understanding of Courts. In: The Oxford 
Handbook of Empirical Legal Research, p. 828- 837.

23  KASSIN, Saul M. “TV Cameras, Public Self-Consciousness, and Mock Juror Per-
formance”. Journal of Social Psychology. Williams College, nº 20, 1984.

24  RonNell Andersen Jones, U.S. Supreme Court Justices and Press Access, 2012 
BYU L. Rev. 1791 (2012) Disponível em: <http://digitalcommons.law.byu.edu/lawre-
view/vol2012/iss6/4>. Acesso em: 23 out. 2015.
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(que podem ter alta relevância jurídica, mas ainda assim servir para o di-

vertimento da população). Contudo, isso não é consistente com os votos 

que sustentam, para outros tomadores de decisão, a ideia de que a im-

prensa pode ser confiada para não distorcer tais votos, e que uma even-

tual distorção faria parte do custo normal de uma democracia. O mesmo 

vale para o argumento de que estariam mais seguros sem ter seus rostos 

expostos a toda hora na mídia, já que também não aplicam essa lógica 

para as outras instituições.

Ao final, Andersen Jones recomenda à corte que procure alinhar me-

lhor suas políticas internas (internal policies) relacionadas ao acesso da 

imprensa com seus bem pensados comentários, em sua própria jurispru-

dência, sobre as virtudes da imprensa na sociedade americana.

Embora no Brasil haja o televisionamento, alguns ex-ministros defen-

dem que as sessões não deveriam ser transmitidas ao vivo, mas gravadas e 

editadas para remover algumas cenas25. A TV Justiça seria uma vilã ao am-

plificar a dimensão das eventuais dissidências, de sorte que as câmeras (o 

“mensageiro”) seriam as culpadas – ao revelar da existência de dissenso e 

heterogeneidade em um lugar em que se espera consistência e convergên-

cia de visões. O voto dissidente não é mais apenas uma base para superar 

um entendimento da corte, mas serve também para estabelecer um conta-

to direto com o público geral e para pôr pressão no processo deliberativo26.

Por fim, deve-se considerar a análise feita no paper “Disagreement 

on the Brazilian Supreme Court: An Exploratory Analysis”, dos professores 

Arguelhes, Hartmann e Rosevear27. Os resultados obtidos no trabalho cita-

do indicam que não há evidências de que o dissenso no plenário aumentou 

após o advento da TV Justiça, em 2002. 

5. metodologiA

Nesta seção apresentaremos os fatores relevantes para nossa pesqui-

sa, como os utilizaremos e as justificativas para sua inclusão.

25  Cf. VELLOSO, Carlos. “Julgamentos devem ser editados antes de transmitidos.” 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2009-mai-02/expor-debates-stf-tv-jus-
tica-excelente-depois-editados>. Acesso em: 23 out. 2015.

26  FRAGALE FILHO, Roberto, Courts on Screen. In: Aroon Manoharan and Marc 
Holzer (Org.), E-governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of 
E-democracy, 2012.

27  ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar; ROSEVEAR, Evan; “Disagre-
ement on the Brazilian Supreme Court: An Exploratory Analysis”. 10th Annual Con-
ference on Empirical Legal Studies, 2015. Versão preliminar. Disponível em: <http://
hq.ssrn.com/ViewPdf.cfm?abid=2629329>. Acesso em: 6 nov. 2015. 
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5.1. bAse de dAdos

Nossa amostra foi retirada da base de dados do projeto Supremo em 

Números, cuja realização somente foi possível graças a dados fornecidos 

pelo próprio Supremo Tribunal Federal à FGV Direito Rio. O servidor da 

base de dados está compilado na linguagem de computação Structured 

Query Language (SQL).

Tal base compila as informações em planilhas de dados que, além de 

armazenadas, podem ser acessadas e processadas remotamente. Assim, 

é possível realizar pesquisas, separar e filtrar a base através das variáveis 

disponíveis que elencamos como relevantes para nossa pesquisa.

5.2. vAriáveis e suA operAcionAlizAção

Como o objeto de nosso trabalho é o comportamento de ministros 

diante do televisionamento de sessões plenárias, é de especial relevância 

a identificação de variáveis capazes de traduzir esse comportamento. Se-

lecionamos as seguintes: I) extensão de cada voto, II) número de ministros 

presentes no debate e III) páginas de debates como maneira de operacio-

nalizar a variável comportamento. Neste item iremos explicar nossas es-

colhas e no que consistem essas variáveis, isto é, que dados as compõem.

5.2.1. Extensão média de votos na sessão

Com esta variável temos a pretensão de saber se os votos tiveram 

alterações médias de extensão. Como a prática no tribunal é cada ministro 

elaborar seu voto antes da sessão, composta principalmente pela leitura 

desses votos28, cabe avaliar se a maior exposição dos votos de cada minis-

tro os levou a modificar o tamanho de sua manifestação no caso.

Há uma relação entre o aumento de votos concorrentes e o tamanho 

dos votos, já que votos concorrentes tendem a ser mais longos que aque-

les que acompanham uma opinião já emitida. Além disso, há também uma 

previsão dos ministros de que os votos teriam aumentado29. Buscamos 

28  Cf: DA SILVA, V. A. (2013). Deciding Without Deliberating. International Journal 
of Constitutional Law, 11(3), p. 557-584. “However, as it has already been stressed 
several times, the justices in the Brazilian Supreme Court write their individual opi-
nions at the same time (and read them one after another in public plenary sessions).”

29  Cf. por exemplo, a entrevista do ministro Nelson Jobim para o Projeto História 
Oral do Supremo Tribunal Federal realizado pela Fundação Getulio Vargas. “E aí 
você teve uma mudança, uma mudança muito forte no comportamento dentro do 
plenário. Então aquilo que era voto de acordo começou a diminuir muito, que aí 



TelevisionamenTo e processo decisório no supremo Tribunal Federal 407

examinar se, de fato, houve um aumento na extensão dos votos dos minis-

tros, decorrente do televisionamento das sessões plenárias.

Tal hipótese já foi levantada previamente baseada na análise da ex-

tensão de acordão em ADI30: 

Na era pós-TV Justiça, os acórdãos proferidos em ações diretas de 

inconstitucionalidade cresceram 58,70% de tamanho. [...] Embora 

não se possa afirmar, categoricamente, que a TV Justiça tenha sido 

a única causa para a produção de votos mais extensos [...], é ine-

quívoco que a partir do ano 2002 ocorre uma guinada na linha que 

seguia estável31. 

Buscamos verificar se o aumento teria se dado de fato pela introdu-

ção do televisionamento no tribunal.

Por um lado, pode-se imaginar que ministros escreveriam votos mais 

longos para impressionar com uma abrangente gama de teses e argu-

mentos jurídicos aqueles que assistissem à TV Justiça. Por outro, pode-se 

também argumentar que eles os diminuiriam para tornar as sessões mais 

palatáveis para o público em geral32. Assim, para fazer a análise, seleciona-

mos os dados do número de páginas de cada voto por julgamento, com-

parando os momentos pré e pós-TV Justiça.

Como a extensão dos votos é algo que também está atrelado ao es-

tilo de cada ministro, faremos uma comparação utilizando a média da ex-

tensão usada pelo próprio ministro. Ou seja, avaliaremos qual é a extensão 

média que aquele ministro costumava usar e compararemos com a nova 

média. Os dois períodos utilizados serão o de pouco mais de dez anos 

antes e depois da TV Justiça, ou seja, de 1992 até 2013. Além disso, compa-

começaram, que aí os votos começaram a se espichar, começaram a se alongar. O 
negócio... não terminava nunca aquilo. Eram votos longos. Por quê? Porque estavam 
sendo gravados.”

30  “O Supremo Tribunal Federal antes e depois da TV Justiça: Rumo à sociedade 
aberta de telespectadores?”, de Felipe de Melo Fonte.  Disponível em: <http://s.
conjur.com.br/dl/pesquisa-decisoes-colegiadas-stf.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2015.

31  Cf. FONTE, Felipe de Melo. “O Supremo Tribunal Federal antes e depois da TV 
Justiça: Rumo à sociedade aberta de telespectadores?.” Conjur. 2013. Disponível em: 
<http://s.conjur.com.br/dl/pesquisa-decisoes-colegiadas-stf.pdf>. Último acesso 
em: 13 nov. de 2015.

32  Mais um exemplo do debate brasileiro é uma entrevista com o cientista político 
da USP Celso Roma. “[...] A transparência do STF é mais aparente que real. Os mi-
nistros fazem digressões, alongam-se nos votos, abusam de termos técnicos. Quem 
não é do ramo tem dificuldade para entender. Um especialista já detectou que, com 
a transmissão ao vivo das sessões plenárias, aumentou o tamanho dos votos dos 
ministros e diminuiu o número de decisões colegiadas sobre as Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade.” Disponível em: <http://m.politica.estadao.com.br/noticias/
geral,suprema-corte-americana-e-um-mundo-secreto-e-a-brasileira-e-um-reality-
-show,1065703> . Acesso em: 13 nov. 2015. 
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raremos as médias entre os ministros para observar se todos aumentaram 

ou diminuíram a extensão do voto em um período específico. A ideia é 

perceber se a mudança de comportamento foi devido a algo que afetou a 

todos (ex.: a importância do caso tratado) ou se foi uma alteração especí-

fica do ministro em questão.

5.2.2. Debate

Quantificar as páginas de debates que ocorrem durante uma sessão 

tem como objetivo avaliar se o tribunal agiu ou não de forma deliberativa, 

e se o tamanho e a quantidade de debates aumentaram ou não com a 

transmissão das sessões. 

Pode-se imaginar que os ministros, querendo chamar mais a atenção 

do público, criam mais debates para que se mostrem mais ativos peran-

te o público. O juiz Fernando Moreira Gonçalves acredita nessa hipótese. 

Segundo ele: 

[...] a gestão do ministro Marco Aurélio foi marcada pela transparên-

cia [...] A criação da TV Justiça se inscreveu nesse contexto [...] ‘O 

Judiciário não é um poder alheio à realidade. Ao discutir, de maneira 

franca e transparente, assuntos de grande relevância [...] o ministro 

Marco Aurélio deu uma grande contribuição para demonstrar que o 

juiz do século 21 não deve ter receio de prestar esclarecimentos à 

sociedade’.

Em sentido diverso, é possível pensar que a TV Justiça contribuiu 

para criar certa prolixidade nos discursos dos ministros, além de favo-

recer o destaque pessoal em detrimento da deliberação em grupo. Essa 

segunda hipótese foi defendida pelo ministro Joaquim Barbosa em uma 

palestra. Segundo ele, “na prática, as decisões resultam de um somatório 

de votos escritos com antecedência, não do debate entre os ministros du-

rante as sessões. ‘A individualidade prevalece sobre o colegiado e nós não 

sabemos exatamente que fundamentos basearam as decisões’”33.

Além disso, foram registrados quais os ministros participaram dos de-

bates na sessão para possibilitar a análise da mudança de algum ministro 

específico que atuou no tribunal antes e depois da transmissão e, ademais, 

se houve uma mudança no número de participantes nas discussões no 

tribunal.

33  Pronunciamento do ministro Joaquim Barbosa feito em uma conferência dis-
ponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-jan-25/superexposicao-contamina-
-julgamentos-stf-joaquim-barbosa>. Acesso em: 13 nov. 2015.

http://www.conjur.com.br/2014-jan-25/superexposicao-contamina-julgamentos-stf-joaquim-barbosa
http://www.conjur.com.br/2014-jan-25/superexposicao-contamina-julgamentos-stf-joaquim-barbosa
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5.3. espAço AmostrAl

Foi utilizado um número de 2.209 processos das diversas classes pro-

cessuais julgadas pelo tribunal para a análise. Os processos foram distri-

buídos entre os integrantes do grupo, desse modo, cada membro traba-

lhou em quatro “batches”. Cada “batch” continha cem processos, havendo 

sobreposição de 5 a 15%, a depender do batch. O “overlap” de processos 

iguais em cada planilha foi feito para verificar se havia discrepâncias na 

forma de preenchimento de cada um dos coders, o que poderia ser identi-

ficado nesse grupo de processos.

Os dados foram obtidos a partir da análise dos acórdãos publicados 

no próprio site do Supremo Tribunal Federal e que estavam contidos na 

amostra. Foram analisados se havia votos concorrentes por cada ministro 

presente, o tamanho desses votos, tamanho de discussões na sessão e 

quais ministros participaram do debate.

Foram estabelecidos alguns critérios para análise das decisões. O pri-

meiro foi que somente seriam considerados os votos proferidos na sessão 

que constava na amostra a qual, via de regra, foi a decisão final. Desse 

modo, em processos em que mais de uma sessão foi necessária para a 

conclusão, as sessões anteriores à última não tiveram seus votos compu-

tados neste trabalho.

Os votos concorrentes computados foram considerados como aque-

les com número de linhas superior a dez, então todas as páginas seriam 

computadas independentemente do tamanho, o que inclui também o re-

latório, além de votos que foram pronunciados como sendo anexados ao 

processo. Caso o voto fosse inferior a esse tamanho, era computado como 

0, indicando não representar um voto concorrente. Por exemplo, votos 

em que os ministros se limitam a afirmar que seguem o relator não foram 

sequer considerados. 

O mesmo tamanho mínimo foi utilizado para computação de debates 

na sessão. Caso o tamanho fosse superior a dez linhas, todas as páginas 

em que havia discussão entre os ministros eram somadas para qualificar a 

extensão do debate naquela sessão. Além disso, avaliamos quais ministros 

participaram do debate em cada sessão, de modo a se avaliar se houve 

maior número de participantes ou se algum ministro passou a interagir 

mais com os demais após o início da transmissão.
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5.4. métodos de controle e vAriáveis independentes

O grande desafio deste trabalho é poder afirmar que eventuais mu-

danças no comportamento dos ministros se deram por causa da TV Jus-

tiça. Não podemos negar que há vários outros fatores que podem ter 

causado mudanças. Por isso, tentamos levar em conta aqueles que nos 

pareceram relevantes, como forma de controlar a alteração nas variáveis 

dependentes e para averiguar se as alterações de fato se deram por conta 

do televisionamento.

Utilizaremos como método de controle o grau de relevância dos ca-

sos tratados e usaremos casos dos períodos posteriores e anteriores à 

criação da TV Justiça para podermos comparar os resultados com e sem 

televisionamento. 

A TV Justiça iniciou suas atividades em 11 de agosto de 2002, com a 

transmissão da sessão do dia 8 do mesmo mês. O televisionamento regu-

lar ao vivo das sessões foi iniciado em novembro do mesmo ano34. Assim, 

avaliando a data da sessão de julgamento, pudemos avaliar se houve tele-

visionamento ou não da sessão. 

Para medirmos a relevância de cada caso iremos recorrer a duas  

variáveis independentes: I) a existência ou não de amicus curiae; II) a con-

vocação ou não de audiência pública. 

Esperamos que, para casos considerados de maior relevância para o 

cenário nacional, a sociedade civil terá maior interesse em participar no 

julgamento, o que pode ser feito, por exemplo, por meio do instituto do 

amicus curiae, que permite que parte da sociedade inclua uma petição no 

processo levantando os argumentos que acredite serem importantes para 

a questão em análise. 

Além disso, iremos avaliar se foi convocada uma audiência pública 

para o caso. Como quem deve convocar a audiência é o relator do caso35 

ou o presidente do Tribunal36, isso nos permitiria avaliar se o próprio tribu-

nal considera que aquele processo é relevante e necessita da participação 

de toda a sociedade para proporcionar uma gama maior de argumentos e 

opiniões sobre o caso. 

Também controlamos pela percepção de complexidade de classes 

processuais. Foram enviados 34 e-mails para profissionais da área do Di-

reito relacionados com Direito Constitucional e com o estudo do Supremo 

34  Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2009out28/tvjusticacompletamile-
simatransmissaonestaquartafeira>. Acesso em: 14 jun. 2015.

35  Art. 21, XVII do Regimento Interno do STF.

36  Art. 13, XVII do Regimento Interno do STF.
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Tribunal Federal. Esses profissionais são de diversas instituições, como 

UERJ, FGV Direito SP, PUC, USP, UNB, eentre outras. Optamos por não 

incluir professores da FGV Direito Rio, uma vez que estes já fariam parte 

da orientação e revisão da elaboração deste artigo, a fim de evitar que um 

possível viés influenciasse os resultados.

Os e-mails enviados pediam para que os professores graduassem 27 

classes processuais de acordo com a sua complexidade, numerando-as de 

1 a 5, sendo 1 a menor complexidade possível e 5, a maior. No corpo do 

e-mail sugerimos alguns critérios, não cumulativos ou excludentes, e sem 

prejuízo de outros que fossem entendidos como pertinentes. As sugestões 

foram: dificuldade jurídica do processo, dificuldade política, exposição à 

opinião pública, impacto do resultado, duração do tipo de processo. A 

partir das 1437 que obtivemos, fizemos a média dos valores atribuídos pe-

los professores para, dessa forma, atribuirmos uma média de complexida-

de para cada classe processual. 

Além disso, controlamos a coesão entre os ministros, com uma va-

riável de 0 a 1, sendo 1 coerência máxima, ou seja, unanimidade. Assim, 

saberemos se a variação nas variáveis dependentes (extensão do debate, 

número de ministros participantes do debate e extensão média dos votos, 

na sessão) se deu por influência específica da TV Justiça ou se tem mais a 

ver com a discordância interna sobre o processo em julgamento.

Por fim, empregamos como variável independente a existência ou 

não de pedido de vista para o processo. O Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal38 prevê a possibilidade de pedidos de vista dos autos por 

ministros durante um julgamento, regra que estipula a devolução de tais 

documentos até a segunda sessão ordinária subsequente, prazo que seria 

inferior a trinta dias. No entanto, essa regra vem sendo amplamente ig-

norada pela instituição, sendo o prazo médio de devolução de 346 dias39. 

Diante desse descumprimento, é relevante saber se o televisionamento 

das sessões plenárias alterou em alguma medida a frequência dos pedidos 

de vista, que tem causado grande atraso em diversos julgamentos. Ao 

pedir vista para analisar melhor determinado caso, um ministro tem tem-

po para refletir acerca das questões envolvidas longe das câmeras, o que 

pode ser proveitoso para ele especialmente quando seus colegas já leram 

seus posicionamentos. Esse tempo maior para reflexão do caso poderia 

37 Professores que nos responderam: Antonio Cabral, Ingo Sarlet, Dimitri Dimoulis, 
Fábio Leite, Jose Vicente, Carlos Bolonha, Maria Tereza Sadez, Marcelo Novelino, 
Ana Paula de Barcellos, Daniel Sarmento, Jane Reis, Eloisa Machado, Roberto Bap-
tista e Margarida Lacombe. 

38 Art. 134, RISTF.

39 FALCÃO, J., HARTMANN, I. A., & CHAVES, V. P. III Relatório Supremo em Núme-
ros: o Supremo e o tempo. Dados analisados de 1988 até 2013.
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afetar a participação em debate dos ministros ou, ainda, a extensão de 

seus votos, sendo, portanto, necessário controlá-lo.

A partir dessas cinco variáveis independentes – amicus curiae, au 

diência pública, percepção de complexidade das classes processuais, 

ocorrência de vista e coesão –, cremos que é possível avaliar outras possí-

veis influências que alterariam as variáveis em análise.

6. resultAdos

Abaixo se encontram os resultados obtidos aos rodarmos todas as 

variáveis independentes com cada uma das dependentes. 

Nessa primeira tabela estamos analisando a possível influência sobre 

a extensão do debate. Nessa análise não devemos considerar as variáveis 

pedido de vista, coesão, complexidade e televisionamento porque o P > |t| 

está alto. O R2 indica que o modelo apresentado prevê, aproximadamente, 

67% dos resultados. Como estamos observando um número grande de 

varáveis não binárias, 67% é uma probabilidade bem expressiva e muito 

positiva. 

Com base no P>t e no R2, podemos afirmar que, de acordo com a nos-

sa pesquisa, a extensão do debate não é afetada pelo televisionamento. 

Todavia, o amicus curiae e a audiência pública se comportaram de forma 

bem interessante. A tabela nos mostra que nos processos em que houve 

audiência pública, foram perdidas 15 páginas de debate e naqueles em que 

teve amicus curiae, houve um aumento de nove páginas.  
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Na tabela apresentada, analisamos a possível influência sobre a quan-

tidade de ministros presentes nos debates. Devido ao valor do P > |t|, não 

podemos considerar a variável vista. O R2 é, novamente, alto, 68%. 

Ao contrário do que a tabela anterior nos indicava, a audiência públi-

ca se comporta de forma positiva quanto ao número de ministros, enquan-

to o amicus curiae se comporta de forma negativa. Quando há audiência 

pública, aproximadamente cinco ministros a mais participam do debate. 

No entanto, havendo amicus curiae, perde-se, aproximadamente, um mi-

nistro no debate. 

O televisionamento, objeto de análise do trabalho, se mostrou como 

influente na variável dependente. Aumentar-se-ia meio ministro quando 

ocorresse o televisionamento.

Com relação à nossa última variável dependente, o número médio 

de páginas de voto, não consideraremos a variável número de ministros 

debatendo devido o P > |t|. Embora o R2 não seja alto, 16%, os resultados 

são interessantes. Havendo audiência pública, aumentam-se quase sete 

páginas médias de debate e o televisionamento da sessão se apresenta 

como uma variável pouco influente.
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7. conclusão

A nossa conclusão contraria as opiniões expostas anteriormente de 

que houve uma forte alteração no comportamento dos ministros depois 

do televisionamento. Os nossos resultados demonstram que o televisiona-

mento apenas influencia o número de ministros presentes nos debates e, 

ainda assim, não de forma tão expressiva quanto os autores afirmavam.

A nossa análise quantitativa também mostrou como a audiência pú-

blica e o amicus curiae causam efeitos contrários quando se analisam a 

extensão do debate e o número de ministros presentes nesse debate. En-

quanto na primeira variável a audiência pública possui efeito negativo e 

o amicus, efeito positivo, na segunda análise, as posições se invertem, a 

audiência pública aumenta e o amicus diminui o número de ministros de-

batedores. 

8. referênciAs bibliográficAs

ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar; ROSEVEAR, Evan. “Disa-
greement on the Brazilian Supreme Court: An Exploratory Analysis”. 10th 

Annual Conference on Empirical Legal Studies, 2015. Versão preliminar. 

Disponível em: <http://hq.ssrn.com/ViewPdf.cfm?abid=2629329>. Acesso 

em: 6 nov. 2015. 

BLACK, Henry Campbell. Black’s law dictionary. Kartindo. com, 1957.

BOYD, Danah; CRAWFORD, Kate. Six Provocations for Big Data. Disponí-

vel em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1926431>. 

Acesso em: 14 jun. 2015.

CARTER, Edward L. Supreme Court Oral Argument Video: A Review of 

Media Effects Research and Suggestions for Study, 2012 BYU L. Rev. 1719 

(2012).

CHAMBERS, S. (2004). Behind closed doors: Publicity, secrecy, and the 

quality of deliberation. Journal of Political Philosophy, 12(4).

CHEMERINSKY, Erwin. Failure to Communicate, A. BYU L. Rev., p. 1705, 

2012. Disponível em: <http:// digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/

vol2012/iss6/1>. 

DA SILVA, V. A. (2013). Deciding without deliberating. International jour-
nal of constitutional law, 11(3).



TelevisionamenTo e processo decisório no supremo Tribunal Federal 415

EPSTEIN, Lee; MARTIN, Andrew. Quantitative Approaches to Empi-
rical Legal Research. Disponível em: <http://www.oxfordhandbooks.

com/view/10.1093/oxfordhb/9780199542475.001.0001/oxfordhb-

-9780199542475-e-38>. Acesso em: 14 jun. 2015.

FALCÃO, J., HARTMANN, I. A., & CHAVES, V. P. III Relatório Supremo em 
Números: O Supremo e o tempo.

FRAGALE FILHO, Roberto. Courts on Screen. In: Aroon Manoharan and 

Marc Holzer (Org.), E-governance and Civic Engagement: Factors and De-

terminants of E-democracy, 2012.

FONTE, Felipe de Melo.  O Supremo Tribunal Federal antes e depois da 
TV Justiça: rumo à sociedade aberta de telespectadores? Conjur. 2013. 

Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/pesquisa-decisoes-colegiadas-

-stf.pdf> Último acesso em: 13 nov. 2015.

GIBSON, James. Public images and understanding of courts. In: The Ox-

ford handbook of  empirical legal research.

GOLDFARB, Ronald L. Television, Justice, and the Courts. New York: New 

York University Press, 1998.

KASSIN, Saul M. TV Cameras, Public Self-Consciousness, and Mock Juror 

Performance. Journal of Social Psychology. Williams College, nº 20, 1984.

MCELROY, Lisa T. Cameras at the Supreme Court: A Rhetorical Analysis. 

BYU L. Rev., p. 1837, 2012.

PICCUS, Todd. Demystifying the Least Understood Branch: Opening the 

Supreme Court to Broadcast Media. Tex. L. Rev., v. 71, p. 1053, 1992.

RIBEIRO, L. Estudos empíricos no direito: questões metodológicas. In: Po-
der judiciário: novos olhares sobre a gestão e jurisdição. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2010, v. 1, p. 71-96. 

RONNELL Andersen Jones, U.S. Supreme Court Justices and Press Ac-
cess, 2012 BYU L. Rev. 1791 (2012)  Disponível em: <http://digitalcom-

mons.law.byu.edu/lawreview/vol2012/iss6/4>. Acesso em: 23 out. 2015.

SCHEB, John M.; LYONS, William. Judicial behavior and public opinion: 
Popular expectations regarding the factors that influence Supreme Court 
Decisions. Political Behavior, v. 23, n. 2, p. 181-194, 2001.

VELLOSO, Carlos. Julgamentos devem ser editados antes de transmiti-
dos. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2009-mai-02/expor-de-

bates-stf-tv-justica-excelente-depois-editados.> Acesso em: 23 out. 2015.





o supremo por seus ministros: o impActo dA 
criAção dA tv justiçA no processo decisório do 
stf 

Alessandra Cid 

Ana Paula Nunes 

Letícia Britto 

Leticia Carneiro 

Thais Salvador 

Yasmin Curzi 

Orientador: Diego Werneck Arguelhes 

Corientador: Leandro Molhano 

Supervisor: Igor Lyra  

1. introdução 

O Supremo Tribunal Federal passou por diversas mudanças nos úl-

timos anos, algumas delas responsáveis por conceder maior visibilidade 

à instituição, como a criação da TV Justiça em 2002. Responsável por 

transmitir ao vivo todas as seções do Plenário da Corte, a TV Justiça busca 

aproximar a população e o poder judiciário1. 

 O canal foi criado pelo Projeto de Lei nº 6.059/2002. Conforme de-

claração do ministro Nelson Jobim2 para o Projeto “História Oral do STF: 

1  Projeto de Lei nº 6059, de 2002, de autoria do Sr. Deputado Chiquinho Feitosa . 
“Justificativa”. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=58773>. 

2  “Sabe como é que foi essa história, né? O Marco Aurélio é que inventou essa 
história da TV Justiça e fez o projeto, fez um projeto de lei para criar a TV Justiça. 
Acertou com o Fernando Henrique. Aí o Fernando Henrique, muito, digamos, gentil, 
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o Supremo por seus Ministros” (20122015), a lei foi sancionada pelo minis-

tro Marco Aurélio, à época vice-presidente do Tribunal, em acordo com o 

presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente do Senado e o pre-

sidente da Câmara dos Deputados. Segundo Jobim, esses agentes com-

binaram que os três últimos viajariam juntos, permitindo que o ministro 

Marco Aurélio assumisse a presidência e garantisse que esse mecanismo 

fosse sancionado. 

Objeto recorrente de debates acadêmicos acerca do Supremo Tribu-

nal Federal, grande parte da literatura trata sobre como a TV Justiça teria 

impactado, de formas diversas, o comportamento dos ministros durante 

o processo decisório do Tribunal. Como exemplo, é possível citar o autor 

Virgílio Afonso da Silva. Segundo ele (2013), a TV Justiça reduziria o ní-

vel de deliberação interna, já que a maior visibilidade das sessões plená-

rias ocasionaria hesitação dos ministros em aceitar contra-argumentos e, 

eventualmente, retificar sua opinião inicial. 

Partindo, então, dessa discussão em relação a possíveis mudanças no 

comportamento dos ministros após a TV Justiça, o objetivo do presente 

trabalho é analisar quais mudanças os ministros alegam ter efetivamente 

observado no processo decisório do STF após a criação da TV Justiça, se-

jam elas consideradas positivas ou não. Será dado um enfoque, em espe-

cial, às seguintes mudanças comportamentais que poderiam ter ocorrido: 

moderação de votos, aumento em sua extensão, intensidade de diálogo 

entre os colegiados e utilização de sessões fechadas. 

Para mapearmos as mudanças no comportamento dos membros da 

Corte, serão analisadas as percepções dos próprios ministros que estive-

ram no Tribunal ao longo das últimas duas décadas, através dos relatos 

por eles concedidos ao projeto “História Oral do Supremo”; tais relatos 

abordam não apenas o processo de tomada de decisão pós-implementa-

ção da TV Justiça, como também o processo decisório interno do Tribunal 

antes de sua criação. 

Resta frisar a importância de se analisar a temática da TV Justiça, vis-

to que ela se insere em um debate ainda mais amplo acerca do processo 

decisório interno do Supremo Tribunal Federal, abarcando discussões so-

bre o direito à informação e transparência institucional no contexto demo-

crático. Isso porque a Corte Suprema é a mais alta instância do poder judi-

ciário brasileiro, e, consequentemente, qualquer fator que possa impactar 

enfim, acertou com... ele, Fernando Henrique, acertou com o vice-presidente, que 
era o Marco Maciel, e acertou também com o presidente do Senado e o presidente 
da Câmara que depois de aprovada a lei, quando a lei fosse para a sanção, todos 
viajassem, porque aí assumiria o Marco Aurélio, e o Marco Aurélio é que sancionou a 
lei. Que aí o Fernando foi para um canto, não sei quem foi para outro, o presidente 
do Senado viajou não sei para onde...” (2015, p. 255). 
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em suas decisões terá também a potência de alterar o ordenamento jurí-

dico como um todo, influenciando tanto a vida dos indivíduos quanto os 

rumos da estrutura política do país. 

2. metodologiA 

2.1. questões preliminAres dA AmostrA 

O escopo da nossa pesquisa se limita a 16 entrevistas, sendo elas as 

dos ministros: Aldir Passarinho, Ayres Britto, Carlos Velloso, Célio Borja, 

Eros Grau, Francisco Rezek, Ilmar Galvão, Luiz Fux, Moreira Alves, Nelson 

Jobim, Néri da Silveira, Roberto Barroso, Sydney Sanches, Rafael Mayer, 

Cezar Peluso e Sepúlveda Pertence. Embora alguns ministros não falem 

diretamente sobre a TV Justiça, suas entrevistas revelam aspectos do pro-

cesso decisório do Supremo na época em que estavam no Tribunal, an-

terior à TV Justiça, e, por isso, suas falas foram utilizadas como meio de 

comparação com o STF pós-implementação da TV Justiça. 

É importante destacarmos, em um segundo momento, que nem to-

das as entrevistas com os ministros foram realizadas até o fim da etapa 

de leitura e catalogação destas no presente trabalho. Além disso, algumas 

das que de fato ocorreram não puderam ser utilizadas, em função da não 

assinatura pelo ministro da Conferência de Fidelidade até o final da elabo-

ração do trabalho. 

Vale também ressaltar o caso da entrevista do ministro Joaquim Bar-

bosa, que mesmo estando parcialmente disponível, não foi incluída no 

escopo da pesquisa. Consideramos que informações importantes ainda 

poderiam ser ditas no restante de sua entrevista, que tinham potencial de 

alterar as conclusões das variáveis. Portanto, para garantir que o trabalho 

se focasse de forma mais próxima da real percepção dos ministros, não 

consideramos as falas disponíveis até o momento. 

Deve-se considerar, ainda, que os ministros tinham conhecimento que 

as entrevistas teriam caráter público. Assim, é possível que as opiniões 

compartilhadas pelos magistrados tenham sido moderadas e não repre-

sentem suas reais e absolutas ideias a respeito do assunto, por motivos 

como a necessidade de se adequar a um pensamento mais próximo do 

“senso comum”, defender sua reputação pessoal e/ou reputação da insti-

tuição a que pertenceram, ou causa diversa. 
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2.2. vAriáveis e desenvolvimento dA pesquisA 

Para desenvolvimento do trabalho, foram formadas inicialmente três 

duplas, cada uma encarregada de ler, aproximadamente, seis entrevistas. 

Ao final da leitura, as duplas deveriam discutir, entre si, os aspectos mais 

relevantes encontrados e encaixar os trechos mais importantes em uma 

das sete variáveis previamente decididas pelo grupo. Essas variáveis re-

presentariam indicadores de mudanças ocorridas no processo decisório 

do Supremo. 

Uma primeira variável utilizada foi a do “posicionamento dos minis-

tros sobre a TV Justiça”. Esta pode ser considerada uma variável indepen-

dente em relação às outras utilizadas no trabalho, na medida em que não 

é uma indicação de alteração no funcionamento interno do STF. A função 

dessa variável é possibilitar uma comparação entre a opinião apresentada 

pelos ministros e a sua percepção sobre o processo decisório do Tribunal, 

visto que a primeira pode afetar a segunda. Deve-se ressaltar que, em al-

guns casos, foi inferida posição do ministro a respeito desse mecanismo, 

com base em seus comentários a respeito da publicização das sessões do 

Supremo. Nesses casos, no entanto, foi indicado que a visão exposta no 

texto foi baseada na interpretação da fala do magistrado. 

As seis variáveis restantes foram divididas em dois grandes grupos: 

i) as que representavam hipóteses relacionadas a interações externas às 

sessões do Plenário; ii) as que representavam hipóteses relacionadas a 

interações dentro do Plenário. No primeiro grupo, encontram-se as variá 

veis: encontros fora das sessões; encontros informais entre os ministros; 

e relação entre os ministros. Dentro do segundo grupo, encontram-se as 

variáveis: moderação de opinião; intensidade do diálogo; e extensão dos 

votos. 

A variável “moderação de opinião” visou determinar se a implemen-

tação da TV Justiça influencia a forma como os ministros discursam, ou 

seja, se produz um efeito de tornar suas falas individuais mais moderadas, 

contidas ou, de maneira contrária, “radicais”, extremistas. 

No caso dos “encontros fora das sessões”, a variável teve como ob-

jetivo verificar se o aumento da publicidade das sessões estimulou os mi-

nistros a se encontrarem por outras vias, que não no Plenário, para discutir 

sobre os casos. 

Com a variável “encontros informais entre os ministros”, buscou-se 

observar se houve algum impacto nos encontros não formais que eles pos-

sivelmente realizam entre si. 

Já em “intensidade do diálogo”, procurou-se observar se a TV Justiça 

fez com que os ministros desenvolvessem menos o processo deliberativo 
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interno no STF. Foram avaliadas falas dos magistrados a respeito: de uma 

maior ou menor disposição por parte deles para mudar de opinião durante 

as sessões; da elaboração de votos prontos; e de se os ministros tendem a 

votar seguindo o voto do relator em um nível maior após a implementação 

daquele mecanismo no Supremo. 

Com a variável “extensão dos votos” procurou-se verificar se houve 

um aumento no tamanho dos votos elaborados pelos ministros em um 

momento pós-TV Justiça. Essa análise teve como base os comentários dos 

ministros a respeito do tamanho dos votos em geral, excluindo-se do es-

copo falas a respeito de casos específicos. Buscou-se, dessa forma, evitar 

inferir que houve um aumento em sua extensão, com base unicamente em 

uma determinada situação. 

Por fim, com a variável “relação entre os ministros”, buscou-se veri-

ficar se ocorreu alguma alteração na forma como os ministros se relacio-

nam, motivada por esse canal de publicidade. De forma mais específica, 

procurou-se determinar se os ministros possuíam relações mais próximas 

entre si antes da implementação da TV Justiça, ou seja, se esse mecanismo 

representa um desestímulo para relacionamentos entre os magistrados. 

Ademais, foram estabelecidas quatro variáveis de controle. Algumas 

delas foram escolhidas com base na literatura especializada3. Outras foram 

estabelecidas por serem aspectos que julgamos que poderiam influenciar 

as respostas dos ministros entrevistados. 

As variáveis de controle escolhidas foram: 1) se na época da entrevis-

ta o ministro ainda estava no Tribunal, 2) época da indicação, 3) carreira e 

4) se o ministro estava no Tribunal enquanto havia TV Justiça. 

A primeira variável visava estabelecer uma maior atenção às entre-

vistas de ministros que ainda exercem suas funções no STF. Por ainda não 

estarem aposentados, esses ministros estão muito expostos. Assim, eles 

poderiam moderar suas opiniões ao serem confrontados com determina-

dos assuntos, não expondo seus reais pensamentos a respeito. 

As variáveis (2) e (4) tinham como objetivo verificar se o ministro 

estava no Supremo ou não, no momento da implementação da TV Jus-

tiça. Observado esse fato, pôde ser analisada qual realidade do STF foi 

vivenciada pelo magistrado, determinando-se, assim, se as suas falas nas 

entrevistas se referem a situações de fato vivenciadas por eles ou se se 

compõem como opiniões a respeito de determinado tema. 

3  SILVA, Virgílio Afonso da. “Deciding Without Deliberating”. 2013; BAUM, Lawren-
ce. “Judges and Their Audiences: a perspective on judicial behavior”. Princeton Uni-
versity Press, 2008. 
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No caso da variável “carreira”, buscou-se analisar possíveis enviesa-

mentos por parte dos ministros devido às funções exercidas por eles ao 

longo de suas trajetórias profissionais. Nesse caso, existiria a possibilidade 

de suas opiniões, a respeito do processo decisório, sofrerem influência de 

convicções pessoais adquiridas ao longo de suas carreiras sobre como o 

processo decisório deveria ocorrer. 

Ao fim da análise das duplas, foi produzida uma tabela final para cada 

ministro, seguindo o modelo constante no Anexo 1. 

Na etapa final da pesquisa, as alunas foram divididas em dois grupos, 

de forma que cada um contivesse pessoas que leram todas as entrevistas 

e pudessem avaliar mais profundamente as opiniões de todos os ministros. 

As variáveis foram divididas entre os grupos e, portanto, foi feita uma di-

visão de quatro variáveis a serem analisadas por grupo. 

Ao final, os grupos uniram suas análises e elaboraram conjuntamen-

te as seções de “introdução”, “conclusão” e “metodologia”, encerrando a 

pesquisa e escrita do trabalho. 

3. Análise 

3.1. posicionAmento sobre A tv justiçA 

O posicionamento dos ministros sobre a TV Justiça é uma variável 

independente em relação às hipóteses expostas abaixo. Nesse sentido, 

acredita-se que a opinião pessoal de cada ministro sobre a TV Justiça po-

deria afetar sua visão em relação aos episódios que ocorreram no Tribunal, 

debatidos nas hipóteses deste trabalho. Por exemplo, um ministro que é 

contra a TV Justiça e acredita que os membros da Corte tentam agradar 

certas audiências diante das câmeras pode ficar enviesado em sua obser-

vação sobre o tamanho dos votos, passando a ter a impressão, mais facil-

mente, de que os votos ficaram mais longos após a TV Justiça. Todavia, 

um ministro que é a favor da TV Justiça pode ter a impressão de que os 

votos não ficaram mais longos ou pode acreditar que, se os votos ficaram 

mais longos, isso aconteceu por outros motivos, diversos da TV Justiça. 

 Após a leitura das entrevistas, foi possível notar que o posiciona-

mento dos ministros a respeito da TV Justiça pode ser exposto em três 

categorias diferentes. São elas: Posicionamento Positivo, Posicionamento 

Negativo e Posicionamento Neutro. 
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A categoria de Posicionamento Positivo foi atribuída ao ministro 

quando este declarava em sua entrevista que a implementação da TV Jus-

tiça havia sido uma mudança benéfica. Nessa categoria enquadram-se os 

ministros: 

i) Néri da Silveira: o ministro afirmou que considera a TV Justiça 

muito boa e que é a favor dela. Segundo Néri da Silveira, a TV Justiça per-

mitiria que a população soubesse como funciona o Tribunal e como são 

os ministros. Contudo, ele também afirma que um possível efeito negativo 

da TV Justiça seria o de inibir o comportamento de ministros que não se 

sentissem à vontade em frente às câmeras4. 

ii) Ayres Britto: o ministro é favorável à TV Justiça e afirma que esse 

seria o modelo ideal de publicidade em um Tribunal. De acordo com ele, 

haveria um problema com ministros que, atualmente, se deixam impres-

sionar pela TV Justiça. Contudo, Ayres Britto acredita que, com o tempo, 

todos os ministros a irão encará-la com naturalidade5. 

iii) Roberto Barroso: O ministro considera que a TV Justiça melhora 

a imagem da Corte, além de ter uma importante função didática para a 

população6. 

4  “F.F. – O que o senhor acha da TV Justiça? N.S. – Eu acho muito boa. F.F. – Da 
transmissão ao vivo dos debates? N.S – Não sou contra a transmissão ao vivo. Acho 
que só inibe um pouco, deve inibir um pouco o ministro. Porque quando não tem 
uma transmissão assim, o senhor pode ficar mais à vontade. Agora, tendo a trans-
missão, a própria natureza do cargo, do tribunal etc., pode inibir um pouco. Mas eu 
acho que é muito bom pelo que tem de positivo. O povo fica conhecendo como fun-
ciona um tribunal. E mais que isso, fica sabendo que o ministro do STF não tem nada 
de sobre-humano, são seres humanos como qualquer outro.” (2015, p. 82). 

5  “A.B. – [...] Então, o modelo de publicidade ampla das sessões do Supremo, eu 
acho que é o ideal e um dia vai se afirmar no mundo inteiro. Agora, é um período 
meio transicional. Nós estamos experimentando esse modelo. Ainda há alguns per-
calços. Com o tempo, cada ministro vai encarar com absoluta naturalidade esse tipo 
de presença ostensiva da imprensa e até de pressão. O problema não está em quem 
pressiona; o problema está em quem se deixa pressionar.” 

6  “Quanto à TV Justiça, eu acho que ela traz algumas consequências negativas. 
Primeiro, a exposição tira um pouco da espontaneidade e em segundo lugar, e há es-
tatística sobre isso, há uma pesquisa empírica, os votos ficaram maiores. Em terceiro 
lugar, ela dificulta um pouco o processo de deliberação, porque numa conversa in-
formal você pode ir, vir, reajustar, ao vivo e a cores para todo o Brasil, esse processo 
circular que num debate informal pode acontecer, de avanços e recuos, concessões, 
é mais difícil, embora não seja impossível. [...]. Agora, por outro lado, a principal 
virtude da TV Justiça é que o Brasil é um país em que as pessoas imaginam que por 
trás de qualquer porta fechada estejam acontecendo tenebrosas transações. E a TV 
Justiça mostrando os julgamentos do STF apaga essa imagem. Você vê 11 pessoas 
bem intencionadas, no geral esclarecidas, tentando produzir a melhor solução. Essa 
é uma imagem boa para a instituição. Além do que dá transparência, tem uma fina-
lidade didática imensa, qualquer pessoa sabe como funciona o principal tribunal do 
seu país, para bem e para mal. [...] De modo que, sem deixar de reconhecer impactos 
negativos, eu acho que o saldo é positivo e eu sou a favor.” 
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A categoria de Posicionamento Negativo foi atribuída ao ministro 

quando este declarava em sua entrevista que a implementação da TV Jus-

tiça havia sido uma mudança negativa. Nessa categoria enquadram-se os 

ministros: 

i) Carlos Velloso: o ministro é contra a TV Justiça, pois acredita que 

a exposição direta e intensa desse mecanismo de publicidade banalizou a 

função jurisdicional7. 

ii) Eros Grau: o ministro é contra a TV Justiça. Segundo ele, a trans-

missão ao vivo teria fragilizado o debate dentro do Tribunal, já que os mi-

nistros não se sentiriam confortáveis para debater determinadas matérias 

e, além disso, tentariam se destacar diante das câmeras8.

iii) Luiz Fux: o ministro se posiciona de forma contrária à TV Justiça, 

por considerar que ela é uma ofensa ao direito à reserva. Isto é, de acordo 

com Fux, o debate público desgasta a imagem do Tribunal e dos ministros, 

individualmente, ao tornar públicas as discussões e os “rompantes” que os 

ministros de personalidade mais irritadiça possam ter9. 

7  “I.N. – As sessões temáticas, na sua presidência, é que foram transmitidas pela 
Internet? C.V. – Também. E vieram as exposições pela televisão e os debates judiciá-
rios que, na minha opinião, banalizam os julgamentos. [...] C.V. – Continuo mantendo 
opinião contrária à televisão aberta nas sessões. A exposição direta, intensa, banali-
za a função jurisdicional.” 

8  “E.G. – Da TV Justiça, sim. Eu acho que é um mal danado. T.A. – Por quê? E.G. – 
Porque banalizou o tribunal. Têm determinadas coisas... Tomar uma decisão é uma 
coisa muito séria. Quando eu tomo uma decisão, eu sei que eu vou influir na vida 
de uma pessoa, e isso é uma coisa dolorosa, terrível, é uma coisa de anjo, e como 
diz o Rilke, “todo anjo é terrível”. Quer dizer, eu agora há pouco pedi licença para 
fazer pipi, porque eu não faço pipi na frente de vocês, e vocês querem que eu tome 
uma decisão na frente de todos? Percebe a gravidade disso? Agora, a publicação... 
Mas o debate, isso não pode ser feito às escâncaras, porque ele, ao mesmo tempo, 
ele desnuda e ao mesmo tempo ele limita. Se eu estivesse numa reunião discutindo 
um determinado processo, eu poderia até fazer determinadas perguntas, para ser 
esclarecido, o que o sujeito acaba não fazendo por conta da televisão, para não 
dar a pinta de que ele não sabia. Isso é terrível. T.A. – O senhor acha que fragiliza o 
Tribunal? E.G. – Eu não acho que fragilize o Tribunal perante o público, mas fragiliza 
o Tribunal em si próprio. Entendeu o que eu quero dizer? Fragiliza o Tribunal em si 
próprio. T.A. – Por que talvez o debate fique um pouco, digamos assim, viciado, já 
que as pessoas vão estar...? E.G. – O debate passa a ser não um debate para esclare-
cer, mas um debate para aparecer.” 

9  “L.F. – Eu acho que é o tipo da transparência hipócrita. Eu prefiro mais assim... 
Se a TV Justiça servisse para que, por exemplo, nós anunciássemos resultados, al-
gum de nós fosse indicado para ser porta-voz do colegiado, explicasse a decisão. 
Agora,  debate público... O ser humano é o ser humano.  Já imaginou se  a pessoa  te 
filma no chuveiro?  A gente  pode cantar errado,  a gente  pode... O direito à reserva. 
Isso é um valor inestimável. Direito à sua reserva. Então,  a gente  chega ali... Ele é 
ser humano, tem rompantes. É o que eu disse.  Não se  dissocia o pessoal do profis-
sional. Se  a pessoa é  irritadiça  ela  vai ser um profissional irritadiço. Se a pessoa que 
tem alguma coisa do seu passado que  a leve    a não trabalhar com sentimento, mas 
trabalhar com ressentimento,  ela  vai ser uma pessoa ressentida. E isso escapa.” “F.F. 
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iv) Moreira Alves: o ministro acredita que a TV Justiça seja muito 

ruim. Segundo ele, após a introdução desta, muitos ministros passaram a 

demorar mais para votar e a se comportar como atores10. 

v) Cezar Peluso: o ministro considera que a TV Justiça atrapalha 

muito as sessões do Tribunal, já que os ministros não se sentiriam à von-

tade para discutir determinadas coisas e também porque haveria um des-

gaste da imagem dos ministros diante do público11. 

A categoria de Posicionamento Neutro foi atribuída ao ministro que 

expôs argumentos favoráveis ou contrários à TV Justiça, mas não mostrou 

uma opinião claramente favorável ou contrária. Nessa categoria enqua-

dram-se os ministros: 

– E aí quando junta dois irritadiços... L.F. – Dois irritadiços... Ou, por exemplo, se um 
acha que o outro está demorando demais, aí  discutem. A  imagem da Corte fica des-
gastada. E a imprensa fica  em cima, porque ela explora isso. Então,  eu sou contra a 
TV Justiça. Acho que os debates deveriam ser a portas fechadas. Não há problema 
nenhum, porque vai sempre haver votos divergentes, não vai haver unanimidade ou 
pode até haver unanimidade...” 

10  M.A. – É que esse negócio de colocar televisão em cima do Tribunal, eu sempre 
considerei isso péssimo! M.A. – Fazendo essas edições. Mas essa transmissão ao 
vivo. Então dar margem a isso. Começa o jornal a dizer que fulano de tal começou 
a dizer desaforo para não sei quem. Isso eu acho muito ruim para o Tribunal. C.J. – 
Para a instituição, o Supremo? M.A. – Para a instituição, sim, para o Tribunal como 
instituição. Até porque aquilo lá, para quem é do ramo sabe, perfeitamente, que 
aquilo é natural. Essa história de dizer que o juiz é uma pedra de gelo, isso é... Juiz 
pedra de gelo... ou é falso ou não quer discutir as coisas e não quer, portanto, se en-
volver nelas. Agora o problema de se colocar uma lâmpada em cima da... aliás, uma 
lâmpada não, colocar um aparelho de retransmissão, com referência a um Tribunal, 
aí, o que acontece é isso, acontece que aquilo que pode ser dito em dez palavras, 
geralmente, o sujeito vai dizer em dez mil palavras, para demonstrar que realmente 
estudou. Por outro lado, se sente sempre como um ator de representação…” 

11  “[FF] – Como o senhor viveu a experiência da TV Justiça? [CP] – Como uma 
coisa que em relação às sessões, do meu ponto de vista, atrapalha muito, muito. 
Por uma razão muito simples ligada à condição humana. Uma coisa é nós estarmos 
conversando aqui, trocando ideias; outra coisa é o senhor dar uma entrevista para 
a Rede Globo. O senhor não é capaz de falar para a Rede Globo do mesmo modo 
aquilo que o senhor é capaz de falar numa conversa aqui. Por quê? Porque o ser 
humano é assim mesmo, ele tem as suas censuras, ele sente a pressão da exposição 
pública da sua figura – porque é disso que se trata no fundo – e se retrai inconscien-
temente; isso é normal. Então o que acontece com as sessões do Supremo? E nisso 
há um trabalho sendo desenvolvido pelo prof. Virgílio da Silva, em São Paulo, que 
é professor da USP, aliás, a quem eu prestei várias informações e depoimentos etc. 
Nesse sentido ele estava investigando bem esse assunto, de saber qual é o papel que 
a transmissão ao vivo das sessões do Supremo desempenhava, enfim, na qualidade 
do serviço da Suprema Corte. Eu acho que não ajuda, não ajuda. Por quê? Porque, 
primeiro, sabendo que se está exposto ao público, as pessoas pensam várias vezes 
antes de falar certas coisas. Segundo, mesmo estando expostas ao público, as pes-
soas às vezes não se contêm, porque é normal que não se contenham. [...] Isto cria 
atritos, respostas, provocações, manifestações que dão ao público a impressão de 
que os juízes do Supremo são um conjunto de pessoas que gostam de estar brigan-
do toda hora.” 
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i) Ilmar Galvão: por um lado, o ministro afirmou que a TV Justiça 

teria sido benéfica por ter “esclarecido a população brasileira sobre os jul-

gamentos”, afirmando que seria possível até que ela sirva como exemplo 

para coibir a má utilização do dinheiro público. Por outro lado, o ministro 

também afirma que a TV Justiça tem desgastado o Supremo, por mostrar 

atritos e rusgas entre os ministros12
.
 

ii) Nelson Jobim: o ministro apresentou aspectos negativos que se-

riam causados diretamente pela TV Justiça, como a maior extensão dos 

votos e o acaloramento das discussões no Plenário. Contudo, o ministro 

não afirma, expressamente, que a TV Justiça teria sido negativa13
.
 

iii) Sydney Sanches: mesmo não deixando sua posição clara, o minis-

tro destacou que a TV Justiça fez com que uma maior parcela da popula-

ção se interessasse pelo debate jurídico. Por outro lado, destacou que a TV 

Justiça faz com que haja um maior desentendimento entre os ministros14. 

12  I.G. – Eu era da corrente do Moreira Alves, que dizia: “– Olha, está bem que se 
edite a matéria e publique editada, está bem”. É corrigir e tirar, por exemplo, um 
aborrecimento, um atrito de ministros, tirar e só colocar o que interessa. Mas não, 
saiu. E isso tem sido realmente bom, porque tem esclarecido a população brasileira 
sobre os julgamentos. Quem sabe, se vai servir de exemplo para coibir um pouco 
essa má utilização do dinheiro público? F.F. – O senhor está se referindo...? I.G. – Mas, 
de outro lado, tem desgastado o Supremo, por causa dessas rusgas lá dentro, esses 
atritos. E acho que o Moreira Alves tinha razão, sabe? Sabe-se que o Supremo Tribu-
nal, hoje, é um dos poucos do mundo inteiro que julga dessa maneira. 

13  “[N.J.] – Não. [expressão facial] Que vai... e tal, “Eu vou criar...” Não tinha uma... 
Eu não me lembro bem disso. Mas eu não me lembro de ter havido... Posso te afirmar 
o seguinte. Eu não me lembro de ter havido nenhuma discussão sobre “Vamos criar 
uma TV Justiça.” Aquilo apareceu. Pfiu. Foi criada. Foi criada. E aí você teve uma 
mudança, uma mudança muito forte no comportamento dentro do Plenário. Então 
aquilo que era voto de acordo começou a diminuir muito, que aí começaram, que aí 
os votos começaram a se espichar, começaram a se alongar. O negócio... não termi-
nava nunca aquilo. Eram votos longos. Por quê? Porque estavam sendo gravados. E 
depois, também, havia uma mística, que não é verdadeira, que todo mundo estava 
assistindo aquilo. A coisa mais chata do mundo é a TV Justiça. E achava que todo 
mundo assistia, que os advogados assistiam e tal. O advogado assistia era o caso 
dele. Assistia um e outro. Mas não... [imitando] “Ah... Ah, você viu que eu falei...”[...]. 

14  “[S.S] – Na presidência do Marco Aurélio, ele implantou a TV Justiça, transmitin-
do direto. O mensalão inteirinho, todos os votos, a sustentação do relator, dos ou-
tros ministros, o procurador-geral da República, o advogado de defesa, todos eles. 
Quer dizer, mudou muito, né? Mudou muito. Há quem te diga que é um erro, porque 
diz que muitos se deixam levar demais pela vaidade e se entusiasmam em aparecer 
tanto na TV. Eu acredito que eles são suficientemente maduros para não se deixar 
levar pela vaidade.” “Hoje, já sabem o que é o Supremo Tribunal Federal. Principal-
mente depois que passou a ser transmitido pela TV Justiça. E, mais: até o povo que 
não tem nada a ver com o Direito se interessa. Eu já conversei com muitas pessoas 
e disseram: “Ah, assisti a um julgamento do Supremo, eu vi dois ministros brigando 
lá. O que o senhor acha? Não acha meio esquisito?” Eu falei: “Eu acho!” Não deviam 
brigar, né? Porque... Inclusive porque está sendo transmitido. Mas talvez estejam 
brigando porque está sendo transmitido, porque um se sentiu ofendido pelo outro. 
E, se fosse uma sessão comum, não pública, passaria apenas como um argumento a 
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iv) José Francisco Rezek: o ministro enfatiza que a TV Justiça é uma 

realidade irreversível, de modo que seria inviável retirá-la do Supremo.  

A despeito dessa posição, ele aponta tanto pontos positivos da TV Justiça 

quanto negativos. Um ponto positivo seria que ela estimula os ministros a 

se prepararem melhor para o debate. Um ponto negativo seria o fato de 

ela expor mais o Tribunal15. 

v) Sepúlveda Pertence: o ministro afirma que está muito acostuma-

do com a TV Justiça e que, por isso, ele não conceberia seu fechamento. 

Ele também ressalta que ela promove muita transparência e seriedade. 

Contudo, o ministro também aponta alguns pontos negativos em relação 

à TV Justiça, como votos mais longos e exposição1616
.
 

Alguns ministros não expuseram durante a entrevista um posiciona-

mento sobre o assunto. São eles: Aldir Passarinho, Célio Borja e Rafael 

Mayer. 

Nesta seção, portanto, pôde-se observar a opinião da grande maio-

ria dos ministros a respeito da TV Justiça e, de forma superficial e breve, 

algumas alterações que esse mecanismo teria provocado no processo de-

cisório do Supremo, de acordo com a visão dos entrevistados. A seguir, 

será analisado, mais profundamente, o que foi dito pelos ministros com 

mais. Mas a vaidade surge, nessa hora, né? E também o amor-próprio, né? Então isso 
é… Enfim, há prós e contras, há quem sustente que não deve haver e há quem sus-
tente qsue deve haver. Eu acho que... O povo prefere que haja transmissão. Os advo-
gados, alguns acham que deve haver e outros acham que não. Eu acho que a maioria 
acha que deve haver. O Ministério Público, também, parece que não tem objeção, 
tanto que o procurador-geral da República também fala em todas as sessões, né?” 

15  “F.R. – [...] A transparência das sessões judiciárias no Brasil, desde a Constitui-
ção de 88, é uma realidade irreversível. Isso nunca vai voltar atrás.”  “F.R. – [...] Tem 
alguns efeitos colaterais negativos, não há dúvida. Os aspectos humanos menos edi-
ficantes acabam transparecendo. (risos) Isso expõe o Tribunal e diversos dos seus 
membros à crítica, à ironia, até ao que há de mais rasteiro no universo dos comen-
taristas [...].” “F.R. – [...] Mas eu acho que, portanto, essa técnica das sessões abertas 
obriga cada membro de um tribunal brasileiro a refletir melhor sobre o que vai dizer, 
a preparar-se melhor para o debate, porque senão, o risco é todo dele. O risco da 
improvisação recai sobre a resposta de cada um.” 

16  [FF] – E de uma maneira geral, como é que o senhor acha que a TV Justiça 
impactou o Supremo Tribunal? [SP] – Bem, impacta nesse sentido. Eu mesmo sou 
surpreendido com a quantidade, é engraçado, particularmente de médicos, que gos-
tam de ouvir as sessões plenárias, ou de ver as sessões plenárias do Supremo pela 
TV Justiça. É óbvio que aquela sensação de estar falando para um público indeter-
minado pode levar à preocupação de votos mais longos, mais pormenorizados, e, às 
vezes, mais eruditos. Muita gente acha que a solução está em fechar a TV Justiça. 
Eu não. Acho, primeiro, que é um passo que não tem possibilidade de retrocesso. 
“Eu estou tão acostumado... [risos] estou tão acostumado com a sessão aberta que 
não concebo o fechamento.” “Eu acho que ela deu, de um lado, uma transparência 
da seriedade, do esforço intelectual – e às vezes físico nesses julgamentos imensos 
– com que os ministros cumprem a sua função.” “Alguns ficam muito preocupados 
com as discussões, com os atritos entre ministros do Tribunal expostos ao público.” 
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relação à TV Justiça e ao processo decisório do Tribunal antes e depois de 

sua instituição. 

3.2. Hipóteses relAcionAdAs A interAções externAs às 

sessões do plenário 

Considerável parte da literatura comportamental levanta a hipótese 

de que indivíduos possuiriam um temor reputacional que afetaria a sua 

maneira de conduzir deliberações públicas em grupo. Dessa forma, diante 

de deliberações públicas, indivíduos sofreriam pressões sociais e adequa-

riam o seu comportamento a estas, deixando de aceitar contra-argumen-

tos ou até de realizar atividades como de “brainstorm”. Virgílio17 segue 

essa linha de raciocínio ao afirmar que em deliberações com muita publi-

cidade, especialmente em casos como o do Supremo com a TV Justiça, 

a abertura dos ministros para aceitar contra-argumentos e para mudar 

de opinião seria reduzida. Ou seja, o conforto dos ministros em discutir 

abertamente uma questão e mudar de ideia diminuiria. Seguindo uma linha 

de raciocínio semelhante, Jon Elster18 argumenta que a publicização pode 

levar os juízes a decisões ruins, já que hesitariam em mudar suas posições 

por vaidade e, agindo por medo da opinião pública, não emitiriam todas 

as suas opiniões, as quais poderiam ser relevantes para a otimização do 

processo deliberativo. 

Considerando esse desenvolvimento por parte da literatura, foram 

levantadas três variáveis que identificariam possíveis mudanças no com-

portamento dos ministros, relacionadas a interações fora do Plenário, que 

poderiam ter ocorrido devido à pressão reputacional causada pela TV 

Justiça. Para identificar se essas mudanças realmente ocorreram, foram 

comparadas as falas dos ministros que estavam na Corte antes da imple-

mentação da TV Justiça com as dos ministros que entraram na Corte após 

a implementação da TV Justiça. 

3.2.1. Encontros fora das sessões para falar especificamente 

dos casos 

A primeira variável considera que os ministros, por não se sentirem 

muito à vontade com a deliberação em público proporcionada pela TV 

Justiça, iriam organizar mais sessões fechadas (sem público presente), 

17  SILVA, Virgílio Afonso da. “Deciding Without Deliberating”. 2013

18  ELSTER, Jon. “Securities Agains Misrule: Juries, Assemblies, Election”s. Cambri-
dge: Cambridge University Press, 2013. 
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para discutir questões relacionadas a casos e até combinar votos. Dessa 

forma, com base na leitura das entrevistas tentamos identificar se havia 

encontros fora das sessões antes da implementação da TV Justiça, ou se 

este mecanismo começou a ser mais utilizado após sua implementação. 

Doze ministros abordam especificamente esse assunto. Há um apa-

rente consenso19 entre eles de que antigamente havia mais encontros para 

falar especificamente dos casos do que hoje em dia, o que mostra que a 

hipótese inicial do trabalho não se confirmou. Entre os ministros que abor-

daram o assunto, apenas Nelson Jobim, Sidney Sanches e Francisco Rezek 

não apontam um motivo ou um marco temporal que tenha feito com que 

os encontros para discutir casos se tornassem menos frequentes20. Entre 

19  Excepcionam-se os ministros Célio Borja, Ayres Britto e Luiz Fux. Célio Borja, 
que se aposentou em 1992, afirma que os ministros nunca se encontravam fora das 
sessões. Ayres Britto, que entrou no Tribunal em 2003, afirma que na época em que 
ele era presidente do Tribunal, havia encontros com alguns ministros, em que se 
discutiam casos. Por fim, Luiz Fux, que entrou no Tribunal em 2011, afirma que tem 
ocorrido mais encontros para tratar de casos fora das sessões. Os trechos a seguir 
explicitam a opinião dos ministros: Célio Borja: “F.F – Entre os colegas ministros, 
como era o cotidiano no Supremo? Para lá das sessões vocês se encontravam? C.B. 
– Não, ninguém ia a casa de ninguém. Para você ir à casa de um colega, primeiro, os 
colegas não se consultam, você só fala com Deus, não fala com ninguém nem para 
perguntar ao colega do lado como você deve votar. E, note-se, todos morávamos 
no mesmo prédio, quer dizer, era só tocar a companhia e entrar, mas ninguém ia a 
casa de ninguém. Ninguém ouvia a opinião de ninguém. A opinião é dada ali durante 
a sessão”. Ayres Britto: “A.B. – [...] Agora, eu fazia encontros prévios ali. Não sessões. 
Porque sessão tem que ser pública. Encontro não é público. Sessão sim. Conversava 
um pouquinho antes, tomando um cafezinho. F.F. – [Inaudível] sessões administra-
tivas? A.B. – É o seguinte: se for sessão administrativa, tem que ser pública. Agora, 
encontro não. Um encontro, dois ministros, três ministros aqui, a gente se senta ao 
lado... Eu fazia muito isso, sentava ao lado de um ministro, ao lado do outro, conver-
sava um pouquinho. O caso a que o Rafael se referiu, na primeira sessão, eu combinei 
com o ministro Joaquim e o ministro Lewandowski”. 
Luiz Fux: “F.F. – Eu faço as mesmas perguntas. Por que o senhor acha que isso acon-
tece?  L.F. – Bom, eu não sei por que é que há isso. Eu não sei. Eu não tenho  ideia. Eu 
já tive oportunidade de sugerir isso várias vezes. E tem, agora, acontecido, de quan-
do em vez, tem acontecido. Se o tema não é muito, muito polêmico, tem acontecido. 
Mas ainda há aquele vezo de mostrar quanto o direito se sabe”.

20  O ministro Nelson Jobim e o ministro Francisco Rezek afirmam que antes ocor-
riam muitas reuniões fora das sessões para discutir os casos. Contudo, segundo eles, 
essas reuniões já não acontecem mais. O ministro Sidney Sanches não chega a afir-
mar que hoje em dia aconteceriam menos encontros desse tipo. Nelson Jobim: “N.J. 
– Antigamente, no Supremo, você tinha sessões administrativas. Nas sessões admi-
nistrativas, você submetia, eu não peguei essa fase, submetia uma matéria compli-
cada, para evitar levar a discussão para o Plenário”. Francisco Rezek: “F.R – Hoje, pa-
rece que não. Mas na época, sim. Na época, era comum, até mesmo diante de certos 
casos mais importantes, era comum que nós nos reuníssemos em conselho, ou seja, 
uma reunião a portas fechadas, só entre os ministros. Hoje, isso não acontece mais”. 
Sidney Sanches: ‘S.S. – A gente folheava e via: “Esse é importante, esse é importante 
e esse é importante’. Então, ia para a sessão administrativa, porque era administra-
tiva, não era a sessão jurisdicional, não é no Plenário, é sessão administrativa, e, se 
tivesse quatro votos a favor de uma das teses... Por exemplo, um falava: ‘Ah, eu acho 
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os ministros que apontaram um fator que seria responsável por tornar os 

encontros menos frequentes, é possível observar uma divisão. Uma parte 

dos ministros afirma que após 1988 esses encontros teriam se tornado 

menos frequentes, enquanto outra parte aponta que a presença de certos 

ministros no Tribunal teria sido responsável por isso. Um exemplo de mi-

nistro do primeiro grupo seria Carlos Velloso, que afirma que esse tipo de 

sessão fechada não acontece mais, pois um ou outro ministro não gosta 

dela21. Um exemplo de ministro do outro grupo é Rafael Mayer, que afirma 

que esses encontros teriam acabado após 198822. O Ministro Moreira Alves 

se encaixaria em ambos os grupos, já que aponta que após 1988 alguns 

ministros passaram a afirmar que não seria mais possível realizar esses 

encontros23. 

A partir do relato dos ministros, levantamos algumas hipóteses que 

poderiam explicar o fato de a nossa hipótese inicial não ter sido compro-

importante essa do...’. Todos recebiam o mesmo caderno. ‘Eu estou achando esse 
número um aqui e o número dezoito e o número vinte e dois e o trinta e três.’ Todo 
mundo ia ler. ‘É, realmente é importante.’ ‘Essa, eu não sou. Data venia, eu não estou 
achando.’ Aí votavam todos. Se tivesse quatro votos achando relevante a arguição 
de relevância, achando importante, era admitido o recurso, subia”. 

21  Carlos Velloso: “C.V. – Sim, em sessão administrativa, fechada, sessão do Conse-
lho, que era e é regimental. Brincávamos: “Peço conselho. Quero pedir conselho”. Se 
você tinha uma dúvida atroz, pedia o conselho, expunha a sua dúvida. Ali, em conse-
lho, debatia-se, abertamente, a questão controvertida. E chegava-se a um consenso. 
Isso era útil, bom!” “C.V. – Você está numa zona cinzenta. Então, é bom o debate. 
Você confia no colega, todos têm alto saber jurídico. O Conselho é, portanto, salutar. 
Eu acho que hoje não estão ocorrendo sessões de Conselho. Um ou outro colega 
não gosta do Conselho. [...]” O ministro Sepúlveda Pertence também apresenta um 
relato semelhante ao de Carlos Velloso: “S.P. – Bem, era da tradição do Tribunal, em 
certos casos, uma discussão prévia, sem tomada de votos, sobre aspectos relevan-
tes e tal de um julgamento próximo. Isso praticamente acabou, pela oposição radical 
do ministro Marco Aurélio a tais reuniões.”

22  “[L.M.] – Bem. Havia o debate no Plenário. Agora, alguns assuntos se delibe-
ravam reservadamente. De uma maneira errada, havia alguns assuntos que eram 
deliberados intramuros. [...] [F.F.] – Quando o senhor diz intramuros, quais são os 
muros? [L.M.] – Intramuros era reservadamente. Quer dizer, era o que ninguém assis-
tia, só os próprios ministros participavam. [...] [R.M.] – E esse debate prévio visava, 
então, a que o caso, quando fosse apresentado em Plenário, não fosse objeto de 
polêmica explícita. É isso? [L.M.] – Pode-se entender assim. É. Pode-se entender 
assim. [...] [F.F.] – Depois da Constituição, acabou o julgamento intramuros? [L.M.] 
– Acabou. Felizmente.” 

23  “F.F. – O senhor poderia descrever para gente como era o cotidiano desse 
trabalho, do senhor com os seus colegas de Supremo? Como eram essas sessões? 
Os senhores só se encontravam nas sessões ou não? M.A. – Praticamente, sim. Po-
dia encontrar fora das sessões, mas não... Houve uma época em que havia sessões 
administrativas. Depois, na Constituição de 88, alguns começaram a dizer que não 
havia mais a possibilidade de sessão secreta. N.J. – Marco Aurélio. M.A. – Foi Marco 
Aurélio, né? O que a meu ver sempre foi um erro, porque essas sessões administra-
tivas sempre têm uma vantagem.”
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vada e, na verdade, ocorreram mais encontros, para discutir casos, antes 

da TV Justiça: 

i) A implementação da TV Justiça teria feito com que os ministros 

se distanciassem, o que, em consequência, levaria a um número menor 

de encontros informais, já que os ministros teriam um interesse maior em 

trabalhar de forma separada, para que pudessem se destacar no debate 

no Plenário. 

ii) A existência de encontros fora das sessões com o intuito específi-

co de discutir casos seria uma consequência da composição do Tribunal, e 

não da TV Justiça. Essa hipótese seria corroborada pelo fato demonstrado 

anteriormente de que muitos ministros acreditam que a presença de cer-

tos magistrados no Tribunal teria sido responsável por essa diminuição na 

frequência dos encontros. 

Dessa forma, podemos concluir que, após a implementação da TV 

Justiça, encontros entre ministros para discutir casos não se tornaram 

mais frequentes, como poderia se esperar. Há, contudo, hipóteses que po-

dem ser levantadas para explicar isso, como uma distância maior entre os 

ministros ou uma composição diferente do Tribunal. 

Assim, temos que as discussões fora do Plenário para tratar sobre 

algum caso que virá a ser julgado no Plenário do Tribunal se tornaram me-

nos frequentes, quase inexistindo atualmente. Não podemos afirmar que 

seja a TV Justiça a causa da mudança, mas podemos sustentar que a TV 

Justiça tem sido usada por ministros que são contrários a discussões fora 

do Plenário como forma de embasar a sua opinião. 

3.2.2. Encontros fora das sessões sem o objetivo específico 

de discutir um caso 

A segunda variável leva em conta um cenário semelhante ao descri-

to na hipótese acima. Contudo, nesse caso, consideram-se encontros fora 

das sessões, em que os ministros não teriam o intuito específico de falar 

do caso, ao se encontrarem. Mesmo sem esse intuito, as falas dos ministros 

acerca da ocorrência desses encontros entre eles poderiam significar que 

a formação de círculos de amizades e aproximação entre ministros invaria-

velmente acarretariam em discussões sobre casos, argumentos e decisões 

externamente ao Tribunal. Assim, como forma de evitar atritos diante da 

TV Justiça, encontros fora do Supremo, entre ministros com afinidade ideo 

lógica, aumentariam após a implementação da TV Justiça. 

Durante a análise das entrevistas, foi possível observar que cinco mi-

nistros abordaram esse assunto. Devido ao espaço amostral pequeno e ao 
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fato de os ministros não desenvolverem muito esse tema, os resultados da 

análise das entrevistas não foram muito conclusivos. 

Do grupo de cinco ministros que abordaram o assunto, Eros Grau 

e Luiz Fux atuaram principalmente após a TV Justiça; Aldir Passarinho e 

Moreira Alves atuaram principalmente antes; e Sepúlveda Pertence atuou 

por um tempo considerável antes e depois da TV Justiça. Luiz Fux e Eros 

Grau mencionam jantares e encontros entre os membros da Corte24. Mo-

reira Alves também cita um encontro na casa de outro ministro do Tribu-

nal25. Aldir Passarinho, um dos ministros que aborda mais explicitamente 

o assunto, afirma que na sua época eles aconteciam com frequência, mas 

que, com o tempo, esses encontros fora do Tribunal foram acontecendo 

menos26. Por fim, Sepúlveda Pertence afirma que relações pessoais e qual-

quer encontro fora das sessões plenárias seriam extremamente raros27. 

24  Eros Grau: “F.F. – Tinha relação fora do tribunal? T.A. – Isso, fora do Supremo. 
E.G. – Minhas relações fora do Supremo. Bom, tira o Jobim e o Pertence, que já eram 
meus amigos antes, Jobim e Pertence, e o Gilmar, também, com alguma interrupção, 
mas depois, meu amigo. O Peluso, vou jantar na casa dele e ele vem jantar na minha 
casa; o Joaquim uma vez jantou na minha casa...” Luiz Fux: “L.F. – [...] Em Brasília, eu 
vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu não gosto de sair. Os colegas 
já sabem. “Olha. Tem um jantar. Eu sei que você não vai. Só estou te avisando”. Nes-
ses doze, treze anos, se eu saí uma vez foi muito”. “F.F. – O senhor estava dizendo 
que conhece, já tem mais confiança. L.F. – É. Não, por exemplo, eu já almocei na 
casa do Marco Aurélio, mas, isso, isso eu não posso fazer com ele, que ele não vai 
aceitar. Não é o jeito dele. Mas eu acho que o futuro se aproxima disso.” “L.F. – Eu 
toquei guitarra na festa do Joaquim Barbosa por quê? Porque eu, vinte e cinco anos 
depois, eu, o mais novo da Corte, fui escolhido para saudar o presidente. Então, eu 
fiz o discurso de saudação. Então, naquele aquele dia eu estava eufórico, estava 
motivado. Eu fui lá e cantei.” 

25  “F.F. – Os ministros não se frequentavam? M.A. – Não. Frequentavam como? 
F.F. – Frequentar eu digo aqueles, evidentemente, por quem o senhor poderia sen-
tir mais amizade, uma relação fora do ambiente profissional. M.A. – Não. Fora do 
ambiente profissional, isso todo mundo tem” “M.A. – E eu, justamente, sugeri este: 
repercussão da questão federal. E o Jobim acolheu. Foi assim. Mas foi fora, inclusive, 
do Tribunal. Foi na casa do Jobim.” 

26  “L.S – Fora do tribunal os ministros se frequentavam, tinha um...? A.P. – Não, fre-
quentavam. Frequentavam. De um certo ponto, deixou de haver isso, infelizmente, 
ou passou a haver, assim, esporadicamente. Porque era normal, comum, a reunião de 
fim de ano, por exemplo, havia sempre um jantar, faziam um jantar dos ativos e inati-
vos, de confraternização e tal. Quando houve a presidência do Néri da Silveira, a mu-
lher dele morava fora, e o Néri era um pouco arredio para essas coisas. Então parou, 
deixou de haver. Quando o Néri saiu, restabeleceu-se, e, agora, mais recentemente, 
eles têm feito um almoço, inclusive com os aposentados, lá no próprio Supremo. Isso 
é bom porque é uma confraternização de fim de ano e tal. E o, digamos assim, e o 
contato entre todos, fora esses episódios que nós desagradavelmente temos lido aí 
nos jornais, fora isso, acho que o ambiente é muito bom. Tem mesmo havido rusga 
de lá, e tal, mas eu acredito que eles têm procurado.”

27  “A.M. – Ministro, em relação à dinâmica de funcionamento do STF, e o relacio-
namento entre os ministros, é possível dizer que há algum ritual de sociabilidade? 
Os ministros se encontram, além das sessões plenárias, em algum outro lugar, algum 
outro espaço? S.P. – Muito raramente. Cheguei a dizer – o ministro Jobim gosta mui-



O SupremO pOr SeuS miniStrOS: O impactO da criaçãO da tV JuStiça  
nO prOceSSO deciSóriO dO StF 

433

Os relatos dos ministros não permitem chegar a uma análise conclu-

siva. Como antes e depois da TV Justiça existem ministros que afirmam 

que encontros informais ocorriam, é possível levantar a hipótese de que a 

TV Justiça não seria a responsável por aproximar ou não os ministros, mas 

sim o próprio modo como o ministro se relaciona e como determinada 

composição do Supremo coincide com ministros que têm afinidade. Isso 

explicaria por que o ministro Sepúlveda Pertence, por exemplo, sentia que 

relações pessoais eram raras, enquanto o ministro Eros Grau cita encon-

tros informais com certos ministros. 

3.2.3. Relação entre os ministros 

A terceira variável considerou que a pressão social exercida pela TV 

Justiça poderia alterar a relação entre os ministros. Essas mudanças ocor-

reriam de tal forma a construir mais atritos ou discordâncias entre eles, 

em função de uma maior preocupação com o que é exposto às câmeras 

durante as sessões do Plenário. Nesse sentido, os magistrados teriam uma 

tendência a manter uma posição defensiva diante de eventuais desacor-

dos entre si durante os julgamentos, para não prejudicar suas próprias 

reputações e credibilidade dentro e fora da Corte. 

A análise das entrevistas permite observar que 10 ministros aborda-

ram fatos que podem contribuir para a análise dessa hipótese. O relato dos 

ministros que estavam no Tribunal antes da TV Justiça está uniforme, no 

sentido de que todos os ministros descrevem o Tribunal como cordial. Já 

o relato dos ministros após a TV Justiça está mais divergente. 

Os ministros Célio Borja, Aldir Passarinho, Néri da Silveira, Nelson Jo-

bim e Moreira Alves, que se encontravam na ativa em um momento ante-

rior à implementação da TV Justiça, descrevem o clima do Tribunal como 

cordial. Eles apontam que as discussões não eram frequentes e, quando 

ocorriam, se restringiam às sessões plenárias. Ou seja, após o fim dos jul-

gamentos, os ministros se falavam normalmente e encaravam a delibera-

ção ocorrida como um debate estritamente jurídico, não sendo geradas 

inimizades decorrentes das sessões. 

Todavia, é possível observar na entrevista de Luiz Fux, Eros Grau e 

Ayres Britto, que atuaram após a TV Justiça, um relato muito maior sobre 

conflitos ocorridos no Tribunal28. 

to de repetir esta frase minha – que éramos onze ilhas incomunicáveis, um arquipé-
lago de onze ilhas incomunicáveis. Realmente, na maior parte dos dezoito anos que 
passei, as relações pessoais eram extremamente raras.” 

28  Ayres Britto: “Olha, eu saí dali agradecido a Deus e amigo de todos os ministros, 
indistintamente – no meu período ali, eu nunca, jamais cortei relações, nem por cinco 
minutos, dez minutos, com nenhum ministro do Supremo –, amigo de todos, das di-
versas composições. O dever do presidente é perceber quando o debate das ideias 
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É interessante notar que o ministro Cezar Peluso, que entrou no Su-

premo após a implementação da TV Justiça, mas se aposentou em 2012, 

afirma que o Tribunal, em sua época, seria muito mais tranquilo do que 

atualmente29. Em sentido diverso, o ministro Luis Roberto Barroso, que 

passou a fazer parte do Tribunal em 2013, afirma que a regra, atualmente, 

seriam relações harmoniosas30. 

está temerariamente resvalando para o confronto pessoal. Ele aí intervém, tenta 
intervir da melhor maneira possível. Houve um momento em que o tensionamento, 
a fricção entre o ministro Joaquim e o ministro Lewandowski alcançou um ponto de 
agudeza incomum: aquela história do advogado, “se comporta como advogado”, 
aí o outro retruca, “e Vossa Excelência se comporta como membro do Ministério 
Público”, e o ministro Lewandowski se retirou. Não sei se vocês se lembram. Eu 
dei um jeito de antecipar um pouquinho o intervalo da sessão, fui atrás do ministro 
Lewandowski, pedi para sentar com ele, sentamos, tivemos uma conversa ótima”. 
Eros Grau: “E.G. – Mas fui muito bem recebido. Eu não tive atritos. Nunca tive atrito 
com fulano, sicrano ou beltrano. F.F. – Joaquim é o ministro Joaquim Barbosa? E.G. 
– Joaquim Barbosa. Um grosso. Grosso. Ele é grosso. Agora, ele é leal. Se ele quiser 
dizer que você tem o cabelo... Vai ficar careca, hem? F.F. – Bondade sua. Já estou. 
E.G. – Ele te diz na cara. Ele até nem diz; ele grita. Mas ele faz isso na cara. Quer 
dizer, é um sujeito em quem você pode até confiar. É preparado intelectualmente. 
F.F. – Eros, a imprensa chegou a noticiar, em determinado momento, uma… E.G. – 
Um bate-boca violento. Ele estourou comigo. Quase houve agressão. F.F. – Física, o 
senhor diz? E.G. – Sim. Quase houve agressão. Mas é um cara leal. É um sujeito… F.F. 
– Como o senhor descreveria esse episódio? E.G. – Eu tinha chegado de viagem, che-
gou lá um habeas corpus e ele não gostou da decisão que eu dei. “Ah, você fica fora 
do país, não... Como é que você deu...?” Falou isso agressivamente. E eu também 
respondi agressivamente. Aí aqueles rapazes que trabalham ali, os capinhas, como 
chamam, vieram [todos] para o meu lado. Agora, ele fez isso pela frente, lealmente. 
Quer dizer, eu o convidaria para jantar em casa. [Inaudível] pergunte quem eu não 
convidaria”. 
Luiz Fux: “F.F. – No Supremo? L.F. – No Supremo. Pessoas que estavam pensando 
mais... Porque aí é aquela questão, a pessoa tem que ser pró instituição primeiro, 
depois, pró ela mesma. Instituição vem em primeiro lugar. Isso aí já me causou des-
conforto. Me causou desconforto, muito embora eu seja de respeitar a opinião do 
colega. Eu não critico, não... Incapaz, né. Pelo contrário. Eu tenho a agregação do 
carioca. Falo com um, falo com outro, não. 

29  “S.P. – O Supremo Tribunal do qual eu participei por dezoito anos era uma casa 
mais tranquila e mais litúrgica do que o de hoje, então, as discussões ainda... as mais 
acaloradas – e eu fui um discutidor que mantinha… F.F. –Acalorado? S.P. –Acalorado 
[…] Lembro muito de uma em que, terminada a discussão do ponto, sem conclusão, 
evidentemente, eu tirei a capa e a joguei na bancada e saí, e os ministros se espanta-
ram, pensando que se repetia o caso, no princípio dos anos 1970, do ministro Adauto 
Lúcio Cardoso, que, vencido numa... […] Mas, enfim, o ministro Adauto votou pela 
procedência da representação, ficou vencido, jogou a capa e, do seu gabinete, man-
dou descer um pedido de aposentadoria. No meu caso foi bem menos dramático: eu 
aproveitei e fui ao banheiro fumar cachimbo. [risos]” Não brigo com ninguém. Nunca 
briguei. Nunca briguei. E, ali, tem colegas que já estão há muito tempo juntos e que 
têm, às vezes, ou já tiveram... Porque a desavença em público é complicada, porque 
ela cria um impacto maior, né? Ter uma desavença em público, a pessoa chamar a 
atenção em público.” 

30  “L.B. – O ministro Joaquim Barbosa eu o conhecia bem, eu tinha presidido a 
banca pela qual ele entrou na UERJ, também na década de 90, sempre tivemos uma 
relação cordial e mantivemos. As relações são um pouco mais cordiais do que as 
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Dessa maneira, podemos inferir que, pelo menos em parte, nossa hi-

pótese foi confirmada. Após a maior publicização das sessões, muitos mi-

nistros relatam maiores discussões dentro do Plenário e maiores atritos. 

Isso poderia acontecer, pois, ao ter sua tese refutada na frente do país 

inteiro, isso poderia gerar um constrangimento muito maior do que ocor-

reria perante um público mais restrito. 

3.3. Hipóteses relAcionAdAs A interAções dentro do 

plenário 

3.3.1. Moderação de opinião 

A variável de “Moderação de opinião” tem como objetivo avaliar se a 

implementação da TV Justiça influencia os discursos individuais dos minis-

tros, no sentido de torná-los mais ou menos sinceros sobre seus reais po-

sicionamentos a respeito dos casos. Ela foi criada para que fosse possível 

verificar, segundo os relatos dos próprios ministros, se houve uma mudan-

ça de comportamento durante as sessões do Plenário por consequência 

da TV Justiça. Para tanto, a intenção é compreender se o televisionamento 

dos julgamentos modificou a externalização das opiniões dos ministros, no 

sentido de modulação dos votos para serem mais moderados, de modo a 

não causar polêmica, ou radicais, para reforçarem suas posições. 

Uma das bases teóricas para essa variável foi a obra de Lawrence 

Baum, Judges and Their Audiencies31, em que o autor levanta a hipótese 

de que ministros de Cortes Constitucionais poderiam dialogar com au-

diências específicas. Com a TV Justiça, o direcionamento de votos para 

essa audiência poderia ser menor para não provocar muita polêmica ou 

até maior para o ministro chamar atenção e reforçar sua opinião perante 

determinado grupo. Uma outra teoria, de Stuart Oskamp, também pode 

fornecer outra explicação para votos mais radicais após a TV Justiça. Em 

seguida, esta será explicitada. 

pessoas imaginam. Agora, é um tribunal que por um conjunto de razões as pessoas 
trabalham um pouco isoladamente, um pouco como ilhas, e o modo de deliberação 
produz alguma quantidade de fricção, que no geral é absorvida como parte normal 
da vida. Eventualmente você pode ter um embate mais ríspido, mas não diria que 
essa seja a regra. A regra é de relações harmoniosas. Ou você achava que eu ia dizer 
alguma coisa diferente? [risos].” 

31  BAUM, Lawrence. Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Beha-
vior. Princeton University Press, 2008. 
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Quatro ministros32 abordam o assunto de moderação de opinião de-

corrente da publicidade das sessões do STF em suas entrevistas. Há um 

aparente consenso entre eles de que o televisionamento dos julgamentos 

inibe a exposição irrestrita de opinião durante as sessões33. Como pondera 

o ministro Sepúlveda Pertence34, embora a TV Justiça tenha o mérito de 

dar maior seriedade e transparência ao processo decisório, gera preocu-

pação entre os ministros a respeito de exporem seus argumentos e confli-

tos diante do público. Essa preocupação faria com que eles moderassem 

suas opiniões, visando minimizar o impacto que eventuais discussões du-

rante os julgamentos poderiam ter na visão da população sobre o Tribunal. 

Simultaneamente, é cabível também destacar a possibilidade de 

os discursos dos ministros se tornarem mais radicais com o objetivo de  

determinarem claramente suas posições. Nesse sentido, Virgílio Afonso da 

Silva35 ressalta a visão de Stuart Oskamp36, de que, ao expressarem suas 

opiniões publicamente, indivíduos tendem a se tornar mais extremistas.  

A partir da análise das entrevistas dos ministros, no entanto, não foi pos-

sível observar referência a essa dimensão da variável desta seção. O mi-

nistro Luiz Fux, inclusive, aparenta alegar que em momentos nos quais 

um dos ministros se exalta durante um julgamento, há um dever, em certa 

medida, moral dos demais de agir para contê-lo37. Logo, a partir da fala 

desse ministro, a TV Justiça não aparenta estimular um discurso mais ra-

dical por parte dos atores da Corte, ainda que possua o efeito de torná-lo 

mais moderado, como mencionado anteriormente. 

32  Ministros Cezar Peluso, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Sepúlveda Pertence. 

33  Nesse sentido, o ministro Cezar Peluso afirma: “Eu acho que a exposição ao 
público inibe algumas posições que poderiam ser tomadas e que beneficiariam a 
imagem da Corte e fortaleceriam a eficácia pública das suas decisões”. 

34  [SP] – “Isso depende. Depende do prisma que você adote. Eu acho que ela 
deu, de um lado, uma transparência da seriedade, do esforço intelectual – e às vezes 
físico nesses julgamentos imensos – com que os ministros cumprem a sua função. 
De outro, tem essa... Alguns ficam muito preocupados com as discussões, com os 
atritos entre ministros do Tribunal expostos ao público. Agora, eu estou convencido 
de que hoje não se aceitaria mais que as sessões não fossem transmitidas, embora 
seja, efetivamente, uma singularidade brasileira em todo o mundo. Já o julgamento 
em público é raríssimo. O modelo amplamente dominante é o da Suprema Corte 
americana.” “[FF] – Mas eu lhe faço essa pergunta porque em recentíssima entrevis-
ta, concedida em 2012, o senhor declarou que ‘é preciso que os ministros se conte-
nham’, acerca da TV Justiça. [SP] – Sim. 

35  SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding Without Deliberating. 2013. 

36  OSKAMP, Stuart. Attitudes and Opinions, 206-7 (1977). 

37  “E tanto mais, por exemplo, esses julgamentos que são televisionados, né, eles 
quase que impõem por dever moral, uma manifestação sua diante de uma eventual 
reprimenda de um colega que não tem noção de limite.” 
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3.3.2. Intensidade do diálogo 

Essa variável engloba diversos aspectos relativos à intensidade do 

diálogo entre os ministros durante as sessões no Supremo. Procura-se 

avaliar se a TV Justiça alterou o modo como eles se comunicam entre si 

durante os julgamentos, assim como, caso os ministros considerem que o 

diálogo foi, de fato, alterado, de que forma se deu tal alteração. Em suma, 

busca-se extrair se esse mecanismo de publicidade representa, ou não, 

um estímulo à maior comunicação e troca de ideias entre os magistrados. 

Nesta seção também estão contidas categorias como a disposição dos 

ministros para mudar seus votos se confrontados com argumentos distin-

tos e mais adequados, elaboração de votos anteriormente ao julgamento 

e inclinação dos ministros para apenas seguirem o voto do relator em caso 

de concordância com este. Tais subitens visam a uma maior determinação 

do escopo dessa variável. 

Considerando que Virgílio Afonso da Silva38 pressupõe que a quali-

dade de uma Corte está relacionada com a de seu processo deliberativo 

no exercício do controle de constitucionalidade, pode-se dizer que a TV 

Justiça não teria, a princípio, influência apenas sobre o modelo de diálogo 

entre os ministros durante as sessões, mas, que impactaria na própria qua-

lidade do Supremo como Tribunal. Isto é, quanto maior a intensidade do 

diálogo (maior propensão para mudança de opiniões próprias se confron-

tados com melhores argumentos, por exemplo), melhor seria a qualidade 

da solução encontrada para o caso específico. Além disso, de acordo com 

ele, a publicidade proporcionada pela TV Justiça gerou uma diminuição da 

disposição dos ministros para mudar de opinião durante o julgamento se 

confrontados com outros argumentos39. 

Pela análise das entrevistas, observa-se que não há um consenso en-

tre os ministros sobre qual o nível de deliberação no STF. Não obstante, 

a opinião do ministro Luís Roberto Barroso, de que os ministros tendem 

a trabalhar de forma isolada, como “ilhas”, parece ser seguida pela maior 

parte dos entrevistados40. O ministro Sydney Sanches se filia a opinião 

38  SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding Without Deliberating. 2013. 

39  “Deliberating in public clearly lessens one’s openness to counterarguments and 
above all the willingness to change one’s opinions. Especially in the most polemical 
cases, after a justice has read her opinion in front of the cameras, it is less than plau-
sible that she, also in front of the cameras, would be willing to recognize that her 
arguments were not the best and that, in fact, the best interpretation of the consti-
tution and the best solution for the case is exactly the opposite of what she has just 
proposed. It is not necessary to know much about the dynamics of human relations 
to perceive how improbable such a situation is. The bigger the audience, the higher 
the risk of ‘losing face’ when one has to admit that her arguments are untenable.
(SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding Without Deliberating. 2013. p. 581) 

40  “L.B. – As relações são um pouco mais cordiais do que as pessoas imaginam. 
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diametralmente oposta à de Afonso da Silva, afirmando que o Plenário não 

é lugar para “dar lição” em seus companheiros, i.e., tentar convencê-los 

de que seu voto está correto ou equivocado, mas seria tão somente um 

ambiente para cada ministro expor o voto41. 

Nessa questão, em linha de pensamento similar à de Virgílio, Rafael 

Mafei Rabelo Queiroz42 afirma que se for considerado que a TV Justiça 

é um mecanismo que se incorporou definitivamente ao Supremo, deve-

-se atentar para que a sua influência não impacte sobre a autoridade do 

Tribunal. Para o autor, a elaboração de votos de forma individual pelos 

ministros é aceitável e comum na medida em que eles sejam feitos de 

modo a considerar todos os argumentos expostos no julgamento, com a 

possibilidade de se alterarem durante o curso da sessão, não sendo, assim, 

votos estanques. Um sistema de processo decisório nesse formato favore-

ceria a própria legitimidade da Corte. Dessa forma, a fala do ministro Cezar 

Peluso43 no sentido de questionar a possibilidade de mudança de opinião 

pelos ministros em função do televisionamento do julgamento parece in-

dicar que o modelo de “ilhas” mencionado por Barroso parece incluir não 

só a preparação individual de cada indivíduo para as seções, mas também 

o seu próprio comportamento no processo deliberativo. 

A TV Justiça parece contribuir com a tendência dos ministros de 

apenas lerem a íntegra de votos prontos, por vezes escritos por seus as-

sessores, em vez de discutirem em Plenário o caso em tela para chega-

rem juntos a uma solução colegiada, conforme asseveram, v.g., os minis-

Agora, é um tribunal que por um conjunto de razões as pessoas trabalham um pou-
co isoladamente, um pouco como ilhas, e o modo de deliberação produz alguma 
quantidade de fricção, que no geral é absorvida como parte normal da vida. Eventu-
almente você pode ter um embate mais ríspido, mas não diria que essa seja a regra. 
A regra é de relações harmoniosas.” 

41  “S.S. – Não, no Supremo não havia troca de ideias sobre esse tipo. Cada um se 
reservava para dizer como é que ia votar. Eu não tomava liberdade com nenhum 
deles. Se algum trocava ideias, eu não participava. Porque eu não queria que interfe-
rissem na minha opinião nem queria interferir na opinião de outros.” 

42  QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. O papel dos vencidos. Boletim IBCCRIM. São 
Paulo: IBCCRIM, ano 21, n. 242, p. 16-17, jan., 2013. 

43  “A discussão em público impede ajustes de ponto de vista, impede. [...] Eu não 
me lembro de nenhum caso específico em que o ministro do Supremo, diante de 
uma argumentação feita em público, disse em relação ao outro, ‘V.Exa. tem toda ra-
zão, eu estou enganado.’ Não vi. Se houve, não registrei. Se o senhor sabe, pode me 
contar. Isso seria possível numa reunião privada, particular, onde se conversa entre 
si. ‘Ah, mas o povo precisa saber...’ O povo precisa saber qual é a opinião da Corte. 
E a opinião de quem diverge, ele escreve: ‘Não concordo com a opinião da maioria 
por isso, isso’, escreve, está lá no voto dele, vencido, por escrito. Assim acontece nos 
Estados Unidos.” (2015, p. 105) 
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tros Carlos Velloso44 e Ilmar Galvão45. O ministro Néri da Silveira, quando 

questionado sobre sua disponibilidade para mudar de opinião durante as 

sessões, antes de implementada a TV Justiça, afirmou que se deixava in-

fluenciar pelas circunstâncias do julgamento para ajustar seu voto46, o que, 

segundo o ministro Cezar Peluso, o atual modelo de discussão em público 

impede que se passe. 

O ministro Francisco Rezek se posicionou de forma semelhante à de-

claração do ministro Peluso, ao argumentar que o televisionamento do 

processo de tomada de decisão dificulta “voltar atrás” (sic) na sua decisão 

inicial. Porém, cabe ressaltar, para Rezek isso não é necessariamente uma 

algo prejudicial. Ao contrário, segundo ele defende, a publicidade das ses-

sões faz com que os ministros se preparem melhor para escrever seu voto, 

buscando minimizar a necessidade de retificá-lo47. 

Por fim, os ministros Carlos Velloso e Ilmar Galvão tratam ainda, es-

pecificamente, sobre a atual relação dos ministros com o voto do relator. 

Ambos parecem concordar que houve um aumento no tempo gasto para 

exposição dos votos, porque já não se “segue o relator”, mas, em vez dis-

so, todos os ministros pronunciam a íntegra de seu voto, ainda que este 

coincida com a declaração escrita pelo relator. Com isso, segundo eles 

argumentam, a quantidade de recursos julgados diminuiu, em virtude do 

tempo gasto com leitura de votos nas sessões. Já o ministro Francisco 

Rezek, alega que a prática do voto com o relator se mantém independente 

44  “C.P. – Então, há ministros, ou houve, que os assessores construíam o voto? 
Mais do que fazer a pesquisa, também redigiam? C.V. – Ah, tem! Isso está ocorrendo, 
de modo geral. Há ministros, entretanto, que não admitem.”

45  “I.G. – Porque cada um quer dar o voto, para mostrar, talvez, que está ali, que 
está compreendendo o problema, que estudou etc. Eu não fui dessa época. Eu sou 
da época em que se dizia assim: “Presidente, de acordo. Tenho o voto escrito, estou 
entregando”. 

46  “C.J. – Mudança de voto durante a deliberação? [antes da implementação da 
TV Justiça].” “N.S. – Não vou lhe dizer que não. Porque às vezes a gente vai forman-
do um ente de razão enquanto o debate vai se fazendo, porque eu não sou relator, 
um só que é o relator. Então o relator deu um voto, depois do relator votam do 
mais moderno para o mais antigo. Eu posso ter ouvido voto do relator e chegado à 
conclusão de que o voto do relator está correto; então, eu iria votar com o relator, 
se votasse logo. Acontece que a seguir o mais moderno votou diferente, um terceiro 
votou diferente, eu vou reunindo esse acervo de informações e posso talvez mudar 
meu ponto de vista, porque eu não emiti meu voto. Daí a importância do juiz não 
emitir seu voto antecipadamente. Porque às vezes as circunstâncias do julgamento 
podem ser diferentes.” 

47  “F.R. – Mas eu acho que, portanto, essa técnica das sessões abertas obriga 
cada membro de um tribunal brasileiro a refletir melhor sobre o que vai dizer, a 
preparar-se melhor para o debate, porque se não, o risco é todo dele. O risco da 
improvisação recai sobre a resposta de cada um. E eu não acho que isso seja mau 
também, não.” 
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da TV Justiça, excepcionando-se apenas “casos que dividam as opiniões 

ou que tenham carga político-social”. 

3.3.3. Extensão dos votos 

Esta seção visa à análise da extensão dos votos, no sentido de veri-

ficar se o advento da TV Justiça gerou um aumento em seu tamanho. Fo-

ram observados comentários de nove ministros a respeito dessa variável, 

possibilitando, assim, a análise de um número maior de opiniões sobre o 

assunto. 

Dos nove ministros cujas falas se enquadram nessa seção, a opinião 

da maioria dos analisados é a de que houve um aumento na extensão 

dos votos proferidos48. Alguns deles49 apontam abertamente a TV Justiça 

como causadora desse fenômeno. Os ministros Luiz Fux50 e Moreira Al-

ves51, por exemplo, afirmam que, de acordo com as suas visões a respeito 

do assunto, o prolongamento dos votos seria ocasionado por um senti-

mento de necessidade dos ministros em demonstrar para o público que 

está assistindo ao julgamento que eles possuem conhecimento para exer-

cerem a atividade deliberativa. O ministro Nelson Jobim52, inclusive, apa-

renta crer que esse aumento seria motivado por um interesse dos minis-

48  Excepciona-se aqui o ministro Francisco Rezek, que afirma que na época em 
que exercia o cargo de ministro do STF os votos já possuíam grande extensão. 

49  Ministros Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Luís Roberto Barroso, Moreira Alves e 
Nelson Jobim. 

50  “Agora, julgamos agora uma causa difícil. Se você não há divergência, para jul-
gar rápido, com o relator. Acabou. Com o relator. F.F. – Por que não se faz isso? L.F. 
– Se alguém tem divergência, use o mesmo prazo que o advogado tem para divergir, 
para sustentar. Por que a pessoa, você tem que levar quarenta horas? Por que você 
tem que ler um voto imenso? F.F. – Eu faço as mesmas perguntas. Por que o senhor 
acha que isso acontece? L.F. – Bom, eu não sei por que é que há isso. Eu não sei. Eu 
não tenho ideia. Eu já tive oportunidade de sugerir isso várias vezes. E tem, agora, 
acontecido, de quando em vez, tem acontecido. Se o tema não é muito, muito polê-
mico, tem acontecido. Mas ainda há aquele vezo de mostrar quanto o direito se sabe. 

51  “Agora o problema de se colocar uma lâmpada em cima da... aliás, uma lâmpada 
não, colocar um aparelho de retransmissão, com referência a um tribunal, aí, o que 
acontece é isso, acontece que aquilo que pode ser dito em dez palavras, geralmente, 
o sujeito vai dizer em dez mil palavras, para demonstrar que realmente estudou. Por 
outro lado, se sente sempre como um ator de representação…” 

52  “N.J. – Era tudo, digamos, tudo era uma espécie de cena. Se faziam sustenta-
ções, faziam-se poses... Depois que entrou a TV Justiça, mais ainda. Mas, antes, se 
fazia sempre umas coisas... [encenando discurso] A gente percebia que era a neces-
sidade que tinha de mostrar-se. Era difícil você... Por exemplo, tu identifica clara-
mente, na seguinte forma. Vota um sujeito. N vezes, eu dizia o seguinte: ‘De acordo. 
Muito bom!’ O que está sem biografia não diz ‘De acordo’. Ele vai fazer uma conversa 
comprida, mesmo que esteja de acordo. Ele está de acordo, mas... Ele quer contar a 
história, quer fazer o registro. Ele está pensando no seguinte, olha. Ele está pensan-
do de que quando for publicado o acórdão vai estar lá o voto dele.” (2015, p. 254) 
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tros em mostrar para os telespectadores a sua opinião, suas ideias, ainda 

que semelhantes ou iguais às de outros, por razões ligadas à visibilidade e 

reputação individual. 

4. conclusão 

A análise do exposto permite concluir que o Supremo Tribunal Fede-

ral sofreu mudanças tanto em relação a interações fora do Plenário quanto 

dentro dele. Não obstante, as falas dos ministros indicam que essas mu-

danças ocorreram por motivos distintos. Consoante o afirmado em parte 

das entrevistas, as mudanças sofridas nas relações fora do Plenário têm 

uma conexão maior com as alterações na configuração do grupo cole-

giado do que com a implementação da TV Justiça. Assim, a redução na 

tendência de se encontrar fora do Plenário para discutir os casos teria 

como motivo não o televisionamento das sessões, mas, sim, a influência 

de determinados magistrados que se opõem a um modelo de processo 

decisório com reuniões fechadas53. 

Já no que tange às mudanças ocorridas nas relações dentro do Ple-

nário, embora não exista consenso entre os ministros, parte majoritária 

apontou a TV Justiça como uma das causas principais para a maior mode-

ração do discurso, assim como pelo aumento expressivo no tamanho dos 

votos – não apenas na parte escrita, mas também nas partes selecionadas 

para leitura durante as sessões. Alguns chegam a declarar que a TV Justiça 

ocasionou a redução da quantidade de recursos julgados54, ao estimular o 

aumento dos votos e o sentimento de obrigatoriedade de discursar duran-

te o julgamento. Nessa mesma toada, grande parte dos ministros atentou 

para o fato de seus pares já não “seguirem o relator”, também como res-

posta à exposição gerada pela TV Justiça. 

Por fim, é interessante observar que embora a maioria dos ministros 

tenha emitido opiniões negativas sobre a TV Justiça, declarando que esta 

acarretou consequências danosas, há grande equilíbrio entre o número 

que se declarou favorável à sua implementação e o que se declarou con-

53  Nesse sentido, o ministro Sepúlveda Pertence declarou: “Bem, era da tradição 
do Tribunal, em certos casos, uma discussão prévia, sem tomada de votos, sobre 
aspectos relevantes e tal de um julgamento próximo. Isso praticamente acabou, pela 
oposição radical do ministro Marco Aurélio a tais reuniões”. (2015, p. 116) Corrobora 
essa declaração o ministro Carlos Velloso, ao afirmar que “Eu acho que hoje não es-
tão ocorrendo sessões de Conselho [sessões administrativas fechadas]. Um ou outro 
colega não gosta do Conselho”. (2015, p. 138) 

54  Conforme aponta o ministro Ilmar Galvão: “Era muito grande a quantidade de 
recursos que se julgava. Hoje, está muito difícil, porque cada um quer pronunciar o 
voto”. 
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trário. Um possível motivo para isso é o ponto já ressalvado nas questões 

preliminares da amostra, sobre a confiabilidade relativa a ser atribuída ao 

que é dito pelos ministros nas entrevistas, já que eles podem ter moderado 

suas opiniões em vista da exposição que tais entrevistas teriam. 
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1. introdução

Constitucionalistas e teóricos do Direito brasileiro tendem a utilizar 

o conceito de casos difíceis como inquestionável e necessariamente sufi-

ciente para descrever a realidade brasileira. A discussão foca-se em repe-

tições e derivações da teoria de Robert Alexy1, desconsiderando as parti-

cularidades dos tribunais brasileiros.

Este esforço não pode se dar desvinculado de investigações da rea-

lidade que tenham um mínimo de rigor metodológico. O debate não está 

completo sem que haja um questionamento da própria abrangência do 

conceito que tenta orientar o processo de tomada de decisão. Se for in-

1  ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional 
como teoria da fundamentação jurídica. Tradução: Zilda Hutchinson Schild Silva.  
2. ed. São Paulo: Landy, 2005, p. 33.
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suficiente, sua pretensão normativa de orientação também será. Portanto, 

investigar a realidade é necessário para atestar sua completude.

O objetivo do presente trabalho insere-se justamente na tentativa de 

verificar em que nível as construções teóricas sobre casos difíceis são ca-

pazes de explicar a prática dos tribunais brasileiros, mais especificamente 

do Supremo Tribunal Federal.

Assim, o problema de pesquisa enfrentado é verificar se as catego-

rias propostas por Alexy para qualificar um caso como difícil são capazes 

de explicar os casos que dividem o STF, isto é, se conseguem explicar os 

casos nos quais há uma maioria apertada, considerados como aqueles em 

que a troca de um voto implica a mudança do resultado final.

Nossa hipótese é de que o conceito de casos difíceis, analisado a par-

tir do ponto de vista normativo-estrutural2, não é suficientemente preciso 

para explicar os casos de maioria apertada. Isso quer dizer que as ques-

tões que dividem numericamente a Corte nem sempre podem ser conside-

radas como “casos difíceis”, com base nos critérios de Robert Alexy, sob 

a perspectiva do tipo de problema normativo envolvido. Quatro são as si-

tuações definidas por ele e operacionalizadas por outros autores: conflitos 

normativos, imprecisões da linguagem, decisões contra legem e lacunas.

A prática do STF tem mostrado que casos que geram ampla diver-

gência entre os ministros nem sempre se enquadram na definição de casos 

difíceis. Seria esperado que os critérios normativo-estruturais usados para 

definir um caso como difícil fossem capazes de abranger a imensa maio-

ria dos problemas complexos enfrentados por um Tribunal como o STF3. 

Ao mesmo tempo, seria também de se esperar que a divisão da Corte 

na decisão de certos casos estivesse relacionada à solução de problemas 

complexos, ou seja, daqueles casos que poderiam ser chamados de difí-

ceis. Entretanto, uma análise preliminar de alguns casos revela resultados 

interessantes e contraintuitivos.

É possível observar, por exemplo, que um caso de habeas corpus para 

um indivíduo acusado do crime de tráfico de drogas chegou a dividir o 

2  Em oposição ao conceito substantivo de casos difíceis apresentado por Barroso. 
A visão normativo-estrutural está preocupada com a análise de casos à luz do tipo 
de problema apresentado (por exemplo, colisão de princípios) enquanto a visão 
substantiva está preocupada com a natureza do problema apresentado (por exem-
plo, desacordos morais razoáveis).

3  Além da definição normativo-estrutural, Luis Roberto Barroso, em “O Constitu-
cionalismo democrático no Brasil: Crônica de um sucesso imprevisto” (p. 14 e 15), 
insere a categoria “desacordos morais razoáveis” dentro da conceituação de casos 
difíceis, se considerada como formulada por Alexy. No entanto, esta categoria nos 
parece não ser capaz de descrever adequadamente a realidade do STF, não sendo 
utilizada em nossa análise, como será demonstrado na conclusão.



ConCeituação doutrinária de Casos difíCeis: insufiCiênCia na adequação do  
ConCeito à prátiCa do supremo tribunal federal

447

Tribunal4, resultando em uma maioria apertada de 6x5, mesmo sem cons-

tituir, em seu aspecto normativo-estrutural, um caso difícil.

Nota-se, desta forma, que essa definição de casos difíceis parece ser, 

ao menos nesse aspecto, subinclusiva, pois existem casos que dividem o 

Tribunal, mas que não entram na definição proposta.

A relação entre casos de maior complexidade — o que estaria por trás 

do rótulo “casos difíceis” — e divisão do Tribunal é, além de subinclusiva, 

também sobreinclusiva. Há casos que são considerados difíceis, mas cujo 

resultado do julgamento é unânime, isto é, casos difíceis que não dividem 

o STF. A ADPF 54, que, poder-se-ia dizer, envolve um problema de natu-

reza moral — a interrupção da gestação em casos de anencefalia fetal — é 

um exemplo disso. No caso que, do ponto de vista normativo-estrutural, 

poderia envolver uma interação entre princípios constitucionais e regras 

penais, o resultado foi 8x2. Na mesma linha, a discussão sobre cotas ra-

ciais e sociais instituídas na UnB levou a uma unanimidade na Corte, ainda 

que envolvesse traços típicos de casos difíceis, como a concretização do 

princípio da igualdade.

Tendo em vista essa aparente insuficiência do conceito, a presente 

investigação empírica se faz importante, pois casos difíceis deveriam im-

por um ônus de argumentação maior para os juízes5. Isso porque não se 

faz um mero exercício de subsunção dos fatos à norma, de modo que há 

discricionariedade na tomada de decisão, devendo ser controlada através 

do investimento em métodos de interpretação sofisticados e extensos6.  

Uma segunda importância de definirmos o conceito é clarificarmos para 

4  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 112.776/ MS — Rio Grande 
do Sul. Relator: Ministro Teori Zavascki. Pesquisa de jurisprudência, 19 de dezembro 
de 2013. Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAnda-
mento.asp?incidente=4215931>. Acesso em: 10 jun. 2015.

5  No entanto, é de se supor que “casos fáceis” — aqueles nos quais há mera sub-
sunção dos fatos à norma — não imporiam um ônus argumentativo elevado, por 
gerarem soluções quase “autoevidentes”, haja vista que qualquer pessoa que se re-
alizasse daquele raciocínio lógico chegaria à mesma conclusão.

6  O motivo de isso ocorrer é que, como aponta o professor Fernando (LEAL, 
Fernando. Todos os casos jurídicos são difíceis? Sobre as relações entre efetividade, 
estabilidade e teorias da decisão constitucional. Revista Direito do Estado, n. 16, p. 
87-116, out.dez. 2009), “há uma crença de que, dada a complexidade de certos pro-
blemas jurídicos, a melhor forma de reduzir a inevitável margem de subjetividade do 
tomador de decisão é, em vez de tentar reduzir a ocorrência de casos complexos, 
investir em teorias (pouco operacionalizáveis) que obrigariam o aplicador a expor 
as suas razões e, assim, enunciar respostas racionalmente aceitáveis” (p. 27-8). Dada 
essa crença, casos complexos ensejariam um processo de justificação muito mais 
extenso se comparados aos casos menos complexos, o que pressuporia a identifi-
cação do que são esses casos para impor sobre eles um ônus argumentativo maior. 
Todavia, se a crença não mais existir, é necessário que primeiro identifiquemos quais 
seriam os casos complexos para depois haver um esforço de diminuição da existên-
cia de casos complexos.
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orientar os teóricos em formulações sobre processos de tomada de deci-

são.

Esta análise do tema, como mencionado, carece de um devido trata-

mento e não tem, amplamente, sido o foco de produções por juristas, dou-

trinadores e acadêmicos da área jurídica no Brasil quando tratam do STF e 

dos casos difíceis em que ele decide. Concluiu-se isso após o fracasso em 

encontrar tais trabalhos com um foco similar ao que aqui se pretende ter. 

E quando efetivamente tratam dos supostos casos difíceis no STF, fazem-

-no de maneira meramente incidental, sem o objetivo de questionar se a 

definição de casos difíceis é capaz de explicar a prática da Corte. É o caso 

de textos acadêmicos que analisam a aplicação de (e a ponderação entre) 

certos princípios constitucionais em casos difíceis no STF7 ou que tratam 

especificamente de certas disputas constitucionais relevantes8, normal-

mente envolvendo questões moralmente controvertidas9.

Há, certamente, alguns trabalhos relevantes que contribuíram para o 

aprofundamento do tema, mas são poucos, o que mostra que o atual es-

tágio de literatura acerca de casos difíceis no STF é ainda muito “jovem”. 

O trabalho de Luis Roberto Barroso10 é um deles. A tarefa, porém, que se 

faz extremamente necessária e que, aparentemente, ainda não foi realiza-

da no Brasil, é a da produção de um trabalho empírico, utilizando-se um 

número de casos de maioria apertada11 no STF suficiente para que se possa 

realmente inferir algo acerca da natureza dos casos que dividem o STF.

7  CRISTOVAM, Jose Sergio da Silva. Colisões entre princípios constitucionais: 
uma abordagem a partir da teoria de Robert Alexy. Disponível em: <http://do-
miniopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp032730.pdf >. Acesso em: 9 jun. 
2015.

8  NIGRO, Rachel. A decisão do STF sobre a união homoafetiva: uma versão prag-
mática da linguagem constitucional. Disponível em: <http://direitoestadosocieda-
de.jur.puc-rio.br/media/8artigo41.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2015.

9  VOJVODIC, Adriana de Moraes. Escrevendo um romance, primeiro capítulo: 
precedentes e processo decisório no STF. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322009000100002#tx02>. Acesso em: 
12 jun. 2015.

10  BARROSO, Luís Roberto. O Constitucionalismo democrático no Brasil: Crônica 
de um sucesso imprevisto. Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/
wp-content/uploads/2013/05/O-constitucionalismo-democratico-no-Brasil.pdf>. 
Acesso em: 22 maio 2015.

11  É importante ressaltar que a utilização de casos de maioria apertada foi realiza-
da com o único objetivo de, a nosso ver, aumentar as possibilidades de encontrar 
casos difíceis. Portanto, não há nenhuma relação necessária entre casos difíceis e 
casos de maioria apertada, tratando-se apenas de uma opção metodológica para 
ampliar nossas chances de encontrar casos que não sejam de mera subsunção dos 
fatos à norma. Nesse sentido, nosso objetivo é verificar quais são os tipos de casos 
que dividem o STF, podendo ser casos difíceis, casos fáceis e outros tipos de casos 
não previstos pela teoria.

http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp032730.pdf%20
http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp032730.pdf%20
http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/media/8artigo41.pdf
http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/media/8artigo41.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2013/05/O-constitucionalismo-democratico-no-Brasil.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2013/05/O-constitucionalismo-democratico-no-Brasil.pdf
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A proposta do presente trabalho é então apresentar uma pesquisa 

empírica, com base na análise de uma amostra de 62 casos de maioria 
apertada escolhidos randomicamente, com o objetivo de examinar a con-

vergência entre a realidade prática dos casos que geram grandes dissen-

sos dentro do Tribunal e a teoria sobre casos difíceis, a fim de verificar 

se a definição de casos difíceis proposta por Alexy e por nós adotada é 

suficiente para abranger a maior parte dos casos em que o STF decide por 

maioria apertada.

Dessa forma, o trabalho será organizado em três partes. Na primei-

ra, será apresentada a metodologia utilizada para a análise amostral dos 

casos de maioria apertada no STF, dentro da qual se insere a conceitua-

ção normativo-estrutural de casos difíceis. Na segunda, será realizada uma 

análise quantitativa e qualitativa dos dados encontrados. Na terceira, será 

feita a conclusão, demonstrando que o conceito normativo-estrutural não 

é capaz de descrever toda a realidade de casos de maioria apertada no 

STF, os problemas encontrados na realização do trabalho e perspectivas 

que poderiam ser analisadas no futuro, tais como os desacordos morais 

razoáveis e a possibilidade de haver uma maior flexibilidade em casos de 

decisões liminares.

2. metodologiA

2.1. bAse de dAdos

A base de dados analisada neste trabalho foi composta por casos 

do STF que denominamos casos de “maioria apertada”, definidos como 

aqueles nos quais ocorreu uma diferença de apenas um voto, independen-

temente da composição do Tribunal estar completa. Em outras palavras, 

caso o Tribunal estivesse completo, com onze ministros, um voto poderia 

definir o resultado, gerando um placar 6x5. No caso de o Tribunal estar 

incompleto e, por exemplo, haver uma decisão 5x4, o ingresso de um novo 

ministro poderia gerar um empate. É importante ressaltar que um mesmo 

caso pode conter várias questões que dividem o Tribunal, mas não ne-

cessariamente a solução de todas elas gera uma “maioria apertada”. Por 

exemplo, imaginemos que em uma ADI os ministros discutam a inconsti-

tucionalidade de cinco dispositivos da lei questionada, porém só um dos 

dispositivos gerou amplas divergências quanto à análise de constituciona-

lidade; este será justamente o dispositivo cuja argumentação é importante 

para o trabalho. Portanto, escolhemos classificar os casos, da forma como 
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será explicada abaixo, nos atendo somente a essas questões controverti-

das, de modo que aquelas que não geraram uma “maioria apertada” não 

foram apreciadas na pesquisa.

A escolha por casos de “maioria apertada” se deve à maior possibili-

dade de que esses casos se enquadrem na definição de casos difíceis. No 

entanto, como ressalvado, essa escolha não afasta a possibilidade de que 

haja casos difíceis cujo resultado tenha sido unânime ou de divergências 

numéricas menores — 8x3, por exemplo. Procuramos, apenas, aumentar 

as possibilidades de encontrá-los. Como último ponto, devemos também 

ressaltar que não necessariamente esses casos de maioria apertada são os 

únicos que geraram grande divergência na Corte, visto que os ministros 

podem divergir amplamente sobre determinadas matérias, mas, ao final, 

votar da mesma forma. Dessa forma, podem ser casos difíceis, segundo as 

definições normativo-estruturais, tanto casos de “maioria apertada” quan-

to outros. Portanto, mesmo que a solução de um caso seja unânime, ou 

tenha apenas dois votos de divergência, por exemplo, ele pode ser um 

caso difícil, o que pode ser gerado pelo formato do processo decisório do 

Supremo Tribunal Federal, como será explorado mais à frente12. Esclare-

cemos, assim, que casos difíceis não são sinônimos de casos de “maioria 

apertada” e nem que casos de  “maioria apertada” são os únicos de grande 

divergência. Ainda assim, por se esperar que haja divisão maior na Corte 

nesses casos e, ao mesmo tempo, que os casos difíceis dividam a Corte, 

optou-se nesta pesquisa por reduzir-se o universo a ser analisado a pro-

blemas de maioria apertada.

As decisões analisadas na pesquisa foram obtidas com base em uma 

amostragem de 1.100 decisões não unânimes do STF, e a partir disso foram 

selecionadas todas as 62 decisões de maioria apertada13. Foram escolhidos 

os julgamentos do Plenário do STF porque questões apreciadas pelo pleno 

— como recursos extraordinários e controle abstrato de constitucionalida-

de — geralmente causam maior impacto e tendem a dividir mais a Corte.

As 1.100 decisões foram obtidas através de uma escolha aleatória a 

partir de uma amostra de 6.800 decisões não unânimes de mérito ou limi-

nares em qualquer tipo de processo do STF entre 1992 e 2013. O número 

1.100 foi calculado para que um intervalo de confiança de 95% e uma mar-

gem de erro de 2% fossem alcançados. A escolha do espaço de tempo se 

deu porque a base para a pesquisa é o projeto “Supremo em Números” da 

Fundação Getulio Vargas. A análise de casos nesse projeto se inicia após o 

ano de 1992, visto que entre os anos 1988 e 1991 os dados sobre unanimi-

12  Ver VOJVODIC, Adriana de Moraes; MACHADO, Ana Mara França; CARDOSO, 
Evorah Lusci Costa. Escrevendo um romance, primeiro capítulo: precedentes e 
processo decisório no STF.

13  Ver tabela na seção “Anexo”.
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dade de decisões colegiadas não são confiáveis. Isso ocorre em razão de 

uma base inconsistente, o que poderia enviesar o projeto e, consequente-

mente, a pesquisa14.

Entre os casos selecionados, quatro não puderam ser analisados. 

Dois deles foram o RHC 75752 e o RE 553667, pois as decisões não fo-

ram encontradas na base do Supremo Tribunal Federal disponíveis para 

o público, nem através de outras ferramentas de busca. Do segundo caso 

mencionado, só foi possível encontrar a questão de ordem do recurso, a 

qual não gerou maioria apertada, pois somente o ministro Marco Aurélio 

restou vencido. Os dois seguintes foram a ADI 4357, de 2009, e a ADI 

4425, de 2010, nas quais o relator foi o ministro Ayres Britto e o relator 

para o acórdão foi o ministro Luiz Fux. Essas duas ADIs foram julgadas em 

conjunto, apesar de terem sido propostas por autores diferentes. Esses 

casos não puderam ser analisados porque muitas questões foram julgadas 

e pelas informações fornecidas no acórdão não foi possível identificar a(s) 

questão(ões) que gerou(aram) “maioria apertada”.

2.2. conceituAção de cAsos difíceis

Do ponto de vista normativo-estrutural, casos fáceis são aqueles nos 

quais há uma mera subsunção dos fatos à norma, exigindo apenas uma 

adequação lógica entre o que está positivado e os acontecimentos es-

pecíficos do caso a ser analisado. Tratamos também como casos fáceis 

aqueles em que havia jurisprudência firmada da Corte sobre o assunto, 

de modo que a ratio decidendi do precedente permitia sua aplicação ao 

caso. Isso se deve ao fato de que tal jurisprudência passa a definir o sen-

tido da norma à qual casos concretos irão se subsumir. Todavia, os casos 

difíceis já não serão resolvidos pelo mesmo processo lógico. Diante dessa 

realidade, diferentes autores atribuem sentidos diversos à caracterização 

desse conceito.

Escolhemos utilizar como base para nossa análise a dimensão nor-
mativo-estrutural dos casos difíceis, segundo Robert Alexy15. São elas: i) 

14  Gostaríamos de agradecer ao professor Ivar Hartmann, coordenador do projeto 
“Supremo em Números”, por gentilmente ter nos ajudado no fornecimento da base 
de dados que foi utilizada no trabalho. A elaboração deste trabalho não teria sido 
possível sem a sua colaboração.

15  Segundo o autor, em “Teoria da argumentação jurídica”. Tradução: Zilda Hut-
chinson Schild Silva. 2. ed. São Paulo: Landy, 2001, p. 17, “(...) Em um grande número 
de casos, a afirmação normativa singular que expressa um julgamento envolvendo 
uma questão legal não é uma conclusão lógica derivada de formulações de normas 
pressupostamente válidas, tomadas junto com afirmações de fatos comprovados ou 
pressupostamente verdadeiros. Para tanto, há no mínimo quatro motivos: 1) a impre-
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imprecisão da linguagem das regras; ii) conflitos normativos; iii) lacunas; 

e iv) decisões contra legem. No entanto, considerando que o autor não 

operacionaliza as quatro dimensões16, utilizamos as definições de cada di-

mensão dada por outros teóricos do Direito.

Dessa forma, as quatro dimensões serão definidas em seus sentidos 

mais amplos, considerando a pretensão de abarcar o maior número possí-

vel de casos no conceito de casos difíceis de Alexy. Por mais que pareça 

um sincretismo desnecessário, a nós parece a melhor maneira de testar a 

precisão do conceito de casos difíceis — e suas dimensões — para descre-

ver a realidade brasileira do Supremo Tribunal Federal. A seguir, definire-

mos, na ordem citada, tais dimensões.

2.2.1. Imprecisão da linguagem

O conceito de imprecisão da linguagem pode ser desdobrado em três 

aspectos mais específicos: i) textura aberta da linguagem; ii) vagueza da 

linguagem; e iii) outros tipos de indeterminação, como a utilização de con-

ceitos jurídicos indeterminados.

Em primeiro lugar, a textura aberta da linguagem, apresentada por 

Hart17, ocorre em função da indeterminação dos termos classificatórios ge-

rais que compõem a norma positivada. O Direito convive, na maior parte 

do tempo, com casos nos quais há certeza de que a norma abstrata se 

aplica a determinada situação fática. Esses são casos que se encontram 

no “núcleo de certeza” da norma, haja vista “a linguagem da regra ser 

facilmente compreendida por todos, sem a necessidade de maiores expli-

cações”18.

No entanto, o Direito também convive com casos que se encontram 

na região cinzenta da norma, de modo que não sabemos se a regra deve 

ou não ser aplicada àquela situação fática. Com isso, “existem razões tanto 

a favor quanto contra o uso de um termo geral e nenhuma convenção ou 

acordo geral dita seu uso”19, ou seja, o fato novo é uma situação particular 

cisão da linguagem do Direito, 2) a possibilidade de conflitos entre as normas, 3) o 
fato de que é possível haver casos que requeiram uma regulamentação jurídica, que 
não cabem sob nenhuma norma válida existente, bem como 4) a possibilidade, em 
casos especiais, de uma decisão que contraria textualmente um estatuto”.

16  ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional 
como teoria da fundamentação jurídica. Tradução: Zilda Hutchinson Schild Silva. 2. 
ed. São Paulo: Landy, 2005, p. 33.

17  HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. Tradução: A. Ribeiro Mendes. 3. ed. 
ampliada. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 137-49.

18  STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura aberta da lin-
guagem e sua aplicação ao Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 73.

19  HART, Herbert L. A. O conceito de Direito, Tradução: A. Ribeiro Mendes.  
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para a qual a regra não foi pensada no momento de sua criação, o legisla-

dor não antecipou sua possibilidade de ocorrência.

A textura aberta da linguagem é inevitável, haja vista decorrer de dois 

fatos tipicamente humanos: i) nossa relativa ignorância de fato; e ii) a nos-

sa relativa indeterminação de finalidade. Além disso, cada um desses dois 

fatos é desejável para o Direito de formas diferentes. Quanto à ignorância 

de fato, o sentido da norma vai sendo definido na medida em que surgem 

casos na zona de penumbra e são resolvidos pelos intérpretes na aplica-

ção do Direito. Quanto à indeterminação de finalidade, ela também se de-

termina ao longo do tempo, na medida em que os casos ocorrem, ou seja, 

se não conseguimos conhecer todas as situações possíveis, é natural que 

o propósito da norma também seja indeterminado20. Com isso, garante-se 

que as pessoas consigam orientar suas decisões com segurança, baseadas 

em regras “sobre grandes zonas de conduta [...] sem uma orientação ofi-

cial nova ou sem ponderar as questões sociais”21 e também permitir que o 

Direito esteja aberto para questões que só surgirão em momento posterior 

ao da criação da regra, permitindo uma escolha racional e informada.

Em segundo lugar, a vagueza da linguagem — ou indeterminação lin-

guística22 — refere-se à falta de clareza no sentido das expressões linguís-

ticas, o que pode gerar uma indeterminação legal, ou seja, uma pluralidade 

de respostas igualmente corretas para uma determinada pergunta jurídi-

ca23.

Por fim, nossa definição de imprecisão da linguagem inclui quaisquer 

outros tipos de indeterminação sobre o conteúdo de uma norma, como 

é o caso dos conceitos jurídicos indeterminados. O juiz deve considerar 

apenas os fatos que sejam relevantes para subsumi-los aos termos da lei 

ou de uma convenção, isto é, qualificá-los para que possa extrair a conse-

quência jurídica deles24.

3. ed. ampliada. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 141: “É um aspecto 
da condição humana (e, por isso, da legislativa) que trabalhemos sob a influência de 
duas desvantagens ligadas, sempre que procuramos regular, de forma não ambígua 
e antecipadamente, alguma esfera da conduta por meio de padrões gerais a ser usa-
dos, sem diretiva oficial ulterior, em ocasiões particulares. A primeira desvantagem 
é a nossa relativa ignorância de facto; a segunda a nossa relativa indeterminação de 
finalidade” .

20 HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. p. 72

21 Hart, p. 143.

22 ENDICOTT, Timothy A. O. Linguistic indeterminacy. Oxford Journal of Legal 
Studies, p. 667-97, 1996.

23 Na definição de Endicott (p. 669), “Legal theorists talk of ‘legal indeterminacy’ 
when a legal question has no single right answer. I will use  ‘linguistic indeterminacy’ 
to refer to unclarity in the meaning of linguistic expressions that could lead to legal 
indeterminacy”.

24 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. Tradução de Verginia K. 
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Essa qualificação pode ser mais ou menos difícil. Quando há “ele-

mentos quantitativos determináveis por um procedimento incontestável, 

a passagem da descrição à qualificação poderia ser feita de imediato”25. 

No entanto, pode ser que o juiz se depare com uma qualificação que não 

seja imediata, haja vista depender da determinação de um conceito prévio 

para avaliar se os fatos se subsumem ou não àquela norma. O legislador, 

muitas vezes, recorre a conceitos jurídicos indeterminados para conferir 

ao juiz um poder de apreciação no caso concreto, apelando a critérios tais 

como equidade, interesse público, urgência e bons costumes.

2.2.2. Conflitos normativos

Casos difíceis podem decorrer de colisões normativas. Entendê-las 

pressupõe uma teoria da norma. Partiremos do pressuposto de que as nor-

mas jurídicas dividem-se entre regras e princípios26. Pode ocorrer, na reso-

lução de um caso concreto, que exista mais de uma norma que contemple 

o problema em questão, criando uma multiplicidade de normas aplicáveis. 

A colisão normativa ocorre, portanto, quando duas normas, incidentes no 

mesmo caso, se isoladamente aplicadas, levam a soluções diferentes e, 

portanto, a resultados inconciliáveis entre si.

Dado que as normas podem ser regras ou princípios, é possível que 

regras conflitem com regras27, princípios jurídicos colidam com outros 

princípios, e, por fim, que regras se contraponham a princípios. Nesse últi-

Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 45 e 6

25 PERELMAN, p. 46.

26 Essa distinção não é relevante para o presente trabalho e, portanto, não será 
explorada aqui. Vários autores tratam dos critérios de diferenciação existentes, a 
propósito ver: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação 
dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros; ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos 
Fundamentais. São Paulo: Malheiros.

27  O conflito entre regras somente resulta em casos difíceis quando, no caso con-
creto, verificam-se soluções inconciliáveis entre si. Em caso de conflito no plano 
abstrato, a decisão acerca da regra a ser aplicada é feita de acordo com o que 
rege o próprio ordenamento, no plano da validade. Dessa forma, uma das normas 
será declarada inválida e terá sua aplicação afastada, constituindo um caso fácil. Em 
caso de conflito concreto, porém, quando duas regras são inegavelmente válidas e 
aplicáveis, nos deparamos com um caso difícil, pois é necessário que seja feita uma 
ponderação, a analisar, no caso concreto, qual o limite de atuação de cada uma. Um 
exemplo esclarecedor é o do médico que se encontra obrigado por uma regra do 
Código de Ética Médica a dizer a seu paciente toda a verdade sobre sua doença, e 
igualmente obrigado, por uma segunda regra, a utilizar todos os meios disponíveis 
para curar seu paciente. O médico precisa deliberar sobre seu plano de ação se 
acreditar que, ao contar sobre a doença ao paciente, diminuirá suas chances de cura 
devido ao abalo emocional. Esse é um exemplo de conflito normativo que ocorre no 
plano concreto e demanda um sopesamento entre razões para a tomada da decisão. 
Ver ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princí-
pios jurídicos. São Paulo: Malheiros, p. 52-4.
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mo caso, em se tratando de regra e princípio contrapostos em um conflito 

abstrato — ou seja, se o disposto em uma regra do ordenamento jurídico 

for de encontro a um princípio do mesmo ordenamento — estamos diante 

de um caso de conflito normativo típico do controle de constitucionali-

dade, no qual se procura definir, por exemplo, se um dispositivo legal é 

ou não compatível com um princípio constitucional. Entretanto, quando, 

devido a alguma particularidade de um caso concreto específico, um prin-

cípio se contrapõe a uma regra claramente incidente, forçando a não ex-

tração da consequência, o problema, embora envolva um tipo de colisão 

normativa, é objeto de tratamento específico pela teoria do Direito, uma 

vez que se relaciona à tomada de decisão contra legem — e, portanto, será 

objeto de análise em separado.

2.2.3. Lacuna

Para Alexy, as lacunas são qualificadas como uma das causas possí-

veis de casos difíceis. Diante disso, é imprescindível clarificar a definição 

adotada desse conceito, assim como entender o que elas representam no 

ordenamento jurídico e por que elas são elementos caracterizadores de 

casos difíceis. Considerando que Alexy não tem um trabalho que trate 

especificamente sobre a definição de lacunas, precisamos defini-las. Nes-

se sentido, para evitar problemas com a operacionalização do conceito, 

analisaremos a definição ampla de Engisch e, posteriormente, apresenta-

remos a definição adotada para fins do presente trabalho.

Lacunas são representativas da incapacidade do ordenamento jurí-

dico de prever e regular todos os casos presentes e futuros. De acordo 

com a definição ampla de Engisch28, lacunas seriam uma “incompletude 

insatisfatória dentro da totalidade jurídica”. O que o autor quer dizer com 

a expressão “incompletude insatisfatória” é que existe uma falta de regu-

lamentação e que essa falta de regulamentação não deveria ocorrer. Mui-

tas vezes, a incompletude não necessariamente representa algo ruim ou 

negativo — ela pode ser uma escolha do legislador. Para que haja lacuna, 

portanto, é preciso que o sistema seja 1) incompleto e 2) que essa incom-

pletude seja algo ruim ou prejudicial para o sistema.

O segundo termo que precisa ser analisado é o de “totalidade jurídi-

ca”. O que Engisch quer dizer com esse termo é que o ordenamento jurí-

dico tem um começo existente e um fim possível, que deve ser almejado. 

Isso significa que por mais que não consigamos atingir esse limite ou fim 

a priori, conseguimos identificar o que estaria dentro dele conforme as 

situações surgirem. Ou seja, uma lacuna ocorre quando há um caso para 

28  ENGISH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. 9. ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkin, 2004.
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o qual o Direito deveria prover, mas não provê, uma resposta. Ou seja, 

quando há um caso que está dentro desse limite possível e que não tem 

uma resposta.

As lacunas são constitutivas de casos difíceis porque elas ocorrem 

quando o ordenamento jurídico exige uma resposta, ao mesmo tempo em 

que ele próprio não é capaz de prover. Isso significa que cabe aos juízes 

desenvolver o direito que será aplicado ao caso em questão. Não que eles 

não possam construir respostas a partir de outros elementos do sistema 

jurídico. Eles não necessariamente precisam criar direito sem qualquer 

tipo de limitação. O direito preexistente, nesses casos, apenas é incapaz 

de oferecer uma resposta determinada identificável no momento da to-

mada de decisão. Considerando que casos fáceis ocorrem quando há uma 

resposta clara, determinada e satisfatória, os casos que lidem com lacu-

nas, por não terem resposta alguma, não preenchem essas características. 

Portanto, esses casos exigem que os juízes desenvolvam uma atividade de 

preenchimento dessas lacunas, seja por analogia, seja por outros métodos.

Em suma, as lacunas existem quando o ordenamento jurídico tem a 

pretensão clara de regular inteiramente determinada matéria e não conse-

gue. Ou seja, uma opção consciente do legislador de não regular comple-

tamente uma matéria não significa que haja uma lacuna. A lacuna existe 

quando 1) o legislador não é capaz de prever determinada situação que, 

caso tivesse previsto, teria regulado, 2) ou entendeu erroneamente que já 

havia regulado 3) ou que, eventualmente, por causa de desenvolvimentos 

na sociedade, tenha surgido posteriormente à regulação feita pelo legis-

lador.

Embora essa definição faça sentido, ela é pouco operacionalizável. 

Precisamos, por isso, definir o que será considerado lacuna neste traba-

lho. Tércio Sampaio29 esclarece que lacunas ocorrem quando não há regra, 

nem potencial, nem claramente incidente. Isso significa que se houver uma 

regra claramente incidente, será caso ou de subsunção (caso fácil), ou de 

decisão contra legem30. Se houver uma regra potencialmente incidente, 

será caso de indeterminação da linguagem, ou seja, uma necessidade de 

analisar o escopo das palavras da regra para saber se ela incide ou não. 

Consequentemente, conclui-se que, para esse trabalho, será considerado 

que há lacuna apenas quando inexistir qualquer regra que, mesmo que 

potencialmente, regule a matéria.

29  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, 
decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 2001, p. 218-223.

30  Idem, p. 222-3. 
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2.2.4. Decisões “contra legem”

A definição de “decisões contra legem” decorre do conceito de der-

rotabilidade definido por Hart31. A estrutura de uma regra é composta por 

três elementos básicos: o antecedente, a justificação subjacente e o con-

sequente. O antecedente consiste no âmbito de incidência da regra, ou 

seja, o universo de casos nos quais se pretende que a regra seja aplicada. 

A justificação subjacente consiste na razão de ser da regra, o motivo pelo 

qual a regra está sendo criada. O consequente se refere ao tipo de sanção 

aplicada no caso de a regra não ser obedecida.

As regras são criadas para serem aplicadas todas as vezes que de-

terminada situação acontecer no mundo concreto. Alexy argumenta que 

a justificativa de uma decisão pode ser reconstruída como um silogismo, 

a regra sendo uma premissa maior e os fatos do caso como uma premis-

sa menor32. Assim, o processo de decisão implicaria adequar o conteúdo 

da norma e a classificação dos fatos33. Nas situações de “decisão contra 

legem”, o silogismo ocorre. No entanto, ele gera decisões irracionais para 

casos específicos. Um exemplo seria o reconhecimento pelo STF da possi-

bilidade de interrupção da gravidez em razão de anencefalia34. Nesse caso, 

a norma do Direito Penal que proíbe o aborto incidiria no caso concreto 

do aborto do feto anencefálico, ou seja, ocorreria o silogismo. O Supremo 

Tribunal Federal derrotou a aplicabilidade da norma para esse caso espe-

cífico porque aquela geraria uma decisão irracional, mesmo que o crime 

de aborto continue a existir e incidir nos outros casos tipificados do Direito 

Penal. Nessas situações, a não aplicação da regra é justificável, caracteri-

zando a derrotabilidade desta.

Dessa forma, “decisões contra legem” ocorrem quando os pressu-

postos de aplicação de uma regra são preenchidos, mas a consequência 

jurídica não se segue. Isso pode ocorrer em duas situações: (1) quando 

há possível subsunção de uma regra ao caso concreto, no entanto, ao se 

observar a justificação subjacente desta, é justificável a sua não aplicação 

na situação específica e excepcional; (2) a consequência não se extrai em 

decorrência de uma razão externa à estrutura da regra, pois esta torna um 

31  HART, Herbert L. A. The Ascription of Responsibility and Rights. Proceedings of 
the Aristotelian Society, New Series, Vol. 49 (1948-1949), p. 171-194.

32  ROBERT, Alexy. Theorie der juristischen Argumentation. Theorie des ra-
tionalen Diskurses als Theorie der juristischen Begrundung. 1. ed. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1978. 273 p.

33  Aarnio, Aulis. The Rational as Reasonable, Reidel, Dordrecht, Boston & Lan-
caster, 1987, p. 120.

34  ADPF 54 DF de 2012. Acórdão disponível em: <http://redir.stf.jus.br/pagina-
dorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334>. Acesso em: 11 nov. 2015. 
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fato do caso mais importante do que o texto para extração da consequ-

ência35.

Além disso, para tornar o conceito mais operacionalizável, conflitos 

normativos que envolvem regra x princípio no caso concreto foram classi-

ficados como decisão contra legem. Nessas situações, haveria subsunção 

da norma ao caso concreto, no entanto, devido a um princípio do ordena-

mento jurídico, aquela não seria aplicada.

2.3. clAssificAção quAntitAtivA dos cAsos

Para analisar os casos quantitativamente, construímos uma tabela em 

que constavam em colunas separadamente 1) as dimensões de Alexy, 2) 

casos fáceis, 3) outras causas de divisão do Tribunal, 4) ministro ausente 

ou impedido, 5) ministro não divulgou seu voto, e 6) ministro não adentrou 

à questão de mérito.

Os integrantes da pesquisa preencheram tal tabela com o número 1 

(verdadeiro) para que pudéssemos ter noção do quantitativo de ocorrên-

cias e construir gráficos que demonstrassem nossos resultados.

É importante ressaltar que consideramos que o ministro não aden-

trou a questão de mérito quando ele não analisou o caso por questões 

processuais.

A primeira seção de análise de dados apresentará os resultados quan-

titativos.

2.4. clAssificAção quAlitAtivA dos cAsos

Nesta seção, descreveremos o processo de construção da metodolo-

gia de análise qualitativa dos casos. Para analisá-los, e categorizá-los nas 

dimensões apontadas, construímos uma tabela única, para que todos os 

integrantes da pesquisa pudessem categorizar os casos de forma igual.

Em primeiro lugar, decidimos que os casos fossem analisados voto 

a voto. Essa decisão foi tomada com base no processo decisório do STF, 

em que os votos são proferidos individualmente e o seu conjunto forma 

a opinião da Corte (modelo seriatim). Isso está em consonância com a 

escolha por analisar decisões de “maioria apertada” — que potencializa as 

35  HAGE, Jaap C. Reasoning with Rules: An Essay on Legal Reasoning and its 
Underlying Logic. 1. ed. Springer-Science+Business Media, B.Y., 1997, p. 114.
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chances de encontrarmos grandes divergências típicas de “casos difíceis” 

—, pois, assim, poderíamos analisar as várias nuances de uma questão que 

divide o Tribunal, por exemplo, se os ministros divergiram devido à mesma 

dificuldade ou a dificuldades diferentes.

Em segundo lugar, respeitamos o posicionamento dos ministros em 

relação a qual seria a “questão difícil” que eles identificaram no caso, ou 

seja, se o ministro disse que o caso era um caso de conflito normativo 

(uma colisão de princípios, por exemplo), classificamos assim, sem fazer 

nenhum juízo de valor acerca da correção dessa afirmação. Subsidiaria-

mente, quando não ficava claro o posicionamento do ministro, os inte-

grantes do grupo classificaram a questão de acordo com as dimensões 

propostas para a caracterização normativo-estrutural de um caso difícil, 

tentando ao máximo usar manifestações dos próprios ministros para lo-

calizar o tipo de problema enfrentado pelo julgador. Para compreender 

o posicionamento dos ministros, procuramos reconstruir seu argumento 

principal, o qual leva à decisão. Reconhecemos que essa escolha gera uma 

alta margem de subjetividade, mas reafirmamos que procuramos ser o 

mais deferentes possível ao posicionamento dos ministros, e os casos fo-

ram analisados em rodadas sucessivas de revisão pelos integrantes, de 

modo a minimizar erros. Nenhuma classificação foi realizada com base em 

uma reconstrução total do argumento do ministro. Toda a reconstrução 

foi feita com base no texto do voto, que fornece indicações de seu posicio-

namento, que foram incluídas na tabela para fins de verificação.

Em terceiro lugar, determinamos que haveria uma coluna destinada 

aos casos que não se encaixassem nas categorias propostas, para que, a 

partir disso, pudéssemos responder ao nosso problema de pesquisa. Nes-

sa coluna seriam classificados tantos os casos considerados fáceis, como 

aqueles que são, para os ministros, considerados difíceis, porém não se 

enquadram nas categorias propostas nesta pesquisa.

Por fim, para classificar conforme as dimensões propostas, para cada 

uma delas, além de colunas específicas para controlar a classificação, cria-

mos uma coluna denominada “Justificativa” e outra denominada “Cópia 

do texto”. Com a primeira coluna, poderíamos permitir que todos os inte-

grantes do grupo entendessem o motivo de considerarmos que o caso se 

encaixa em determinada classificação, ou o motivo de considerarmos que 

o ministro classificou daquela forma. Com a segunda coluna, poderíamos 

realizar um controle, através do voto do ministro, de que a classificação 

que utilizamos foi a correta.

A classificação dos casos tinha por principal objetivo identificar quais 

se encaixavam em qualquer das dimensões da definição adotada, e quais 

não se encaixavam em nenhuma. Por isso, eventuais divergências na clas-

sificação dos casos entre as categorias da definição, apesar de termos 
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cuidado de saná-las, não são um problema para a nossa pesquisa, visto 

que o nosso objetivo é ver quantos se encaixam na definição geral de 

casos difíceis, e não em cada classificação. Afirmamos isso, pois, como 

dito, essas divergências não nos impedem de responder à nossa pergunta 

de pesquisa, qual seja: os casos que dividem o STF — nos quais há uma 

maioria apertada, isto é, aqueles em que a troca de um voto implica a mu-

dança do resultado final — podem ser explicados pelos critérios criados 

por Robert Alexy para a classificação de casos difíceis? A pergunta pode 

ser respondida, pois mesmo que o caso seja classificado como imprecisão 

da linguagem, mas, em realidade, seja conflito normativo, ainda assim es-

tará dentro das dimensões propostas por Alexy como geradoras de casos 

difíceis, o que é suficiente para a nossa pesquisa.

3. Análise de dAdos

3.1. Análise quAntitAtivA

Para darmos início à análise de dados, cabe situar-nos sob uma pers-

pectiva quantitativa. Inicialmente, apresentamos uma imagem que indica 

que nossa hipótese foi confirmada. O que divide o STF não são apenas as 

questões normativo-estruturais de Robert Alexy. Parece haver outras cau-

sas de divergência no Tribunal que geram casos difíceis. Analisando voto 

a voto, temos a seguinte perspectiva:
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O gráfico apresentado mostra que, em um universo de 426 votos ana-

lisados e categorizados (1) nas dimensões do autor, (2) como casos fáceis 

ou (3) em outras causas de divisão do Tribunal, 41% corresponderam às 

dimensões do autor (177 votos), 30% corresponderam a casos fáceis (126 

votos) e 29% corresponderam a outras causas de divisão do Tribunal (123 

votos). O fato de haver 30% de votos em que os ministros consideraram 

o caso como fácil não parece ser um problema. Isso porque o que se es-

pera é que o Direito tenha previsibilidade, e a maioria dos casos seja fácil. 

Assim, o Estado de Direito e a democracia estariam mais garantidos. No 

entanto, neste contexto não é impressionante que a maioria de votos dos 

ministros não tenha considerado o caso como fácil, pois nossa amostra 

procurou abarcar a maior quantidade possível de casos difíceis. Por isso, 

faz sentido demonstrarmos novamente a proporção de votos que consi-

deraram o caso como difícil sem enxergá-lo assim sob a perspectiva nor-

mativa estrutural de Alexy.

Como é possível ver, em aproximadamente um terço dos votos que 

puderam ser categorizados, houve divisões no Tribunal devido a outros 

problemas que não aqueles previstos por Alexy. Assim, nossa hipótese, 

como dito, parece ser confirmada.

Deve-se ressaltar que falamos em votos que puderam ser analisados, 

pois há aqueles que não puderam. Há casos em que o Tribunal estava in-

completo (11 casos, 14 vezes em que o lugar de um ministro estava “vago”), 

e por isso não tínhamos 11 votos para analisar no caso. Há outros casos em 

que alguns ministros estavam ausentes ou impedidos (31 casos, 54 votos), 

outros em que os ministros não adentraram à questão controvertida em 

seu voto (6 casos, 16 votos) e outros nos quais os ministros não divulga-

ram seus votos (42 casos, 121 votos). Essa relação pode ser vista no gráfico 
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seguinte, com exceção de quando o Tribunal estava incompleto, pois nes-

ta situação não haveria ministro para votar.

Percebe-se, então, que dos 58 casos analisados e dos 638 votos em 

potencial a serem analisados, analisamos, em realidade, cerca de 70% des-

se número. Portanto, 20% desse total de votos potenciais enfrentam ou-

tras dificuldades que não as dimensões determinadas por Alexy ou outra 

questão que gere caso difícil.

Antes de analisarmos outras dificuldades que encontramos que ge-

raram casos difíceis, podemos fazer alguns questionamentos. O primeiro 

deles é: se o Tribunal estivesse completo, o resultado teria sido outro?  

A mesma pergunta se faz para alguns casos em que quase a metade dos 

ministros estava ausente36. Mas a pergunta principal é: se tivéssemos aces-

so aos 20% de votos não divulgados, teríamos, considerando uma medida 

escalonar, confirmado mais nossa hipótese ou a refutado? E, ainda, tería-

mos encontrado ainda mais outros tipos de problema que tornam um caso 

difícil ou dividem o Tribunal? A impressão que fica é que, com a “não divul-

gação” de votos37, a transparência do Supremo Tribunal Federal fica com-

prometida e, assim, a possibilidade de análise de seu processo decisório.

Passemos às análises das dificuldades encontradas que não se englo-

bam nas dimensões de Alexy.

36  Exemplificando, no MS 23789 cinco ministros estavam ausentes ou impedidos.

37  Exemplificando, no Rcl 1959 sete ministros não divulgaram seus votos.
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3.2. outros cAsos que dividem o stf (forA do conceito 

normAtivo-estruturAl de Alexy)

Nesta seção, demonstraremos alguns outros exemplos de casos que 

pudemos identificar a partir da leitura dos acórdãos, mas que não pude-

ram ser explicados pelas categorias propostas por Alexy.

São casos nos quais houve uma consistente de determinado tipo de 

argumentação, mas que não necessariamente se repetirá em outros casos 

fora de nossa amostragem ou que também são razões que se encontram 

apenas em casos de maioria apertada, e não em outros casos. Ou seja, são 

tipos argumentativos que talvez mereçam uma análise mais aprofundada 

em trabalhos futuros para saber em que medida seriam adequados para 

explicar casos de maioria apertada no Supremo Tribunal Federal, em opo-

sição a outros tipos de caso (decisões unânimes, por exemplo).

Há possibilidades de que esses modelos argumentativos sejam usa-

dos tanto para casos de maioria apertada quanto para casos unânimes, 

por exemplo, o que só poderá ser demonstrado em pesquisa futura. Por 

ora, basta demonstrar que houve uma regularidade de sua incidência.

3.2.1. Divergências sobre fatos

Uma situação de maioria apertada que dividiu os ministros do STF e é 

analisada no projeto foi a divergência sobre os fatos do caso.

Um acórdão analisado que exemplifica uma situação de divergência 

sobre os fatos do caso concreto foi o MS 24133, de relatoria do ministro 

Carlos Velloso. O caso foi um mandado de segurança impetrado por um 

espólio contra ato do presidente da República que declarou uma fazen-

da para fins de reforma agrária. A propriedade sofreu uma infestação da 

praga “vassoura de bruxa” e depois foi invadida pelo MST (Movimento 

dos Sem Terra). Após esses fatos ocorridos, o INCRA (Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária) fez uma vistoria na propriedade e, em 

seguida, o presidente da República fez o decreto de expropriação.

A questão que divide o Supremo Tribunal Federal no caso é se deve-

ria ser aplicada ou não uma jurisprudência firmada da Corte. Esta determi-

na que, para o Tribunal, a invasão do MST é uma situação configuradora 

da justificativa do descumprimento do dever de tornar o imóvel produtivo, 

por ser considerada situação de caso fortuito ou força maior. Ou seja, a 

propriedade não pode ser caracterizada como improdutiva após a invasão 

do MST porque esta desobriga o proprietário do dever de torná-la produ-

tiva. Assim, o decreto presidencial não poderia determinar a expropriação 

da fazenda baseado em uma vistoria que determinou a improdutividade 
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da terra após a invasão. Baseado nessa jurisprudência, o relator votou nes-

se sentido e deferiu o mandado de segurança.

Após vários votos no Tribunal nesse sentido, a divergência surge 

com uma informação trazida pelo ministro Sepúlveda Pertence. A infor-

mação consta que a invasão do MST ocupou apenas uma pequena par-

te da propriedade. Dessa forma, no momento da vistoria, a propriedade, 

que foi considerada improdutiva, assim estava por outros motivos além 

da invasão. A invasão, nessa situação, não caracteriza caso fortuito ou 

força maior, já que foi de uma pequena parte da propriedade e toda ela 

foi considerada improdutiva. Esse novo entendimento, caracterizado pe-

los ministros como uma divergência nas informações sobre os fatos do 

caso, fez com que outros integrantes da Corte votassem nesse sentido, 

gerando a “maioria apertada”. Alguns ministros, como Joaquim Barbosa 

e Cezar Peluso, por exemplo, retificaram seu voto para acompanhar essa 

última posição apresentada. Então, os primeiros ministros que votaram 

não sabiam ou não tinham percebido uma informação sobre os fatos do 

caso, por isso votaram em um sentido. Mas os ministros que perceberam 

essa informação votaram em outro sentido porque analisaram os fatos de 

maneira diferente — informação esta que se os outros ministros tivessem 

percebido provavelmente teriam votado em outro sentido.

3.2.2. Argumentos de realidade, pragmáticos e políticos

Em diversos casos, para chegar à solução da controvérsia, os minis-

tros levantam, em seus votos, argumentos que levam em consideração a 

realidade, seja de como ela é no momento de decidir o caso, seja de uma 

forma pragmática (consequencialista), seja de uma forma política. Os ar-

gumentos políticos foram aqui classificados como argumentos que lidem 

com: 1) regras ou funcionamento do jogo político, 2) conflitos federativos 

ou 3) conflitos entre poderes. Essa definição pode ser amplamente proble-

matizada, entretanto, para fins do presente trabalho, ela é suficiente para 

permitir uma análise dos dados qualitativos, ainda que possa ser ques-

tionada e amplamente debatida, visto que o conceito de  “argumentos 

políticos” não é de fácil definição. Dessa forma, o caso se torna de difícil 

resolução não por conter questões normativas complicadas, como confli-

tos entre regras ou lacunas no ordenamento, mas pelo fato de os ministros 

verem, no caso concreto, a necessidade de levar em consideração outros 

aspectos externos ao caso e ao mundo jurídico, seja de contexto atual, de 

consequências ou de contexto político.

Ilustrativo desta situação é o voto do ministro Marco Aurélio no julga-

mento de medida liminar da ADI 2267-938. A ação trata da suposta incons-

38  A ADI foi impetrada pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS), com pe-
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titucionalidade de resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, 

que veda a utilização de simuladores de urna eletrônica como veículo de 

propaganda eleitoral pelos partidos, por risco de vício nas eleições.

Em seu voto pelo conhecimento da ação, o ministro fundamentou sua 

posição em uma análise da realidade brasileira e no dado fático de que 

os simuladores já existiram em eleições anteriores à proibição, não tendo 

causado nenhum prejuízo ao processo eleitoral. Afirmou:

“a proibição somente se justifica quando evidenciado o caráter ne-

gativo do ato e, em jogo o esclarecimento do eleitor, isso não ocorre 

(...) as proibições datam de junho de 2000 e a implantação do sis-

tema eletrônico, testado em duas eleições, de 1996, jamais tendo-se 

notado incidente, no que utilizados simuladores para esclarecer o 

eleitorado.”

Dessa forma, Marco Aurélio baseou sua posição em um argumento 

pragmático de verificação da realidade para sustentar que a resolução de-

veria ser, de fato, posta em questionamento.

Já a utilização de um argumento político pode ser claramente obser-

vada no voto do ministro Luis Roberto Barroso, no HC 112.776. O referido 

HC foi impetrado pela Defensoria Pública da União, contra acórdão profe-

rido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que havia denega-

do a ordem no HC 212.856. A alegação levantada foi a de que o julgamento 

teria incorrido em bis in idem ao utilizar a quantidade e a natureza da 

droga apreendida tanto para fixação da pena, considerando a quantidade 

e a natureza como circunstâncias judiciais negativas na 1ª fase de fixação 

da pena, como para causa especial de redução da pena na terceira fase.  

O HC foi submetido ao Plenário por haver diferente orientação das turmas 

a respeito da interpretação e aplicação do art. 42 da Lei 11.343/2006, que 

é o artigo da lei de drogas, que determina que o juiz deve considerar a 

natureza e a quantidade da droga para a fixação das penas. Portanto, para 

todos os outros ministros, à exceção dos ministros Roberto Barroso Dias 

Toffoli, o caso se tratava de um conflito normativo entre a Lei 11.343 e o 

princípio do ne bis in idem. O voto do ministro Dias Toffoli não se encaixa 

na categoria aqui mencionada e, portanto, não será analisado no momen-

to.

dido de medida cautelar, contra resolução que “proíbe o uso de simuladores de 
urna eletrônica na propaganda eleitoral”. A inconstitucionalidade se daria porque a 
resolução estipula uma norma restritiva de conduta, cominando a ela sanções pecu-
niárias, o que desrespeita o art. 5º, II, CF, pois não existe no regramento legal vigente 
qualquer vedação ao que a resolução proíbe; viola o disposto no art. 22, I, CF, que 
dispõe ser privativo à União legislar sobre direito eleitoral; e quebra a independên-
cia e harmonia dos poderes, art. 2º, CF, pois seria uma intromissão do Judiciário na 
competência originária do Legislativo.
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Para o ministro Roberto Barroso, a questão  “envolve a política de 

drogas no país de uma maneira geral”. Ele considera que pequenas quan-

tidades de drogas que levam à prisão fazem com que jovens usuários, 

geralmente negros e pobres, se graduem no crime. Ele explica que sua 

preocupação não é com a questão do uso, mas outra, e dupla. Por um lado, 

reduzir o poder que a criminalização dá ao tráfico e seus comandantes 

nas comunidades e, por outro, a conveniência de uma política pública que 

manda jovens, geralmente usuários e com bons antecedentes, para a pri-

são, de onde saem graduados no crime. O ministro termina o voto dizendo 

que não pode mudar a legislação, mas pode lhe dar uma interpretação 

mais branda e, assim, declarando suas razões metajurídicas, vota pela con-

sideração da natureza e da quantidade das drogas apenas em uma fase do 

cálculo da pena, cabendo ao juiz escolher em qual delas ela ocorrerá — se 

na primeira ou na terceira.

Como podemos perceber, o ministro leva em conta um argumento 

político, qual seja, o de qual seria uma política pública mais adequada, para 

decidir a questão, argumento este que se encaixaria na nossa primeira hi-

pótese de argumento político — regras ou funcionamento do jogo político. 

Ele não recorre a princípios constitucionais ou a outras regras existentes, 

ele usa um argumento político fundamentado em sua constatação de que 

prender muitos jovens — muitas vezes negros e pobres — faz com que 

eles aprendam táticas do crime na prisão e saiam de lá piores do que 

eram ao entrar. Ou seja, o ministro decide a questão a fim de minimizar a 

quantidade de jovens que são presos, por considerar que a política públi-

ca de prender por porte de drogas é ineficiente, mesmo que o papel de 

definir políticas públicas seja, normalmente, do Congresso Nacional, e não 

de um órgão do Judiciário, afetando o funcionamento do jogo político ao 

interferir na área de atuação da política. Esse caso pode levar a diversos 

questionamentos: quão legítimo é um ministro do STF utilizar argumen-

tos metajurídicos, principalmente quando eles são de natureza política, 

em seus votos? Não seria esse papel melhor desempenhado se reservado 

ao Congresso, que tem voto e legitimidade para decidir sobre políticas 

públicas? Seria melhor se eles, mesmo que mencionassem argumentos 

políticos, tivessem que fundamentar seus votos apenas em argumentos 

jurídicos? Qual é a força vinculante de um argumento de natureza política, 

caso ele seja o argumento vencedor na decisão? Essas questões são todas 

de extrema relevância para a compreensão do processo decisório do Su-

premo Tribunal Federal e podem ser alvo de estudos futuros.

Outro exemplo de argumento político foram casos em que o Supremo 

teve que modular os seus próprios poderes, seja através de uma autolimi-

tação ou através de expansão. Ou seja, nesses casos, o STF estava avalian-

do se ele deveria ter competência para resolver determinadas questões, 

ou em quais circunstâncias ele teria competência e em quais ele não teria.
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Um caso que exemplifica essa causa é o Mandado de Injunção (MI) 95. 

O MI foi impetrado por funcionário do Banco de Roraima S/A perante a 

Junta de Conciliação e Julgamento de Boa Vista. O impetrante alega que 

foi demitido do emprego em razão da extinção do empregador, sem que 

fosse pago o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço previsto no 

art. 7º, XXI, CF. O Banco de Roraima S/A, em liquidação, fez algumas ale-

gações. As principais foram 1) que esse é um direito que depende de regu-

lamentação 2) que “o pedido é juridicamente impossível”, pois o mandado 

de injunção carece de regulamentação para ser aplicado. A Junta de Con-

ciliação e Julgamento de Boa Vista declinou sua competência em favor do 

STF, por se tratar de matéria constitucional e não ter competência para 

regular o dispositivo constitucional questionado. A Procuradoria-Geral da 

República opinou que o mandado de injunção não autoriza o Judiciário a 

suprir a omissão legislativa ou regulamentar, e que não há, no caso con-

creto, mora do Legislativo.

Ou seja, nesse caso o STF tem que analisar até onde vai o seu poder 

para suprimir omissões legislativas ou regulamentares, tornando o caso 

de maioria apertada porque os ministros discordaram acerca de qual seria 

o papel do Supremo nesses casos. Para o ministro Carlos Velloso, relator 

do processo, o Mandado de Injunção serve para que o Supremo sane uma 

omissão legislativa em um caso concreto, ao passo que a ADI por omissão 

serve para que o STF ateste que há uma omissão legislativa no plano abs-

trato. Ou seja, no primeiro caso, o Supremo deve atuar para decidir a omis-

são até que o Legislativo atue. Na ADI por omissão, o STF apenas indicará 

ao Legislativo que ele está agindo de forma inconstitucional ao permitir a 

continuação da omissão. Já para o ministro Francisco Rezek, o MI serve 

apenas para atestar a omissão legislativa no caso, argumentando que não 

cabe ao Judiciário criar norma para o caso concreto. Uma terceira corren-

te foi liderada pelo ministro Néri da Silveira, que defendeu que era função 

do STF notificar o Congresso da inconstitucionalidade por omissão e dar 

a ele 120 dias para agir e, caso não o fizesse, o Supremo teria legitimidade 

para sanar a lacuna. Essas foram as três correntes defendidas no caso para 

essa questão do processo, indicando que o que gerou a maioria apertada 

foi uma discordância acerca de como os poderes do Supremo deveriam 

ser modulados, mais uma vez, uma questão de regulação do jogo político 

e de interação entre os poderes.

Outro caso que ilustra essa questão é a ADI 2306. Nesse caso, o Con-

gresso Nacional anistiou multas eleitorais de diversos políticos que ainda 

não as tinham pago. O problema surge porque o destino dos recursos 

destas multas é o Fundo Partidário, ou seja, um terceiro. Existe o entendi-

mento de que não se deve conceder anistia em prejuízo de direitos de ter-

ceiros que, nesse caso, seriam os Partidos Políticos. É também polêmica a 
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questão, pois são os próprios sancionados que legislam a favor de si mes-

mos, anistiando as multas impostas a si, num suposto desvio de finalidade.

Ou seja, nesse caso o STF tem que determinar qual é a sua função 

para efetuar um controle sobre uma lei que concede anistia a parlamen-

tares, em um contexto no qual os legisladores são os anistiados, ou seja, 

os beneficiados. Para os ministros Octavio Gallotti, Sepúlveda Pertence, 

Sydney Sanches e Néri da Silveira, a prática consagrada é a de que a anistia 

serve para afastar penalidades além das criminais, como também para as 

multas eleitorais ora objeto de anistia. Não ofende a separação dos po-

deres à concessão de anistia, por ser esta justamente um mecanismo de 

benefício proposto para alcançar finalidades sociais, frente ao afastamento 

dos efeitos da coisa julgada. O que não se pode, de acordo com esses mi-

nistros, é conceder anistia em detrimento de direito de terceiros, partidos 

políticos no caso, e, portanto, não se pode conceder anistia para suspender 

a cobrança de multas eleitorais cujos recursos estão vinculados ao Fundo 

Partidário. Para o ministro Marco Aurélio, permitir a anistia seria invadir o 

âmbito de atuação do poder judiciário ao subtrair o rigor necessário para 

cumprimento de normas estabelecidas, ameaçando a separação de pode-

res — claramente uma posição mais expansiva dos poderes do Judiciário 

e mais reducionista dos poderes do Congresso. Ao final da votação, ele 

votou no mesmo sentido dos ministros acima mencionados, formando a 

maioria vencedora. Por sua vez, os ministros Nelson Jobim, Maurício Cor-

rea, Ilmar Galvão e Moreira Alves argumentaram que não se coaduna com 

a democracia a pretensão de controlar o voto parlamentar com base em 

demandas judiciais. De acordo com eles, a anistia de multas eleitorais é 

legítima e não fere a separação dos poderes. Isso significa que o Judiciário 

não pode controlar o poder de conceder anistia do Legislativo com base 

num suposto desvio de finalidade. A vinculação dos produtos das multas a 

fundos específicos não pode afastar a possibilidade de anistia.

Nesse caso, é perceptível que a causa de divergência entre os minis-

tros é a dificuldade de modular os poderes da mais alta Corte do país, seja 

para aumentar, seja para diminuir, indicando uma discordância sobre quais 

deveriam ser as regras do jogo político e os poderes do Judiciário e do 

Legislativo. As questões relevantes levantadas por essa constatação são, 

por exemplo: quais são os limites para a automodulação de poderes do 

STF? Qual é o ônus argumentativo em casos como esse? Quem controla 

o STF caso tenha uma extrapolação de funções? Se o ônus argumentativo 

for baixo, o que garante que o STF não vai mudar o seu entendimento 

acerca de seus poderes quando houver modificação da composição da 

Corte? Como compatibilizar isso com a segurança jurídica? Essas são to-

das questões interessantes para serem exploradas em trabalhos futuros, 

relacionando com a necessidade de ônus argumentativo adequado para 

cada tipo de caso.
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3.3. cAsos difíceis ApenAs pArA A minoriA

Houve casos que dividiram o Tribunal, mas que foram considerados 

difíceis apenas pela minoria dos ministros. Por exemplo, seis ministros 

consideraram o caso fácil, os outros cinco o consideraram difícil. Isso é 

relevante porque mostra como o fato de o Supremo decidir como 11 ilhas 

individuais39 afeta a percepção que os ministros têm acerca do mesmo 

caso. Mais grave do que os ministros enquadrarem o mesmo caso em dife-

rentes classificações de casos difíceis, é uma maioria apertada enquadrar 

um caso como fácil, enquanto a minoria o classifica como difícil. O proble-

ma dessa observação é que os ministros que consideraram o caso fácil irão 

fundamentar os seus votos de acordo com essa percepção, potencialmen-

te deixando de abordar argumentos ou de fundamentar o seu voto de uma 

maneira mais detalhada e reflexiva, como seria esperado em casos difíceis. 

O mesmo vale para os ministros que acham que o caso é difícil sendo que, 

na realidade, ele é fácil: considerando que o tempo dos ministros do Su-

premo é limitado e a quantidade de processos é exorbitante, gastar tempo 

e energia onde não é de extrema necessidade atrasa ainda mais a pauta e 

amontoa ainda mais os processos da mais alta Corte do país.

Um caso que exemplifica essa categoria é o Inquérito 2027, de rela-

toria do ministro Joaquim Barbosa. Inicialmente, a questão que dividiu o 

STF foi a de saber se há ou não indícios suficientes para justificar o recebi-

mento da denúncia contra o governador do Estado, não se questionando o 

recebimento para os outros acusados. Para os ministros que consideraram 

que o caso era fácil, haveria indícios suficientes de autoria para justificar 

o recebimento da denúncia, e eles recomendavam que as questões acer-

ca da culpabilidade do governador, levantadas pelos que consideravam o 

caso difícil, fossem enfrentadas no julgamento, e não no recebimento da 

denúncia. Essa parte do Tribunal foi liderada, principalmente, pelo voto do 

ministro Joaquim Barbosa, que afirma que: “Tais fatos, a meu sentir, subsu-

mem-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 20 da Lei 7492/1986”, 

no que é acompanhado pelos outros ministros que votam pelo recebimen-

to da denúncia. Não encaixamos essa divergência como divergência sobre 

fatos primeiro porque os ministros não estavam debatendo sobre o que 

aconteceu no caso, ou sobre a sua compreensão sobre os acontecimentos, 

mas estavam discordando sobre quais tipos de indícios seriam conside-

rados  “suficientes” para justificar o recebimento da denúncia. Segundo 

porque, seguindo a nossa metodologia de que sempre classificaríamos o 

caso de acordo com a classificação dada pelo ministro quando esta fosse 

expressa — ainda que pudesse eventualmente ser questionada — enqua-

39  Conrado Hübner Mendes. Onze Ilhas, Folha de São Paulo. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm>. Acesso em: 11 nov. 
2015.
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dramos o caso como fácil pela frase do ministro Joaquim, que diz que é 

de clara subsunção, característica necessária e suficiente para classificar 

casos fáceis. Para os ministros que acompanharam Joaquim Barbosa, os 

fatos eram claramente suficientes para justificarem o recebimento da de-

núncia. Para os outros, que reconheciam a existência dos mesmos indí-

cios — ou seja, não há discussão sobre fatos — a questão era outra e mais 

complicada.

A outra parte do Tribunal, que considerava o caso difícil, mudou de 

entendimento ao longo do processo. Inicialmente, liderados por Gilmar 

Mendes, eles entendiam que os indícios existentes não eram suficientes 

para indicar dolo ou culpa do governador, e nem para incluí-lo na denúncia 

apenas porque ele havia firmado o termo de convênio com o BIRD. Aceitar 

a denúncia sem qualquer indício de que ele haveria permitido a destina-

ção de recursos para outros fins seria incorrer em responsabilidade penal 

objetiva, violando princípios do direito penal como princípio da dignidade 

da pessoa humana e da proteção do indivíduo contra exposição a ofen-

sas e/ou humilhações. Manifestaram-se nesse sentido também o ministro 

Dias Toffoli e Ellen Gracie. No entanto, Lewandowski, seguido por Peluso, 

alteraram o entendimento desse grupo. É importante ressaltar que Lewan-

dowski, inicialmente, havia votado pelo entendimento de que era um caso 

fácil e que a denúncia contra o governador deveria ser recebida. Entretan-

to, mudou de opinião ao longo do processo e votou contra o recebimento 

integral da denúncia, ou seja, não apenas contra o recebimento da denún-

cia contra o governador, mas também contra o recebimento da denúncia 

contra todos os outros acusados. O ministro alegou que:

“Eu concordo que, em tese, formalmente, do ponto de vista da estrita 

tipicidade, a denúncia se enquadra no tipo, mas então o que teria 

havido, a meu juízo, e que abala a minha convicção que era sólida 

no início, no sentido do recebimento da denúncia, é exatamente isto: 

houve um desvio inicial, alegadamente para pegar salários, e a pró-

pria denúncia diz que o dinheiro saiu do convênio para uma conta do 

próprio Governo estadual, após uma auditoria — e agora o Ministro 

Toffoli está reconfirmando isso — no próprio governo do ora acu-

sado, Senador Valdir Raupp, o dinheiro retornou para a destinação 

original e o convênio teve cumprida a sua finalidade.”

Ou seja, Lewandowski considera que se a União se deu por satisfeita 

com o pagamento, “atribuirmos a esse fato consequências no campo cri-

minal, me parece um pouco demasiado, sobretudo quando a própria União 

afirma que, dentro do prazo do convênio, seus objetivos foram cumpri-

dos integralmente”. Depois de Lewandowski, Cezar Peluso esclarece ainda 

mais o novo argumento:
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“(...) não há acusação de que não se cumpriu o convênio, aplicando-

-se a verba em outro propósito. Se isso tivesse havido, eu teria visto 

aqui a relevância jurídico-material do delito, porque de outro modo, 

o que estamos a proclamar é mera conduta formal sem nenhuma re-

percussão, ou, mais precisamente, sem nenhum dano a bem ou valor 

jurídico tutelado pela norma.”

Depois do voto do ministro Peluso, que, como pôde ser observado 

acima, alegou que a Corte não deveria receber a denúncia contra nenhum 

dos acusados por não ter havido nenhuma violação a bem jurídico tutela-

do, os ministros que achavam que o caso era difícil mudaram o seu enten-

dimento para acompanhar Peluso e Lewandoswki.

Portanto, depois da votação a Corte estava dividida em dois grupos: 

a maioria (Joaquim Barbosa, Ayres Britto, Carmen Lúcia, Sepúlveda Per-

tence, Eros Grau e Marco Aurélio), liderada por Joaquim Barbosa, que en-

tendia que o caso era fácil porque havia indícios suficientes de autoria e de 

materialidade do crime para justificar o recebimento da denúncia contra 

todos os acusados, inclusive contra o governador, e a minoria (Cezar Pe-

luso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Ellen Gracie e Dias Toffoli), 

liderada principalmente pelo voto de Peluso, que acreditava que o caso 

era difícil porque a denúncia não deveria ser aceita para que não se des-

se à lei um alcance excessivo, a despeito de princípios do Direito Penal, 

permitindo uma punição sem ter havido violação a bem jurídico tutelado. 

Os ministros que acompanharam Peluso pareciam estar enquadrando o 

caso como um caso difícil de decisão contra legem. A incidência ao tipo 

penal do art. 20 da Lei 7492/1986, crime imputado aos acusados, não era 

questionada. Porém, os ministros dessa corrente alegavam que como não 

tinha havido dano, ou seja, como o convênio havia sido pago integralmen-

te no prazo determinado, não seria possível responsabilizar os acusados 

na esfera penal. Parece um caso claro em que a legislação aplicável é clara, 

porém, por consideração do princípio da bagatela ou inexistência de lesi-

vidade, os ministros optam por não aplicar a lei, não querendo criminalizar 

uma conduta que não havia gerado dano a bem jurídico tutelado40.

3.4. questões lAterAis em cAsos difíceis

Alguns dos casos que são decididos pelo STF e que geram decisões 

apertadas não são, a princípio, casos difíceis. No entanto, apesar de uma 

questão não ter sido suscitada em momentos anteriores — por não ser 

relevante para a solução de mérito do caso em questão —, os ministros 

40  Outros casos que se enquadram nesse item são: ADPF 167, RE 210234, ADI 952, 
RMS 21255, RMS 22307, ADI 1923, ADI 1231.
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passam a questionar condições e possibilidades em situações que não se-

jam aquela pedida no caso.

Um exemplo disso ocorreu no Recurso Extraordinário 213.111-3, sobre 

“reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Esta-

belecimentos Bancários de Taubaté — SP”, na condição de substituto pro-

cessual dos empregados da Caixa Econômica de São Paulo “objetivando o 

recebimento de diferenças salariais. O Tribunal Superior do Trabalho deci-

diu (...) não assegurar ao sindicato a qualidade de substituto processual”. 

Tendo em vista a negativa, o sindicato ajuizou este Recurso Extraordiná-

rio, fundado no art. 102, III, a, CF, pois a decisão do TST teria violado o art. 

5º, XXXV e LV, e o inciso III do art. 8º, CF. O pedido formulado ao Supremo 

no Recurso Extraordinário é que o sindicato seja reconhecido como subs-

tituto processual e, assim, o TRT possa julgar o mérito.

Isto é, a questão levada ao STF questionava apenas se o sindicato po-

deria ser substituto processual. O ministro relator deu seu voto analisando 

exatamente essa questão pedida. No entanto, o ministro Nelson Jobim 

(revisor), com a pretensão de discorrer sobre o tema da substituição pro-

cessual, levantou várias outras questões que não aquelas levantadas pelo 

sindicato. Entre essas questões abordadas, está a indagação se o sindicato 

poderia ser substituto processual na fase da apuração de valores — em sua 

visão, não poderia, haja vista necessitar que fosse feito por representante.

O que esse caso nos revela é que os ministros tinham votado unani-

memente quanto à questão suscitada pela parte no processo, mas acabou 

divergindo (em maioria apertada) no que se refere a questões laterais le-

vantadas por um ministro e que não teriam implicações práticas imediatas 

para aquele caso em questão.

Portanto, mesmo em situações isoladas, percebemos que há a possi-

bilidade de casos considerados não controvertidos (ou até fáceis) em um 

momento inicial de ajuizamento da ação tornarem controvertidos (ou até 

difíceis) quando os ministros passam a se questionar, em suas argumenta-

ções, questões não suscitadas anteriormente pelas partes.

4. conclusão

O conceito de casos difíceis é, sem dúvida, extremamente importante 

para a teoria do Direito e para a prática. Portanto, foi necessário analisar 

se suas quatro dimensões são capazes de descrever os casos em que há 

uma maioria apertada no Supremo Tribunal Federal.

De fato, os casos que resultaram em decisões de maioria apertada no 

STF não podem ser explicados pura e simplesmente a partir do conceito 
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normativo-estrutural de casos difíceis lançado por Alexy. Novas catego-

rias, englobando casos fáceis e outros tipos de conceitos (diversos de ca-

sos difíceis), que não encontraram conforto em nenhuma das categorias 

trazidas pelo doutrinador, tiveram de ser criadas para descrever os casos 

que dividem o Tribunal em maiorias apertadas. A conclusão a que isso nos 

leva é que a teoria ora utilizada para tentar classificar os casos é subinclu-

siva e incapaz de explicar por completo o que divide, de fato, um Tribunal 

como o STF, algo que deveria ser capaz de estar abrangido por um con-

ceito de “casos difíceis”. 

Entretanto, não pretendemos ignorar os diversos problemas que exis-

tem no presente trabalho e que estiveram presentes durante sua produ-

ção, apesar dos esforços de lidarmos com eles. Tampouco pretendemos 

tapar alguns dos buracos, que podem vir a ser acusados ou não, na cons-

trução do raciocínio conclusivo que construímos a partir dos resultados.

Reconhecemos que, embora tenhamos utilizado outros autores como 

subsídio à construção teórica de Robert Alexy, para suas categorias de 

casos difíceis, e que sua teoria é amplamente aceita pela doutrina jurídi-

ca em geral, o fato de termos nos baseado apenas em sua teoria limita-

-nos a dizer com firmeza somente que a sua teoria não explica de maneira 

exaustiva a realidade prática do Plenário do STF no que se refere a casos 

de maioria apertada. Mesmo na conceituação de Alexy, as categorias de 

casos difíceis não são exaustivas. Trata-se de um rol exemplificativo so-

bre um determinado conjunto de problemas com aspectos em comum, de 

modo a estarem reunidos dentro do conceito “casos difíceis”. Tendo isso 

em vista, escolhemos limitar a classificação de casos difíceis aos quatro 

exemplos dados por Alexy — conflito normativo, decisões contra legem, 
lacunas e imprecisão da linguagem — para que pudéssemos operaciona-

lizar os conceitos e ver em que medida aqueles exemplos são capazes de 

descrever os casos que dividem o Supremo Tribunal Federal.

Além disso, há outros autores que ampliam a categoria de casos di-

fíceis, como é o exemplo de Luis Roberto Barroso41, ao incluir a categoria 

de “desacordos morais razoáveis”, no sentido delineado por Rawls como 

reasonable disagreement42.

41  BARROSO, Luís Roberto. O Constitucionalismo democrático no Brasil: Crônica 
de um sucesso imprevisto, 2013.

42  Sua ocorrência se dá em determinadas circunstâncias: “The idea of reasonable 
disagreement involves an account of the sources, or causes, of disagreement between 
reasonable persons so defined. (...) a. The evidence — empirical and scientific — bea-
ring the case is conflicting and complex, and thus hard to asses and evaluate. / b. Even 
where we agree fully about the kinds of considerations that are relevant, we may di-
sagree about their weight, and so arrive at different judgments. / c. To some extent all 
our concepts, and not only moral and political concepts, are vague and subject to hard 
cases; and this indeterminacy means that we must rely on judgment and interpretation 
(and on judgment about interpretations) within some range (not sharply specifiable) 
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No entanto, não foi objetivo deste trabalho a análise da visão subs-

tantiva de casos difíceis. Seria necessário um trabalho mais apurado para 

conseguirmos operacionalizar o conceito de “desacordos morais razoá-

veis” para identificar sua precisão na descrição da prática do Supremo 

Tribunal Federal.

Ademais, o estado da arte no que se refere ao tema que ora preten-

deu-se abarcar é, ao menos em âmbito nacional, muito limitado, e como já 

mencionado, pouco se explora, especialmente em termos empíricos, acer-

ca da capacidade da doutrina de realmente explicar o que leva os minis-

tros do Supremo a divergirem em um dado caso, e se este representa um 

caso difícil conforme disposto pela doutrina. Tal escassez de construção 

acadêmica torna a tarefa ainda mais difícil, por ter como ponto de partida 

solo incerto, porém fértil. Por isso, a contribuição que se pretende dar nes-

te terreno é, espera-se, sempre bem-vinda.

O processo decisório que é adotado pela Corte Constitucional bra-

sileira também não facilitou a tarefa, visto que as decisões constituem-se 

de votos individuais dos ministros, que muitas vezes tratam de questões 

distintas num mesmo caso, ou se baseiam em fundamentos completamen-

te distintos, inclusive para votar num mesmo sentido. Por isso, quando um 

ministro acompanha outro em seu voto, pode estar tanto acompanhando 

todas as razões, como pode também estar acompanhando somente a res-

posta que se deve dar ao problema trazido, embora trazendo fundamen-

tos diversos. Ministros muitas vezes optam também por não terem seus 

votos publicados nos acórdãos, embora tenham votado, e até participado 

dos debates, o que cria lacunas que dificultam ainda mais a compreensão 

da divergência instaurada no Tribunal. Em suma, não existe uma “opinião 

da Corte” trazendo as questões debatidas de modo unificado, nos obri-

gando a adotar a metodologia anteriormente apresentada, ou seja, “minis-

tro por ministro”, implicando o surgimento dos obstáculos mencionados.

where reasonable persons may differ. / d. To some extent (how great we cannot tell) 
the way we asses evidence and weigh moral and political values is shaped by our total 
experience, our whole course of life up to now; and our total experiences must always 
differ. Thus, in a modern society with its numerous offices and positions, its various 
divisions of labor, its many social groups and their ethnic variety, citizens’ total expe-
riences are disparate enough for their judgments to diverge, at least to some degree, 
on many if not most cases of any significant complexity. / e. Often there are different 
kinds of normative considerations of different force on both sides of an issue and it is 
difficult to make an overall assessment. / f. Finally, as we note in referring to Berlins’ 
view (V:6.2), any system of social institutions is limited in the values it can admit so 
that some selection must me made from the full range of moral and political values 
that might be realized. This is because any system of institutions has, as it were, a limi-
ted social space. In being forced to select among cherished values, or when we hold to 
several and must restrict each in view of the requirements of the others, we face gre-
at difficulties in setting priorities and making adjustments. Many hard decisions may 
seem to have no clear answer”. (RAWLS, John. Political Liberalism, 1993, p. 55-7).
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Além disso, o fato de termos optado por adotar a classificação de 

caso difícil dada pelo ministro acerca do que causou a divergência, quan-

do aquele de fato procura fazer tal classificação, e termos classificado o 

caso nós mesmos, quando o ministro não o faz, pode ter causado certa 

distorção, especialmente porque os ministros muitas vezes, ao votarem, 

simplesmente revestem suas opiniões sinceras com argumentos jurídicos, 

estes possivelmente não tão sinceros. Ou mesmo porque a classificação 

que dá a um problema jurídico, em relação aos problemas estruturais das 

normas, conforme adotamos de Alexy para a pesquisa, pode não ser a 

mais adequada.

Por fim, uma questão que foi observada em alguns casos — ADPF 167, 

Inq. 1884 e ADI 2340 — e que merece ser estudada no futuro é que minis-

tros do STF, pelo menos nesses casos estudados, tenderam a argumentar 

de modo diferente em liminares e em questões de mérito. Não há como 

provar uma correlação entre os dois fatores (argumentação x liminares), 

muito menos uma causalidade.

Pensamos que talvez haja possibilidades de os ministros se sentirem 

mais livres quando do julgamento de liminares para dar opiniões since-

ras43, ao passo que nas decisões de mérito há incentivos maiores para que 

as decisões tenham fundamentações embasadas prioritariamente em con-

ceitos e argumentações consideradas jurídicas. Diversos fatores poderiam 

ser causadores desse comportamento, como talvez a maior possibilidade 

de revisão de decisões liminares pelos próprios ministros — um caso no 

qual eles teriam o controle total de sua agenda, ou seja, poderiam voltar 

ao caso para rever uma posição liminar no momento que considerarem 

mais oportuno. Mas, como dito, não há nenhum embasamento empírico 

para pressupor essa correlação positiva entre liminar e opinião sincera. É 

apenas uma possibilidade.

5. referênciAs

AARNIO, Aulis. The rational as reasonable. D Reidel Publishing Company, 

p. 120, 1987.

43  É importante ressaltar que nesse caso não estamos diante de classificações de 
processo decisório sobre a diferenciação entre modelo atitudinal e modelo estraté-
gico. Neste caso, a expressão “opinião sincera” significa o ministro votar mais com 
base em argumentos de equidade ou de justiça naquele caso concreto do que buscar 
soluções que sejam baseadas na lei. Isto é, o ministro tenderia a dar suas opiniões em 
liminares para só depois revesti-las de argumentos jurídicos mais embasados.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015476

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso ra-
cional como teoria da fundamentação jurídica. Tradução: Zilda Hutchin-

son Schild Silva. 2. ed. São Paulo: Landy, 2005, p. 33-40.

BARROSO, Luís Roberto. O constitucionalismo democrático no Brasil: 
crônica de um sucesso imprevisto. Disponível em: <http://www.luisrober-

tobarroso.com.br/wp-content/uploads/2013/05/O-constitucionalismo-

-democratico-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 22 maio 2015.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 112.776/ MS — Rio 

Grande do Sul. Relator: Ministro Teori Zavascki. Pesquisa de jurisprudên-

cia, 19 de dezembro de 2013. Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/

processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4215931>. Acesso em:  

10 jun. 2015

Conrado Hübner Mendes. Onze Ilhas. Folha de S. Paulo. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm>. Último 

acesso em: 10 nov. 2015.

CRISTOVAM, José Sérgio da Silva. Colisões entre princípios constitu-
cionais: uma abordagem a partir da teoria de Robert Alexy. Disponível 

em: <http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp032730.

pdf>. Acesso em: 9 jun. 2015.

ENDICOTT, Timothy A. O. Linguistic indeterminacy. Oxford Journal of Le-

gal Studies, p. 667-97, 1996.

ENGISH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 9. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkin, 2004.

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: téc-
nica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 2001, p. 218-223. 

HAGE, Jaap C. Reasoning with Rules: An Essay on Legal Reasoning and 
its Underlying Logic. 1º ed. Springer Science Business Media, B.Y., 1997,  

p. 114.

HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. Tradução: A. Ribeiro Mendes. 

3. Ed. ampliada. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 137-149.

______. The Ascription of Responsibility and Rights. Proceedings of the 
Aristotelian Society, New Series, Vol. 49 (1948-1949), p. 171-94.

LEAL, Fernando. Todos os casos jurídicos são difíceis? Sobre as relações 

entre efetividade, estabilidade e teorias da decisão constitucional. Revista 
Direito do Estado, n. 16, p. 87-116, out./dez. 2009.

______. Uma jurisprudência que serve para tudo. Disponível em: <http://

jota.info/uma-jurisprudencia-que-serve-para-tudo>. Último acesso em: 14 

nov. 2015.

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2013/05/O-constitucionalismo-democratico-no-Brasil.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2013/05/O-constitucionalismo-democratico-no-Brasil.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2013/05/O-constitucionalismo-democratico-no-Brasil.pdf
http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp032730.pdf%20
http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp032730.pdf%20
http://jota.info/uma-jurisprudencia-que-serve-para-tudo
http://jota.info/uma-jurisprudencia-que-serve-para-tudo


ConCeituação doutrinária de Casos difíCeis: insufiCiênCia na adequação do  
ConCeito à prátiCa do supremo tribunal federal

477

NIGRO, Rachel. A decisão do STF sobre a união homoafetiva: uma versão 

pragmática da linguagem constitucional. Revista Direito, Estado e Socie-
dade, n. 41, 2014. Disponível em: <http://direitoestadosociedade.jur.puc-

-rio.br/media/8artigo41.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2015.

PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica: nova retórica. Tradução: Verginia K. 

Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 45-6.

STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura aberta 
da linguagem e sua aplicação ao Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

SUNSTEIN, Cass R.; HASTIE, Reid. Garbage in, garbage out? Some micro 

sources of macro errors. Journal of Institutional Economics, p. 1-23, 2014.

VOJVODIC, Adriana de Moraes; MACHADO, Ana Mara França; CARDOSO, 

Evorah Lusci Costa. Escrevendo um romance, primeiro capítulo: preceden-

tes e processo decisório no STF. Rev. Direito GV, São Paulo , v. 5, n. 1, p. 

21-44, Jun. 2009.

Anexo

Casos analisados (base de dados)

Classe  
processual

Número Filing 
Year

Relator Ruling 
Year

Autor

ADI 688 1992 Ilmar Galvao 1992 Ilmar Galvao

HC 112776 2012 Teori Zavascki 2013 Teori Zavas-

cki

RE 220906 1997 Mauricio Correa 2000 Mauricio 

Correa

MI 95 1989 Carlos Velloso 1992 Sepulveda 

Pertence

RE 174476 1994 Mauricio Correa 1996 Francisco 

Rezek

RE 511222 2006 Ricardo Lewan-

dowski

2008 Ricardo 

Lewandowski

RE 213111 1997 Carlos Velloso 2006 Joaquim Bar-

bosa

ADI 1194 1995 Mauricio Correa 2009 Carmen Lucia

ADI 2306 2000 Octavio Gallotti 2000 Octavio 

Gallotti

Rcl 2268 2003 Nelson Jobim 2009 Menezes 

Direito
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Classe  
processual

Número Filing 
Year

Relator Ruling 
Year

Autor

Rcl 429 1993 Octavio Gallotti 1993 Octavio 

Gallotti

HC 70389 1993 Sydney Sanches 1994 Celso de 

Mello

AP 432 2007 Luiz Fux 2013 Rosa Weber

RE 553667 2007 Cezar Peluso 2008 Cezar Peluso

IF 975 1999 Marco Aurelio 2003 Gilmar Men-

des

ADI 2925 2003 Ellen Gracie 2003 Marco Aurelio

Rcl 4374 2006 Gilmar Mendes 2013 Gilmar Men-

des

Inq 427 1989 Moreira Alves 1992 Moreira Alves

Rcl 2607 2004 Ayres Britto 2007 Ayres Britto

ADI 2283 2000 Gilmar Mendes 2006 Gilmar Men-

des

ADI 2340 2000 Marco Aurelio 2001 Ellen Gracie

Inq 2027 2003 Joaquim Bar-

bosa

2010 Joaquim Bar-

bosa

RE 405579 2003 Joaquim Bar-

bosa

2010 Joaquim Bar-

bosa

ADI 3028 2003 Marco Aurelio 2010 Ayres Britto

ADI 2885 2003 Ellen Gracie 2006 Ellen Gracie

RE 210234 1997 Ilmar Galvao 1997 Nelson Jobim

AI 209885 1998 Mauricio Correa 1998 Marco Aurelio

MS 26604 2007 Carmen Lucia 2007 Carmen Lucia

Rcl 1959 2001 Mauricio Correa 2003 Mauricio 

Correa

ADI 3362 2004 Sepulveda Per-

tence

2007 Marco Aurelio

Ext 673 1995 Ilmar Galvao 1996 Ilmar Galvao

MS 22108 1994 Francisco Rezek 1995 Francisco 

Rezek

RMS 22307 1995 Marco Aurelio 1997 Marco Aurelio

ADI 4357 2009 Ayres Britto 2013 Luiz Fux

MS 24133 2001 Carlos Velloso 2003 Ayres Britto

AO 70 1991 Octavio Gallotti 1992 Sepulveda 

Pertence

ADI 1080 1994 0 2003 0

ADI 1957 1999 Neri da Silveira 1999 Neri da Sil-

veira
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Classe  
processual

Número Filing 
Year

Relator Ruling 
Year

Autor

RE 211303 1997 Carlos Velloso 2006 Joaquim Bar-

bosa

ADI 4425 2010 Ayres Britto 2013 Luiz Fux

RHC 75752 1997 0 1999 0

ADI 1967 1999 Octavio Gallotti 1999 Nelson Jobim

ADI 1231 1995 Carlos Velloso 2005 Carlos Vello-

so

RE 454130 2005 Eros Grau 2005 Ayres Britto
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resumo

O presente estudo tem como objetivo buscar, sob a ótica da econo-

mia comportamental, explicações para a baixa adesão à Funpresp. Foram 

realizadas entrevistas com funcionários públicos federais do estado do Rio 

de Janeiro para analisar a ocorrência de vieses cognitivos no momento da 

adesão. O presente estudo verifica também se as recentes alterações le-

gislativas que determinaram a adesão automática à Funpresp são capazes 

de mitigar os vieses cognitivos observados.

Palavras-chaves: Funpresp; Economia comportamental; Previdência; Ade-

são automática.

AbstrAct

This study aims to seek, from the perspective of behavioral economics, 

some elucidation as to the cause of the low adherence to Funpresp . To do 

so, a survey, consisting mainly of interviews with federal employees of the 

State of Rio de Janeiro, was conducted. This interview-based survey was 

used as a groundwork to analyze and test the hypotheses initially drawn as 

being possible explanations for the described behavior. This study is fur-

ther complemented with an analysis of the recent legislative change that 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015482

will adopt the automatic membership model (also known as the “opt-out” 

method) to Funpresp .

Keywords: Funpresp; behavioral economics; low adherence; legislative 

change; opt-out.

1. introdução

A proposta deste trabalho é identificar o motivo pelo qual a adesão 

à Funpresp é baixa, mesmo diante das vantagens e características ofere-

cidas por esse plano de previdência. Após elaboração das hipóteses ad-

vindas da literatura em economia comportamental, realizou-se entrevista 

semiestruturada, com aplicação de formulários aos servidores públicos 

federais.

A escolha por trabalhar com o sistema previdenciário foi feita devido 

à importância que este desempenha não só na economia brasileira como, 

também, na vida de cada um dos cidadãos brasileiros.

Hoje, a seguridade social vive um momento decisivo. Recente pes-

quisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento1 apontou que três em 

cada vinte brasileiros com mais de 65 anos de idade não têm aposentado-

ria. Além disso, 40% das pessoas não pouparam dinheiro para a chegada 

da velhice, e, hoje, menos de três em cada dez trabalhadores autônomos 

fazem essa economia.

Somado a isso, o número de dependentes da seguridade social au-

menta de maneira exponencial2. Além disso, o envelhecimento da popula-

ção é uma tendência para os próximos anos, a pesquisa do BID aponta que 

o número de pessoas acima de 65 anos quadruplicará até o ano de 20503, 

e que apenas sete em cada dez adultos pouparão dinheiro para essa fase 

da vida. 

Os dados mostram que, futuramente, menos pessoas estarão aptas a 

financiar o sistema previdenciário. Isso porque, em 1990, o número de tra-

balhadores potenciais para cada aposentado era de 2,50 enquanto que em 

1 BOSCH, Mariano. “Melhores aposentadorias, melhores trabalhos — em direção à 
cobertura universal na América Latina e no Caribe”. 2013.

2 FERNANDES, Priscila Matos, In: “O idoso e a assistência familiar: uma abordagem 
da família cuidadora economicamente dependente do idoso”.

3 In:  Obra do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID): “Melhores aposen-
tadorias, melhores trabalhos — em direção à cobertura universal na América Latina 
e no Caribe”.
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2001 esse número decresce rapidamente para 1,28 trabalhador potencial 

para cada aposentado4.

A Reforma Previdenciária atualmente, assim como em décadas pas-

sadas, é um dos assuntos mais debatidos no Brasil e tema diário nos prin-

cipais noticiários do país. Uma estatística mencionada em especial chama 

atenção: boa parte dos brasileiros não se planeja para a velhice. Estima-se5 

que, em 2050, entre 15 e 22 milhões de pessoas não terão acumulado re-

cursos suficientes para a aposentadoria. 

A relevância da educação previdenciária e das decisões individuais 

para a garantia de bem-estar na aposentadoria tornou-se ainda maior com 

as mudanças nas regras de concessão das aposentadorias dos servido-

res públicos brasileiros, resultado da criação da Fundação de Previdên-

cia Complementar do Servidor Público Federal — Funpresp. A criação da 

Funpresp em 2012 foi indicada como determinante para a sustentabilidade 

do sistema previdenciário do país, que, nas palavras do secretário de po-

líticas de Previdência Complementar do Ministério da Previdência, Jaime 

Mariz, se encontrava à beira de um colapso. Segundo Jaime Mariz6, a apro-

vação da Funpresp foi decisiva para que o Estado brasileiro conseguisse 

se comprometer com aposentadorias viáveis para os novos servidores e 

para poder arcar seus compromissos com os atuais. A criação da Funda-

ção permitirá a contenção de um déficit nas contas da União que só até 

julho de 2015 chegou a R$ 39,411 bilhões de reais7.

Segundo o secretário de políticas de Previdência Complementar, a 

mudança realizada em 2012 é fundamental para que o país8 se prepare 

para as mudanças demográficas9 que ainda estão por vir, como a crescen-

4 ZYLBERSTAJN, Hélio. Reforma da previdência social e custo de transição: si-
mulando um sistema universal para o Brasil, dez. 2005.

5 Obra do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID):  “Melhores aposenta-
dorias, melhores trabalhos — em direção à cobertura universal na América Latina e 
no Caribe”.

6 In: Notícias — Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia.

7 IEPREV — Instituto de Estudos Previdenciários. 2 de setembro de 2015.

8 Até a data de fechamento do presente trabalho, os entes federativos que ha-
viam  implementado o regime de previdência complementar para os seus servidores 
eram: i) Estado de São Paulo — Lei Estadual/SP nº 14.653, de 22 de dezembro de 
2011; ii) União — Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012; iii) Estado do Rio de Janeiro 
— Lei Estadual/RJ nº 6.243, de 21 de maio de 2012; iv) Estado do Espírito Santo — 
Lei Complementar/ES nº 711, de 2 de setembro de 2013; v) Estado do Ceará — Lei 
Complementar/CE nº 123, de 16 de setembro de 2013; vi) Estado de Rondônia — Lei 
Estadual/RO nº 3.270, de 5 de dezembro de 2013; vii) Estado de Minas Gerais — Lei 
Complementar/MG nº 132, de 7 de janeiro de 2014; viii) Estado da Bahia — Lei Es-
tadual/BA nº 13.222, de 12 de janeiro de 2015; e Estado do Rio Grande do Sul — Lei 
Complementar/RS 14.750, de 15 de outubro de 2015. 

9 El País, Brasil. “Queda de nascimentos no Brasil desafia o equilíbrio da economia”, 
por Eloísa Mendonça.
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te escolha das mulheres em ter menos filhos e o aumento da expectativa 

de vida da população.

Assim, cresce a relevância da previdência complementar fechada 

para a garantia de bem-estar durante a aposentadoria, especialmente em 

razão da limitação dos proventos pagos pelo RPPS. Entretanto, os níveis 

de adesão verificados nos sistemas de previdência complementar para os 

servidores públicos são extremamente baixos. Na Funpresp, por exemplo, 

cerca de 20%10 dos novos concursados aderiram ao regime.

Neste trabalho foram elaboradas hipóteses que justificassem a baixa 

adesão à Funpresp, tendo em vista a importância da previdência comple-

mentar no atual quadro da previdência brasileira e as vantagens ofereci-

das pelo plano. 

As hipóteses principais eram que a baixa adesão derivava de diversos 

fatores, em maior ou menor grau, como uma percepção de segurança ruim 

em relação aos planos de previdência oferecidos, ou seja, os funcionários 

públicos federais não confiariam no retorno do investimento na época em 

que tivessem condições de usufruir do beneficio. Outro fator considerado 

foi a falta de informação sobre esses planos de previdência. Como as regras 

dos planos são muitas vezes de difícil compreensão, e também têm um 

grau alto de complexidade, estas (a falta de informação e a complexidade) 

poderiam ser questões determinantes na hora da tomada de decisão. 

Além disso, há de se considerar também a existência de inércia — fa-

tores como a complexidade do plano, além de outros, como a grande dis-

tância temporal entre a decisão de aderir ao plano e as consequências dela 

advindas, tendem a fazer com que os indivíduos permaneçam inertes ou 

procrastinem a sua decisão — ou até mesmo de indivíduos que preferem 

se resguardar para o futuro investindo o dinheiro de algum outro modo. 

Os motivos para tal podem advir desde falta de confiança nos planos ofe-

recidos ou no governo, como propomos na primeira hipótese, até a sim-

ples existência de uma expectativa de um retorno maior ou mais seguro 

pela contratação de outros planos no mercado.

A fim de testar as hipóteses levantadas, foi realizada entrevista com 

funcionários públicos federais que ingressaram no serviço público após a 

implementação da previdência complementar fechada. Algumas das hipó-

teses levantadas se mostraram verdadeiras, outras, não desempenharam 

um papel tão importante quanto o esperado na hora da tomada de deci-

são. Como foi possível observar, no decorrer das entrevistas chegou-se à 

conclusão de que a falta de confiança na gestão do fundo é o fator que 

10 Disponível em: <https://www.funpresp.com.br/portal/wp-content/uplo-
ads/2015/02/Informativo-Patrocinador-janeiro-2015.pdf>. 

https://www.funpresp.com.br/portal/wp-content/uploads/2015/02/Informativo-Patrocinador-janeiro-2015.pdf
https://www.funpresp.com.br/portal/wp-content/uploads/2015/02/Informativo-Patrocinador-janeiro-2015.pdf
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mais influencia na baixa adesão, e não a inércia como se supôs original-

mente.

2. metodologiA

Para responder se há influência de certos vieses cognitivos na decisão 

por aderir ao plano, tais como i) falta de informação, ii) grau de comple-

xidade, iii) inércia ou até mesmo iv) preferência por outro método de in-

vestimento, elaboramos entrevistas para analisar o impacto desses vieses 

na tomada de decisão dos servidores, e por último também consideramos 

ruim em relação aos planos de previdência oferecidos  não um desvio cog-

nitivo, mas a existência de uma percepção de segurança. 

Produzimos dois questionários distintos, denominados A (para servi-

dores que aderiram à Funpresp) e B (para servidores que não aderiram à 

Funpresp). Nos dois questionário as primeiras perguntas elaboradas visa-

vam identificar o perfil do servidor, pela análise de aspectos como idade 

do funcionário e quanto tempo ele tinha de serviço público. Seguidas a 

essas perguntas, elaboramos outras quatro, comuns a ambos os questio-

nários. Estas eram referentes ao conhecimento prévio quanto à existência 

da Funpresp, o meio através do qual os servidores conheceram o plano, a 

percepção em relação à disponibilidade de informação e, por último, se o 

funcionário havia, ou não, aderido ao plano de previdência complementar.

 No questionário A, as perguntas realizadas partiam de uma premissa 

de resposta positiva em relação à aderência do funcionário ao plano e 

foram as seguintes:

Você tomou a iniciativa para adesão ou foi procurado para que ade-

risse à Funpresp?

i.  Como foi sua adesão? No momento da adesão você também tra-

tava de outros assuntos (como assinar documento relativos à sua 

posse etc.)?

ii.  A adesão aconteceu no momento em que você recebeu o termo 

de adesão ou você voltou para aderir em outro momento?

iii.  Quais são os fatores que o levaram a aderir? 

iv.  Você recebeu documentos informativos, como cartilha, estatuto e 

regulamento do plano? 

1.  Se sim, você analisou os documentos recebidos, como 

estatuto, cartilha e regulamento do plano?
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2.  Você os achou adequados? As suas dúvidas foram escla-

recidas?

3.  A adesão aconteceu no momento em que você recebeu 

o termo de adesão ou você voltou para aderir em outro 

momento?

v.  Quão difícil foi para você decidir pela adesão à Funpresp? (No 

sentido de dificuldade como complexidade de tomada de decisão 

pessoal. Por exemplo: decidir se já era a idade certa para começar 

a investir etc.) 

vi.  Você se sente seguro em relação ao retorno do seu investimento 

na Funpresp?

vii.  Você conta atualmente com outros investimentos voltados para a 

sua aposentadoria? Quais? Por quê?

viii.  Caso positivo, você se sente mais ou menos seguro com esses 

investimentos em relação ao da Funpresp?

ix.  Para você, quais são as principais vantagens da Funpresp em re-

lação a outros investimentos? E as desvantagens? 

Já no questionário B, as perguntas realizadas foram baseadas a partir 

de uma resposta negativa em relação à adesão do funcionário.

Quais são os fatores que o levaram a não aderir? 

i.  Você planeja aderir futuramente?

1.  Se sim, em quanto tempo?

2.  Se não, por quê?

ii.  Em algum momento lhe foi oferecida ou incentivada a adesão à 

Funpresp? Quando?

iii.  Você buscou informações ou recebeu documentos informativos, 

como cartilha, estatuto e regulamento do plano? 

1.  Ao receber os documentos informativos, como estatu-

to, cartilha e regulamento do plano, você teve tempo de 

analisá-los?

2.  Se sim, você os achou adequados? As suas dúvidas fo-

ram esclarecidas?

iv.  Quão complexo você achou o assunto? Isso influenciou ou atra-

sou a sua decisão?

v.  Não aderir à Funpresp foi uma decisão difícil? (No sentido de di-

ficuldade como complexidade de tomada de decisão pessoal. Por 
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exemplo: decidir se ainda era a idade certa para começar a inves-

tir, se era necessário tendo em conta outros investimentos etc.) 

vi.  Você sente segurança em relação ao retorno dos investimentos 

da Funpresp?

vii.  Você conta atualmente com outros investimentos voltados para a 

sua aposentadoria? Quais? Por quê?

viii. Caso positivo, você se sente mais ou menos seguro com esses 

investimentos em relação aos da Funpresp?

ix. Para você, quais são as principais vantagens da Funpresp em rela-

ção a outros investimentos? E as desvantagens?

Por fim, ambos os questionários apresentavam três perguntas finais 

em que o funcionário podia opinar livremente sobre o que considerava se-

rem as vantagens e as desvantagens da Funpresp e se sopesando ambas 

valia a pena aderir ao plano. Também foi perguntado se estava ciente do 

posicionamento de seu sindicato em relação ao assunto e, por último, se o 

indivíduo se sentia seguro em relação ao seu planejamento para a aposen-

tadoria (mesmo sem ter aderido a nenhum plano até o momento).

Dessa forma, teríamos, além da noção subjetiva adquirida com a pri-

meira e a terceira pergunta, outra mais objetiva em relação ao posicio-

namento e influência dos sindicatos, a partir da segunda pergunta. Isto 

é, teríamos não somente acesso à auto-avaliação dos indivíduos como, 

também, avaliação parcial de sua percepção quanto à Funpresp. 

Os questionários foram aplicados a funcionários públicos federais do 

Colégio Pedro II, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do 

Instituto Nacional do Câncer e procuradores, totalizando assim quatro seg-

mentos diferentes de instituições públicas federais. No total, foram aplica-

dos 22 questionários, que buscavam perceber em que medida os vieses 

cognitivos influenciaram na adesão à Funpresp. Além disso, o questionário 

ambicionava também identificar a interferência de dados subjetivos, como 

a percepção de juventude, a falta de necessidade, o longo tempo restante 

de contribuição etc. na formação da opinião, tentando clarificar os fatores 

mais influentes no processo de tomada de decisão.

3. o problemA

O presente capítulo destina-se à compreensão das razões que levam 

à baixa adesão à Funpresp (de 20% até fevereiro de 2015)11 mesmo diante 

11  Disponível em: <https://www.funpresp.com.br/portal/wp-content/uplo-
ads/2015/02/Informativo-Patrocinador-janeiro-2015.pdf>. 

https://www.funpresp.com.br/portal/wp-content/uploads/2015/02/Informativo-Patrocinador-janeiro-2015.pdf
https://www.funpresp.com.br/portal/wp-content/uploads/2015/02/Informativo-Patrocinador-janeiro-2015.pdf
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das vantagens tributárias e da contrapartida patronal oferecida por esse 

regime. 

Em primeiro lugar, é importante entender o conceito de previdência 

complementar ou privada, os seus tipos, e em qual deles a Funpresp se 

enquadra. Esse regime de previdência apresenta-se como possibilidade 

ao trabalhador que deseja ampliar a renda previdenciária oferecida pelo 

Regime Geral de Previdência Social — RGPS —, cujos benefícios são pagos 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS —, mas limitados a um 

determinado patamar. 

A adesão a esse regime é facultativa, nos termos do art. 40, § 16 da 

Constituição Federal12, e funciona da seguinte forma: o trabalhador men-

salmente contribui com um percentual da sua renda ao plano. Essa quan-

tia, em conjunto com a de outros trabalhadores, é gerida por uma entidade 

de previdência complementar, que investe os recursos do plano e, em um 

segundo momento, retorna as contribuições, somadas aos retornos dos 

investimentos, na forma de benefícios previdenciários. Além da aposen-

tadoria, a previdência geralmente cobre o amparo a acidentes, doenças, 

risco de morte, invalidez e outros riscos sociais. 

No Brasil, há dois tipos de previdência complementar: fechada e aber-

ta. A primeira é caracterizada pela possibilidade de adesão apenas por 

trabalhadores pertencentes a determinado grupo ou classe, como, por 

exemplo, os empregados da Fundação Getulio Vargas. A Fundação criou 

um fundo de pensão para os seus funcionários (FGV-PREVI), e a entrada 

nesse plano é limitada unicamente aos funcionários da FGV. A segunda, 

como diz o nome, está aberta para quaisquer indivíduos, estando liberada 

a comercialização da participação nesse tipo de previdência complemen-

tar. A previdência fechada é o caso da Funpresp, que atende uma classe 

específica e restrita da sociedade: os servidores públicos federais.

Na previdência complementar fechada, ao contrário da aberta, ge-

ralmente há uma contrapartida do empregador, ou seja, para cada real 

que o empregado contribui para o plano, o empregador também contribui 

com um determinado valor. Na Funpresp não é diferente. Dessa forma, o 

patrocinador do plano (no caso, o empregador — a União) contribuirá com 

12  Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegu-
rado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribui-
ção do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto 
neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003)
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos  §§ 14 e 15 
poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data 
da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência com-
plementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm%252523art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm%252523art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm%252523art40
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o valor da contribuição do participante (que possua renda maior do que  

R$ 4.663,75) com o limite de 8,5% 13.

No mesmo sentido, o Ministério da Previdência Social enumera ou-

tras vantagens que também tornam a adesão extremamente atraente:  

“1. possibilitar a escolha do percentual de sua contribuição; 2. inscrever-se 

sem limite de idade; 3. possibilitar a dedução de suas contribuições no im-

posto de renda (até 12% dos rendimentos tributáveis) durante o período 

de atividade; 4. receber 100% da rentabilidade líquida dos investimentos 

em sua conta individual; 5. participar de uma entidade sem fins lucrativos, 

com baixas taxas de administração e gestão; 6. receber contribuição do 

patrocinador em sua conta individual”14.

Tendo em vista essas características e vantagens, parece economica-

mente racional que grande parte dos servidores públicos federais adiram 

ao plano. No entanto, visto que apenas uma parcela muito pequena o faz, 

buscamos compreender o fenômeno, como se verá adiante, a partir de 

noções comportamentalistas do indivíduo.

Os baixos níveis de adesão, portanto, são um interessante objeto a ser 

estudado, dado que, em princípio, é decisão desinteressante aos servido-

res públicos e, paralelamente, à toda seguridade social.  

4. A economiA comportAmentAl

Conforme expõem Porto e Gomes, o principal argumento da eco-

nomia comportamental reside na observação de que os indivíduos, fre-

quentemente, não tomam decisões em conformidade com os padrões de 

racionalidade estabelecidos pela teoria econômica clássica, mas, em vez 

disso, adotam “atalhos” ou heurísticas, isto é, mecanismos simplificados de 

solução de problemas complexos15.

Ou seja, enquanto a economia clássica se baseia no conceito de racio-

nalidade, ou seja, assume que os indivíduos agem racionalmente16, toman-

do sempre decisões eficientes, que maximizam sua utilidade, a economia 

comportamental considera outros fatores que podem influenciar as deci-

sões e fazer com que os indivíduos não maximizem sua eficiência. 

13 Disponível em: < https://www.funpresp.com.br/portal/?p=4013>.

14 Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/offi-
ce/3_120420-160810-740.pdf >.

15 Economia Comportamental e Contratos de Adesão. Antônio José Maristrello 
Porto e Lucas Thevenard Gomes (Centro de Pesquisa em Direito e Economia).

16 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 
2009, p. 3-19. Capítulo 1.

https://www.funpresp.com.br/portal/?p=4013
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Observar a questão da baixa adesão à Funpresp sob a ótica da eco-

nomia comportamental pode trazer diversas contribuições para a com 

preensão e a busca por soluções para o problema. Considerando que en-

tendemos ser racional que um indivíduo faça parte do plano da Funpresp, 

em razão dos motivos já expostos, os vieses comportamentais podem aju-

dar a entender a baixa adesão. Se for identificado que há vieses cognitivos 

que levam os indivíduos a não aderir ao plano, e quais são esses vieses, 

poderemos buscar soluções mais eficientes para o problema.

Passamos agora a apresentar alguns tipos de vieses cognitivos que 

são apontados na literatura como ligados à baixa adesão a planos de 

previdência complementar fechada. São eles: 1) excesso de confiança; 2) 

complexidade, 3) desconto hiperbólico e 4) o viés do status quo (também 

conhecido como inércia). 

O primeiro é um viés cognitivo que tem como característica o exces-

so de confiança dos indivíduos, o que os faz acreditar que possuem pouca 

suscetibilidade a riscos. 

Nesse sentido, Thaler conduziu uma pesquisa em que alunos de várias 

turmas de um curso de MBA responderam a um questionário indicando 

em que agrupamento de notas acreditavam que se encontrariam ao final 

do curso, ou seja, se estariam entre os 10% dos melhores alunos, 20% dos 

melhores alunos etc. 

Apesar de, obviamente, apenas 20% dos alunos poderem terminar o 

curso entre os 20% melhores, mais da metade dos alunos acreditava que 

iria ficar entre os 20% melhores. De mesmo modo, menos de 5% dos alu-

nos acreditavam que iriam ficar entre os 50% piores.

De modo semelhante, um indivíduo excessivamente confiante pode 

pensar que não irá sofrer com sua situação econômica futuramente, não 

cedendo a devida atenção ao assunto e subestimando a necessidade de 

contar com um plano de previdência como a Funpresp no futuro.

Já no segundo viés cognitivo, a complexidade, a literatura aponta que 

os indivíduos tendem a procrastinar suas decisões (ou até mesmo nunca 

chegar a tomá-las por conta da complexidade). Assim, decisões fáceis são 

tomadas mais prontamente, sem forte influência da inércia. Em sentido 

oposto, quando muito complexas, as decisões tendem a ser procrastina-

das, ou seja, os indivíduos têm mais preguiça de tomar decisões difíceis 

que decisões fáceis.

Para ilustrar isso, Iyengar e Lepper realizaram o seguinte experimen-

to: foram colocadas duas vitrines de doces dentro de uma lanchonete. Em 

uma das vitrines, havia seis sabores de doces. Já na segunda, havia 24 sa-

bores. Mesmo com o fato de a vitrine com mais sabores atrair mais clientes 

(60% dos clientes que passavam pela vitrine), apenas 3% dos consumido-
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res que pararam na vitrine efetivavam a compra de um doce. Já na vitrine 

com menos sabores, aproximadamente 30% dos consumidores acabaram 

comprando doces17. Nesse sentido, a baixa adesão à Funpresp pode, em 

parte, ser explicada pela complexidade da decisão, especialmente pela ne-

cessidade de escolha de opções, como o regime tributário do plano ou a 

alíquota de contribuição.

No terceiro desvio de racionalidade, o “desconto hiperbólico”, o indi-

víduo tende a priorizar as situações do presente, sem medir os custos ou 

benefícios futuros. Em outras palavras: 

“Damos mais valor a benefícios que são recebidos agora do que be-

nefícios a serem recebidos no futuro. Ou seja, tendemos a reduzir 

(descontar) o valor das coisas quanto mais no futuro for o seu rece-

bimento”18.

Por exemplo, em estudo realizado por Thaler foi demonstrado empi-

ricamente que a maioria das pessoas prefere receber 100 dólares hoje que 

110 dólares amanhã. No entanto, a maioria das pessoas prefere receber 110 

dólares daqui a 31 dias do que receber 100 dólares daqui a 30 dias19. Mes-

mo as relações entre os valores e as diferenças de tempo sendo iguais, o 

fator tempo que precisará ser esperado afeta a decisão.

Esse é um viés cognitivo que pode estar muito presente nos indiví-

duos que decidem por não aderir ao plano. Trata-se de um trade-off entre 

poder de compra atual ou poupar dinheiro para o futuro. Por se tratar de 

um benefício futuro, a tendência é que esse benefício seja subestimado, 

afetando o cálculo do indivíduo na hora de tomar sua decisão ao analisar 

os custos e ganhos com a adesão à Funpresp. Enquanto os custos atuais 

para aderir são superestimados, os ganhos futuros são subestimados.

O quarto viés comportamental que pode interferir na baixa adesão à 

Funpresp é a inércia, que consiste em:

“A preferência de um indivíduo por manter seu estado atual, mesmo 

se uma alteração de sua situação proporcionasse um aumento de 

bem-estar. Este viés estimula o indivíduo a permanecer no nível de 

referência atual”20.

17 IYENGAR, SS. LEPPER, M. When Choice is Demotivating: Can One Desire too 
Much of a Good Thing? Journal of Personality and Social Psychology. 2000, p. 997.

18 Comentário sobre LOEWENSTEIN, G.; PRELEC, D. Choices Over Time.  EUA: 
Russel Sage Foundation, 1992. 424 p. Disponível em: <http://www.economiacom-
portamental.org/desconto-hiperbolico-hyperbolic-disconting/>.

19 THALER, R. Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency. Economic Let-
ters, v. 8 (3), p. 201-7, 1981.

20 Análise de HARTMAN, R.; WOO, C. Consumer Rationality and the Status Quo. 
Quarterly Journal of Economics, v. 106, p. 141-62, 1991. Disponível em: <http://www.
economiacomportamental.org/vies-do-status-quo-status-quo-bias/>.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015492

Esse viés pode ser ilustrado com um exemplo clássico. Alemanha e 

Áustria são países culturalmente muito parecidos. No entanto, há uma di-

ferença drástica entre a taxa de doadores de órgãos dos países. Enquanto 

na Alemanha apenas 12% das pessoas são doadores de órgãos, na Áustria 

99,98% das pessoas são doadores de órgãos.

O motivo da diferença entre as taxas não é cultural, como já dito aci-

ma. A razão pela qual há uma diferença tão grande é que na Alemanha a 

pessoa interessada em ser doadora deve dirigir-se ao órgão responsável 

e declarar sua vontade; caso não o faça, será considerado não doador. Já 

na Áustria, a pessoa que deseja ser doadora de órgãos não precisa ir até o 

órgão competente manifestar sua vontade. Ao contrário, o austríaco que 

não desejar ser doador deverá ir até o órgão responsável para declarar 

que não quer ser doador, caso não o faça, será considerado doador.

Esse exemplo ilustra bem como o viés do status quo (ou inércia) fun-

ciona. Podemos assumir, a partir do exemplo dado, que muitos alemães 

gostariam de ser doadores, mas simplesmente não tomam a iniciativa. O 

fato de ser uma decisão com uma carga valorativa forte, uma decisão difí-

cil, pode aumentar o viés do status quo.

A aplicação desse viés ao problema consistiria na ideia de que os 

indivíduos, mesmo achando que aderir à Funpresp seria bom e eficiente, 

simplesmente não aderem por inércia. 

Esse viés foi utilizado para justificar a recente mudança legislativa 

que adotou o modelo de adesão automática, como será analisado mais 

adiante. 

Dessa forma, o presente estudo pretende demonstrar como a ótica 

da economia comportamental pode contribuir para a compreensão e para 

novas propostas de solução ao problema de baixa adesão à previdência 

complementar. Não só a economia comportamental pode nos ajudar a en-

tender o problema, como também pode nos ajudar a resolvê-lo.

5. Hipóteses pArA A bAixA Adesão

Identficaram cinco hipóteses não excludentes para a baixa adesão 

dos servidores públicos federais à Funpresp. As hipóteses podem ser divi-

didas em dois grupos: 1) aquelas que não são ligadas a vieses cognitivos e 

2) aquelas que são ligadas a esses vieses. 

A primeira hipótese é que os servidores públicos federais têm uma 

percepção de segurança ruim em relação aos planos de previdência ofe-
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recidos, ou seja, eles não confiam nas prestações projetadas pelo plano 

quando se aposentarem. 

A segunda hipótese diz respeito à falta de informação dos servido-

res sobre os planos de previdência. Esses planos, em geral, poderiam ter 

maiores taxas de adesão se houvesse maior informação e divulgação de 

dados a respeito deles e/ou programas de educação financeira/previden-

ciária. A complexidade de entender o que está sendo oferecido e as con-

dições requisitadas pelos planos podem explicar o motivo da baixa adesão 

à modalidade de previdência.

As primeiras duas hipóteses apresentadas até aqui são pertencentes 

ao primeiro grupo (as não relacionadas a vieses). Passa-se agora a expor 

as demais hipóteses, que pertencem ao segundo grupo (as relacionadas 

a vieses).

A terceira hipótese é a decisão é muito complexa. A complexidade 

da decisão vai além da dificuldade de entender os serviços oferecidos, 

dizendo respeito ao caráter do indivíduo enquanto tomador de decisões. 

Ou seja, a dificuldade diz respeito a dúvidas do indivíduo em relação a 

características pessoais próprias, como, por exemplo, em que momento 

deve começar a investir na previdência levando em conta sua renda. 

A quarta hipótese é um dos maiores motivos, talvez o maior, para a 

baixa adesão é a inércia. Ou seja, procuramos perceber se esses indivíduos 

adeririam a esses planos, mas por algum motivo não aderem, como, por 

exemplo, pelo fato de a previdência ser algo que o afetará apenas daqui 

a muitos anos.

A quinta e última hipótese é a de que um grande número de ser-

vidores públicos federais prefere investir de algum outro modo seu di-

nheiro pensando no futuro. Os motivos podem ser desde a própria falta 

de confiança nesses planos, como propomos na nossa primeira hipótese, 

até a simples expectativa de um maior retorno. Por exemplo, talvez es-

ses indivíduos acreditem que investindo seu dinheiro em imóveis, e não 

nos planos de previdência propostos, terão maior retorno financeiro mais 

adiante, proporcionando-lhes uma melhor condição financeira no futuro. 

Essa atitude, por si só, não consiste em um problema. 

A previdência possui um caráter de seguridade desejável que os in-

vestimentos em outras áreas não possuem. A decisão ficará por conta 

do indivíduo, alguns estarão mais propensos a se arriscar mais, buscando 

investimentos com maiores retornos, mas com menos segurança, outros 

preferirão garantir sua segurança, mesmo sabendo que não terão o mes-

mo retorno que poderiam conseguir com outros investimentos. Não se 

faz aqui uma valoração sobre a decisão do indivíduo, mas apenas tenta-se 
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identificar se essa é uma das causas da baixa adesão aos planos de previ-

dência em questão.

6. Análise de resultAdos

Neste capítulo nos voltamos à análise dos resultados obtidos na fase 

de entrevista da pesquisa: quais hipóteses foram confirmadas, em que me-

dida, e por quê. Será visto, também, como elas podem ter motivado a 

baixa adesão geral dos servidores públicos à Funpresp.

Em primeiro lugar, quanto à inércia, percebemos que uma parcela 

pequena dos entrevistados que não aderiram ao plano da Funpresp se 

demonstrou influenciado por esse viés cognitivo. O critério utilizado para 

chegar a essa conclusão foi a observação daqueles que não aderiram ao 

plano, mas planejavam aderir, assim como aqueles que demonstraram 

pouco ou nenhum interesse em saber mais sobre o assunto por conta pró-

pria.

Esse número reduzido de indivíduos influenciados provavelmente 

decorre da atuação do próprio fundo em procurar ativamente o servidor 

público federal, que, aparentemente, ao tomar posse já é procurado por 

funcionários do fundo. Tal procedimento se dá pessoalmente através de 

funcionários que tentam esclarecer o seu funcionamento, por meio de te-

lefonemas ou através de correspondências físicas, assim como virtuais, 

que pretendem explicar o plano ou, eventualmente, convidar os servido-

res para palestras presenciais com a mesma pretensão. Quanto aos que 

se demonstraram influenciados pela inércia, percebemos que o principal 

motivo era a falta de preocupação com o seu próprio planejamento previ-

denciário (ou por se considerarem ainda joven, ou por contarem com um 

número consideravelmente satisfatório de investimentos alternativos para 

a aposentadoria). Acreditamos também que a complexidade do assunto e 

a falha de esclarecimento deste também foram motivos para a continua-

ção de alguns entrevistados em estado inerte.

Em segundo, relativamente ao número de entrevistados que já pos-
suíam investimentos previdenciários alternativos à Funpresp, também 

percebemos uma parcela mínima no espaço amostral dos que não aderi-

ram ao plano. Observando, portanto, o grande número de entrevistados 

que não possuíam outros investimentos previdenciários e, mesmo assim, 

optaram por não aderir ao plano do fundo, assim como as razões por eles 

expressas, chegamos à conclusão de que existe um sentimento coletivo 

de insatisfação com o atual sistema de previdência complementar público 

para os servidores federais em conjunto com uma crença na possibilidade 

de que o sistema possa mudar para melhor, por exemplo, voltando ao que 
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era até 2013 (antes da Funpresp). Uma parte dos entrevistados que se 

encontra nesse grupo também demonstrou se considerar ainda jovem e, 

como consequência disso, não enxergar a aposentadoria como uma preo-

cupação necessariamente imediata.

Em terceiro lugar, relacionado à complexidade do assunto, obser-

vamos que o grupo de entrevistados ficou bem dividido nesse aspecto. 

Quase metade admitiu encarar o sistema previdenciário e o seu funciona-

mento como uma matéria de complexa compreensão. Embora esse aspec-

to contribua para que o indivíduo não se interesse tanto pelo plano, ele, 

por si só, não se mostrou capaz de motivar a não adesão ao fundo. Sendo 

assim, os resultados relacionados a essa hipótese devem ser analisados 

em conjunto com os resultados referentes aos entrevistados que alegaram 

haver uma falta de informação sobre o funcionamento do plano ou uma 

nebulosidade no material explicativo disponível. A junção dessas duas 

hipóteses, nesse momento de análise, se dá pelo fato de que a comple-

xidade do assunto apenas agrava o cenário de escassez de informação. 

Sendo assim, a conexão dessas duas hipóteses com a baixa adesão é clara: 

os servidores que não entendem de maneira clara, desamparados pelo 

mau auxílio às suas dúvidas (seja porque faltou informação ou porque a 

informação disponível era de baixa qualidade), se viram sem qualquer in-

centivo para aderir ao fundo, o que faz sentido, já que parece ser intuitivo 

não empregar um desconto no próprio salário em razão de investimentos 

mal compreendidos.

Quanto aos entrevistados que expressaram um sentimento de inse-
gurança em relação ao retorno de seus investimentos, temos que estes 

representam a maioria do espaço amostral (57%). Um dos principais mo-

tivos dados para esse sentimento foi o fato de que o plano foi instituído 

recentemente. Seria arriscado participar, na visão deles, de um fundo sem 

um passado histórico a ser analisado e, portanto, sem ter um percentual 

analisável de montante razoável de rentabilidade passada. Outro foi que, 

em um passado não tão remoto, houve denúncias relativas à má gestão 

ou gestão fraudulenta de outros planos de previdência complementar de 

empresas públicas, causando um receio e sentimento de desconfiança 

generalizado em relação aos fundos públicos de aposentadoria. Também 

foi apontado como motivo a imprevisibilidade tanto da forma como será 

investido o dinheiro no mercado de valores quanto ao crescimento da ex-

pectativa de vida e, consequentemente, da capacidade do plano de con-

seguir manter o retorno devido dos investimentos feitos.

Apontados os aparentes motivos pelo qual a Funpresp não obteve 

sucesso na sua taxa de adesão, veremos agora como uma recente mu-

dança na legislação pode se mostrar adequada, ou não, para resolver esse 

problema.
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7. mudAnçA legislAtivA

Recentemente, foi promulgada a Lei 13.183/2015, que inseriu altera-

ções na legislação previdenciária brasileira. Entre outras mudanças, a Lei 

13.183/2015 introduziu os seguintes parágrafos ao art. 1º da Lei 12.618 de 

2012: 

“§ 2º Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo 

com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que venham a in-

gressar no serviço público a partir do início da vigência do regime de 

previdência complementar de que trata esta Lei, serão automatica-

mente inscritos no respectivo plano de previdência complementar 

desde a data de entrada em exercício. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 

2015)”. (grifos nossos)

§ 3º Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer 

tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento 

do plano de benefícios. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015). (grifos 

nossos)

§ 4º Na hipótese de o cancelamento ser requerido no prazo de até 

noventa dias da data da inscrição, fica assegurado o direito à resti-

tuição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta 

dias do pedido de cancelamento, corrigidas monetariamente.     (In-

cluído pela Lei nº 13.183, de 2015). (grifos nossos)

§ 5º O cancelamento da inscrição previsto no § 4º não constitui res-

gate. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015)”. (grifos nossos)

Passa-se, portanto, a ser introduzido o modelo de adesão automática 

à Funpresp. A adesão automática, também conhecida como modelo de 

opt-out, consiste no modelo de adesão em que se presume a participação 

do indivíduo no plano caso este não se manifeste em contrário. Ou seja, 

antes da Lei 18.183/2015, um servidor que quisesse aderir à Funpresp deve-

ria declarar sua vontade de aderir. A partir da nova lei, o servidor, ao tomar 

posse de seu cargo, já adere automáticamente à Funpresp pelo mesmo 

ato. Caso queira deixar de fazer parte, deve se manifestar. Em outras pala-

vras, antes da lei, se o servidor não quisesse aderir ao plano, bastava não 

manifestar vontade alguma. Após a lei, o servidor precisa manifestar sua 

vontade para não participar, se for sua vontade. Caso não manifeste von-

tade alguma, presumir-se-á que há o desejo de aderir ao plano.

Na Justificação para a Medida Provisória, afirma-se ser necessária a 

mudança para o modelo de adesão automática para que se alavanque o 

novo regime previdenciário. Ainda segundo a Justificação, a baixa adesão 

à Funpresp se dá pelos seguintes motivos: 1) falta de informação, 2) des-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13183.htm%252525252523art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13183.htm%252525252523art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13183.htm%252525252523art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13183.htm%252525252523art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13183.htm%252525252523art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13183.htm%252525252523art4
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confiança sobre a gestão dos fundos e 3) influência dos sindicatos. Con-

forme expressamente disposto na justificação do projeto que deu origem 

à Lei 13.183/2015:

“A falta de informação e a desconfiança sobre a gestão dos fundos 

estão entre as dificuldades apontadas para alavancar o novo regime 

de previdência. Outro motivo, talvez o principal, para não aderir ao 

disposto na lei que prevê a previdência complementar para o servi-

ço público são promessas, muitas vezes vazias, feitas por entidades 

sindicais e entidades de classe. Muitas dessas entidades incentivam 

os novos servidores a aguardarem decisões judiciais que nunca sai-

rão, pois a previsão é legal e irreversível, acompanhando a tendência 

mundial de se estabelecer um teto para a aposentadoria, também no 

serviço público.” 

A partir dos resultados encontrados em nossas entrevistas, é possível 

que o diagnóstico que consta na Justificação esteja parcialmente corre-

to. De fato, a falta de informação aparece constantemente entre os moti-

vos que levaram alguns de nossos entrevistados a não aderir à Funpresp.  

A desconfiança na gestão também aparece como um dos fatores que le-

vam à baixa adesão entre nossos entrevistados. Todavia, a hipótese de 

influência dos sindicatos como fator principal para a baixa adesão parece 

vazia de razão, pelo menos em determinados setores, como a saúde. Dos 

entrevistados no INCA (Instituto Nacional do Câncer), nenhum conhecia o 

posicionamento de seu sindicato, por exemplo.

No entanto, mesmo que seja verdade que esses são os motivos para 

o problema, o remédio escolhido pelo legislador (o modelo de adesão au-

tomática) não parece ser adequado. A política de adesão automática foi 

desenhada para mitigar problemas advindos de vieses cognitivos, especi-

ficamente o viés da inércia e o de procrastinação. 

Para Thaler e Sunstein, a adesão automática é uma política pública 

legítima quando é possível verificar que uma pessoa realmente consciente 

optaria, na maior parte dos casos, por aderir ao plano de previdência, e 

não por não aderir21. 

Ora, se o motivo para a baixa adesão, segundo o poder público, é a 

falta de confiança na gestão do plano, é no mínimo questionável afirmar 

que a maioria das pessoas escolheria pela adesão ao plano. Nesse caso, 

o remédio proposto deveria ser uma política de transparência voltada a 

aumentar a confiança na gestão pública, e não a introdução do modelo de 

adesão automática. 

21  THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: Improving Decisions about 
Health,Wealth, and Happiness. Penguin Books, Nova Iorque, 2009.
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De modo similar, se há um problema de falta de informação, como 

apontam os nossos entrevistados e a justificação do projeto que gerou 

a lei, o remédio proposto deveria ser a ampliação de uma política infor-

macional. É essencial que a reforma da política informacional passe pelo 

melhoramento das cartilhas, que foram objeto de crítica de diversos entre-

vistados, além da qualificação dos funcionários de RH, que também foram 

considerados despreparados para dar mais informações sobre a Funpresp 

aos servidores.

Além de não ser o remédio mais adequado para tratar das causas 

apontadas pelo legislador, a opção pelo modelo de adesão automática 

traz à discussão um novo problema. O maior incentivo que o poder pú-

blico tem para melhorar a política informacional a respeito da Funpresp 

é a busca por novas adesões. Com a opção pela adesão automática, a 

inércia se inverte. Os indivíduos podem não deixar de aderir, mesmo não 

querendo fazer parte do plano, por inércia, agravada pela própria falta de 

informação. Por isso, o incentivo para que haja melhoria na política infor-

macional se esgota. Portanto, já que a lei decidiu pela adoção da adesão 

automática, deveria prever também instrumenos mais eficientes e perma-

nentes de informação. 

Defende-se aqui que ocorre um problema de legitimidade que deve 

ser levado em consideração. Pessoas que não gostariam de aderir ao pla-

no, seja por inércia agravada pela falta de informação, seja por não con-

fiarem na gestão, farão parte do plano mesmo sem ter realmente vontade. 

Elas podem cancelar a sua inscrição, mas se o cancelamento for realizado 

após o prazo de noventa dias, não receberão a restituição integral das 

contribuições vertidas. Considerando que faltará acesso à informação e 

considerando que a inércia influenciará para que a pessoa não saia do pla-

no, cria-se um problema de legitimidade quando se estabelece um prazo 

para que a pessoa saia da inércia.

Portanto, o diagnóstico realizado pelo legislador foi parcialmente cor-

reto, mas o remédio utilizado por ele para solucionar o problema foi equi-

vocado, pois as causas apontadas pelo legislador (e ratificadas nas entre-

vistas realizadas) para a baixa adesão não decorrem de vieses cognitivos, 

mas sim de razões de outras naturezas. Essas razões, por sua vez, não 

deveriam motivar o remédio escolhido pela mudança legislativa: a adesão 

automática.
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8. conclusão

Torna-se evidente, ao final do trabalho, que existem algumas limita-

ções inerentes à pesquisa, quais sejam: o pequeno espaço amostral de en-

trevistados, a parcial concentração de entrevistas em uma mesma institui-

ção ou a interpretação subjetiva das suas respostas (limitação de qualquer 

entrevista com base em um questionário semiestruturado). No entanto, 

não se pode negar que o objetivo inicialmente pretendido, de analisar o 

porquê da baixa adesão à Funpresp, foi alcançado, visto que foi possível 

obter resposta à pergunta proposta com base no resultado das entrevis-

tas. 

Essa resposta se resume na ideia de que os principais motivos que fa-

zem o servidor público não aderir ao plano são a falta de informação sobre 

o funcionamento da Funpresp e o sentimento geral de insegurança quanto 

ao retorno desse investimento previdenciário. Chegamos a essa conclusão 

a partir das entrevistas feitas em diferentes instituições públicas federais, 

de ensino, saúde e de carreira jurídica (no Ministério Público). Como já 

explicitado no capítulo de análise dos resultados, a principal causa apon-

tada para a falta de informação não foi particularmente a inexistência de 

material explicativo do plano ou, mesmo, da sua acessibilidade, mas, sim, o 

caráter nebuloso do conteúdo, de difícil compreensão e incapaz, na maio-

ria das vezes, de sanar todas as dúvidas do potencial contribuinte. 

Quanto aos motivos para o sentimento de insegurança, também ex-

plicitados anteriormente, os servidores mostraram-se receosos tendo em 

vista se tratar de um regime recente, o que impossibilita uma análise da 

rentabilidade passada do plano. Vemos também a influência de notícias 

relatando denúncias razoavelmente recentes referentes à má gestão ou 

gestão fraudulenta de planos de previdência complementar do governo. 

Ainda temos a imprevisibilidade da maneira na qual será investido o di-

nheiro no mercado de valores, e um receio de que haja um crescimento 

acelerado da expectativa de vida e, consequentemente, da incapacidade 

do plano de conseguir manter o retorno devido dos investimentos feitos.

Tendo isso em vista, nós nos propusemos a analisar a medida legisla-

tiva recém-adotada que faz com que o servidor público federal, ao tomar 

posse, entre automaticamente na Funpresp. De maneira resumida, chega-

mos à conclusão de que embora o remédio aplicado pelo legislador possa 

ser parcialmente eficaz na resolução do problema de baixa adesão, não 

o vemos como adequado. Isso porque ele se preocupou apenas com a 

inércia e, conforme já demonstrado, esse vício foi pouco influente na baixa 

adesão, de modo que o legislador ignorou os problemas principais: a falta 

de informação e o sentimento de insegurança relativa ao retorno dos in-

vestimentos. Medidas como um investimento na educação previdenciária 
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dos servidores em relação à Funpresp, ou uma maior propaganda con-

jugada com estudos mais aprofundados sobre o futuro do plano seriam, 

certamente, mais aptas a promover uma mudança no cenário de baixa 

adesão.
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resumo

O presente artigo busca analisar se os juízes das varas empresariais 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se valem da perícia 

prévia de viabilidade econômica das empresas como requisito necessá-

rio para concessão do benefício. Ademais, foram formuladas hipóteses a 

respeito das justificativas pelas quais os magistrados utilizam ou não a 

inspeção preliminar. 

Palavras-chaves: Recuperação judicial. Perícia prévia de viabilidade eco-

nômica. 

AbstrAct

This very work seeks to analyze whether the corporate law judges, in the 

State of Rio de Janeiro, use a prior expertise work for economic viability of 

the corporations. Furthermore, assumptions were made in order to specu-

late the reasons of this use or not. 
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1. introdução  

O presente artigo tem o objetivo de analisar se a perícia prévia ao 

deferimento do processamento da recuperação judicial é utilizada pelos 

juízes das varas empresariais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJRJ). Essa pergunta nos remete a duas situações distintas: a possibilida-

de da existência de magistrados que utilizam a perícia prévia e a possibi-

lidade de magistrados que não a utilizam. Nesse sentido, desenvolvemos 

duas hipóteses para justificar a conduta de cada juiz. 

No que concerne aos juízes que não utilizam a perícia prévia – situa-

ção que julgávamos ser dominante –, acreditávamos, inicialmente, que isso 

se dava por uma questão legal. Já no que tange aos juízes que utilizam a 

perícia, considerávamos que esse posicionamento se dava pelos seguintes 

motivos: tentativas de evitar fraude contra credores, reduzir a possibili 

dade de insolvência da empresa que está pedindo a recuperação judicial e 

de diminuir a morosidade do judiciário. 

Com o intuito de responder ao nosso problema e verificar nossas hi-

póteses, fizemos entrevistas1 do tipo semiestruturada com os juízes das 3ª, 

4ª, 6ª e 7ª varas empresariais2. Tendo em vista que o principal propósito 

do nosso trabalho é avaliar se essa é uma prática recorrente e quais são 

as explicações dos magistrados para seguirem determinada postura, pro-

curamos focar nossos esforços na comparação entre nossas ideias iniciais 

com as respostas dos magistrados. Entretanto, como pressupomos que 

as justificativas seriam majoritariamente jurídicas, achamos que seria en-

riquecedor o uso de uma análise que tivesse como ponto de partida uma 

perspectiva econômica. 

Anteriormente ao desenvolvimento do artigo, contudo, é oportuno 

contextualizarmos o instituto da recuperação judicial e sua importância 

no sistema econômico-jurídico brasileiro. O eixo da recuperação, ou seja, 

quem ela busca proteger em primeiro plano, são os credores. Para tan-

to, por meio dela, é possível que se congelem os prazos para a empresa 

devedora, fazendo com que ela tenha o dever de organizar um plano de 

recuperação, pelo qual pode aumentar os prazos das parcelas de seus dé-

bitos, entre outros benefícios. Contudo, não são todas as empresas aptas 

a passarem por esse processo. Nesse sentido, o que delimita quais são as 

empresas que podem gozar desse instituto e quais terão seu pedido inde-

1 O questionário se encontra na seção 10, denominada “Anexo”. 

2 À épóca das entrevistas a composição do tribunal era de sete varas e cinco juí-
zes atuantes. Infelizmente, por motivos diversos (como juízes doentes, ausentes e 
compromissados com congressos), não foi possível colher informações de todos os 
juízes, mas tão somente de quatro do total de cinco magistrados atuantes – como 
já mencionado.
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ferido pode ser didaticamente explicado pelas seguintes equações: valor 

de going concern3 > valor de liquidação = empresa deve continuar suas 

atividades; valor de going concern < valor de liquidação = empresa não 

deve continuar operando.  

Sendo assim, ao negar provimento ao pedido de uma empresa que 

tem maior valor ao ser liquidada, a decisão estará dando a possibilidade 

de que os credores recebam mais do que receberiam se a empresa conti-

nuasse em funcionamento. 

Destarte, nosso trabalho se divide em oito partes. A primeira bus-

ca contextualizar o nosso tema com a Lei 11.101/2005 (Lei de falências 

e recuperação judicial). As segunda e terceira partes apresentam a juris-

prudência da matéria. Em seguida, apresentamos uma análise econômica. 

Após essas análises de cunho teórico, apresentamos nossas perguntas e 

hipóteses e em sequência a perspectiva dos magistrados para que, conse-

quentemente, seja possível fazer uma verificação entre nossas hipóteses 

iniciais com o plano fático oferecido pelos juízes. E, por fim, evidenciamos 

nossas conclusões.  

2. A lei 11.101 de 2005 

A Lei de Falência e Recuperação Judicial de 2005, no que tange à 

recuperação judicial, evidenciado em seu art. 474, tem o objetivo de viabi-

lizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor a 

fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos traba-

lhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação 

da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

Nesse sentido, com esse instituto, a empresa teria um prazo maior 

para se reestruturar, por exemplo, estendendo-se os prazos para quitar os 

débitos, tendo a empresa, assim, a oportunidade de voltar a funcionar de 

forma regular em um mercado competitivo.  

O processo de recuperação de judicial contém três fases, quais se-

jam, i) a fase postulatória, que se inicia com a petição inicial e termina 

com a processamento do pedido de recuperação (conforme o art. 52); ii) 

a fase deliberativa, em que um dos aspectos importantes é a discussão e 

aprovação do plano de organização da empresa (art. 53), finalizando-se 

com a concessão do benefício (art. 58); iii) e a última fase, na qual temos 

o momento de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento 

do plano aprovado.  
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Como já indicado, o presente artigo busca analisar o procedimento 

utilizado pelos juízes das varas empresariais do TJRJ para deferir o pedido 

de recuperação judicial, isto é, se eles fazem uma análise formal da do-

cumentação, utilizando-se de uma interpretação literal do art. 51, II da lei 

de falências, ou se eles interpretam esse artigo de forma finalística, e, por 

essa razão, nomeiam um perito para uma análise prévia. Além disso, para a 

melhor compreensão do tema será exposto o entendimento do STJ sobre 

a perícia na recuperação judicial. 

Em relação a essa possibilidade a ser discutida, devemos ter em men-

te que, depois que a assembleia de credores aprova o plano de recupera-

ção judicial, ele deve ser apresentado em juízo. Segundo o enunciado 463 

da primeira jornada de direito comercial, não poderia o juiz negar a con-

cessão da recuperação judicial com base na análise econômico-financeira 

do plano aprovado pelos credores. Disso depreendemos que a análise pré-

via, com o auxílio de um perito, só poderia ser admitida se fosse antes do 

deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, antes da 

assembleia de credores que deve ter a última palavra sobre a viabilidade 

da recuperação judicial da empresa, não sendo permitido ao juiz admitir 

o processamento, a assembleia aprovar o pedido e o juiz depois negar o 

pedido de recuperação com base em uma análise financeira da empresa.  

3. precedentes que Admitem A períciA préviA  

Existe, jurisprudencialmente, um entendimento minoritário4 de que a 

Lei de Falência e Recuperação Judicial permite um ativismo judicial, possi-

3 Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar 
a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recu-
peração aprovado pelos credores.

4 Tal entendimento é mais presente nos tribunais dos estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro, portanto, minoritário em se tratamento de entendimento nacional.
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bilitando que o juiz, na análise do pedido de recuperação judicial, nomeie 

um perito. A justificativa para tal mecanismo se funda no fato de que o juiz 

não tem conhecimento técnico suficiente para deferir ou não um pedido 

de recuperação judicial e também por não ter como saber de forma cri-

teriosa se ela é viável – ou seja, conhecimentos suficientes sobre a saúde 

financeira da empresa, se ela é viável ou nociva.  

Para o deferimento da recuperação judicial, a lei determina que: 

A petição inicial do pedido de recuperação judicial seja necessaria-

mente instruída com certos elementos e documentos, sem os quais 

não se consideram atendidas as condições para a obtenção do be-

nefício5.  

Alguns juízes entendem que somente a apresentação e a análise dos 

documentos apresentados não sejam suficientes.  

Segundo essa vertente, portanto, o art. 51, II6 da lei em tela ensejaria 

a possibilidade dos juízes, para uma melhor análise da empresa e de sua 

capacidade econômica, de nomear um perito, uma vez que este prestaria 

auxílio ao juiz pelo fato de ter conhecimento técnico para análise dos re-

quisitos do referido inciso.  

Todavia, o entendimento majoritário é de que o juiz deve fazer uma 

análise documental do que lhe é apresentado de acordo com o art. 51 da 

referida lei, e caberia posteriormente à assembleia de credores a análise 

da viabilidade da empresa. 

Com o intuito de elucidar a discussão apresentada, faz-se pertinente 

a citação de trechos jurisprudenciais sobre a referida questão em debate.  

O primeiro trata de um agravo de instrumento interposto perante o 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)7. A agravante insurge contra a 

perícia prévia pedida pelo juiz, isso vai ao encontro do entendimento ma-

joritário como consta no relatório:  

5 ULHOA COELHO, Fábio. Comentários à lei de falência e recuperação de empre-
sas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

6 Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: II – as de-
monstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levanta-
das especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância 
da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço pa-
trimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resulta-
do desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua 
projeção. 

7 TJ-SP – Agravo de Instrumento: AI 20087547220158260000 SP 2008754-
72.2015.8.26.0000. Disponível em: <http:// tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/177911408/
agravo-de-instrumento-ai-20087547220158260000sp-2008754-7220158260000/intei-
ro-teor-177911418>. Acesso em: 19 out. de 2015.
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Também se insurge contra a perícia prévia (aquela que se faz antes 

do início do processamento da recuperação judicial), determinada 

pelo juízo, por não ser o momento adequado para tanto, na medi-

da em que sua situação socioeconômica não pertence ao juízo, mas 

sim aos credores e ao administrador judicial que, apenas no  caso 

de encontrarem alguma irregularidade no plano de recuperação ou 

nos documentos contábeis apresentados, podem solicitar tal perí-

cia. Essa determinação afronta o princípio maior da preservação da 

empresa e apresentará alto custo à agravante, além de submetê-la 

à exigência não prevista em lei. Com o efeito suspensivo, pede pro-

vimento. 

Como visto, portanto, no trecho apresentado existe o entendimento 

(majoritário) de que pela análise literal do art. 51, II da lei de falência, não 

existem disposições que possibilitem ao juiz a nomeação de um perito.  

Em contrapartida, temos o entendimento minoritário sobre a referida 

regra, sendo merecida a citação da ementa de recente agravo de instru-

mento no TJSP8: 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de processamento. Determinação 

de realização de perícia prévia, para auxiliar o juízo na apreciação da 

documentação contábil (art. 51 II LRF) e constatar a real situação de 

funcionamento da empresa. Possibilidade. Decisão mantida. Assis-

tência técnica de perito permitida pela lei. Juiz que não dispõe de 

conhecimentos técnicos suficientes para apreciar a regularidade da 

documentação contábil apresentada. Art. 189 LRF c/c art. 145 CPC. 

Com relação à constatação da real situação de funcionamento das 

empresas, não pode o julgador mostrar-se indiferente diante de um 

caso concreto, em que haja elementos robustos a apontar a inviabi-

lidade da recuperação ou mesmo a utilização indevida e abusiva da 

benesse legal. O princípio da preservação da empresa não deve ser 

tratado como valor absoluto, mas sim aplicado com bom senso e ra-

zoabilidade, modulado conforme a intenção do legislador e espírito 

da lei. Ativismo. Precedentes. Decisão de deferimento do processa-

mento que irradia importantes efeitos na esfera jurídica de terceiros. 

Decisão integralmente mantida por seus próprios e jurídicos funda-

mentos. Recuso desprovido.  

8  TJ-SP – AI: 20586269020148260000 SP 2058626-90.2014.8.26.0000, Re-
lator: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 3 de julho de 2014, 1ª Câmara Reserva-
da de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10 de julho de 2014. Disponível em: 
<http://tjsp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/127073876/agravo-de-instrumento-ai-
-20586269020148260000sp-2058626-9020148260000>. Último acesso em: 22 out. 
2015.
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Como se vê, a jurisprudência minoritária faz uma interpretação fina-

lística da lei, com o possível intuito de aperfeiçoar o mecanismo da recu-

peração judicial.  

É digno de nota que a perícia prévia, como o próprio nome diz, é pré-

via à análise do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores. 

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que 

o juiz deveria se ater somente ao exercício do controle legal, principalmen-

te se a assembleia de credores já tiver apreciado e aprovado o plano. Tal 

juízo do STJ será melhor explicado no capítulo sucessor. 

4. jurisprudênciA do superior tribunAl de justiçA 

Em 2014, foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) o Re-

curso Especial Nº 1.359.311 – SP9, de relatoria do ministro Luis Felipe Sa-

lomão. A decisão do recurso é de grande importância para o presente 

artigo. Para isso, será feita uma breve apresentação dos fatos, assim como 

os principais argumentos do referido ministro. 

Foi homologado o plano de recuperação judicial da empresa Rei 

Frango Abatedouro Ltda. após a aprovação do plano pela Assembleia 

de Credores. Assim, Brado-Leme Indústria Química Ltda. interpôs recur-

so contra a decisão proferida, alegando a inviabilidade econômica da Rei 

Frango Abatedouro Ltda., o que, segundo a empresa, ofenderia o art. 47 

da Lei 11.101/05. 

No momento em que o processo chegou ao STJ, a solução dada pelo 

ministro Salomão nos oferece argumentos importantes para o debate 

acerca da possibilidade da análise da viabilidade econômica de empresas 

em processos de recuperação judicial, sendo essa análise feita antes ou 

após a Assembleia de Credores. 

Em seu voto, o Min. Salomão declara que a questão a ser analisa-

da não é se no caso concreto (Brado-Leme Indústria Química Ltda. x Rei 

Frango Abatedouro Ltda.) o plano de recuperação judicial é economica-

mente viável ou não, mas avaliar se deve o judiciário avaliar a viabilidade 

econômica da empresa depois da aprovação da Assembleia de Credores 

ou se a análise deve ser feita exclusivamente pela assembleia. 

O ministo Salomão argumenta que não é papel do juiz analisar a via-

bilidade econômica da empresa, mas apenas exercer o controle de legali-

9  Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/
ATC? seq=38569718&tipo=91&nreg=201200468448&SeqCgrmaSessao&Co-
dOrgaoJgdr&dt=20140930&formato=PDF&salv ar=false.> 
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dade. Para o ministro, o juiz não é o indivíduo mais indicado para avaliar a 

viabilidade econômica, ainda mais sobre os planos que já foram aprovadas 

pela assembleia. Assim, nega provimento ao recurso. 

Trechos do voto do ministro: 

Assim, cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recu-

peração judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em as-

sembleia (art. 58, caput), não lhe sendo dado imiscuir-se no aspecto 

da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de 

exclusiva apreciação da assembleia. 

Assim é que o magistrado deve exercer o controle de legalidade do 

plano de recuperação – no que se insere o repúdio à fraude e ao 

abuso de direito –, mas não o controle de sua viabilidade econômica. 

O magistrado não é a pessoa mais indicada para aferir a viabilidade 

econômica de planos de recuperação judicial, sobretudo daqueles 

que já passaram pelo crivo positivo dos credores em assembleia, haja 

vista que as projeções de sucesso da empreitada e os diversos graus 

de tolerância obrigacional recíproca estabelecida entre credores e 

devedor não são questões propriamente jurídicas, devendo, pois, 

acomodar-se na seara negocial da recuperação judicial.

5. Análise econômicA 

No que se refere à eficiência do uso da perícia prévia, por uma perspectiva 

econômica, conclui-se que essa prática tende a ineficiência. 

A premissa elementar para o provimento da recuperação judicial é a 

viabilidade financeira da empresa. De um modo simplificado, seria eficien-

te permitir a recuperação às empresas financeiramente viáveis e, de forma 

simetricamente oposta, seria ineficiente permitir a recuperação às empre-

sas financeiramente inviáveis de continuarem suas atividades. Contudo, na 

prática, a análise da situação econômica e financeira da empresa envolve 

elevados custos operacionais e encontra diversas barreiras no que tange à 

apresentação de informações pela empresa. Nesse sentido, induz-se que, 

quanto mais o processo permite um maior nível de troca de informações 

entre devedor e credores, mais eficiente ele é. 

Sendo assim, quanto à assimetria de informação e a utilização de 

um perito judicial, podemos dizer que a assimetria de informação entre 

este e a empresa em dificuldade pode figurar como obstáculo à eficiência.  

É que na comparação entre o plano de recuperação feito pela empresa de-

vedora e a pesquisa feita pelo perito, é indutivo concluir que esta contém 



RecupeRação judicial e a utilização da peRícia pRévia 509

menos informações do que a primeira e, consequentemente, pode induzir 

o juiz ao erro e este indeferir ou indeferir o pedido de recuperação de uma 

empresa que seria financeiramente viável, gerando a perda de uma chance 

tanto por parte dos credores, que podem receber menos do que deveriam, 

quanto por parte do devedor, que poderia lucrar mais com a continuidade 

da atividade da empresa. 

6. problemA e Hipóteses 

Diante das diferentes posturas adotadas pelos juízes em relação ao 

emprego ou não do instrumento adicional e prévio de perícia, com inten-

ção de revelar empiricamente como o instituto é utilizado em nosso Es-

tado, o presente artigo tem a pretensão de abordar o seguinte problema: 

os juízes das Varas Empresariais do Estado do Rio de Janeiro se valem da 

análise prévia para avaliar a viabilidade econômica da empresa, antes da 

assembleia de credores, como um requisito para aceitar o pedido de Re-

cuperação Judicial?  E ainda, em caso positivo, buscaremos a justificativa: 

Por que isso ocorre? 

Perante o supramencionado problema, foram elaboradas duas hipó-

teses complementares e não excludentes, as quais serão testadas quando 

comparadas com as respostas obtidas nas entrevistas aos excelentíssimos 

juízes. 

A primeira hipótese é de que a maioria dos juízes não utiliza esse 

recurso. O fundamento para essa abstenção é de que não há previsão le-

gal, e os juízes respeitam a legalidade. É que, como já salientado na seção 

introdutória, o art. 51 da Lei 11.101/2005 lista os requisitos necessários para 

a concessão do pedido de recuperação judicial. O art. 52 da mesma lei, in 
verbis, determina que: “Estando em termos a documentação exigida no 
art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial 

[...]” (grifo nosso).  

Desse modo, notamos que para o legislador os requisitos do art. 51 

são necessários e suficientes para outorga do pedido de recuperação ju-

dicial. 

Contrário sensu, uma minoria dos magistrados analisa a viabilidade 

econômica previamente à assembleia de credores. Dessa forma, nossa se-

gunda hipótese é de que a justificativa do grupo minoritário para a uti-

lização desse mecanismo se baseia em três argumentos principais: pri-

meiramente, a questão de impedir fraude contra credores; em seguida, a 

questão de tentar reduzir a possibilidade de aumentar a insolvência dos 

devedores; e, por fim, a questão de maximização da eficiência do judiciá-
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rio, no sentido de evitar o prosseguimento de processos de recuperação 

judicial de empresas que, desde o princípio, poderiam ser consideradas 

economicamente inviáveis, diminuindo, assim, a quantidade de processos 

no judiciário, evitando desperdício de recursos.

7. perspectivA do mAgistrAdo e Análise compArAtivA  

O objetivo do presente artigo era entrevistar os sete juízes das sete 

Varas Empresariais do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, foram reali-

zadas entrevistas com três juízes das Varas Empresarias do Rio de Janei-

ro, isso porque os juízes de algumas varas não se mostraram dispostos a 

conceder entrevistas, ao mesmo tempo em que outros não tinham dispo-

nibilidade de tempo. Outro ponto a ser mencionado é o fato de que duas 

varas eram ocupadas, temporariamente, pelo mesmo juiz – isso ocorreu 

na 1ª e 4ª varas. 

Vale explanar que um dos entrevistados fora o juiz Luiz Roberto 

Ayoub, que não está no momento atuando como juiz da 1ª vara empre-

sarial, pois fora convocado pelo tribunal para atuar em outro setor. No 

entanto, sua entrevista era imprescindível para o trabalho, uma vez que 

o emérito fora precursor do pedido de análise prévia da viabilidade eco-

nômica no processo de recuperação judicial no estado do Rio de Janeiro.  

Pelos fatos expostos podemos, em alguma medida, constatar que a 

análise comparativa feita a partir das entrevistas que serão expostas no 

artigo pode não ser suficiente para indicar se o tribunal do Rio de Janeiro 

possui uma posição majoritária em um determinado sentido sobre o tema 

em tela. Mas podemos, através das entrevistas realizadas, saber qual é a 

visão dos juízes, atualmente, sobre a análise prévia. Assim, mesmo sendo 

um grupo reduzido podemos, a partir dele, destacar pontos relevantes 

sobre a temática. 

O juiz Luiz Roberto Ayoub, juiz titular na 1ª Vara Empresarial, que está 

há quatorze anos em tal vara, esclarece que foi o magistrado o precursor 

na aplicação da perícia prévia para a avaliação da viabilidade econômica 

das empresas, além disso, prefere que se chame de avaliação da viabili-

dade econômica, e não perícia da viabilidade econômica. O juiz aplica tal 

avaliação há cerca de cinco anos. O magistrado começou a aplicar a ava-

liação quando percebeu que as empresas não tinham mais como continuar 

suas atividades e utilizavam o processo de recuperação judicial para blin-

darem suas empresas e utilizarem o período para dilapidarem seu patri-

mônio da mesma. Portanto, o objetivo da perícia seria avaliar se a empresa 

possui condições fáticas de continuar a exercer a atividade empresarial. 

Analisa que é preciso tempo para que se avaliem os pontos positivos e os 
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pontos negativos da aplicação da avaliação prévia, mas que a mudança de 

entendimento dos tribunais do estado de São Paulo, que antes eram gran-

des críticos da aplicação da perícia e agora passaram a aplicar a perícia, 

demonstra que a avaliação é positiva e necessária. Em seu entendimento, 

o que levou juízes e tribunais a aplicarem a avaliação foi o fato de que se 

percebeu que as empresas inviáveis que não pediam falência se utilizavam 

do instrumento da recuperação para ganhar tempo.

O juiz aplica a perícia em todos os casos e ressalta que no único caso 

que não a aplicou, a recuperação judicial não foi bem-sucedida. Afirma 

que a lei não prevê expressamente a aplicação da perícia, mas que o po-

der instrutório conferido aos juízes permite a aplicação, uma vez que não 

há nenhuma vedação na Lei 11.101/05. Acredita que a aplicação não gera 

insegurança jurídica, mas sim segurança, uma vez que o juiz estará utili-

zando-se de mais provas para decidir. 

Luiz Alberto Carvalho Alves, juiz titular da 3ª Vara Empresarial, não 

possui o hábito de utilizar a perícia prévia a fim de analisar a viabilidade 

econômica das empresas em processos de recuperação judicial. Para o 

magistrado, não existe necessidade de os juízes aplicarem tal medida, uma 

vez que cabe aos credores analisarem o plano de recuperação da empre-

sa. Ressalta que o legislador determinou que deve ser tal assembleia a 

responsável por verificar e aprovar o plano apresentado, desse modo a 

viabilidade da empresa estaria sendo avaliada nessa assembleia pelos cre-

dores. Salienta que o papel do juiz é conduzir o procedimento e garantir 

sua legalidade, não devendo interferir na análise da empresa, pelo fato 

de não haver previsão legal nesse sentido; para o juiz, o argumento que 

fundamenta a aplicação da perícia pelos outros magistrados é o fato de 

algumas empresas utilizarem o rito da recuperação para cometerem frau-

de. Por fim, o juiz acredita que não haveria um abalo na segurança jurídica 

ao haver juízes que aplicam a perícia e outros não, já que a aplicação da 

perícia não é prejudicial.  

 A juíza titular da 6ª Vara Empresarial, Maria Cristina de Brito Lima, 

há cinco meses na vara empresarial, não é favorável a uma perícia prévia 

a fim de verificar a viabilidade econômica das empresas, porque acredita 

que, ao se aplicar tal perícia, cria-se uma abertura para a insegurança dos 

possíveis novos credores que, receosos de se tornarem credores de uma 

empresa em recuperação, podem dificultar, por exemplo, o acesso a cré-

dito e a insumos. Assim sendo, pelo fato de a perícia causar certa exibição 

exagerada do processo da recuperação, ela não seria desejável. No enten-

dimento da juíza, aqueles juízes que aplicam a perícia o fazem pelo fato ter 

mais segurança para decidir casos e de quererem evitar que empresas uti-

lizem indevidamente a recuperação judicial para causar constrangimento 

ao mercado. Entretanto, a juíza não acredita que esses fundamentos sejam 

suficientes para legitimar a aplicação da perícia, uma vez que deve o juiz 
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se qualificar para perceber se aquele caso é ou não um caso de recupe-

ração judicial para que tal preocupação não seja externada a uma perícia. 

O juiz Fernando Viana, titular da 7ª Vara Empresarial, que está na 

vara empresarial há quatro anos, admite que a aplicação de perícia prévia 

é um tema polêmico, uma vez que não há previsão expressa na lei em re-

lação à possibilidade de aplicação de tal perícia. O magistrado relata que 

o primeiro juiz a implementar a perícia foi o Dr. Ayoub e que, nesse mo-

mento, teve contato com a possibilidade de ser implementada uma perícia 

a fim de avaliar a viabilidade da empresa. O juiz declara que tinha certa 

resistência em relação ao tema pelo fato de ocorrer demora da perícia, o 

que poderia agravar a situação econômica da empresa que entrou com o 

pedido de recuperação. Entretanto, o juiz aplicou a perícia uma única vez 

em um determinado caso e declara que o resultado foi satisfatório e que 

pretende aplicar em outro caso, se necessário. Afirma ainda que acredita 

que, à medida que as decisões dos magistrados que aplicaram a perícia 

não forem modificadas, a tendência é que esta se torne possível, mesmo 

não acreditando em uma reforma da atual lei e que a nomeação de um 

perito não abalaria a segurança jurídica, uma vez que o relatório apresen-

tado pelo perito consiste em uma prova a mais que será utilizada para o 

convencimento do juiz. 

Ante o exposto sobre as entrevistas, podemos passar para uma aná-

lise mais geral e, ao mesmo tempo, comparativa sobre os entendimentos 

dos magistrados em relação à utilização da perícia prévia na análise da 

viabilidade econômica das empresas. É fácil perceber que os quatro juízes 

entrevistados se dividem em dois grupos: os que utilizam a perícia e os 

que não utilizam. Contudo, seria mais interessante, nessa análise, desmem-

brar tais entrevistas em argumentos, nos permitindo uma observação mais 

crítica.  

Todos os entrevistados parecem se preocupar com os argumentos 

de legalidade e eficiência econômica. A diferença é como eles valoram tais 

argumentos e, a partir dessa valoração, escolhem um dos dois para pre-

valecer. O juiz Luiz Roberto Ayoub claramente preza mais pela eficiência 

econômica e pela proteção aos credores evitando a fraude. No entanto, 

em sua explicação, não admite que, nesse caso, haja uma dicotomia en-

tre eficiência e legalidade. Entende que o ordenamento jurídico brasileiro 

permite a aplicação da perícia, já que não há uma vedação expressa na Lei 

11.101 de 2005, e o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente 

nessas situações, permite ao juiz a produção de provas. Logo, para Ayoub, 

não existe o conflito entre legalidade e eficiência. Considera que ambos 

apontam e apoiam a utilização da perícia prévia. 

No outro extremo das opiniões está a juíza da 6ª Vara Empresarial, 

que também não acredita que há essa divergência entre esses dois prin-
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cípios, porém ambos apontariam no sentido contrário. Segundo ela, a le-

galidade é claramente violada na aplicação da perícia, e, além de tudo, ela 

contribui com uma opinião bastante inovadora, se comparada ao resto 

dos magistrados: Pelos motivos já expostos acima, essa utilização não é 

desejável do ponto de vista econômico. Assim sendo, com uma opinião 

completamente divergente da de Ayoub, entende que ambos os princí-

pios, se analisados, levarão a uma decisão da não utilização desse recurso. 

Em opiniões mais intermediárias estão os juízes das 3ª e 7ª varas. Am-

bos entendem que o princípio da legalidade direciona a decisão para um 

lado e o princípio da eficiência, para o outro. A legalidade não permitiria a 

aplicação da perícia, já a eficiência não admitiria procedimento diferente. 

A partir dessa premissa, que é igual para ambos, há valorações diferentes 

de cada um. O juiz da 3ª vara até expressa que a perícia é algo que tem 

seus méritos e poderia ser uma boa solução para as questões das fraudes 

em recuperações judiciais. Contudo, afirma que não cabe a ele aplicá-la se 

a legislação não o autoriza. Essa opinião claramente demonstra a alta valo-

ração ao princípio da legalidade, que, para ele, teria um maior peso do que 

a eficiência nesse caso. Já o juiz da 7ª vara pensa diferente. Ao admitir que 

já utilizou esse recurso e pensa em utilizá-lo no futuro, emite, de maneira 

clara, que o princípio da legalidade não é tão absoluto assim. Dessa forma, 

para ele, dependendo do caso concreto, o princípio da eficiência poderia 

se sobressair, e então, deixa claro que, dependendo do caso concreto, 

pode vir a utilizar a perícia.  

8. verificAção dAs Hipóteses 

Superadas a contextualização, a análise teórica e a exposição dos da-

dos da pesquisa, passamos à verificação de nossas hipóteses. O artigo 

buscava responder, em primeiro plano, se os juízes das varas empresariais 

utilizavam a perícia prévia. Nessa senda, tínhamos, como hipótese central, 

a ideia de que a minoria dos magistrados a utilizavam. Entretanto, dado o 

problema prático, já apresentado, em relação à execução das entrevistas 

com todos os juízes das sete varas, não foi possível responder diretamente 

a essa pergunta, no sentido de que, apenas com os juízes entrevistados, 

não é possível determinarmos o posicionamento das varas. 

Contudo, como pôde ser percebido por meio das entrevistas, pude-

mos identificar dois grupos de juízes – os que utilizam e os que não uti-

lizam a perícia prévia. Nesse sentido, cabe agora comparar as respostas 

de cada um com as nossas hipóteses referentes aos posicionamentos dos 

magistrados. 
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Em relação àqueles que não utilizam a perícia prévia, nossa suposição 

inicial era a de que isso se daria por uma razão legal, ou seja, tendo em 

vista que a lei é taxativa ao prescrever os requisitos necessários para o 

deferimento do processamento da recuperação judicial, não caberia ao 

juiz acrescentar um requisito, sendo um papel do legislativo, podendo ser 

considerado um ativismo judicial – interferindo na separação de poderes. 

Dois dos juízes entrevistados se encaixam nesse perfil – de juízes que 

não utilizam a perícia –, entretanto, apenas um apresentou a questão legal 

como motivo para sua colocação. Como já apresentado, o juiz da 3ª vara 

destaca que, por uma questão legal, “O papel do judiciário é conduzir o 

procedimento e a formalidade dele [...] a viabilidade compete a eles [cre-

dores] resolverem”. Todavia, é de suma importância apresentar o novo 

fundamento exposto pela juíza Maria Cristina de Brito Lima. A magistrada 

aponta uma possível insegurança no sentido de que a perícia pode gerar 

um alarde para os possíveis futuros negócios da empresa que seriam es-

senciais para sua recuperação, isto é, com o sinal disparado pela utilização 

da perícia prévia de modo antecipado no mercado, a empresa poderia 

perder possíveis contratos com credores já existentes, assim como com 

futuros credores. 

O alarde que ela causa já começa inviabilizando a própria recupera-

ção [...] os possíveis credores começam a dificultar, não fornecendo 

mais mercadoria [...] hoje ela [a perícia prévia] obra contra a recupe-

ração, e não a favor da recuperação. 

Já no que se refere ao outro grupo de juízes – aqueles que utilizam 

a perícia prévia –, tínhamos delimitadas as seguintes hipóteses: que essa 

conduta se daria por questões relacionadas à proteção dos credores con-

tra fraudes e contra uma possível diminuição patrimonial tendente à insol-

vência da empresa devedora. E também relacionada à questão da moro-

sidade do judiciário, ou seja, se o juiz fosse capaz de indeferir o pedido, 

logo no início, de uma empresa que poderia ter seu pedido negado mais 

à frente, isso diminuiria o excesso de processos nas varas empresariais. 

Posto isso, constatamos que apenas os pontos relacionados à pro-

teção aos credores manifestaram-se presentes nas respostas dos magis-

trados a favor da perícia e nenhum motivo inexplorado foi apresentado. 

Como justifica o juiz Luiz Roberto Ayoub: 

Muitas empresas não tinham viabilidade, não tinham condições de se 

recuperar, e elas se valiam da recuperação como meio de blindar a 

empresa, dissipar o patrimônio, má-fé. [...] Como aconteceu recente-

mente, num caso meu, uma empresa que pede recuperação absolu-

tamente quebrada, e quem me disse isso? A avaliação. 
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Vale destacar que a preocupação com questões legais surgiu nas res-

postas do juiz Fernando Viana, mesmo sendo este a favor do uso da perí-

cia quando esta se mostrar necessária. Além disso, a preocupação com a 

proteção aos credores também foi demonstrada nas respostas dos juízes 

das 3ª e 6ª varas, entretanto, estes acreditam que as desvantagens do uso 

da perícia prévia superam as vantagens.  

9. conclusão 

Como exposto ao longo do presente trabalho, não fora possível en-

trevistar todas as varas, mas as questões levantadas pelos juízes entrevis-

tados nos suscitam diversos questionamentos e reflexões, uma vez que, 

conforme dito, o “tema é polêmico”. Dessa forma, podemos concluir que 

existe uma grande divergência em relação à questão, que envolve em 

grande parte a eficiência do sistema e a legalidade da aplicação da perícia.  

Por um lado temos a questão trazida pela juíza Maria Cristina de Brito 

Lima de que o procedimento causaria tal alarde entre os credores que po-

deria prejudicar o processo de recuperação da empresa. E por outro lado 

temos quem defende a perícia argumentando que tal procedimento não 

é tão longo, sendo o tempo gasto necessário e benéfico para o processo 

como um todo, uma vez que dá mais segurança ao juiz para poder decidir 

e, acima de tudo, é um procedimento simples, mas capaz de revelar as 

perspectivas da empresa, seu futuro, sua capacidade os contratos firma-

dos, o que seria suficiente para indicar que a empresa não está se utilizan-

do do processo para postergar a sua falência, e isso seria uma forma de 

proteger os credores e o sistema econômico como um todo de empresas 

que o não fazem bem.  

Como apontado pelo juiz Fernando Viana, pode ser que uma mudan-

ça sobre o tema, ou seja, que a lei venha de forma explícita exigir a apli-

cação da perícia, seja difícil. Portanto, para o entendimento minoritário 

deixar de sê-lo, é necessário ainda um longo caminho para a sedimentação 

de tal entendimento. Vale ressaltar que a revisão de decisões por cortes 

superiores do que fora pedido pelos juízes, em relação à perícia prévia a 

assembleia de credores, ainda não existiu. Tal entendimento, portanto, so-

brevive no nosso ordenamento, e vê perspectivas de expansão, como, por 

exemplo, a aplicação pelos tribunais paulistas, além do tribunal carioca, 

além do fato de a lei ser algo recente, o que ainda dá margem para que 

entendimentos sejam modificados e sedimentados. Por hora, ainda temos 

uma questão polêmica e uma posição minoritária que aumentam o escopo 

de prerrogativas do juiz no processo de recuperação.  
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10. Anexo 

questionário 

1) Há quanto tempo você é juiz empresarial? 

2) Você utiliza a perícia para avaliação da viabilidade econômica da 

empresa nos processos de recuperação judicial? 

Se sim… 

i. Há quanto tempo você aplica a perícia? 

ii.  O que gerou a mudança de entendimento para que você 

passasse a aplicar a perícia prévia na avaliação da viabili-

dade econômica da empresa? 

iii.  Quais são os seus objetivos ao determinar a perícia? 

iv.  Você já percebeu resultados positivos decorrentes dessa 

prática? E negativos? 

v.  Você utiliza a perícia em todos os casos? Existe algum 

critério para a utilização ou não da perícia na análise da 

viabilidade econômica? 

Se não… 

i.  Por que você não utiliza as perícias para avaliar a viabili-

dade econômica das empresas? 

ii.  O que você acredita que foi o fator de mudança do en-

tendimento dos juízes que utilizam a perícia para a análi-

se da viabilidade econômica? 

Perguntas comuns para SIM e NÃO 

1)  Todos os juízes das varas empresariais têm o mesmo posi-

cionamento acerca desse procedimento? Por quê? 

2)  Você acha que a diferença de entendimento dos juízes 

pode, em algum grau, abalar a segurança jurídica? 

3)  Você poderia mencionar vantagens e desvantagens da 

aplicação da perícia para a viabilidade econômica da em-

presa? Você acredita que as vantagens superam as des-

vantagens?
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1. introdução

Nos últimos anos, tem existido um crescente interesse por parte dos 

estados membros da Federação Brasileira em debater e implementar em 

suas legislações estaduais o ICMS Verde, conceituado de maneira conci-

sa como um instrumento de compensação e retribuição financeira para 

aqueles municípios que possuem investimentos de cunho “verde”, tendo 

como um dos seus principais objetivos o incentivo à conservação e preser-

vação ambiental. Atualmente, já são 17 estados1 que adotam esse tipo de 

remanejamento tributário, em que cada um deles estabelece seu próprio 

critério para repartição de receitas, tais como: existência de unidades de 

conservação; coleta seletiva de lixo; saneamento ambiental; existência de 

áreas indígenas; desenvolvimento social; entre outros.

O presente trabalho irá analisar a eficácia do ICMS Verde no estado do 

Rio de Janeiro quanto à questão ambiental. Para isso, delimitamos nossa 

área de atuação em quatro municípios: Silva Jardim, Cachoeiras de Macacu, 

Mesquita e Miguel Pereira; os três primeiros foram escolhidos pois, em 

quase todos os anos da vigência do ICMS verde no Estado, mantiveram-

-se nas primeiras posições do ranking que ordena os municípios que mais 

1  Atualmente são os seguintes: Acre, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantis.
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recebem o repasse do imposto. Miguel Pereira, por sua vez, foi escolhido 

por ter ascendido muitas posições ao longo dos anos, sendo um exemplo 

da adoção crescente de critérios ambientais desde a implementação do 

repasse2.

São pouquíssimos os estudos referentes à eficácia do ICMS Verde no 

que se refere à sua efetividade quanto à conservação ambiental no esta-

do do Rio de Janeiro. Praticamente todos os dados e artigos disponíveis 

dizem respeito à implementação e ao valor do repasse dado aos municí-

pios, havendo uma carência quase que total de estudos e dados organiza-

dos referentes ao progresso ambiental desde a sua instalação no estado. 

Sendo assim, é difícil traçar uma relação direta de uma possível evolução 

na conservação ambiental com a política de incentivos do ICMS verde.  

A relevância deste artigo consiste em contribuir para a análise desse crité-

rio para repasse do imposto em relação a melhorias de políticas ambien-

tais.

O objetivo principal do presente trabalho, portanto, consiste em ve-

rificar, através de indícios, se a implementação da Lei do ICMS Verde no 

Estado do Rio de Janeiro — Lei Estadual 5.100/ 2007 — de fato contri-

buiu para o avanço referente à preservação ambiental, ou se se constituiu 

apenas em um mero instrumento de compensação e retribuição para os 

municípios.

2. metodologiA 

Para analisar a eficácia da Lei do ICMS Verde no Rio de Janeiro quanto 

ao progresso ambiental, delimitamos a área de atuação em quatro municí-

pios: Silva Jardim, Cachoeiras de Macacu, Mesquita e Miguel Pereira. Como 

dito, essa escolha se deu pelo fato de que os primeiros municípios obtive-

ram maior repasse ao longo dos anos de vigência da Lei do ICMS Verde no 

Rio de Janeiro e, por consequência, se mantiveram nas melhores posições 

no ranking de repasse segundo dados da Secretaria de Estado do Ambien-

te. O município de Silva Jardim, por exemplo, durante seis anos se man-

teve na primeira posição. Miguel Pereira também foi escolhido, pois foi 

um dos municípios que mais progrediu no ranking de repasse, no sentido  

do aumento do recebimento ao longo dos anos. Assim, cabe analisá-lo em 

conjunto com os demais. 

A metodologia usada foi a de análise de dados. A primeira dificul-

dade encontrada para analisar o repasse foi a obtenção desses dados no 

que se refere às benfeitorias realizadas pelos municípios. A disponibilidade 

2  Vide anexos: Ranking dos maiores repasses.
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dessas informações é quase sempre alusiva a valores tocantes ao repasse 

recebido. Não há um veículo de informação que informe como os crité-

rios foram cumpridos. Tentou-se entrar em contato diretamente com as 

prefeituras via e-mail, ligação telefônica, e também com a Secretaria do 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Estado 

(TCE), porém as informações divulgadas — quando divulgadas — não fo-

ram específicas, tendo um caráter mais geral.

Como dito, foi realizada uma análise com viés principalmente empíri-

co, pois, atendo-se exclusivamente aos dados do repasse, não é possível 

traçar uma relação direta de efetividade ambiental. Para isso, foram utili-

zados dados concretos, relativos a aspectos ambientais, dos subíndices de 

unidades de conservação, tratamento de esgoto, mananciais de abasteci-

mento e remediação de lixo, extraídos por meio de reportagens, da Fun-

dação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Serviços 

Púbicos do Rio de Janeiro (CEPERJ), portais eletrônicos dos municípios, 

Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (SEA), Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), prefeitura e das secretarias dos 

municípios mencionados.

Cabe, por fim, fazer uma última ressalva a respeito da análise sobre o 

progresso do repasse ao longo dos anos, em face de uma determinação 

expressa sobre a devida aplicação do critério de repasse progressivamen-

te no tempo na Lei Estadual do Rio de Janeiro (nº 5.100/07). A determi-

nação quanto à aplicação progressiva se deu entre os anos de 2009 e 

2011. Cabe detalhar que, conforme o art. 2º da mesma lei, no ano de 2009 

seria aplicada uma percentagem de 1% a ser distribuída, passando no ano 

seguinte (2010) a 1,8% e, finalmente, 2,5% em 2011 — a partir do qual per-

maneceria, nos seguintes anos, a mesma percentagem a ser distribuída.

3. o icms

3.1. o imposto

O ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) é um 

imposto de competência do Estado. No entanto, é constitucionalmente 

previsto no art. 158, IV, CF3 que parte desta arrecadação seja repassada 

3  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao-
Compilado.htm>. Acesso em: 1 nov. 2015.
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aos municípios, sendo que, entre os 25% que devem ser repassados, ¾ 

serão distribuídos com o valor adicionado nas operações relativas à cir-

culação de mercadorias e nas prestações de serviços e ¼ será distribuído 

de acordo com as legislações estaduais. Ao longo do trabalho focaremos 

apenas em uma legislação estadual (Lei 5.100/07) responsável por esta-

belecer os requisitos para os municípios receberem 2,5% desse ¼, cuja 

forma de repasse compete à legislação estadual estabelecer.

A importância desse repasse pode ser observada quando analisado 

o valor relativo à totalidade de impostos arrecadados pelos estados que 

serão, posteriormente, redistribuídos para os municípios. Entre estes, o 

responsável pela maior parcela redistribuída é o ICMS. Assim, no próximo 

item, será feito um breve relato das legislações das regiões Sul e Sudeste, 

por se tratarem de regiões em que os municípios costumam receber maio-

res valores com o repasse de ICMS. 

3.2. o icms ecológico no brAsil: compArAção do icms 

verde nAs regiões sul e sudeste 

Para analisar os casos de maior sucesso do ICMS Verde no Brasil, op-

tamos por selecionar a região Sudeste, na qual se localiza o estado do Rio 

de Janeiro — área de atuação presente neste artigo. Além da Sudeste, será 

analisada a região Sul, lugar onde surgiu o ICMS Verde, mais precisamen-

te, no Estado do Paraná. Os estados selecionados são: Rio Grande do Sul, 

Paraná, Minas Gerais e São Paulo.

O Estado de São Paulo foi o segundo a criar uma lei de ICMS Verde 

no Brasil. Porém, ele ainda se utiliza da mesma lei de 1993, estando par-

cialmente desatualizado em alguns aspectos. A literatura aponta que o 

texto da lei necessita da inclusão de novos critérios para que seja obtida 

uma maior efetividade quanto à preservação do meio ambiente, visto que 

seu propósito inicial era apenas compensatório. Em trabalhos acadêmi-

cos4, ressalta-se a necessidade de critérios pautados em políticas públicas 

para que os municípios possam incentivar uma mudança de postura não 

só de empresas, por exemplo, em relação ao controle de poluente e esgo-

to, como também da população para correto manejo do lixo residencial, 

como destiná-lo para coleta seletiva5.

4  REIS, Marcelo Dos. ICMS Ecológico como Instrumento de Proteção Ambiental, 
2011. Disponível em: <http://www.unimar.br/pos/trabalhos/arquivos/A095EB-
F94AC7513D8D34417014D1E1EE.pdf> . Acesso em: 9 set. 2015.

5  RIBEIRO, Vinicus Duarte. Área de Unidade de Conservação em São Paulo nos 
níveis estadual, antes e depois do ICMS Ecológico. Disponível em: <www.icmseco-
logico.org.br>. Acesso em 6 mar 2011. In: REIS, Marcelo Dos. ICMS Ecológico como 
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Apesar dessa necessidade de aprimoramento da legislação, é possí-

vel citar São Paulo como um caso de sucesso porque, segundo pesquisas6, 

houve um aumento considerável no número de Unidades de Conservação 

logo após a implementação da lei. Cabe ressaltar que, segundo a Secre-

taria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, atualmente, o critério 

de repasse do ICMS Ecológico é calculado de acordo com áreas de Uni 

dade de Conservação. Isso é condizente com a previsão da Lei Estadual nº. 

8.510/93, alterada pela Lei Estadual nº. 12.810/087.

Quanto ao estado de Minas Gerais, é possível dizer que este formu-

lou sua legislação nesse sentido de maneira mais bem estruturada que a 

referida lei de São Paulo. Aquele adicionou critérios de tratamento não só 

de esgoto e lixo, como também aspectos mais sociais, como patrimônio 

cultural e educação, relacionando-os com o número de habitantes. A legis-

lação de Minas Gerais é considerada pela literatura sobre o assunto como 

uma das mais avançadas em termos de incentivo ambiental8. Os municí-

pios aderiram muito rapidamente ao projeto e em grande número, o que 

fez com que os resultados fossem muito expressivos em pouco tempo. 

Além disso, a preservação das unidades de conservação se deu nos três 

níveis de governo (municipal, estadual e federal).

O estado do Rio Grande do Sul também foi um dos primeiros a im-

plementar o ICMS Ecológico, com a Lei Estadual n° 11.038. Porém, ele se 

diferencia dos demais estados, tratando discriminadamente os municípios, 

ao considerar critérios quanto à superfície territorial municipal que diga 

respeito às Unidades de Conservação. Assim, já se pode destacar uma 

problemática nesse sistema, pois não explora critérios qualitativos para 

o repasse9. O Estado precisa de um aprimoramento na legislação, sen-

do possível dizer, comparativamente, que a legislação do Rio de Janeiro 

está um pouco à frente da daquele Estado tendo-se em vista a utilização 

de diferentes critérios para o repasse, propiciando maior oportunidade de 

participação aos municípios, o que acarreta numa maior efetividade quan-

to à conservação do meio ambiente em comparação à legislação do Rio 

Grande do Sul.

Instrumento de Proteção Ambiental, 2011. Disponível em: <http://www.unimar.br/
pos/trabalhos/arquivos/A095EBF94AC7513D8D34417014D1E1EE.pdf>. Acesso em: 
9 set. 2015.

6  Idem.

7  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. [200-?]. Disponível em: <http://www.
ambiente.sp.gov.br/cpla/icms-ecologico/>. Acesso em 9 set. 2015.

8  ICMS ECOLÓGICO. [200-?] Disponível em: <http://www.icmsecologico.org.br/
site/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=60#mg>. Acesso 
em: 8 nov. 2015.

9  Idem.

http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/icms-ecologico/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/icms-ecologico/
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Já o estado do Paraná foi o pioneiro na criação do ICMS ambiental. 

Ele costuma ser citado como referência de caso de sucesso e já chegou 

a ganhar prêmios internacionais de preservação do meio ambiente. Sua 

legislação é mais detalhada, o que exige um breve relato quanto aos seus 

principais pontos. Aquela está baseada em dois critérios: áreas protegidas 

e mananciais de abastecimento, o restante é repassado de acordo com 

produção agropecuária, número de habitantes na zona rural e a área terri-

torial do município, fator de distribuição igualitária. Também é considera-

do o número de propriedades rurais10.

Cabe destacar, finalmente, que, de maneira geral, a literatura indica 

uma grande eficiência da legislação no sentido de preservação ambiental.

3.3. o icms ecológico no estAdo do rio de jAneiro:  

A lei 5.100 de 4 de outubro de 2007

No estado do Rio de Janeiro, o ICMS ecológico foi implementado 

pelo governador Sérgio Cabral, em 2007, através da Lei 5.100 de 4 de 

outubro, com o objetivo de compensar os municípios pelos investimentos 

ambientais realizados, além das restrições sofridas em vista de suas áreas 

de conservação, segundo declaração da própria Secretaria do Estado do 

Ambiente do Rio de Janeiro. Na Lei 5.100/07, ficou estabelecido que 2,5 % 

do percentual de ICMS que é repartido entre os municípios será destinado 

a estes através do critério de conservação ambiental.

A lei, apesar de ter sido criada em 2007, foi implantada em 2009, já 

com uma adesão de 63 municípios do estado do Rio de Janeiro, o que 

representa mais da metade dos municípios do estado, que conta com 92 

municípios no total11. A mencionada lei altera o art. 1º da Lei nº 2.664 de 

1996, que por sua vez estabelece o critério dos 25% do ICMS destinados 

aos municípios12. Assim, a lei do ICMS Verde no Rio de Janeiro, incluiu o 

10 ICMS ECOLÓGICO. Disponível em: <http://www.icmsecologico.org.br/site/index.
php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=77>. Acesso em: 16 set. 2015. 

11 Cf. ICMS ECOLÓGICO. [200-?]. Disponível em: <http://www.icmsecologico.org.
br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=128:o-exemplo-do-icms-
-verde-no-estado-do-rio-de-janeiro&catid=53:casos-de-sucesso&Itemid=78>. Aces-
so em: 9 set. 2015.

12 Art. 1º - A parcela de 25% (vinte e cinco por cento) da receita do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencentes 
aos Municípios e mencionada no inciso IV do art. 158 da Constituição Federal, de 05 
de outubro de 1988, e inciso IV do art. 202 da Constituição do Estado do Rio de Ja-
neiro, de 05 de outubro de 1989, será creditada a partir do exercício de 1997, e distri-
buída por região nos percentuais indicados no Anexo 1, conforme seguintes critérios:
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inciso VI na Lei 2.664 de 1996, tratando da conservação ambiental como 

critério de repasse. Como a Lei 5.100 de 2007 estabelece que 2,5% serão 

destinados à conservação e preservação do meio ambiente, o restante 

dos 25% do ICMS que deve ser destinado aos municípios (22,5%), será 

repartido através dos critérios originais acima estabelecidos no art. 1º da 

Lei 2664, de 1996.

Os municípios devem seguir alguns critérios para aderir ao repasse do 

ICMS Verde. Segundo o art. 3º da Lei 5.100/2007, aqueles devem contar 

com um sistema municipal de meio ambiente e este, por sua vez, deve ser 

composto por um órgão executor de política ambiental, um conselho mu-

nicipal do meio ambiente, fundo de meio ambiente e, por fim, uma guarda 

ambiental. Atualmente, todos os 92 municípios já aderem ao ICMS Verde.

O ICMS Verde é repassado juntamente com o ICMS integral. Portanto, 

os municípios devem aplicar o percentual do ICMS Verde que irão receber 

no valor integral. O percentual é indicado de acordo com o IFCA — Índice 

Final de Conservação e Ambiental. O IFCA conta com seis tópicos, nomea 

dos pela Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro de subíndices, e a par-

tir deles é calculado a porcentagem de ICMS que cada município vai re-

ceber do estado. Cada subíndice tem um peso diferente, que interfere no 

valor arrecadado pelo município. A tabela funciona da seguinte maneira13:

SUBÍNDICE PESO

Tratamento de Esgoto (ITE): 20%

Destinação de Lixo (IDL): 20%

Remediação de Vazadouros (IRV): 5%

I - População: relação percentual entre a população residente no Município e a popu-
lação total da respectiva Região, medida segundo dados fornecidos pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme Anexo 1;
II - Área Geográfica: relação percentual entre a área geográfica do Município e a 
área total da respectiva Região, informada pela Fundação Centro de informações e 
Dados do Rio de Janeiro - CIDE, conforme Anexo 1;
III - Receita Própria: relação percentual entre a receita própria do Município oriunda 
de tributos de sua competência e a arrecadação do ICMS no Município, Tribunal de 
Contas do Estado, conforme Anexo I;
IV - Cota Mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos os Municípios de 
uma mesma Região, conforme Anexo 1;
V - Ajuste Econômico: percentual a ser distribuído entre os Municípios de uma mes-
ma Região, proporcionalmente à soma inversa dos índices de População, Área e 
Valor Adicionado de cada Município em relação ao total da Região.

13  SECRETARIA DO AMBIENTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2015. Disponí-
vel em: <http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=164974>. Acesso 
em 9 set. 2015.

http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=164974
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SUBÍNDICE PESO

Mananciais de Abastecimento (IrMA): 10%

Áreas Protegidas — todas as Unidades de 

Conservação — UC (IAP):

36%

Áreas Protegidas Municipais — apenas as 

UCs Municipais (IAPM):

9%

O valor do repasse que os municípios recebem é proporcional a suas 

iniciativas ambientais. Assim, quanto mais indicadores ambientais o mu-

nicípio tiver, maior será seu repasse. Seguindo essa lógica, ainda há outra 

questão; dentro desses subindíces existem variáveis que contêm pesos 

diferentes. Por exemplo, a respeito de Tratamento de Esgoto: são consi-

derados o percentual da população urbana atendida pelo sistema de tra-

tamento de esgoto e o nível de tratamento — primário (peso 1), emissário 

submarino e estação de tratamento de rio - secundário (peso 2) e terciário 

(peso 4)14.

Assim, depois de calculado o valor com base na fórmula, este será 

comparado ao resultado dos subíndices dos demais municípios, sendo 

transformado em “subíndice temático relativo pela divisão do valor en-

contrado para o município pela soma dos índices de todos os municípios 

do Estado”15.

Em seguida, esse valor passa a integrar a fórmula abaixo, que resulta 

no IFCA, mostrando o quanto cada município irá receber de recursos pro-

venientes do ICMS verde:

IFCA (%)= (10 x IrMA) + (20 x IrTE) + (20 x IrDL) + (5 x IrRV) + 
 (36 x IrAP) + (9 xIrAPM)

Contudo, cabe agora fazer uma consideração acerca dessa fórmula 

de distribuição do ICMS Verde. Parece haver um pequeno problema quan-

do observamos que, na realidade, o sistema de distribuição do ICMS Verde 

é um jogo de soma zero. Ou seja, o fato de um município receber um valor 

maior de repasse fará com que outro deixe de receber esse valor, pois 

trata-se de um mesmo montante para ser distribuído conforme o desem-

penho de todos os municípios participantes16. 

14  Cf. Op. cit.

15  Cf. Op. cit.

16  LUKIC, Melina Rocha. Instrumentos tributários para a sustentabilidade: uma aná-
lise comparativa da destinação do ICMS pelos estados segundo critérios ambientais. 
In: Tributação e sustentabilidade ambiental. RIBEIRO, Ricardo Lodi (Orgs.). Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2015.
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Tendo em vista o jogo de soma zero, é possível dizer que, em face dos 

outros municípios que não costumavam investir tanto em medidas am-

bientais, estes teriam incentivo para investir ao longo do tempo. Contudo, 

isso poderia fazer com que os municípios pioneiros na preservação am-

biental encontrassem fortes concorrentes posteriormente. Desse modo, 

haveria a possibilidade de resultar em um desincentivo para que continu-

assem investindo, já que o valor que lhes caberia poderia diminuir com a 

adesão de outros municípios ao longo do tempo, o que resultaria em uma 

“guerra ambiental” — conforme já estudado por Melina Lukic17. 

Contudo, em nossa análise de dados, foi possível perceber que tal 

efeito ainda não ocorreu no estado do Rio de Janeiro. Assim, isso por en-

quanto não aparenta ser uma real ameaça aos objetivos do ICMS Verde. 

inclusive, porque qualquer medida que já tenha ajudado na evolução da 

proteção ambiental pode indicar certa eficácia do ICMS Verde.

Os municípios, graças ao instituto do ICMS Verde, adicionam mais 

uma fonte de recursos para ampliar a renda de sua cidade. Ademais, esse 

repasse é muito interessante para aqueles municípios abundantes em 

áreas verdes, e, tendo que preservá-las, acabam, de alguma forma, sen-

tindo-se prejudicados por serem impedidos de desenvolver determinada 

atividade econômica naquela região. Dessa maneira, o ICMS Verde os re-

compensa e, ao mesmo tempo, os incentiva a continuar conservando sua 

área, protegendo o ambiente.

Como visto acima, existem outras maneiras de se conseguir esse re-

passe sem ser através de áreas protegidas, como, por exemplo, tratamen-

to de esgoto e destinação do lixo, elementos básicos essenciais para toda 

a população. Desse modo, os municípios que cumprem com esses indica-

dores, além de oferecer uma cidade mais digna para a população, podem 

auferir recursos com isso e investi-los nas áreas que precisam de maior 

prioridade e cuidados no local. Isso também é considerável para aqueles 

municípios que não têm área verde para conservar, já que podem usar de 

outros indicadores para conseguir o repasse.

Segundo a Secretaria do Estado do Ambiente, cerca de 8,5 milhões 

foram destinados ao município de Silva Jardim, através do ICMS Verde. 

Esse exemplo mostra que, com tal monta, os repasses servem para incre-

mentar sua renda substancialmente e, ao mesmo tempo, mantêm a con-

servação do ambiente, tornando-se vantajoso para muitas cidades do Rio 

de Janeiro.

17  Op. cit., p. 189-190.
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4. Análise críticA dos municípios que recebem os 
mAiores repAsses

4.1. silvA jArdim

O município de Silva Jardim, localizado na região de baixadas litorâ-

neas do Estado do Rio de Janeiro, atualmente, é campeão de arrecadação 

de repasse do ICMS Verde no Estado. Já se encontrou em primeiro lugar 

no ranking do valor arrecado seis vezes, sendo destas, quatro vezes con-

secutivas, tornando-se o atual tetracampeão. O curioso é que no primeiro 

ano do repasse ele se localizava na 11º colocação. Durante os anos seguin-

tes, subiu de posição até atingir o topo da tabela, mantendo-se estável na 

primeira posição18.

Analisando os dados na tabela e gráfico 4, anexos19, podemos obser-

var claramente que o maior repasse é aquele proveniente de unidades de 

conservação. Os outros subíndices, como mananciais de água e coleta e 

tratamento de esgoto, também contam com bons indicadores. Porém, as 

unidades de conservação municipais, remediações de vazadouro e destino 

do lixo contam com um rendimento ruim, chegando a zero o número do 

repasse oriundo das unidades de conservação municipais.

As unidades de conservação contam com 36% do repasse, o maior 

subíndice para se obter renda do ICMS Verde. Segundo o secretário muni-

cipal do meio ambiente de Silva Jardim, Helan de Abreu Cardoso, o muni-

cípio tem vasta cobertura vegetal, cujo bioma principal é a Mata Atlântica, 

e este é preservado através das Unidades de Conservação Criadas (PETP, 

APA, ARIE, REBIO e 21 RPPNs)20.

Para exemplificar, existem duas unidades de conservação com 

grandes áreas. A unidade de conservação de Rebio, de Poço das Antas 

(REBIO), conta com uma vasta área de Mata Atlântica com uma área de 

5.052,48 hectares no município de Silva Jardim21 e é de administração fe-

deral, por isso está dentro do subíndice de unidades de conservação geral. 

18 Vide anexos: Ranking dos maiores repasses.

19 Vide anexos: Tabela 4.

20 Declaração do secretário obtida via e-mail, na quinta-feira, 29 de outubro de 
2015, às 05:10:30.

21 INSTITUTO CHICO MENDES. [201-]. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/
portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/mata-atlanti-
ca/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2155-rebio-de-poco-das-antas.html>. 
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De acordo com o relatório Parametrizado — Unidade de Conservação do 

Ministério do Meio Ambiente —, o objetivo dessa unidade é a:

Preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes 

em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 

ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecos-

sistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar 

e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os proces-

sos ecológicos naturais22.

Outra grande unidade de conservação é da APA, da Bacia do Rio 

São João/Mico-Leão-Dourado (APA), cujo bioma é da Mata Atlântica e 

conta com uma área de 150.373,03 hectares. Também de administração 

federal, tem como objetivo, segundo o relatório parametrizado — Unidade 

de Conservação do Ministério do Meio Ambiente —, “proteger e conservar 

os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do 

solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo rema-

nescentes de floresta atlântica e o patrimônio ambiental e cultural da re-

gião”23. É importante ressaltar que essa unidade de conservação, segundo 

portal oficial do Instituto Chico Mendes, tem como endereço oficial o mu-

nicípio de Silva Jardim, porém, segundo o relatório, essa unidade abrange 

outros municípios.

Podemos observar nesses dois exemplos que essas unidades de con-

servação contam com uma vasta área verde. Isso contribui para que o 

município receba maior repasse, porque quanto maior a área protegida, 

mais ele receberá. É certo que existem outros fatores que contribuem para 

o repasse referente às unidades, que vão além de sua extensão, como sua 

implementação e conservação. Porém, a área ainda é uma das principais 

causas de recebimento do repasse, segundo a própria CEPERJ, que anali-

sa esses critérios24.

Outros subíndices que obtiveram bons indicadores através dos anos 

foram os alusivos a mananciais de água e coleta e tratamento de esgoto. 

Quanto aos mananciais de água, Silva Jardim conta com a preservação da 

Lagoa de Juturbaína, um manancial responsável pelo abastecimento de 

oito municípios do interior do Estado. 

Segundo reportagem do Jornal O Dia, com a crise hídrica que assola 

boa parte da região Sudeste, inclusive o estado do Rio de Janeiro, a lagoa 

22  INSTITUTO CHICO MENDES. [201-]. Disponível em: <http://sistemas.mma.gov.
br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=-
true&idUc=215>. Acesso em: 9 set. 2015.

23  INSTITUTO CHICO MENDES. [201-]. Disponível em: <http://sistemas.mma.gov.
br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=-
true&idUc=5>. Acesso em: 9 set. 2015.

24  Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/ent/icms.html>.

http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/ent/icms.html
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de Juturnaíba pode ser uma boa alternativa para as regiões que sofrem 

com falta de água, podendo beneficiar os municípios de Itaboraí e São 

Gonçalo25, lembrando que o quesito manancial de abastecimento conta 

com o peso de 10% quanto aos demais subíndices temáticos. A bacia do 

Rio Jordão também é protegida, com 44% de preservação.

No tocante ao tratamento de esgoto, Silva Jardim conta com trata-

mento de esgoto sanitário terciário, através de redes separativas e estação 

de tratamento que abrange sua região central, que beneficia mais de 70% 

da população. É considerável destacar que o índice terciário tem peso 4 

dentro das variáveis dos subíndices temáticos, atinente à quantidade de 

pessoas que são beneficiadas com esse tratamento de esgoto sanitário26. 

Todavia, de acordo com o gráfico 4 anexo, relativo ao valor dos repasses 

por subíndice, podemos constatar os índices baixíssimos que o município 

adquiriu com os quesitos remediação de vazadouros, unidades de conser-

vação municipais e destino do lixo.

Quanto às unidades de conservação municipais, existem escassas in-

formações disponíveis sobre elas. Provavelmente não existem unidades de 

conservação cuja administração é municipal, sendo a maioria de adminis-

tração federal, como visto acima. O peso referente a esse subíndice é de 

9% do repasse.

No tocante à situação do lixo, Silva Jardim não obteve bons indica-

dores. No caso de remediação de lixões o índice foi zero, de 2009 a 2014. 

Quanto ao destino do lixo, houve diversas variações, mas ele sempre se 

encontrou em posição muito inferior comparado com os outros subíndi-

ces, tendo em 2014 encontrado sua pior posição27. Os pesos são de 5% 

para remediações e 20% para o destino do lixo.

Não são encontrados muitos dados e informações referentes à si-

tuação do lixo nesse município. Segundo o secretário do meio ambiente 

de Silva Jardim, o município desativou o antigo vazadouro de lixo e está 

implementando um sistema de coleta seletiva28. Porém, ainda carecemos 

de informações que comprovem os fatos provenientes dessa declaração, 

cujo índice de vazadouros sempre se manteve em zero, o que indica que 

o município não cumpriu nenhum critério necessário relativo a esse item.

25  Reportagem disponível no site <http://odia.ig.com.br/odiaestado/2015-01-25/
lagoa-que-abastece-oito-cidades-da-regiao-dos-lagos-e-alternativa-em-crise.
html>, publicada no dia 25 de janeiro de 2015, às 23:49:30.

26  Informações obtidas através da tabela de cálculo disponibilizada pela Ceperj 
em anexo, conjutamente com a declaração do secretário municipal do meio ambien-
te de Silva Jardim, via e-mail.

27  Vide anexos: Tabela 4.

28  Informações obtidas via email do secretário municipal do meio ambiente de 
Silva Jardim, que também podem ser encontradas no site <http://www.rj.gov.br/
web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2601276>. 

http://odia.ig.com.br/odiaestado/2015-01-25/lagoa-que-abastece-oito-cidades-da-regiao-dos-lagos-e-alternativa-em-crise.html
http://odia.ig.com.br/odiaestado/2015-01-25/lagoa-que-abastece-oito-cidades-da-regiao-dos-lagos-e-alternativa-em-crise.html
http://odia.ig.com.br/odiaestado/2015-01-25/lagoa-que-abastece-oito-cidades-da-regiao-dos-lagos-e-alternativa-em-crise.html
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2601276
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2601276
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Em conformidade com os dados e informações expostos, verificamos 

que o município, que recebeu cerca de 9 milhões de reais provenientes do 

repasse em 2014, conseguiu essa grande quantia em sua maioria graças 

às unidades de conservação (que ocupam grande parte de sua área), ma-

nanciais de água (lagoa Juturbaína e 45% da preservação da bacia do Rio 

Jordão) e ao seu tratamento de esgoto. Porém, quanto à destinação do 

lixo, os índices foram menores, tendo uma brusca queda em 2014.

O que mais chamou a atenção é que os subíndices que compreen-

dem os menores pesos relativos ao repasse resultaram em uma péssima 

atuação do município, como no caso de remediação de vazadouros (que 

contém o menor peso dentro da esfera do repasse de ICMS Verde, apenas 

5%), no qual o índice foi zero durante todos os anos. O segundo menor 

peso, que é o atinente à unidade de conservação municipal, o rendimento 

foi igualmente ruim, com índice quase zero. Portanto, mesmo não tendo 

bom rendimento nos citados subíndices, Silva Jardim se manteve nas pri-

meiras posições nos últimos anos, não incorrendo em prejuízo apesar do 

baixo desempenho nessas áreas.

4.2. cAcHoeirAs de mAcAcu

Para analisarmos a eficácia do ICMS Verde no município de Cachoei-

ras de Macacu, vamos utilizar o mesmo processo metodológico utilizado 

para avaliar Silva Jardim.

Em primeiro lugar, será analisado o total por critério da receita repas-

sada para o município de acordo com o cumprimento ou não dos critérios 

ambientais estabelecidos na lei. Com base na tabela anexa29, é possível 

identificar que Cachoeiras de Macacu não recebeu dinheiro algum pelos 

subíndice “Coleta e Tratamento de Esgoto” e “Remediação dos Lixões”. 

Assim, já é possível supor que o município provavelmente não tomou ne-

nhuma medida voltada para tratamento de esgoto, nem tratou da questão 

dos lixões em seu território. Segundo estudos socioeconômicos elabora-

dos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro30, que compara 

os dados do censo 2000 e 2010, é destacado que em regiões rurais, como 

Cachoeiras de Macacu, o percentual de domicílios com saneamento básico 

adequado realmente é menor. O estudo aponta que de 17.838 domicílios, 

5.980 utilizam formas inadequadas de saneamento como fossa rudimen-

tar, rio, lago, mar e valas. Além disso, 34 domicílios não dispõem de ba-

nheiro ou sanitário. Dessa forma, isso aponta para a suposição de que a 

29 Vide anexos: Tabela 2.

30 TCE RIO DE JANEIRO. Disponível em: <http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/
estudos-socioeconomicos1>. Acesso em: 2 nov. 2015. 

http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudos-socioeconomicos1%3e%20acesso
http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudos-socioeconomicos1%3e%20acesso
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questão de saneamento básico é algo muito problemático para o muni-

cípio, que não vem empregando muitos recursos para reverter o déficit, 

o que é evidenciado pelo não recebimento de qualquer valor através do 

programa do ICMS Verde.

Por outro lado, ao observarmos a tabela com os valores repassados 

em conjunto com o gráfico 3, anexo, é possível perceber um destaque gri-

tante do valor do repasse por conta dos subíndices “Mananciais de Água” 

e “Unidades de Conservação”, quando comparado com os demais. Tais 

quesitos devem merecer um estudo aprofundado para que se possa con-

ferir se o alto valor de repasse realmente indica a efetividade do ICMS Ver-

de no sentido de proteger o meio ambiente. Provavelmente o município 

deve ser abundante em áreas verdes para receber um valor tão expressi-

vo com o critério “Unidades de Conservação”, assim como dispor de um 

grande potencial hídrico por conta do critério “Mananciais de Água”. Con-

tudo, um detalhe importante é que é possível identificar (de forma geral) 

um constante aumento no valor repassado ao longo dos anos de vigência 

da lei do ICMS Verde. Assim, mesmo que o município já seja beneficiado 

por conta de suas riquezas naturais, em algum grau o ICMS verde pode 

ter funcionado como um incentivo para que as unidades de conservação 

fossem aprimoradas ou aumentadas, já que houve um aumento de valor 

recebido ao longo dos anos de vigência da lei do ICMS Verde.

Cabe analisar mais a fundo a questão das unidades de conservação, 

através de dados concretos, já que a maior parcela do valor recebido pelo 

município é devido a esse critério. Cachoeiras de Macacu possui uma ele-

vada quantidade de unidades de conservação, mas nessa análise vamos 

nos limitar às três maiores. A maior área de conservação de Cachoeiras de 

Macacu é o Parque Estadual dos Três Picos. Segundo o Instituto Estadual 

de Ambiente (INEA)31, sua área é de 65.113,04 hectares atualmente e houve 

um grande aumento ao longo dos anos, já que no momento de sua criação, 

em 2002, sua área era inicialmente de 46.350 hectares.

Em seguida, temos a APA da Bacia do Rio Macacu, que abrange 

19.508 mil hectares, segundo o INEA32. O objetivo principal dessa unida-

de de conservação é proteger a faixa vegetal do Rio Macacu, que é o 

maior contribuinte da Baía de Guanabara e tem grande importância. A 

terceira maior UC é a APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, 

que também está localizada no município de Silva Jardim e já foi anali-

sada. Uma outra unidade de conservação que merece ser observada é o  

Monumento Municipal da Pedra do Colégio, porém, como se trata de uma 

31  INEA. [201-] Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIO-
DIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_008598>. 
Acesso em: 2 nov. 2015.

32  Idem.

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_008598
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_008598
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unidade de conservação municipal, ela será analisada posteriormente por 

pertencer a outra categoria.

Dessa forma, pode-se concluir que realmente há uma grande área 

verde no município de Cachoeiras de Macacu e houve progresso ao lon-

go dos anos, já que sua principal unidade de conservação teve sua área 

aumentada enquanto vigia a lei do ICMS Verde. As demais unidades são 

também de extrema relevância como já está sendo apontado ao longo do 

artigo. Deste modo, é possível dizer que o ICMS Verde pode ser um dos 

incentivos para a preservação e aprimoramento das unidades, já que no 

período de sua implementação foi possível evidenciar um progresso; con-

tudo, não é possível traçar uma relação direta entre o progresso e a lei do 

ICMS Verde, já que estamos falando de um incentivo extrafiscal. Ou seja, 

não podemos afirmar que só houve melhoras por conta do ICMS Verde, 

porém temos um forte indicativo de que ele pode ter auxiliado de alguma 

maneira.

Por fim, ao olhar para os últimos subíndices (“Destino de Lixo” e “UCs 

municipais”), é possível perceber um certo progresso entre os anos de 

2012 e 2014, pois, antes disso, o município não recebia nenhuma quantia; 

porém, posteriormente, passou a receber em especial pelo critério “Desti-

no de Lixo”, que obteve um grande progresso, já que o valor recebido pas-

sou de R$ 0,00 para R$ 35.484,00 e depois para R$ 569.794,00 em 201433. 

Dessa forma, é possível supor que o ICMS Verde foi realmente efetivo para 

o meio ambiente, uma vez que pode ter incentivado melhoras nos indica-

dores relacionados à destinação de lixo e às unidades de conservação mu-

nicipais, já que os dados indicam que houve um progresso no âmbito do 

repasse. Segundo o estudo socioeconômico do TCE do Rio de Janeiro34, 

o município de Cachoeiras de Macacu realiza coleta seletiva, desse modo, 

o município pode ter passado a receber dinheiro do ICMS Verde em 2013 

por conta dessa iniciativa.

Retomando as unidades de conservação, é relevante tratar do Monu-

mento Municipal da Pedra do Colégio. Esse é um monumento natural do 

município e é um dos principais pontos turísticos35; no site oficial da prefei-

tura de Cachoeiras de Macacu há um projeto de manejo do monumento36. 

Dessa forma, é possível perceber que o município vem investindo nessa 

área, e o ICMS Verde pode ter sido positivo para essas iniciativas proteti-

33 Vide anexos: Tabela 3.

34 TCE RIO DE JANEIRO, ibidem.

35 Disponível em: <http://www.mosaicocentral.org.br/noticias/199-monumen-
to-natural-da-pedra-do-colegio--simbolo-de-cachoeiras-de-macacu> Acesso em:  
2 nov. 2015.

36 PREFEITURA DE CACHOEIRAS DE MACACU. Disponível em: <http://www.ca-
choeirasdemacacu.rj.gov.br/secretarias/meio-ambiente/projetos.htm>. Acesso em: 
2 nov. 2015.

http://www.mosaicocentral.org.br/noticias/199-monumento-natural-da-pedra-do-colegio--simbolo-de-cachoeiras-de-macacu%3e%20Acesso
http://www.mosaicocentral.org.br/noticias/199-monumento-natural-da-pedra-do-colegio--simbolo-de-cachoeiras-de-macacu%3e%20Acesso
http://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br/secretarias/meio-ambiente/projetos.htm
http://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br/secretarias/meio-ambiente/projetos.htm
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vas e de melhoramento, já que pode ter sido um dos incentivos para tais 

medidas destacadas ao longo dessa análise.

Portanto, foi possível observar que, apesar de Cachoeiras de Macacu 

não aparentar cumprir dois critérios (“Coleta e Tratamento de Esgoto” e 

“Remediação dos Lixões”), isso não foi um impedimento para que se des-

tacasse no ranking e, conforme já exposto, indicasse certa eficácia da lei 

do ICMS Verde no aspecto da conservação do meio ambiente.

4.3. mesquitA

Quanto ao município de Mesquita, vale, em primeiro lugar, situá-lo. 

Ele está compreendido dentro das delimitações territoriais do estado do 

Rio de Janeiro. De forma mais precisa, na região metropolitana do estado.

Assim como os municípios previamente mencionados no presente 

trabalho, Mesquita logrou destaque quanto à sua posição no ranking37 

de entes locais que despertam maior efetividade quanto à promoção de 

políticas “verdes”, tendo esse aspecto relação direta com o maior cum-

primento (não discutindo por ora, qualitativa ou quantitativamente) dos 

requisitos determinados em Lei Estadual já mencionada.

De acordo com a tabela e gráfico em anexo38, observa-se que, logo de 

início, com a aplicação da lei recém-nascida Lei Estadual 5.100/07, o muni-

cípio desfrutou de um expressivo repasse de ICMS Verde. Esse benefício, 

pode-se observar, se deu conforme notícia, em face a uma proposta (an-

terior à Lei Estadual 5.1000/07, e já implementada) de projeto intitulado 

“Coleta Seletiva Solidária”39, o qual compreendia um conjunto de decretos 

(Decreto Nº 272/05, Decreto Nº 472/06 e Decreto Nº 533/07) voltados 

para o desenvolvimento de uma política pública em conjunto com a so-

ciedade civil, com o objetivo de implementar uma ação conjunta de coleta 

seletiva organizada40. Essa ação conjunta assume-se (ainda que em parte) 

ser responsável pelo devido repasse quanto ao subíndice de “Destino de 

Lixo”.

Já em 2010, conforme aponta Estudo Socioeconômico do TCE-RJ41, 

o censo identificou aumento proporcional de domicílios situados no mu-

37  Vide anexos: Ranking dos maiores repasses.

38  Vide anexos: Tabela 2 e Gráfico 2.

39  LIXO.COM.BR. [201-]. Disponível em: <http://www.lixo.com.br/seminario_ru-
mos/Apresentacao_Mesquita.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2015.

40  CORREIO DA BR. 2015. Disponível em: <http://correiodabr.com.br/silva-jar-
dim-macacu-e-mesquita-lideram-no-icms-verde/>. Acesso em: 9 nov. 2015.

41  TCE RIO DE JANEIRO, ibidem.
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nicípio com saneamento adequado e diminuição quanto aos com sanea-

mento inadequado. A partir desse estudo, analisando a tabela já utilizada, 

pode-se presumir que, em contraposição ao ano anterior de 2009, uma 

das causas (ou a única causa) para que o município fosse digno de repasse 

no que se refere ao “Destino de Lixo” é certamente o evento descrito pelo 

TCE-RJ.

Diante do abrupto aumento — superior a 100% do repasse obtido no 

ano anterior de 2009 — de repasse quanto aos subíndices de “Destino de 

Lixo”, “Remediação de Lixões”, “Destino do Lixo”, “Unidades de Conser-

vação” e “Unidades Municipais”, pode-se considerar que tais incrementos 

se deram em razão do avanço no cumprimento dos mesmos subíndices. 

No entanto, assume-se que sua total inércia quanto ao cumprimento dos 

subíndies de “Coleta de Tratamento de Esgoto” e “Mananciais de Água” foi 

determinante para configurar sua arrecadação nula de repasse no mesmo 

ano quanto aos referidos subíndices.

No ano de 2011, por sua vez, se destacaram quanto ao aumento os 

subíndices “Remediação dos Lixões”, “Unidades de Conservação” e “UCs 

Municipais”, comparativamente ao ano de 2010. Dá-se, portanto, causa ao 

aumento de repasse de ICMS Verde em tais quesitos. Em tal ano, contudo, 

observam-se em sentido contrário certa regressão no cenário dos subíndi-

ces “Coleta e Tratamento de Esgoto” e “Destino de Lixo”, o que culminou 

num menor recebimento de recursos nesses quesitos42.

No cenário observado em 2012, todavia, houve melhora no cumpri-

mento de todos os critérios que haviam sido cumpridos. O que perma-

neceu, em paralelo, foi a persistência quanto à ausência de políticas nos 

âmbitos dos subíndices “Mananciais de Água” e “Coleta e Tratamento de 

Esgoto”.

Passando para o ano de 2013, conforme a notícia vinculada43, pode-

mos assumir como razão de aumento de repasse no quesito de “Destino 

de Lixo” (se comparado ao ano anterior) as mencionadas interrupções 

de funções de alguns de seus lixões (sobre os quais não tivemos maiores 

detalhes para saber quantos e/ou quais foram fechados), além das áre-

as remediadas e depósitos de resíduos em aterros sanitários. Entretanto, 

cabe salientar que a notícia aponta de forma geral tais melhoramentos, 

acoplando o município de Mesquita num grupo mais amplo com outros 

entes locais do Estado do Rio de Janeiro. Assim, não é sabido de forma 

incontestável que Mesquita atenderia a todas essas alterações menciona-

das, que justificassem seu maior repasse.

42 Vide anexos: Tabela 2.

43 Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-
-id=2024182>. 

http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=2024182
http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=2024182
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Quanto ao ano de 2014, a partir dos dados que justificam a presen-

te tabela 2 (fornecidos pela Secretaria Estadual do Ambiente), pode-se 

constatar que houve, com exceção do subíndice “Remediação de Lixões”, 

aumento de repasse nos demais quesitos já cumpridos em 2013. Mesquita 

passou, inclusive, a receber recursos, por ter começado a promover ações 

no âmbito de “Coleta e Tratamento de Esgoto” — que significaram um 

repasse de R$ 895.928,00.

4.4. miguel pereirA

O município de Miguel Pereira situa-se na região Centro-Sul Flumi-

nense, no Vale do Saco. Este ente federado, por sua vez, é digno de me-

lhor apreciação quanto à atuação no sentido de promover efetivamente o 

aspecto ambiental, dadas suas últimas posições em rankings — pela SEA44 

e Fundação Ceperj45 —, que trazem os municípios do estado do Rio de 

Janeiro que obtiveram maior repasse de ICMS Verde nos últimos anos. A 

partir dos dados obtidos, cabe analisá-lo no que se refere à eficácia am-

biental do ICMS Verde desde sua criação pela Lei Estadual nº 5.100/07, 

quanto ao seu repasse obtido nos últimos anos.

A Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro, por sua vez, disponibili-

za dados nesse sentido desde 2011, ao que consta em seu sítio eletrônico. 

Podemos observar, diante do demonstrado, que, em 2011, Miguel Pereira 

não recebia qualquer quantia no que refere aos subíndices temáticos de 

“Destino de Lixo” e “Remediação dos Lixões”. Diante desse dado, conse-

quentemente, o município não cumpriu com os subíndices descritos na Lei 

Estadual nº 5.100/07 para que recebesse o repasse de respectivos 20% 

e 5%, quanto aos referidos critérios. Referente a esses aspectos, pode-se 

observar que Miguel Pereira persistiu até 2012 sem promover quaisquer 

políticas envolvendo destino de lixo, e, ainda, até 2014 nota-se não ter 

progredido em nada sua atuação (permanecendo inexistente) quanto a 

práticas que envolvessem remediações dos lixões — ambas as descrições 

são comprovadas no gráfico 1 em anexo.

No entanto, sua atuação protetiva do meio ambiente o fez perceber 

repasse no valor de R$ 1.605.456,00. A partir de notícias obtidas a seu 

respeito, destacam-se suas ações no sentido de construir 

44 Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-
-id=164974>. 

45  Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/icms/2015/basedecalculo_
af2011-%202015_icmsecolgico.zip>.
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26 quilômetros de rede de esgoto e cinco elevatórias que sanea-

ram 30% das residências e três unidades de conservação municipais 

— Parque Nacional Natural Rocha Negra, com 1,4 milhão de metros 

quadrados, Reserva Biológica Vale das Princesas e Parque Municipal 

Vereda Sertãozinho — e quatro Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPNs)46. 

Nesse sentido, assim como demonstrado previamente, o gráfico 1, já 

mencionado, se propõe a retratar claramente tal realidade. Essa, porém, 

espelhando uma queda significativa no ano de 2013, tendo, contudo, um 

notório progresso a partir do ano de 2014.

No ano de 2012, persistiu sua não arrecadação de recursos referen-

tes à gestão de resíduos sólidos. Todavia, conforme extraído dos dados 

fornecidos pela SEA no mesmo ano, sua posição como 28º município pas-

sou para 15ª entre aqueles que melhor cumpriam com a preservação am-

biental, destacando-se, em especial, por seu melhoramento nas áreas de  

“Coleta Seletiva” e “Tratamento de Esgoto”.

Essa sua ascensão na cadeia de repasse significou em termos quanti-

tativos R$ 3.861.911,00. Segundo o narrado na reportagem acessada47, por 

ser uma das poucas cidades que permite criação de Reservas Particulares 

de Patrimônio Natural (RPPN) municipais, esta acabaria sendo beneficiada 

para receber um repasse comparativamente maior de ICMS Verde do que 

os demais municípios que não gozam da mesma situação quanto ao subín-

dice que trata das Unidades de Conservação.

Quanto a esse aspecto, segundo o então secretário do meio ambiente 

da cidade, Mauro Peixoto, à época discutia-se a possibilidade de ratear o 

repasse de ICMS Ecológico com os proprietários das reservas particulares. 

Pode-se considerar que, o fato de não haver divisão quanto ao repasse de 

ICMS Verde entre o município em que era situada a RPPN e o seu proprie-

tário particular ensejaria um desincentivo à criação de novas reservas. A 

partir disso, é possível supor que essa teria sido a razão para não ter se ob-

servado qualquer melhora (pelo contrário, sendo notório seu decaimento) 

quanto ao cumprimento do critério de Unidades de Conservação Munici-

pal, entre os anos de 2009 e 2012 e 2012 a 2013. Ou seja, essa redução de 

repasse quanto ao critério mencionado pode ter sido influenciada (mesmo 

que em parte) pelo caráter da Lei Municipal N.º 2.053, de 22 de agosto de 

2005, a qual dispõe sobre as referidas reservas.

46 INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE MUDAM RANKING DO ICMS VERDE, Rio 
de Janeiro: Imprensa RJ, 2012.

47 Disponível em: <http://www.visaosocioambiental.com.br/site/index.php?op-
tion=com_content&task=view&id=554&Itemid=56>. 

http://www.visaosocioambiental.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=56
http://www.visaosocioambiental.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=56
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Observa-se que a norma municipal não demonstra a mesma preocu-

pação externada pelo secretário com relação aos seus proprietários priva-

dos no que se refere à divisão do repasse nesse sentido com os proprietá-

rios privados de RPPNs.

Note-se que a ideia daquele tinha como finalidade a restauração de 

unidades de conservação, atividades de reflorestamento, ampliação e au-

mento de zelo com relação às RPPNs. O secretário disse ainda em entre-

vista ter sido possível, a partir dos recursos obtidos com essa nova po-

lítica, pagar a desapropriação de uma fazenda de 1,4 milhão de metros 

quadrados, para criação de uma unidade de conservação, com o objetivo 

que se torne um Parque Municipal.

Já no ano de 2013, Miguel Pereira passou a integrar o ranking entre 

os 10 melhores municípios do estado do Rio de Janeiro. Sua posição passa 

a ser a 4ª dentre os municípios que obtiveram maior pontuação no inves-

timento sobre a preservação do meio ambiente. Consequentemente, em 

números absolutos, isso significou R$ 5,727 milhões em repasse.

Observada a opinião do secretário do Ambiente, Carlos Minc, desta-

cada em matéria jornalística analisada48, o salto de Miguel Pereira se deu, 

tanto em razão de investimentos em saneamento, quanto pela criação de 

uma unidade de conservação, além do fim de um lixão. Sendo observado 

graficamente (gráfico 1) que houve um tímido progresso quanto às unida-

des de conservação, podemos considerar que, no geral, esse subíndice é 

de fato responsável pelo maior repasse de ICMS Ecológico tendo em vista 

que, mesmo diante de um ínfimo avanço (se comparado ao ano anterior), 

esse subíndice responsável por grande parte da fatia do bolo destinada 

a Miguel Pereira, assim permaneceria, mantendo-se o município em uma 

das posições mais altas dentre os demais no Estado do Rio de Janeiro no 

ranking quanto ao repasse de ICMS Verde — o que comprova a grande 

importância do cumprimento desse critério para o município.

Diga-se de passagem, no mesmo ano de 2013, o ICMS Verde repassou 

R$ 177,717 milhões às prefeituras do estado que investiram na preservação 

do meio ambiente. Desde o incentivo, criado em 2007 pela Lei Estadual 

nº 5.100, o total de áreas protegidas progrediu de 105 mil hectares para 

215 mil.

No mesmo ano, foi informado49 que apesar de milhões em investi-

mentos, a estação de tratamento de esgotos (ETE) de Barão de Javary, 

em Miguel Pereira, não estaria funcionando. Os dejetos estariam sendo 

48  Disponível em: <http://entreriosjornal.com.br/miguel-pereira/miguel-pereira-
-e-o-quarto-municipio-a-receber-maior-repasse-de-icms-verde/>. 

49  Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/blog-verde/post/tratamento-
-de-esgoto-parado-em-miguel-pereira-507635.html>. 

http://blogs.oglobo.globo.com/blog-verde/post/tratamento-de-esgoto-parado-em-miguel-pereira-507635.html
http://blogs.oglobo.globo.com/blog-verde/post/tratamento-de-esgoto-parado-em-miguel-pereira-507635.html
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jogados diariamente no Lago de Javary, maior patrimônio natural urbano 

da cidade. Em face disso, mais tarde foi construído um moderno sistema 

biológico de tratamento de esgoto pela SEA, no entorno do mesmo lago. 

Isso, por sua vez, pode ter determinado o destacado na tabela 1 sobre a 

diminuição comparativamente ao ano anterior (de 2012) quanto ao obtido 

com o repasse que diz respeito ao cumprimento do subíndice de “Coleta 

e Tratamento de Esgoto”.

Esse sistema especial de tratamento de esgoto foi o maior investi-

mento público até agora em Miguel Pereira50. A estação biológica terciária 

passou a tratar 90% do esgoto antes despejado in natura no Lago Javary. 

Paralelamente à construção da ETE biológica, foram feitas 3.500 ligações 

domiciliares na região, beneficiando o entorno do lago. Além disso, po-

dem-se observar avanços também na construção do Aterro Sanitário de 

Miguel Pereira, passando este a operar com mantas impermeabilizantes e 

12 drenos para tratamento de chorume. O funcionamento do aterro per-

mitiu o encerramento do lixão da cidade. Quanto a esse dado, podemos 

inferir o progresso claramente expressivo observado em 2014 (por volta 

de 62% a mais do que o arrecadado em 2013) quanto ao subíndice “Coleta 

e Tratamento de Esgoto”. Além deste, houve aumento não tão exorbitan-

te monetariamente, porém, percentualmente mais significativo do que o 

observado quanto à coleta e tratamento de esgoto, quanto ao aspecto de 

“Destino de Lixo” (superior a 66% a mais do valor obtido em 2013).

Pode-se considerar que todo esse progresso não só percentual, mas 

também quantitativo monetariamente, levou o município a ser digno da pre-

visão realizada pela SEA de que, em 2014, receberia o terceiro maior ICMS 

Verde do Estado do Rio de Janeiro, sendo este avaliado em R$ 6 milhões.

Quanto a esse ente local, cabe observar que, mesmo diante de seus 

recuos pontuais (com posteriores avanços) em alguns subíndices, inclusi-

ve diante de sua estagnação quanto a promoções no âmbito de “Remedia-

ção de Lixões”, justificam-se suas posições nos últimos anos. Miguel Perei-

ra obteve grande destaque frente à sua desenvoltura quanto aos demais 

subíndices, como “Mananciais de Água”, “Coleta e tratamento de Esgoto”, 

“Destino de Lixo”, “Unidades de Conservação” e “UC’s Municipais”.

5. conclusão

Depois de feita a análise acima, constatamos algumas deficiências no 

sistema de repasse do ICMS Verde. Preliminarmente, averiguamos que al-

50  Disponível em: <http://minc.com.br/2013/12/16/secretaria-do-ambiente-pro-
move-tratamento-biologico-de-esgoto-em-miguel-pereira/>. 
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guns dos municípios supracitados, que sempre se mantiveram nas primei-

ras posições, não cumprem todos os quesitos, e esse fato não os prejudica 

em sua classificação.

A título de exemplo, conforme visto acima, podemos citar Silva Jar-

dim; este nunca cumpriu o critério de remediação de vazadouro, que tem 

o menor peso dentro dos subíndices do repasse e mesmo assim sempre 

manteve-se entre os líderes nos últimos anos. O mesmo ocorreu com Ca-

choeiras de Macacu, que praticamente cumpriu apenas os itens referentes 

a unidades de conservação geral e mananciais de água, mantendo um de-

sempenho ruim nos demais subíndices. 

Mesquita, por sua vez, nunca cumpriu o quesito manancial de água e 

Miguel Pereira também obteve índices quase negativos quanto à remedia-

ção de vazadouros. Isso pode demonstrar que, mesmo não cumprindo de-

terminados itens e mantendo sua alta posição no ranking, não há estimulo 

para que esses pontos com menor adesão comecem a ser desenvolvidos. 

Devemos também nos atentar ao fato de que o subíndice “Remediação 

de lixões”, que contém menor peso, tem uma baixa aderência entre os 

municípios. Mais uma vez, sem uma política de incentivos, observamos 

não haver como promover o desenvolvimento desse subíndice, dada à sua 

pequena porcentagem.

Consequentemente, os municípios que mais angariaram valor de re-

passe têm como item mais cumprido aqueles referentes a unidades de 

conservação. Como foi observado, esses municípios contam com uma 

grande área verde, sendo a dimensão vegetal um dos mais importantes 

pontos dentro desse subíndice.

Infelizmente, ainda encontramos outras lacunas nesse remanejamento 

tributário. Como foi dito, os municípios compartilham do mesmo montante. 

Assim, temos o problema da soma zero, em que os municípios que desde 

o começo contribuíram para o repasse podem se sentir de alguma forma 

ameaçados pelos novos membros, causando uma  “guerra ambiental”. 

Existe ainda uma outra questão. Não existe fiscalização relacionada 

sobre como os subíndices foram cumpridos, não havendo sequer um rela-

tório que publique as ações que os municípios tomaram para angariar tal 

repasse. Os únicos dados disponíveis são aqueles relacionados aos valores 

brutos do repasse, divididos em subíndices. Nem o TCE, as prefeituras, 

ou a Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro divulgam essas 

informações, que são de extrema importância para o bom funcionamento 

do sistema.

Apesar disso, mesmo diante das carências apresentadas, parece-nos 

que o ICMS Verde contribuiu para a questão da proteção ambiental no 

estado do Rio de Janeiro. Conforme destacamos na análise acima, muitas 
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áreas de conservação foram protegidas, assim como rios e bacias hidro-

gráficas. O repasse possibilitou uma maior preocupação com coleta de 

lixo e sistema de esgoto. Dessa forma, mesmo com as suas deficiências, 

brevemente de acordo com a análise dos dados analisados neste artigo, 

concluiu-se que o ICMS Verde pode ser considerado um avanço no cenário 

ambiental fluminense, podendo ser aperfeiçoado e assim consolidar uma 

política de proteção ambiental.
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Anexos

Tabela 1 — MIGUEL PEREIRA

Critérios 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mananciais 

de Água 

(IrMA)

- 818.880,02 1.078.908,00 1.669.715,00 1.719.651,00 1.034.351,00

Coleta e 

tratamento 

de Esgoto 

(IrTE)

- - 89.144,00 1.514.315,00 1.260.301,00 2.048.491,00

Destino de 

Lixo (IrDL)

- - - - 425.807,00 641.018,00

Remediação 

dos Lixões 

(IrRV)

- - - - - -

Unidades de 

Conservação 

(IrAP)

183.055,00 841.306,43 415.062,00 636.066,00 1.322.677,00 1.418.181,00

UC’s munici-

pais (IrAPM)

4.283,00 21.668,67 22.342,00 41.815,00 971.946,00 971.946,00

Gráfico 1
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Tabela 2 — MESQUITA

Critérios 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mananciais 

de Água 

(IrMA)

- - - - - -

Coleta e 

tratamento 

de Esgoto 

(IrTE)

- 47.975,08 - - - 895.928,00

Destino de 

Lixo (IrDL)

93.666,00 673.702,09 531.240,00 1.264.817,00 851.615,00 854.691,00

Remediação 

dos Lixões 

(IrRV)

45.161,00 246.033,36 285.897,00 367.143,00 512.647,00 422.998,00

Unidades de 

Conservação 

(IrAP)

381.768,00 748.650,22 1.059.610,00 1.596.220,00 1.540.439,00 1.652.045,00

UC’s munici-

pais (IrAPM)

855.645,00 1.417.832,04 1.753.200,00 2.256.634,00 1.832.041,00 1832041,00

Gráfico 2
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Tabela 3 — CACHOEIRAS DE MACACU

Critérios 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mananciais 

de Água 

(IrMA)

934.156,00 1.544.953,38 2.059.289,00 3.186.951,00 3.282.263,00 3.618.541,00

Coleta e 

tratamento 

de Esgoto 

(IrTE)

- - - - - -

Destino de 

Lixo (IrDL)

- - - - 35.484,00 569.794,00

Remediação 

dos Lixões 

(IrRV)

- - - - - -

Unidades de 

Conservação 

(IrAP)

1.027.525,00 2.045.477,36 2.480.455,00 3.737.418,00 3.607.589,00 4.009.824,00

UC’s munici-

pais (IrAPM)

- - - 1.311,00 182.038,00 182.038,00

Gráfico 3
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Tabela 4 — SILVA JARDIM 

Critérios 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mananciais 

de Água 

(IrMA)

555.631,00 918.930,09 1.224.854,00 1.895.582,00 1.952.273,00 2.150.739,00

Coleta e 

tratamento 

de Esgoto 

(IrTE)

- 739.157,61 1.144.899,00 1.613.217,00 2.685.227,00 2.600.984,00

Destino de 

Lixo (IrDL)

- - 579.534,00 903.441,00 437.635,00 439.216,00

Remediação 

dos Lixões 

(IrRV)

- - - - - -

Unidades de 

Conservação 

(IrAP)

645.053,00 1.689.282,73 2.349.432,00 3.524.489,00 3.401.300,00 3.701.699,00

UC’s munici-

pais (IrAPM)

- - 30,00 38,00 31,00 31,00

Gráfico 4
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Ranking dos maiores repasses

Posição 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1º Cachoeiras 

de Macau

Cachoeiras 

de Macau

Silva  

Jardim

Silva  

Jardim

Silva  

Jardim

Silva  

Jardim

2º Iguaba 

Grande

Resende Rio Claro Rio Claro Cachoeiras 

de Macau

Cacho-

eiras de 

Macau

3º Nova 

Iguaçu

Rio Claro Cachoeiras 

de Macau

Cachoeiras 

de Macau

Rio Claro Rio Claro

4º Mesquita Silva  

Jardim

Nova 

Iguaçu

Nova 

Iguaçu

Miguel 

Pereira

Miguel 

Pereira

5º Resende Nova 

Iguaçu

Resende Angra dos 

Reis

Angra dos 

Reis

Quissamã

6º Niterói Mesquita Mesquita Resende Resende Nova 

Iguaçu

7º Guapimi-

rim

x x Mesquita Nova 

Iguaçu

Mesquita

8º Petrópoles x x x Teresó-

polis

x

9º Rio Claro x x x Mesquita x

10º Rio de 

Janeiro

x x x x x

11º Silva  

Jardim

x x x x x
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Comparação dos quatro municípios quanto ao valor total de repasse 

(IFCA) entre 2009 e 2014

Tabela 5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cachoeiras 

de Macau

1.961.681,00 3.590.430,74 4.539.744,00 6.925.681,00 6.927.458,00 8.380.197,00

Silva Jardim 1.200.684,00 3.347.370,43 5.298.749,00 7.936.767,00 8.476.466,00 8.892.669,00

Mesquita 1.376.240,00 3.134.192,79 3.629.947,00 5.484.813,00 4.731.315,00 5.657.702,00

Miguel 

Pereira

187.338,00 1.321.855,12 1.605.456,00 3.861.911,00 5.697.504,00 6.113.987,00

Gráfico 5
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resumo

O presente artigo tem por objetivo discutir e avaliar, à luz da jurispru-

dência consolidada e de entendimentos doutrinários, se o valor usualmen-

te fixado para servir de indenização em casos de desapropriação pode 

ser considerado, efetivamente, um valor justo. O foco do trabalho é tentar 

evidenciar que as formas pelas quais atualmente se encontra o que se no-

meia de valor justo não são suficientes para que se chegue a uma quantia 

capaz de garantir a justiça perquirida, nos casos de desapropriação, no 

que se refere à indenização. Examina-se o valor de mercado, paradigma 

usualmente utilizado para servir de base para o cálculo da indenização, e 

se pretende verificar se este é realmente a opção que garante uma maior 

promoção de justiça e eficiência nesses casos. Ao se verificar que o mode-

lo usado atualmente não é o mais justo, tampouco o mais eficiente, passa-

-se a avaliar de que forma os problemas encontrados na aplicação do valor 

de mercado podem ser trabalhados de modo a se chegar a um valor justo. 

As falhas encontradas são examinadas em duas vertentes nas quais seu 

aumento e redução acabam por evidenciar que uma base segura para que 

se chegue a um cálculo capaz de proporcionar um valor justo não deve se 
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pautar em majorar ou minorar problemas encontrados no valor de merca-

do, mas sim em adicionar a esse valor uma quantia suficiente para satisfa-

zer os problemas advindos da sua própria aplicação para o desapropriado. 

Palavras-chaves: Desapropriação, indenização, valor justo.

1. introdução

O objetivo da nossa pesquisa consiste em encontrar o valor justo para 

ser aplicado pelos juízes, quando da indenização em um processo de de-

sapropriação. É importante salientar que o foco do presente trabalho será 

o das desapropriações que têm esteio no Decreto-Lei nº 3365/41. Assim 

sendo, não nos debruçaremos sobre as demais hipóteses de desapropria-

ção, como, por exemplo, nos casos em que se dá em razão da existência 

de trabalho escravo em uma dada propriedade, ou da desapropriação em 

decorrência de tráfico de drogas (art. 243, CF), circunstâncias em que nem 

sequer há indenização, motivo pelo qual não há o que se discutir acerca 

de valor.

Nossa pretensão é estabelecer um método que consiga fornecer pa-

râmetros para que o valor justo possa ser encontrado. E é de suma impor-

tância que isso seja feito para que o Estado-juiz, intérprete e aplicador do 

conteúdo axiológico da justeza das indenizações, possa se valer de um 

mesmo critério para fins de cálculo desse valor. O que se vê hoje em dia é 

que, dos standards de segurança jurídica, cada juiz decide da forma como 

acredita ser a mais adequada, tendo em vista que o referido Decreto-Lei 

não delimita suficientemente os parâmetros a serem adotados nas deci-

sões e acórdãos. Em um Estado Democrático de Direito, em que um dos 

pilares é justamente a segurança jurídica, não se pode aceitar que uma 

mesma norma tenha aplicações tão dissonantes, como se dá, atualmente, 

por ausência de métodos e critérios objetivos.

Para tanto, a fim de acoplarmos nosso estudo à realidade em que vi-

vemos, nossas investigações se tornarão ainda mais relevantes quando da 

realização de megaeventos em nosso país, os quais, como já experimen-

tamos recentemente, deflagram, por necessidade e utilidade pública, a 

desapropriação de determinadas áreas. Por exemplo, parte da população 

do Rio de Janeiro, situada em áreas próximas às obras da Copa do Mun-

do de 2014 e das Olimpíadas de 2016, que se tornaram atrativas para os 

investidores privados e para a realização de grandes obras estruturais, se 

transformaram em zonas de verdadeiros conflitos jurídicos pelo direito à 

habitação. Pode-se observar que, somente na gestão municipal de 2009 a 

2013, foram removidas 67.000  pessoas, totalizando mais que o somatório 

dos períodos da gestão dos governos de Carlos Lacerda (30.000 pessoas 
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removidas) e de Pereira Passos (20.000 pessoas removidas), famosos pe-

las suas políticas de remoção1. 

Assim, debruçaremos sobre a questão do valor da indenização tanto 

sob o ponto de vista da justiça quanto da ótica da eficiência, com vistas a 

que tentemos encontrar, dentro desses dois âmbitos, ideias que nos per-

mitam chegar a um valor justo. Mostraremos, em primeiro lugar, que o cál-

culo da indenização tomando como base o valor de mercado é inadequa-

do, tendo em vista que as condições necessárias para um mercado livre e 

concorrente não podem ser observadas no processo de desapropriação. 

Em seguida, analisaremos a inconveniência da possibilidade de aplicação 

do valor venal do imóvel, pois este considera apenas o valor nominal do 

terreno, não avaliando outras circunstâncias externas que deveriam ser le-

vadas em conta para atingir o seu valor justo. Posteriormente, discorrere-

mos sobre a inadequação de um valor baseado em um critério hipotético 

que considere muitas características externas do imóvel de modo a tornar 

aquele muito subjetivo, resultando em discricionariedade e insegurança 

jurídica.

Nesses casos, em função da grande assimetria de informação, na qual 

os cidadãos desconhecem os direitos a que verdadeiramente têm direito, 

observa-se que a injustiça se manifesta expressamente em dois momen-

tos: inicialmente nos procedimentos pelo quais as remoções se dão, den-

tre os quais se destacam as intenções dos agentes públicos e políticos ao 

estimular a saída dos moradores aos menores custos possíveis, inclusive 

estimulando a retração do valor de mercado do imóvel, mediante a veicu-

lação extemporânea de informações quanto a desapropriações futuras, a 

fim de desaquecer o interesse nos direitos de propriedade dessas áreas; 

e, mais tarde, propriamente na auferição de valores desproporcionais rela-

tivos às indenizações por desapropriação.

2. metodologiA

As etapas desta pesquisa compreendem a análise das formas pelas 

quais se calculam os quantitativos de justeza do valor a ser pago como 

indenização em casos de desapropriação. Os procedimentos de análise 

se darão inicialmente a partir de uma observação do modelo atual, que 

permitirá comprovar que a base para o cálculo desse valor, atualmente 

praticada, apresenta certos problemas. Por conseguinte, serão examina-

das hipóteses nas quais os problemas encontrados no modelo atual serão 

1 AZEVEDO, Lena; FAULHABER, Lucas. SMH 2016: Remoções no Rio Janeiro olím-
pico, 2015.
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trabalhados em dois sentidos, com o objetivo de demonstrar que ambos 

os métodos ainda não são suficientes. Finalmente, será possível, pelo mé-

todo indutivo de pesquisa, chegar a uma tese que acreditamos ser a ideal 

para servir de base para o cálculo do valor justo da indenização nos casos 

de desapropriação.  

Cabe destacar que tanto a análise do valor praticado atualmente 

como a das possíveis hipóteses e a da que será sugerida ao final limitam-

-se a tentar solucionar os problemas advindos da aplicação do valor de 

mercado, sendo um deles a desconsideração de circunstâncias externas 

no valor da indenização nos casos de desapropriação. Com isso, se pre-

tende afirmar que, em um processo de compra e venda, o quanto uma das 

partes valoriza o bem não é definido somente a partir de critérios objeti-

vos, havendo também fatores subjetivos que influenciam em tal valoração. 

Existem muitos fatores subjetivos que influenciam nessa valoração. Dessa 

forma, durante o procedimento de investigação das hipóteses e análise do 

modelo atual, trataremos de tais elementos subjetivos como circunstân-

cias ou fatores externos, tudo para que consigamos cumprir nosso papel 

de não apenas apontar erros, mas também de propormos uma solução 

para o problema, apresentando o critério que, a nosso ver, permitiria aos 

juízes atribuírem um valor justo à indenização do imóvel cujos direitos de 

propriedade estão sendo submetidos à intervenção drástica do Estado.

3. justiçA e vAlor justo: umA AproximAção de ideiAs

A teoria da Justiça empregada neste artigo possui duas dimensões 

intrinsecamente ligadas e interdependentes que sustentam e promovem a 

real efetivação de direitos básicos essenciais à formação de um indivíduo. 

Uma delas é a Justiça representada pelo procedimento justo, enquanto a 

outra se pauta em um conceito de Justiça, baseado em valores substanti-

vos. A noção de Justiça procedimental determina, como objeto de Justiça, 

o estabelecimento de regras de decisão coletiva aceitas razoavelmente 

por todas as partes presentes em uma sociedade. A sua composição parte 

do pressuposto de que ela fora criada por pessoas razoáveis, com a fina-

lidade de maximizar as relações de convivência mútua, a reciprocidade e/

ou a mera imparcialidade.

No entanto, para que essa dimensão da Justiça procedimental possa 

de fato realizar os fins para os quais ela se destina, há a necessidade da 

existência de uma dimensão da Justiça substantiva que venha a dar signi-

ficado aos procedimentos, uma vez que ela não é, tampouco pode ser, um 

fim em si mesma. Da mesma forma, a Justiça substantiva depende direta-
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mente da Justiça procedimental, já que ela não pode se manifestar sem o 

estabelecimento de regras comuns à coletividade.

A existência dessa dimensão substantiva exerce papel fundamental 

na aplicação do procedimento justo, pois garante racionalidade aos pro-

cedimentos e, consequentemente, sua legitimidade, pautada nos valores 

comuns e aceitos pela sociedade. Assim, é a partir dessa relação entre Jus-

tiça substantiva e procedimental que se pode falar numa teoria da Justiça, 

concebida como “Teoria dos Direitos”, pois o fundamento de normativi-

dade do procedimento justo traz, necessariamente, as consequências da 

teoria da Justiça substantiva consigo. Esse é o modelo pelo qual se opera 

a “Teoria dos Direitos”, desenvolvida por Dworkin, que permite a obten-

ção dos direitos como expressões da igual dignidade moral das pessoas, 

além de estabelecerem os limites sob os quais os procedimentos estarão 

submetidos.  

A lógica presente nessa “Teoria dos Direitos” está no fato de que as 

pessoas possuem igual valor como agentes morais. Assim, essa concepção 

de Justiça coloca a realização dos Direitos como pressuposto para que os 

indivíduos possam se desenvolver como agentes morais em seu convívio 

com os demais indivíduos da sociedade. Portanto, surge dessa “Teoria dos 

Direitos” a necessidade da satisfação de certos direitos morais básicos que 

venham a concretizar a formação do indivíduo como um agente moral. 

Todavia, será somente por meio da maximização da eficiência e de 

sua materialização em regras de procedimento que o indivíduo encontra-

rá espaço para se desenvolver. Esse valor, eficiência, constitui-se em um 

dos pilares da Justiça substantiva e, por conseguinte, dos procedimentos 

que dela se sucedem, assegurando a legitimidade necessária para manu-

tenção da convivência comum. Em função desse motivo, a compreensão 

de Justiça não colide com a noção de eficiência, pois esta está contida 

internamente naquela. Logo, pode-se dizer que a promoção da Eficiência 

acarreta a realização dos ideais de Justiça.

É preciso que se diga, contudo, que a Eficiência aqui exposta não se 

pauta em um conceito abstrato e distante da realidade vivida pelos indiví-

duos de uma dada sociedade. Ela cumpre um papel fundamental na garan-

tia de determinados “bens primários” essenciais à vida humana. Somente a 

real efetivação desses “bens primários” gera condições para a construção 

da personalidade moral dos indivíduos. Segundo Rawls, eles se correspon-

dem com os direitos subjetivos fundamentais e servem para estabelecer 

um padrão mínimo a ser alcançado para aqueles que se encontram em 

situação social desfavorável ou de vulnerabilidade. Portanto, trata-se do 

objetivo pelo qual as políticas públicas de compensação se destinam.

A Justiça demanda que o Estado, diante da situação de desapropria-

ção por utilidade pública sob a justificativa da eficiência, cumpra com sua 
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responsabilidade de indenizar aquele que perdera seu bem imóvel, tendo 

em vista também o conceito de eficiência, amparado na efetivação dos 

“bens primários” do indivíduo. A implementação desses “bens primários”, 

concebidos como direitos morais básicos na “Teoria de Direitos”, são as 

condições mínimas requeridas pelos indivíduos. Aqui, esse mínimo se re-

flete na obrigatoriedade de um valor justo nas indenizações.

Assim, torna-se evidente a partir da análise entre Justiça e eficiência 

que ambas são não só não excludentes entre si como também estão intrin-

secamente relacionadas. Trata-se de ideais convergentes que nos servem 

de parâmetro mínimo na constatação e formatação do que entendemos 

por valor justo. Para tanto, a fim de encontrarmos uma alternativa justa e 

eficiente para as indenizações provenientes dos casos de desapropriação 

por utilidade pública, é oportuno que analisemos os problemas existen-

tes nos principais critérios comumente utilizados atualmente para definir 

aquilo que seria o “valor justo” a ser indenizado.

4. (in)AplicAbilidAde do vAlor de mercAdo

O Decreto-Lei 3.365/41 traz em seu art. 9º a afirmação segundo a qual 

“ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se 

se verificam ou não os casos de utilidade pública”. Desse modo, é possível 

notar que o legislador, ao formular o referido diploma legal, optou que ao 

poder judiciário não coubesse verificar a justificativa de utilidade pública 

em cada caso de desapropriação. Sendo assim, é possível inferir que ao 

Judiciário cabe somente a função de decidir acerca da justa indenização, 

assim como afirmado pelo art. 24 do mesmo Diploma, “na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Pro-

cesso Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço 

da indenização”. Nesse sentido, tendo em vista que a única função do juiz 

nesse caso é definir uma justa indenização, cabe fazer uma análise apro-

fundada sobre como os valores são definidos, para que se possa verificar 

se realmente o Judiciário tem dado indenizações verdadeiramente justas.

Apesar de o Decreto-Lei fazer exigências como, por exemplo, o laudo 

técnico de um perito, consoante previsão do art. 23, §1º, pode-se inferir, 

através de uma análise jurisprudencial, que a maior parte das decisões a 

respeito do valor das indenizações é baseada no valor de mercado do bem 

desapropriado. Uma interpretação teleológica do referido diploma legal 

permite observar que o objetivo da norma é garantir que o preço da justa 

indenização seja fixado por um profissional e, pois, não por um juiz de Di-

reito, que pouco entende sobre valores de bens imóveis, evitando, dessa 

forma, casos de arbítrio e arbitrariedade e garantindo, por conseguinte, 
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maior segurança jurídica. Sendo assim, o juiz deve basear a sua decisão 

no laudo pericial, documento que na maioria das vezes indica o valor de 

mercado que este, por sua vez, tende a servir de base no cálculo do valor 

justo para a indenização da desapropriação.

Tendo em vista a importância da definição de tal valor, é cabível iden-

tificar quais são as variáveis utilizadas para sua obtenção, ou seja, como é 

calculado o “valor de mercado”. De acordo com o economista Léo Saraiva 

Caldas, o valor de mercado “é o resultado expresso de uma estatística 

feita com dados de vendas de bens similares como são praticadas usual 

mente ali”2. Dessa forma, pode-se observar que, ao indicar o preço da in-

denização em casos de desapropriação, o juiz leva em conta o valor das 

vendas de bens similares praticadas no local, de modo que se estabeleça 

um valor de mercado.

4.1. (in)completude do conceito: empecilHos do modelo 

AtuAl

O valor do mercado, para ser utilizado como parâmetro de valor justo, 

deve pressupor a comparação entre a compra e venda e o procedimento 

expropriatório. Desse modo, ao identificar que existem certas exigências, 

próprias da situação de fato, para que se chegue a um valor de mercado, 

percebe-se, também, que estas não se apresentam no caso da desapro-

priação. Tal obstáculo pode acarretar em problemas, tendo em vista que 

se utilizará um modelo de base de cálculo para uma situação que não se 

assemelha à situação do modelo em primeiro lugar.

4.1.1 Perda do poder de negociação

Partindo de uma análise crítica da utilização do uso do valor de mer-

cado, percebe-se que uma venda exige necessariamente a existência de 

um vendedor e de um comprador que, necessariamente desejosos, atra-

vés do processo de barganha, definem o valor do imóvel, ou seja, o valor 

de mercado, garantindo uma troca eficiente, tendo em vista que o bem 

passa a ser de quem mais o valoriza e tem capacidade de pagamento. Tal 

característica é fundamental para o processo de compra e venda, sendo, 

portanto, necessária, também, para a definição do valor de mercado do 

bem. 

2 CALDAS, Léo Saraiva. O conceito de valor de mercado. IBAPE — XXII UPAV / 
XIII COBREAP, Fortaleza, 2006.
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Contudo, pode-se observar que, no processo de desapropriação, não 

há alguém querendo se desfazer do bem, não há um vendedor desejoso, e 

mesmo se o dono do bem estiver disposto a vendê-lo, ele perde completa-

mente o seu poder de barganha, tendo em vista que não há possibilidade 

de negociação com o comprador, no caso, o Estado. Desse modo, perce-

be-se que no caso da desapropriação as principais características exigidas 

para um processo de compra e venda, que são a possibilidade da barga-

nha e a vontade de se desfazer do bem, não existem; portanto, observa-se 

uma certa contradição em usar o mesmo método para definir valor em 

duas situações tão distintas: o ato de compra e venda e a desapropriação. 

Sendo assim, torna-se claro que o valor de mercado, por não corres-

ponder às características da desapropriação, não é adequado para servir 

como indicador de justiça da indenização em tais casos.

4.1.2. Alocação ineficiente

Outro fator que deve ser considerado, além da perda do poder de 

barganha, é o fato de que, nos casos de desapropriação, na maior parte 

das vezes o dono do imóvel não quer ceder seus direitos de propriedade, 

ou pelo menos não quer vender pelo valor imposto pelo Estado. Desse 

modo, observa-se um caso no qual o bem não é alocado com quem mais o 

valoriza, característica determinante de um processo de compra e venda 

e, portanto, da definição do valor de mercado. Para que o bem fosse assim 

alocado, seria necessário que quem está disposto a adquiri-lo pagasse ao 

titular dos direitos de propriedade o suficiente para que ele não o valori-

zasse mais tanto quanto valorizava anteriormente. Dessa forma, nota-se 

que devem ser considerados no valor, para que a venda seja eficiente e 

o bem, realocado com quem mais o valoriza, certos elementos alheios ao 

imóvel em si, como, por exemplo, o significado que ele possui para o “ven-

dedor” e outras circunstâncias que fazem com que o valor dado ao bem 

aumente ou diminua independentemente do seu valor de mercado. Logo, 

tais elementos não fazem parte do cálculo utilizado como base na defini-

ção da indenização para casos de desapropriação. 

Os laudos periciais, ao definir o valor de mercado do bem, só consi-

deram as comparações com o valor de compra e venda de bens similares 

e desconsideram os elementos alheios próprios do imóvel a ser desapro-

priado. Desse modo, cabe pensar até que ponto se deveriam considerar 

ou não essas circunstâncias externas na definição do valor da indenização 

em casos de desapropriação, o que acaba por gerar dissonâncias quando 

da interpretação jurídica da justeza do valor3.

3  Nº 70056791007 (Nº CNJ: 0403727-38.2013.8.21.7000), Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. 
IMÓVEL URBANO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, A FIM 
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Assim sendo, torna-se possível notar que o valor de mercado utili-

zado pelos juízes para definir o valor da indenização não é apropriado 

por dois motivos principais. Primeiramente, porque para a definição do 

valor de mercado é necessário que se faça uma comparação com proces-

sos de compra e venda, processos estes que exigem necessariamente um 

comprador e um vendedor, ambos com poder de barganha para definir 

o preço a ser pago pelo bem. No caso da desapropriação, não existe um 

vendedor em potencial, o que culmina no fato de que o dono do imóvel é 

obrigado a se desfazer dele. Essa obrigação vem acompanhada do fato de 

que o valor a ser pago como indenização é definido pelo Estado, retirando 

completamente o poder de barganha do dono do bem. Sendo assim, o 

valor de mercado não se aplica nesses casos, tendo em vista a falta dessa 

característica fundamental. Em segundo lugar, uma compra e venda efi-

ciente requer que, no final do processo, o bem esteja com quem mais o va-

loriza. A simples comparação com o valor de mercado praticado com bens 

similares não permite que sejam consideradas as circunstâncias externas 

ao bem que será desapropriado, não garantindo, portanto, que no final do 

processo o bem será alocado com quem mais o valoriza.

Com efeito, tendo em vista que o uso do valor de mercado não é 

adequado para a definição do valor justo da indenização a ser paga em 

casos de desapropriação, deve-se examinar, pois, qual deveria ser o valor 

exato cujo cálculo serviria de base para que os juízes chegassem a um 

valor justo.

5. Análise críticA do vAlor de mercAdo

A partir de uma análise crítica a respeito da aplicação do valor de 

mercado, tenta-se trabalhar as suas falhas de modo a chegar a um valor 

justo. No que se refere ao problema da ineficiência, tem-se que o uso do 

valor de mercado para indenização nos casos de desapropriação é inade-

quado, tendo em vista que as circunstâncias externas não são considera-

das para que se saiba exatamente quem valoriza mais o bem, para que a 

troca se dê de forma eficiente. 

DE DEFINIR COM SEGURANÇA O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. EXISTÊN-
CIA DE substancial diferença ENTRE os valores apurados pelo MUNICÍPIO e PELA 
AGRAVADA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. UNÃNIME. [...] Além disso, a 
avaliação apresentada pelo Município, ainda que amparada no valor cadastral do 
imóvel, não autoriza a imissão provisória na posse, uma vez que o valor aponta-
do como justa indenização (R$ 58.100,00, fls. 39/43) flagrantemente destoa do 
valor apresentado no laudo elaborado pelo perito contratado pela parte agrava-
da, que apura a justa indenização no valor mínimo de R$ 307.00,00, acrescido de  
R$ 29.471,90 referentes às benfeitorias (fls. 129/137).
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Dessa forma, devido ao fato de que o desapropriado é obrigado a 

sair de sua propriedade, não se pode verificar ao certo se quem ficou com 

o bem realmente foi quem o valorizava mais. Tentando sanar o eventual 

problema, examina-se a possibilidade de uniformizar os valores de inde-

nização ao reduzir as circunstâncias a serem consideradas, tanto externas 

quanto internas ao próprio imóvel, ou a possibilidade de aumentar a con-

sideração de tais fatores, tentando aproximar de uma realidade de compra 

e venda da qual se extrai o valor de mercado.

5.1. desconsiderAção de todAs As circunstânciAs 

externAs e internAs

Na busca por um valor de indenização justo, é necessária uma tenta-

tiva de análise a respeito da aplicabilidade ou não de valores tais como de 

mercado e o venal. No que diz respeito ao valor venal, trata-se de um valor 

fixo em função da área da edificação, das características físicas do imóvel, 

da utilização (seja ela residencial ou não) e do valor do respectivo me-

tro quadrado dos imóveis no logradouro. O valor venal é a base utilizada 

para realização do cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e 

também do ITBI, como disposto nos arts 33 e 38 do Código Tributário Na-

cional, juntamente com uma determinada taxa. Contudo, ele não leva em 

consideração circunstâncias externas, tanto objetivas quanto subjetivas, e 

nem o imóvel que nele encontra-se construído, dado que o cálculo se dá 

de acordo com o terreno. 

A consequência disso é que diversos fatores não são levados em con-

sideração na aferição do valor do imóvel. Duas situações hipotéticas po-

dem servir de explicação para a questão. O valor que é auferido tanto por 

um proprietário que adquiriu seu imóvel por meio de, por exemplo, uma 

herança de um familiar próximo, quanto por uma pessoa em cuja proprie-

dade não há ninguém residindo, encontrando-se totalmente desocupada, 

não é levado em consideração no momento em que se está calculando o 

seu valor venal. Isso vale da mesma forma para o tipo de edificação cons-

truído, que também acaba sendo preterido no cálculo, ou seja, se consiste 

em uma mansão luxuosa ou em um terreno baldio com uma simples casa. 

Se essas duas propriedades estiverem situadas em terrenos de mesma 

área, um do lado do outro, eles possivelmente terão o mesmo valor venal, 

contudo são imóveis totalmente diferentes e que, nesse sentido, merece-

riam tratamentos igualmente diferentes no momento de calcular e deter-

minar o seu devido valor. 

O valor venal está presente no art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41 que 

afirma que:
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“o juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convenci-

mento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para 

efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o 

proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao 

valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valo-

rização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu”. 

Percebe-se que, ao expressar “valor venal dos da mesma espécie”, 

evidencia-se uma comparação entre terrenos que possivelmente compar-

tilham semelhanças quanto às características mais objetivas — como área 

em metro quadrado —, ainda que possam ser muito distintos entre si quan-

to a critérios mais subjetivos — como a importância emocional que um 

terreno pode representar para seu proprietário, se há alguém de fato habi-

tando ali ou não, ou no que diz respeito ao tipo de construção realizada no 

local, exemplos mencionados anteriormente. Dessa forma, o valor venal se 

trataria, em muitos dos casos, de um valor relativamente menor do que a 

quantia que um terreno de fato deveria valer quando se diz buscar a devi-

da e justa indenização e, portanto, do que um proprietário legitimamente 

deveria merecer em termos de indenização pela desapropriação por parte 

do Estado.

Segundo uma reportagem do Estado de S. Paulo, datada de 8 de mar-

ço de 2012, os dados do sindicato de habitação (Secovi-SP) determinam 

que o valor venal deveria corresponder a 70% do valor de mercado. Contu-

do, com o aquecimento das vendas, o valor de mercado chegou a se tornar 

em até 200% mais elevado que o valor venal, consequentemente, se o valor 

venal fosse o critério que o poder público utilizasse como meio de indeni-

zação para desapropriar, se teria um valor muito menor do que o que vigo-

ra na atualidade e se acabaria deixando unicamente nas mãos do Judiciário 

a possibilidade de isso ser corrigido, se é que de fato o seria em alguma 

hipótese. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inclusive já inicia-

ria briga na Justiça para tentar pagar apenas o valor venal para efetivar a 

desapropriação de terrenos não residenciais e, dessa forma, conseguir a 

imissão de posse dos terrenos desapropriados. A preocupação de muitos 

advogados e proprietários é que o valor venal possa se tornar realmente 

muito abaixo do que vem sendo pago até então, caso o valor venal fosse 

considerado o valor devido e justo de indenização, e que os desapropria-

dos fiquem aguardando durante anos pelo pagamento.

Assim sendo, a conclusão a que se pode chegar consiste em dizer 

que o valor venal não deve ser considerado um valor justo para indenizar 

os desapropriados, dado que não inclui diversos fatores subjetivos que 

deveriam ser incluídos no seu cálculo em busca da auferição do valor mais 

justo e, em resultado, acaba sendo uma quantia extremamente baixa com-

parada ao que a propriedade pode e deveria, de fato, valer. 
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Trata-se de um valor fixo, frio e insuficiente para servir de parâmetro 

para a reparação de uma intervenção estatal tão drástica como é o caso 

da desapropriação. Quando um proprietário tem seu terreno tomado pelo 

governo por meio da desapropriação, a situação já se faz difícil o suficien-

te dado o esforço por parte do proprietário para procurar um novo local 

para residir, caso a propriedade desapropriada consistisse em sua moradia 

fixa, juntamente com a possibilidade de aquele significativamente valorar 

seu imóvel. 

Em consequência, se o valor a ser indenizado for muito baixo, e con-

siderando que, no início, o proprietário apenas pode levantar 80% do total 

depositado pelo Poder Público depois que este tome posse do imóvel, 

torna-se evidente que, dependendo da situação financeira do indivíduo, 

constituiria uma grande dificuldade, ou até uma impossibilidade, conse-

guir adquirir uma propriedade de valor minimamente comparável, fazendo 

com que ele necessite se adaptar a um estilo de vida inferior em relação ao 

estilo com antes estava acostumado.

5.2.considerAção de todAs As circunstânciAs externAs

Partimos da premissa de que um dos problemas da aplicação do valor 

de mercado como base para a indenização é o de que, para a auferição 

desse valor, faz-se necessário um cenário de compra e venda em um mer-

cado livre e concorrente. Tal pressuposto do valor de mercado garante 

que ambas as partes sejam livres para comprar e vender o que quiserem 

de acordo com o valor que dão para determinado bem e sua possibilidade 

de pagamento, permitindo que as trocas se deem de maneira eficiente. 

Contudo, como já visto, a desapropriação não permite que o valor sub-

jetivo, que as partes dão ao bem em si, seja levado em consideração. Ou 

seja, as circunstâncias externas não são consideradas no processo de de-

sapropriação, visto que o proprietário é obrigado a ceder seu imóvel para 

o Estado em troca de uma indenização. 

Com o objetivo de tentar solucionar a eventual problemática, pas-

saremos a analisar a hipótese de todas as circunstâncias externas serem 

avaliadas no momento de definir o valor da indenização. De acordo com 

essa hipótese, no valor dado pelo Estado deveriam ser considerados todos 

os elementos subjetivos do proprietário do imóvel que fazem com que ele 

valorize mais ou menos aquele bem, independentemente das caracterís-

ticas objetivas. Tal hipótese primaria por garantir a eficiência em todas as 

trocas nos processos de desapropriação, pois os desapropriados recebe-

riam mais do que o quanto valorizam o seu imóvel, de forma que todas as 

alocações seriam eficientes. 
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Contudo, apesar de garantir a eficiência de todas as trocas, é certo 

que a consideração de qualquer particularidade no processo da desapro-

priação se tornaria extremamente problemática e ineficiente, uma vez que 

aumentaria em muito a dificuldade de se achar o preço que correspondes-

se a cada propriedade, aumentando os custos de transação. Seria também 

injusta, no sentido em que ninguém estaria satisfeito se outro indivíduo, 

com um imóvel de valor semelhante ao seu, recebesse mais do Estado, de-

vido às suas “particularidades”. Se, por exemplo, o imóvel de uma pessoa 

valesse mais devido ao seu afeto pessoal a ele, diversas questões teriam 

que ser levantadas: O que pode caracterizar um afeto pessoal de fato? Ser 

a residência familiar há muitos anos? Ter sido deixada como herança por 

um ente querido? Como saber se o ente era, de fato, querido? Como de-

cidir a porcentagem de aumento do valor devido a cada caso particular? 

Como justificar para os outros indivíduos que terão suas terras desapro-

priadas pelo mesmo propósito que eles receberão menos?

Desse modo, temos em vista que, apesar de proporcionar a eficiência 

no sentido de o bem ser alocado com que mais o valoriza, a consideração 

de todas as circunstâncias externas é inviável na medida em que se ob-

servam os problemas apresentados. Não há como garantir o mínimo de 

objetividade nas desapropriações, o que provoca a perda de segurança 

jurídica e ainda pode acabar prejudicando o próprio processo de desa-

propriação, tendo em vista que pode se tornar muito mais custoso e difícil 

para o Estado negociar com todos os proprietários.

6. nossA solução: entre justiçA e eficiênciA

Como apresentado, é claro que a consideração indiscriminada de todas 

as circunstâncias externas é inviável, e que a consideração de nenhuma 

é injusta. Desse modo, tendo em vista as impertinências da aplicação do 

valor de mercado, ao analisar a que se refere a ineficiência da transação, 

concluímos que a consideração não deve tender nem para o lado minoran-

te, nem para o lado majorante, o que pode trazer riscos ainda maiores ao 

processo. Portanto, nossa proposta é a de que seja considerada uma única 

particularidade, universal no sentido a poder se aplicar a toda e qualquer 

pessoa que tenha sua propriedade desapropriada: a perda do poder de 

barganha. 

Quando o Estado desapropria uma terra, por mais que o antigo dono 

receba uma quantia em contrapartida, não se caracteriza uma venda. Isso 

porque, na venda, o dono do bem pode decidir o quanto o valoriza, para 

que, assim, apenas quem o valoriza mais possa comprá-lo, caracterizando 

uma alocação eficiente. Na desapropriação, o dono da terra perde um di-
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reito inerente da propriedade: da sua disposição. Ele não mais dispõe de 

seu preço, de seu valor para ele. O Estado é quem determina esse valor. 

Como conclusão deste trabalho, apresentamos que esse valor determi-

nado — ou seja, imposto — precisa levar em conta essa perda de poder 

de barganha. O Estado, na desapropriação, está agindo como comprador. 

Nesse papel, se não existir a barganha, elemento essencial da compra e 

venda, ela deve estar representada de alguma forma; propomos a forma 

de indenização.

Portanto, o valor justo apresentado por nós é o valor de mercado — 

quanto o imóvel vale perante a sociedade — acrescido da indenização de-

corrente da perda do valor de barganha, tendo em vista que esse é o único 

problema decorrente da aplicação do valor de mercado que não pode ser 

resolvido nem balanceado. 

valor de mercado + x,

       onde x = remuneração pela perda da capacidade de barganha

Decerto o proprietário do imóvel perde o poder de barganha. Dessa 

forma, para que a indenização corresponda exatamente ao processo de 

desapropriação, não a um processo comum de compra e venda, é neces-

sário que estejam nelas incluídos todas as etapas e prejuízos caracterís-

ticos do processo. Tendo em vista a análise feita e que a desapropriação 

não comporta uma valoração das circunstâncias externas do imóvel, nem 

garante a possibilidade de negociação, a forma encontrada para resolver 

o problema foi que, na indenização, devem estar presentes, como dito, o 

valor de mercado do imóvel mais uma quantia referente à perda do poder 

de barganha, donde se conclui que Justiça e eficiência não são ideias que 

se divorciam, mas, sim, se complementam como conteúdo e continente e 

como motor e propulsão.

7. conclusão

Foi visto que um valor que não considera nenhum dos elementos ex-

ternos, dado como exemplo o valor venal, que leva em conta apenas mate-

maticamente o valor da construção, é extremamente injusto e indesejável 

porque não considera nenhuma particularidade do processo, da vítima da 

desapropriação e do resultado desta. Concluímos, também, que o valor de 

mercado é igualmente injusto e ineficaz, tendo em vista os dois problemas 

encontrados em sua aplicação. Além disso, na tentativa de resolver um 
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deles, percebeu-se que a determinada hipótese também era impraticável, 

visto que trazia muita subjetividade e insegurança jurídica ao processo.

A solução a que chegamos foi a consideração de apenas uma par-

ticularidade no cálculo da indenização: a perda do poder de barganha, 

inerente do direito constitucional da propriedade, que ocorre com todos 

os particulares que são desapropriados. 

Dessa forma, de modo a resolver o conflito de princípios identifica-

do anteriormente, sendo eles o embate entre eficiência da administração 

pública e igualdade, interesse público e interesse privado, sugerimos este 

novo valor como solução. A igualdade é respeitada, uma vez que todos re-

cebem a compensação baseada nos mesmo critérios, pois a única particu-

laridade levada em conta é uma que existe para todos. O interesse público 

é respeitado de forma a não sufocar o interesse privado, uma vez que o 

direito individual de dispor de sua propriedade é respeitado à medida que 

gera a compensação pela perda do poder de barganha. 

Logo, sendo a desapropriação um fenômeno frequente, que pressu-

põe uma assimetria de informação e de poder entre as partes, concluímos 

que é justo que o valor extra seja acrescido da variável que valoriza a 

perda da capacidade de barganha do titular dos direitos de propriedade. 

Além disso, é eficiente, pois aumenta a confiança do particular na Admi-

nistração Pública.
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resumo

O presente artigo trata da questão dos Diretos Autorais no Brasil. Para 

versar sobre o assunto, nós nos ateremos à observação da legislação vigen-

te, a Lei 9.610, que data de fevereiro de 1998. Neste artigo, não pretendemos 

explorar o tema como um todo, dado que sua vastidão não permite um 

estudo em breves páginas. Dentro da lei está o segmento que dá o foco de 

nossa análise, que são as restrições e limitações do Direito Autoral no cená-

rio brasileiro. Inserido no tema acima disposto, está o objeto que norteia a 

análise que por este será desenvolvida: a atuação do Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição (ECAD). Visamos observar as influências deste 

escritório, bem como o seu posicionamento frente ao núcleo de limitações 

presentes no art. 46 e seguintes da lei. Concomitantemente, versamos so-

bre a consulta pública, ferramenta utilizada para reforma da lei em partici-

pação com a população, por meio de uma plataforma virtual.

Palavras-chaves: Lei de Direitos Autorais, ECAD, consulta pública, limita-

ções ao direito do autor.
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1. introdução

A legislação sobre os direitos autorais no Brasil é regida pela nº Lei 

9.610/981, a qual sofreu modificações em alguns dispositivos posterior-

mente por meio da Lei nº 12.853 de 20132. Neste artigo, iremos analisar a 

relação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição — ECAD — no 

processo de consulta pública do anteprojeto de lei, que visava reformar a 

legislação atual, apresentado pelo Ministério da Cultura em 2008.

Para tanto, realizaremos uma breve análise histórica sobre o ECAD, 

que, mesmo célere, traz uma base que nos permite entender as mudan-

ças legislativas e o modo de operação do escritório ao longo do tempo.  

O objetivo desta seção é compreender as transformações e situar o leitor 

no tempo, para que se tenha um panorama mais abrangente.

Posteriormente, observamos e examinamos o processo de Consulta 

Pública, formulado no período de gestão de Juca Ferreira no MinC, man-

dato este que foi de 2008 até o início do mandato da presidente Dilma 

Rousseff. Trata-se, em linhas gerais, de uma ferramenta de participação 

aberta com o intuito de reavaliar a Lei de Direitos Autorais. O projeto 

data de 2010 e foi encerrado logo após a entrada de Ana de Hollanda no  

Ministério.

Nesta apreciação, vários foram os atores participantes do processo, 

entre eles o próprio ECAD. Com isso, buscamos observar o parecer da 

instituição e avaliar os interesses envolvidos declarados e aqueles que pu-

demos extrair ao longo de nossa exploração do tema.

Nota-se um contraponto entre o direito ao acesso à cultura e os di-

reitos de exploração da obra pelo autor. Cria-se um diálogo e embate em 

torno da questão, o qual desenvolveremos em certa escala. Com base nis-

so, vemos como atuam os agentes de interesses envolvidos na questão 

concernente aos direitos autorais no Brasil e, neste ínterim, as limitações 

a eles relacionadas.

2. fundAmentAção teóricA

Para a melhor compreensão da análise desenvolvida por este artigo, 

a literatura e metodologia desenvolvida por Pierre Bourdieu nos fornece 

uma ampla base teórica. Assim, o autor discorre acerca da força do Direi-

1 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>.

2 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/
L12853.htm>.
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to, à qual dedica um capítulo inteiro em uma de suas obras, intitulada O 
poder simbólico3. A força do direito transcorre no âmbito daquilo que o 

autor designa como campo jurídico, isto é, o lócus instrumental de análise 

das relações específicas de prática e dominação próprias ao espaço social 

do Direito.

Para Bourdieu, as normas jurídicas possuem a aparência de universa-

lidade e impessoalidade. Entretanto, interesses e visões dominantes ten-

dem a influenciar e atuar sobre o processo de elaboração e efetivação 

do Direito. Portanto, as probabilidades de antagonismos que produzam 

resultados desfavoráveis aos agentes dominantes no campo social e eco-

nômico é baixa (BOURDIEU, 1989, p. 211-5).

Se, por um lado, o Direito não pode ser entendido como neutro e uni-

versal, por outro, não se trata de um mero instrumento de tipificação de 

forças pautadas pelos interesses imperantes. É necessário um processo de 

“tradução” entre os interesses particulares e a pretensão universalizante 

do Direito para que se constitua no campo jurídico aquilo que Bourdieu 

chama de “efeito de apriorização” — ou seja, que as razões constitutivas 

do Direito se fundam nele mesmo.

Tal efeito é alcançado através da linguagem jurídica que almeja a 

impessoalidade e neutralidade estabelecendo o enunciador como sujeito 

universal, imparcial e objetivo. A esse mecanismo Bourdieu nomeia como 

“efeito de neutralização” (Idem, p. 215).

Além disso, a referência a valores transubjetivos sugere a existência 

de um consenso ético. Identifica-se na linguagem jurídica o uso de verbos 

atestativos na terceira pessoa do singular e de indefinidos, padronizam-se 

as disposições verbais em formas fixas. Esse efeito supracitado é denomi-

nado o da “universalização” (Idem).

Assim, o entendimento que extraímos da literatura do autor é no sen-

tido de que: o Direito, enquanto tem a pretensão de assumir um caráter 

universal, nem sempre representa os interesses coletivos, ainda que não 

possamos afirmar que estes sejam sempre colocados de lado. Os agentes 

dominantes são responsáveis por influenciar o Direito, de modo que exer-

çam e garantam o seu poder, em alguma esfera.

A análise que aqui se segue é exatamente nesse sentido. Observamos 

como a influência de instituições com fortes interesses envolvidos atuam 

diante de uma reforma de lei. Inserido nessa exploração temática, consta-

tamos que essa manutenção de poder, por vieses políticos e econômicos, 

tende a propiciar a perpetuação hegemônica de atores, mesmo em pro-

cessos nos quais se busca uma maior representatividade da população. 

3  BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
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3. AcercA do ecAd

3.1. considerAções HistóricAs 

Esta breve análise temporal procura demonstrar a estrutura e a orga-

nização do ECAD, priorizando a compreensão de sua organização interna, 

seus dirigentes e as funções da entidade. Os tópicos informam as mudan-

ças na trajetória do ECAD, explicando como o poder de decisão estava 

distribuído. Para isso, a compreensão da posição do ECAD no sistema de 

gestão coletiva de direitos autorais foi fundamental, bem como sua re-

lação com os variados órgãos políticos da República Federativa do Bra-

sil. Traça-se um panorama histórico por meio dos tópicos, que abordam 

as diferentes composições do ECAD e, assim, pretendem avaliar em que 

medida a sua organização interna e estrutura institucionalizada afetam o 

comportamento da entidade e trazem consequências negativas para a so-

ciedade.

3.1.1. Pré-1973

O período entre 1963 a 1973 foi marcado por uma tentativa de uni-

ficação do campo autoral brasileiro, pressão que se iniciara no governo 

de Jânio Quadros (VALENTE, 2016, p. 47). É preciso esclarecer que não 

existia uma entidade que centralizasse o sistema de gestão coletiva (MO-

RELLI, 1991, p. 107), como o ECAD fez, mas sim diferentes associações que 

arrecadavam e distribuíam os direitos autorais. Essa descentralização cria-

va diversos problemas, na medida em que cada entidade tinha diferentes 

métodos de cobrança do direito autoral, que, muitas vezes, conflitavam 

entre si.

3.1.2. 1973-1977

“Com a Lei n. 5.988/73, eram criados o ECAD e o CNDA (Conselho 

Nacional de Direito Autoral), um órgão de fiscalização, consulta e assis-

tência que deveria orientar toda a política governamental em matéria de 

direito autoral” (VALENTE, 2016, p. 51). Apesar disso, somente em 1975, 

com o Decreto n. 76.275, o ECAD foi efetivamente instalado, tornando 

eficaz o art. 117 da Lei nº 5.988. No ano seguinte, a Resolução n. 1 do CNDA 

definiu a composição do ECAD: um superintendente, um secretário-admi-

nistrativo e um vogal, indicados pelo presidente do CNDA4, ouvido o ple-

4  No período, o CNDA teve sua formação de acordo com os critérios do Ministé-
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nário do Conselho, e outros dois vogais, esses indicados pelas associações 

integrantes do ECAD. A resolução informava a existência de uma comis-

são executiva, formada pelas associações e com poderes de assessorar a 

diretoria. Além disso, a mesma resolução dispunha sobre a arrecadação e 

distribuição, como, por exemplo, dizendo que “a distribuição somente se 

daria de acordo com a efetiva execução das músicas, ainda que apurada 

por amostragem” (VALENTE, 2016, p. 61).  

Contudo, no fim de 1976, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 

a composição do CNDA, majoritariamente estatal, violava artigos da Lei 

5.988/73,. que asseguravam às entidades definir a composição do ECAD. 

Além disso, a decisão informou que a comissão executiva do ECAD, com 

poderes de assessorar a diretoria, não poderia ser definida pelo CNDA5, 

mas somente por seus membros. Sem dúvidas, trata-se de uma decisão 

que modificou a estrutura interna e a organização de funções no ECAD, 

passando a ter mais autonomia em relação ao CNDA:  

em data de 22-12-1976, o CNDA aprovou os estatutos do  Escritório  

Central de Arrecadação e Distribuição — ECAD — que lhe foram 

apresentados pela SICAM, a Socinpro, a Sbacem e a SBAT, socieda-

des de direitos de autor já autorizadas a funcionar. Com o estatuto 

aprovado, estas sociedades deviam até o dia 1° de janeiro seguinte 

instalar o escritório em Brasília e nomear os membros que deveriam 

integrá-lo” (CHAVES, 1979, p. 48).

3.1.3. Final da ditadura militar (governo Figueiredo) 

e década de 1980 (1978-1989)

No fim da década de 1980, novas composições do CNDA surgiram, 

uma vez que os seus antigos membros saíram de seus respectivos cargos 

ao fim do governo Geisel. Todavia, o Decreto 85.252/79 aumentou o nú-

mero de conselheiros desse órgão:

[...] um representante do MEC, um do Ministério da Justiça, um do 

MT, um do MRE (pouco depois, também um do Ministério das Comu-

rio da Educação e da Cultura de Ney Braga (VALENTE, 2016, p. 21), que anunciou 
a primeira composição do CNDA: presidência de Carlos Alberto Direito, vice-presi-
dência de Hermínio Bello de Carvalho, como indicações do Ministério da Educação; 
participação de Ary Sant’Anna, representando o Ministério da Justiça, Adonias Filho, 
representando o Ministério do Trabalho, Fernando Lobo e Roberto Carlos como re-
presentantes de compositores e intérpretes da música popular.

5  O CNDA foi reformulado várias vezes em sua composição, que ora reunia repre-
sentantes de órgãos públicos e privados, ora privilegiava juristas e especialistas na 
matéria, e em certa oportunidade foi composto majoritariamente por um grupo de 
autores e artistas renomados. Segundo o momento em que se encontrava, o CNDA 
assumia posturas diferentes, coerentes com a visão de seus integrantes, e agia de 
maneira mais ou menos discreta (ALMENDRA, 2014, p. 7).
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nicações); sete especialistas, sendo três escolhidos por indicação pe-

las associações de titulares de direitos autorais e conexos. Foi criada 

uma estrutura de três câmaras, com diferentes atribuições, uma Se-

cretaria Executiva, uma coordenação jurídica e uma de fiscalização, 

e a possibilidade de representações no Rio de Janeiro e São Paulo, o 

que ocorreu em 1982 (ALMENDRA, 2014, p. 30).

Essa nova organização foi responsável por uma série de mudanças 

importantes na estrutura do ECAD, como, por exemplo, a inclusão dos 

direitos autorais e conexos como atribuição do ECAD; a elaboração do 

estatuto do ECAD, com base na Resolução n. 19; e a criação da Assembleia 

Geral do ECAD, dos departamentos (dividido conforme a modalidade do 

direito administrado) e das coordenadorias executivas.

Apesar dessas medidas, o cenário não era tão positivo para o ECAD. 

Analisa-se que o período entre 1979 a 1983 foi marcado por diversas mu-

danças feitas pelo CNDA voltadas às associações, que afetaram a estrutu-

ra e o modus operandi da entidade. Costa Netto, presidente do CNDA na 

época, instituiu uma intervenção ao ECAD em 1981 e realizou uma série de 

mudanças ao afastar o Conselho Diretor e a Assembleia Geral do ECAD, 

bem como, por exemplo, instituiu novas regras de distribuição e formou 

um cadastro de usuários. 

No entanto, com a saída de Costa Netto, a presidência do CNDA fica 

a cargo de Joaquim Justino Ribeiro, caracterizando a segunda interven-

ção do CNDA no ECAD. Em 1987, pela Resolução n. 46, o CNDA permitiu 

que as associações informassem o valor das taxas de administração que 

lhes conviessem. Além disso, a mesma Resolução criou o voto plural, ou 

seja, a quantidade de votos de cada membro será proporcional à sua pró-

pria arrecadação (ALMENDRA, 2014). Assim, para adequar as mudanças à  

realidade do ECAD6, um novo estatuto foi feito e uma nova organização 

foi elaborada7. 

6  “Na interpretação de Hildebrando Pontes Neto e Marcia Barbosa da Rocha 
(PONTES NETO e ROCHA, 1988, p. 37), os novos ares democráticos teriam signifi-
cado um CNDA menos intervencionista — e um discurso associando intervenção no 
sistema ECAD à ditadura tem de fato se sustentado entre alguns autores até os dias 
de hoje. Os problemas que continuavam existindo passavam a ser colocados na con-
ta do clima de discórdia e disputa já instalado historicamente entre as associações.” 
(VALENTE, 2016, p. 73)

7  “No Conselho de Representantes do ECAD, após essa segunda intervenção, 
a colocação das entidades, de acordo com votos, era: 1. Sicam (69), 2. UBC (58),  
3. Sadembra (53), 4. Socinpro (42), 5. Amar (36). Abaixo delas, estavam a Sbacem 
e a Abramus, e, então, as entidades que não teriam representação no Conselho, a 
Assim, a Anacim (Associação Nacional de Autores, Compositores e Intérpretes de 
Música) e a Sabem (Associação de Autores Brasileiros e Escritores de Música), as 
duas últimas recém-fundadas.” (VALENTE, 2016, p. 74)
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3.1.4. Década de 19908

Após a desativação do CNDA e sua reativação, no governo de Ita-

mar Franco, o debate sobre gestão coletiva e distribuição e arrecadação 

de direitos autorais foi reanimado. Consequentemente, houve uma vasta 

quantidade de projetos de lei sobre direitos autorais no Legislativo, conta-

bilizando-se 33 projetos no total, que foram enviados, em 1997, para uma 

Comissão Especial da Câmara de Deputados, propondo mudanças e me-

lhorias na estrutura que fora restabelecida.  O anteprojeto aprovado nessa 

Comissão tinha como base um dos projetos de lei apresentados, que se 

caracterizava pela exclusão dos direitos de distribuição digital e de repro-

dução no texto do projeto e, também, não retomava, no projeto, o CNDA 

ou algo semelhante (ALMENDRA, 2014, p. 7-8), tampouco a possibilidade 

da “a recriação de uma instância de supervisão ao ECAD”. Assim, em 1998, 

a Lei 9.610 foi aprovada, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre 

direitos autorais. 

Cabe dizer que a Lei 9.610/98 trouxe consequências significativas 

para aqueles que faziam parte do ECAD. Isso porque o ECAD foi assu-

mindo as funções do CNDA, como a possibilidade de alterar as regras de 

arrecadação e distribuição9.

Em outra perspectiva, o modelo de distribuição de votos de acordo 

com a arrecadação incentivou o aumento de desproporções no número de 

votos entre as associações. Muito mais, no âmbito interno do ECAD, esse 

sistema de votos proporcional foi responsável pelo crescimento de dis-

putas, podendo exemplificar tal cenário conflituoso entre as associações 

com base nas vastas CPIs e ações movidas ao escritório. Elas questiona-

ram, como exemplo, o regulamento de arrecadação da entidade, critérios 

mais transparentes para a entrada de novas associações, problemas de 

8  “[...] nem a criação do ECAD e do CNDA, nem a presença forte do Estado em 
tempos de ditadura haviam sido capazes de encontrar a solução para a atomização 
da gestão coletiva musical. Nem as normas rígidas criadas pela lei 5.988, nem as 
diferentes formas de conduzir as atividades do CNDA em algumas ocasiões, ora 
mais autoritária, ora mais democrática, desestimulou as sociedades a permanecer 
operando no mercado, ou impediu que outras iniciassem seus trabalhos.” (ALMEN-
DRA, 2014, p. 42)

9  Segundo Alexandre Negreiros, a legislação atual serve para reger a aplicabili-
dade de direitos por alguns grupos econômicos nesse mercado, como editoras e 
gravadoras internacionais, por exemplo. Esses grupos econômicos, de acordo com 
Negreiros, capturaram o sistema de gestão coletiva na primeira legislação de direi-
tos autorais, em 1973, e durante a construção legislativa da lei de 1988, articularam-
-se para manter esse sistema livre de regulação, assim como para que a lei os be-
neficiasse, mesmo que fosse repleta de contradições, entre elas o fato de a área de 
criação na gestão centralizada sobre a gestão pública ser realizada exclusivamente 
pelo ECAD. Para ele, a falta de um mediador de preços, de um sistema de regulação 
estatal que fiscalizasse a sua aplicabilidade e de uma harmonização com os direitos 
individuais, como o acesso à cultura, favorecem esses interesses.
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cadastros de obras em duplicidade e regras de arrecadação. Sem dúvidas, 

após a Lei 9.610/98, diversas mudanças ocorreram no âmbito interno e 

externo do ECAD, no que se refere à gestão de direitos autorais e à arre-

cadação e distribuição desses direitos.

3.1.5. Anos 2000 até a Lei 12.853/13 

As nove instituições que hoje compõem o ECAD inserem-se em um 

cenário político de transição legislativa, entre a Lei 9.610/98 para a Lei 

12.853/13, e de questionamento sobre o modelo vigente de gestão coleti-

va. Uma sequência de eventos descrevem, brevemente, como os debates 

em torno desse processo se deram ao longo da década de 2000 e 2010 

até o processo de aprovação da atual lei que dispõe sobre gestão coletiva 

de direitos autorais: 

Creio que já evidenciamos a profusão de conflitos de interesses entre 

os atores do sistema de gestão coletiva. As disputas sempre estive-

ram presentes, ainda que em diferentes configurações. As conjuntu-

ras envolvendo cada conflito anterior acabaram levando aos picos 

que resultaram em mudanças significativas que alteraram todo o sis-

tema. Dessa vez, não foi diferente. Em geral, os atores concordam 

que o atual momento de transição foi provocado por uma sequência 

de eventos específicos: Fórum Nacional de Direitos Autorais (FNDA), 

iniciado no Ministério da Cultura durante a gestão de Gilberto Gil e, 

posteriormente, de Juca Ferreira, que por sua vez resultou no Ante-

projeto de Lei de Direitos Autorais (APL); a CPI do ECAD, iniciada 

em 2012; o processo aberto no Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), acusando as associações por formação de car-

tel, iniciado em 2010; a conturbada mudança da gestão no Ministério 

da Cultura para a ministra Ana de Hollanda — entre 2010 e 2012; e 

finalmente a proposição e aprovação do Projeto de Lei do Senado 

nº 129, que se tornou a Lei 12.853/13. (VALENTE; FRANCISCO; IGNÁ-

CIO; BASTOS, 2016, p. 211)

Por fim, cabe dizer que a Lei 12.853/13 trouxe mudanças significativas 

para a estrutura e composição do ECAD, como, por exemplo, mudanças 

no modelo de votação das assembleias do ECAD, que extinguiu o sistema 

de voto proporcional à arrecadação, passando a vigorar o voto unitário.

3.1.6. Considerações conclusivas acerca da história do ECAD

Resta claro que as disputas de poder manifestaram-se ao longo da 

trajetória do ECAD, estando presentes em todas as suas variadas com-

posições. Cabe dizer que os tópicos tentaram deixar explícito esse pano-

rama histórico conflituoso, evidenciando, também, as mudanças nos me-



Comentários aCerCa da história do eCad e o proCesso de Consulta públiCa do  
anteprojeto de reforma de lei 9.610/98 

573

canismos de decisão. Além disso, é marcante um processo de formação 

legitimado com base na lei e com aparência de coisa pública, embora sua 

trajetória histórica relate uma busca de autonomia, em relação ao Esta-

do, do seu processo de tomada de decisão e composição. Vale ressaltar, 

ainda, que as mudanças na organização interna da entidade, na maioria 

dos casos, coincidem com os momentos de maior conflito entre as asso-

ciações e os períodos marcantes da conjuntura política brasileira, como, 

por exemplo, o endurecimento/enfraquecimento da ditadura militar, bem 

como a transição democrática.

A respeito do seu processo interno de tomada de decisão, nota-se 

que o número de votos, durante a gestão da ministra Ana de Hollanda, 

em 2011, era proporcional ao quantitativo de direitos autorais distribuído. 

Com esse sistema proporcional, permite-se, na estrutura do ECAD, que 

dois dos nove membros detenham o poder de decisão necessário para 

aprovar medidas, sem a necessidade de avaliar o interesse dos demais10. 

Isso fere o Princípio da Isonomia, pois além de excluir membros, fortale-

ce aqueles com maior arrecadação. Como consequência, muitas vezes a 

tomada de decisão no ECAD não foi capaz de ponderar e equilibrar os 

diversos interesses de seus membros, prevalecendo e consolidando cada 

vez mais a vontade daquele que tem mais votos. Mais ainda, incentivou 

comportamentos mais preocupados com os valores monetários obtidos 

na arrecadação porque, dessa maneira, a associação garante mais votos 

no momento de tomada de decisão11. Por isso, não restam dúvidas como a 

composição e distribuição dos votos são determinantes para sua organi-

10  “Os votos das associações não são paritários, mas sim proporcionais ao quan-
titativo de direitos autorais distribuídos pelo ECAD aos seus associados e represen-
tados, no ano civil imediatamente anterior. ABRAMUS e UBC detinham juntas, até a 
promulgação da Lei 12.853/13, cerca de 80% dos votos proporcionais” (VALENTE; 
FRANCISCO; IGNÁCIO; 2016, p. 132). Juntas, têm entre seus representantes editoras 
como Sony, Warner , Universal e EMI, associadas mais fortes da UBEM.

11  “As informações aqui apresentadas vêm de depoentes da CPI do ECAD [...]:
Sabemos que, dentre essas sociedades do ECAD — que atualmente são nove — sete 
votam e duas não. Tem aquele critério de efetivas e administradas. Só a UBC e a 
ABRAMUS têm 80% da arrecadação... 80%. Uma tem quarenta e pouco e a outra tem 
trinta e oito e pouco. [A UBC] tem 21 e a ABRAMUS tem 20 [votos], para você ver a 
diferença da ASSIM, que tem um. Então, esse poder na Assembleia é um reflexo da 
arrecadação. Só da arrecadação, de mais nada. E por que elas são as maiores arre-
cadadoras? Não é porque elas têm muitos autores, mas sim porque estão nelas as 
editoras multinacionais. Então na UBC estão EMI e Sony, na ABRAMUS estão Warner 
e Universal. É por isso que, obviamente, elas têm um catálogo imenso, e elas estão 
ali. Então é o interesse delas que vai valer e não dos autores.” (VALENTE; FRANCIS-
CO; IGNÁCIO; 2016, p. 132)



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015574

zação política e afetam o comportamento do ECAD no mercado12 e na sua 

relação com os particulares13.

Como se verá abaixo, isto é, na análise do Anteprojeto de Lei, não 

será diferente: a atuação do ECAD, embora tenha como objetivo decla-

rado a defesa dos direitos do artista brasileiro, dá-se tão somente para 

arrecadar e distribuir tais direitos, processo agravado por falta de critérios 

e transparência.

3.2. o ecAd nA consultA públicA

3.2.1. O Processo da Consulta Pública

Em 2003, o cantor Gilberto Gil foi nomeado pelo presidente Lula para 

ocupar o posto de ministro da Cultura. Sua gestão foi marcada pelo olhar 

contemporâneo sobre direitos autorais, o qual se refletiu em suas políticas 

públicas. Ele se mostrou adepto ao diálogo com a sociedade para a mo-

dernização da Legislação Autoral, por meio da criação do Fórum Nacional 

de Direito Autoral (MELLO, 2013, p. 26).

Gil deixou o Ministério em 2008, por motivos pessoais. Para o cargo 

por ele antes ocupado, foi nomeado o sociólogo Juca Ferreira. Seu suces-

sor deu continuidade à política desenvolvida por Gil. Ambas as gestões 

foram marcadas por suas inovações e características vanguardistas. 

Em 2010, com o objetivo de aprimoramento de políticas públicas, 

com foco no Direito Autoral, foi organizada uma consulta pública virtual14. 

12  “Evidentemente, o modelo das blanket licenses gera um grande problema: o 
incentivo a um comportamento monopolista por parte do ECAD e das associações. 
Como são as únicas instituições capazes de determinar os valores, o modelo das 
blanket licenses gera um grande problema: o incentivo a um comportamento de 
cada licença, não existe a possibilidade para negociar individualmente com os titu-
lares. Um autor não poderia, por exemplo, licenciar suas músicas por preços mais 
baratos do que aqueles que são praticados pelo ECAD. Essa prática, considerada 
anticoncorrencial por muitos usuários, foi o que motivou o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica a condenar o ECAD por formação de cartel e abuso de poder. 
Esta situação foi endereçada também pela reforma do ECAD (Lei n. 12.853/13), no 
sentido de que a cobrança seja proporcional, e a regra deve ser adotada com a re-
gulamentação da lei.” (VALENTE; FRANCISCO; IGNÁCIO; 2016, p. 155)

13  “Não é incomum ouvir alegações de titulares de que, mesmo após terem li-
berado seus direitos para um uso particular, houve cobrança do recolhimento, in-
dependentemente da existência de documentação formalizando a condição. Para 
muitos titulares, essa situação é uma ilustração da atitude de descaso do ECAD, e 
evidenciaria ausência de preocupação com os interesses dos autores.” (VALENTE; 
FRANCISCO; IGNÁCIO; 2016. p, 173)

14  Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/>. 
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Esta consistia na participação da sociedade, por meio de um site promo-

vido pelo Ministério da Cultura, a qual foi convidada a debater acerca do 

anteprojeto de lei de direitos autorais.

Desse modo, criou-se um canal no qual o cidadão poderia dialogar 

com o Governo Federal, expondo suas opiniões. Tanto instituições quanto 

pessoas físicas participaram, e suas propostas estão disponíveis no pró-

prio site de consulta15, as quais podem ser acessadas livremente. Esse re-

curso confere um grau de transparência quanto aos documentos e posi-

cionamento dos agentes participantes.

Entre as principais alterações pleiteadas estava a supervisão do ECAD 

por um órgão estatal, pois este não estava submetido a controle externo 

desde o fim do Conselho Nacional de Direito Autoral, extinto pelo governo 

Collor.

A intenção do Ministério era encontrar um equilíbrio entre o acesso à 

cultura e conhecimento por parte da sociedade, por um lado, com a pro-

teção dos criadores de obras, por outro. O objetivo da consulta pública 

e da revisão da Lei de Direito Autorais é tentar compatibilizar os direitos 

fundamentais, inerentes à pessoa humana, com os direitos autorais pro-

priamente ditos.

Com a polêmica entrada de Ana de Hollanda no início do mandato 

da presidente Dilma Rousseff, o processo que já se encontrava em fase 

de finalização foi encerrado para avaliação. Durante seu mandato, Ana 

demonstrou apoio ao ECAD e a grupos que buscavam a conservação da 

legislação vigente. O texto em elaboração da Consulta Pública foi retirado 

do site e, após alterações que a ministra julgou necessárias, foi enviado à 

Casa Civil (Idem, p.27).

Entre os artigos mais discutidos pelas instituições participativas na 

consulta pública estão aqueles referentes às limitações dos Direitos Auto-

rais presentes na proposta do anteprojeto. 

Além dessas, outras alterações foram sugeridas, como: a inclusão dos 

direitos autorais na internet; tornar explícito o termo de licença para que 

o criador tenha controle maior sobre sua obra e a criminalização da ofer-

ta ou recebimentos de vantagens para aumentar a execução pública de 

obras (o chamado “jabá”).

Podemos observar que a iniciativa da consulta pública, assim como 

seus objetivos e aspirações, possuem um caráter democrático e um teor 

benéfico. Entretanto, apesar de se configurar como um projeto, em teoria, 

edificador, sua execução não foi isenta de falhas. O motivo de tal imperfei-

ção é pautado por evidências de que houve manipulação da ferramenta.

15  Idem.
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Assim como muitas instituições, o ECAD também apresentou sua co-

laboração, e é sobre esse documento que nos debruçaremos a seguir.

3.2.2. Atuação do ECAD na Consulta Pública

O parecer apresentado pelo ECAD16 inicia-se com a afirmação de que 

o anteprojeto atribui uma preocupação maior ao direito do usuário do que 

ao dos autores. Na sequência, há disposições sobre múltiplos pontos dos 

quais a Lei 9.610/98 trata. Por fim, declara que “o anteprojeto, a pretexto 

de garantir à sociedade livre acesso à cultura, compromete e debilita os 

direitos do autor”17.

Entretanto, devido ao foco desta pesquisa, não é pertinente analisar 

a contribuição em sua integralidade. Portanto, nós nos limitaremos às as-

sertivas concernentes ao Capítulo IV da LDA que, conforme pontuamos 

anteriormente, dizem respeito às limitações dos direitos autorais. Nesse 

ínterim, o escritório afirma que não há a observância da regra dos “três 

passos”18, presente na Convenção de Berna19, tratado do qual o Brasil é 

signatário. O que ocorre, segundo afirma o ECAD, é que a lei de direitos 

autorais não contempla todas as disposições trazidas na convenção. Há 

um rol taxativo de 18 possibilidades de uso sem que se fira o direito do 

autor. O ECAD também alega que o texto é impreciso, genérico e de “in-

terpretação altamente subjetiva”. Tais características propiciariam, desse 

modo, um ambiente de abuso por parte do usuário.

Um exemplo apontado para embasar esse argumento está presente 

no inciso II do art. 46, onde se lê o termo “pequenos trechos”, os quais tra-

riam incerteza na interpretativa da lei, uma vez que não se define se eles 

seriam mensurados pela extensão da cópia ou a qualificação da substância 

do que fora copiado. É importante ressaltar, porém, que a finalidade deve 

ser sempre para uso privado do copista e sem intuito de lucro. 

Segundo informa o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação 

Getulio Vargas20, esse inciso substitui a limitação da cópia privada cons-

16  Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-con-
tent/uploads/2010/09/ECAD.pdf>. 

17  Idem.

18  A  “regra dos três passos” consiste em uma utilização de obra protegida sem 
precisar da autorização expressa e prévia do titular. Para tal, deve ser: 1) em casos 
especiais; 2) sem afetar a exploração normal da obra; 3) não causando prejuízos 
injustificados aos legítimos interesses do autor.

19  A Convenção da União de Berna, adotada na Suíça (1886), foi responsável por 
estabelecer o reconhecimento do direito do autor entre nações soberanas.

20  Disponível em: 
<http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-content/uplo-
ads/2010/09/CTS-FGV.pdf>. 
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tante do antigo inciso II do mesmo artigo na atual LDA21. A limitação só 

autorizava em um exemplar a cópia de qualquer obra, contanto que não se 

destinasse à utilização com intuito de lucro. Porém, em 1998, foi muito res-

tringida ao permitir que essa reprodução se desse por meio de pequenos 

trechos, para o uso do próprio copista e feita por ele. O novo texto, sob 

consulta pública, amplia o alcance da limitação, embora seja mais restriti-

vo que o da lei de 1973, conforme afirma o CTS.

Em suma, é pedido na consulta pública que seja modificado o âmbito 

de incidência dessa regra, para que possíveis erros de interpretação, va-

gueza e exigências desnecessárias não restrinjam os direitos das pessoas 

de terem acesso ao conteúdo, seja no termo “legitimamente adquirida” ou 

na exigência de que a reprodução seja feita pelo próprio copista.

O que podemos notar, a partir do parecer do escritório, é que apesar 

de o ECAD declarar uma preocupação maior com os direitos do autor e o 

âmbito das limitações sobre eles, o modo de funcionamento da entidade 

demonstra que o autor é, por muitas vezes, desfavorecido no processo de 

arrecadação e restituição dos valores pagos aos titulares. Podemos obser-

var isto a partir destes extratos da obra de Valente, Francisco e Ignácio: 

“Uma das consequências desse sistema de duas camadas é o des-

perdício de recursos em altos custos de administração, o que reduz 

a remuneração final ao titular do direito. O ECAD, em setembro de 

2014, declara que retém 15,61% dos valores para custear suas ativida-

des de escritório central. As associações, por sua vez, retêm outros 

6,89%. Até pelo menos 2012, quando o CADE condenou o ECAD por 

formação de cartel, o ECAD retinha 17% dos valores, e as associações 

outros 7 ou 7,5%. Como veremos, a Lei n. 12.853/13, que reformou o 

ECAD, dispõe sobre valores máximos para administração, ou seja, o 

cenário pode mudar em breve.” (VALENTE; FRANCISCO; IGNÁCIO, 

2016, p. 141)

“Como já apontamos, as associações são formadas por titulares de 

direitos autorais, que podem ser tanto pessoas físicas — como auto-

res, musicistas, intérpretes e seus herdeiros — quanto pessoas jurídi-

cas, como é o caso das editoras e gravadoras. Cada uma das associa-

ções tem uma gestão independente, com estrutura própria definida, 

em princípio, por seu corpo de associados, que elege seus diretores. 

As eleições dentro das associações são um ponto polêmico. Algumas 

delas, como a UBC, aceitam o voto “por carta”, ou seja, a cédula de 

votação é enviada para a casa do associado, que pode marcá-la e de-

volvê-la por correio. De acordo com vários atores, isso levaria à baixa 

21 Art. 46, II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso 
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. 
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adesão dos associados nos processos de eleição. Eles levantaram, 

também, desconfianças com relação à lisura desse processo, já que 

as cartas retornariam assinadas pelos titulares, cabendo à própria 

associação reconhecer as assinaturas em cartório para garantir sua 

validade. Do ponto de vista dos críticos, estes aspectos dos proces-

sos eleitorais perpetuariam as mesmas diretorias na gestão das as-

sociações, independentemente da avaliação geral dos titulares. São 

poucos os autores que se mobilizam para comparecer às eleições; no 

caso específico da UBC, foi levantado que as cartas eram enviadas 

aos autores com uma chapa única, na qual o autor poderia ou não 

votar.” (Idem, p. 144)

“Uma das principais fontes de conflitos nas Assembleias do ECAD 

são os problemas de cadastros de obras em duplicidade. Esse pro-

blema seria ocasionado pelas constantes transferências de titulares 

entre as associações, e também por desentendimentos entre edito-

ras a respeito de quem representa determinados autores. A partir do 

momento em que uma obra entra em duplicidade, o ECAD deixa de 

pagar por ela, retendo os valores. Assim, nem associações, nem edi-

toras, nem titulares recebem, ocasionando discussões e dissensões.” 

(Idem, p. 150)

Portanto, apesar de o ECAD invocar a defesa do direito do autor, e 

atuar para supostamente defendê-lo, o que ocorre é o uso de uma retórica 

aceita no campo jurídico, para garantir a manutenção do poder econômico 

do escritório. 

3.2.3. O ECAD sob análise

Como foi dito anteriormente, não só o ECAD como outras dezenas 

de instituições e pessoas físicas enviaram seus pareceres a respeito do 

anteprojeto de lei e sobre o ECAD, cada um defendendo seus pontos de 

vista e seus interesses. 

Um ponto que chama atenção na análise dos documentos da consulta 

pública é a quantidade de instituições que reclamam da ingerência e co-

brança abusivas por parte do ECAD, assim como há aqueles que apoiam e 

defendem a posição do ECAD. Assim, clínicas médicas, consultórios, labo-

ratórios e outras entidades de saúde vêm sendo visitadas, especialmente 

de 2008 para cá, por fiscais do ECAD. Estes exigem o pagamento de taxas 

de quem tem som ou aparelhos de televisão nas salas de espera,  e o não 

pagamento é penalizado por multa (Lei 9610/98). Essas entidades expli-

cam que as salas de esperas não são áreas de lazer e não há ganho finan-

ceiro, mas somente o intuito de amenizar a espera e a dor do paciente. Por 
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isso, contribuíram na consulta pública sugerindo a modificação do art. 68, 

§4º, o qual autoriza esse tipo de ação pelo ECAD 22.

Instituições como ASPI23 e a Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo24 acreditam que deve haver fiscalização a ser 

exercida sobre o ECAD por parte de algum órgão da administração pú-

blica ou agência reguladora e, acima de tudo, transparência. A ASPI tam-

bém acredita, contudo, que o Estado deve zelar por não coibir a liberdade 

plena da associação, e sim fomentar o associativismo e sua mais plena 

legitimidade e representação. 

O Encontro Hortolândia (representando várias entidades)25 e a APRO-

ARTES26 apoiam a criação do Instituto Brasileiro de Direito Autoral, que 

teria como uma de suas funções supervisionar e fiscalizar o ECAD, tendo 

sempre em vista a duplicidade de interesses, principalmente o interesse 

público e a coletividade. A APROARTES fala ainda em princípios como os 

a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

da eficiência, que devem ser objeto da gestão. 

No entanto, a SINDcompos27 afirma que a alegada necessidade de 

controle estatal das atividades do ECAD e das associações que o com-

põem representa uma séria ameaça de intervenção na gestão coletiva, dos 

direitos de execução pública de obras musicais e de fonogramas em nosso 

país, defendendo, portanto, o ECAD.

Do mesmo modo, o IFPI28 acredita que o ECAD vem fazendo um bom 

trabalho em providenciar licenças de performance para a indústria da mú-

sica brasileira e encoraja o governo brasileiro a preservar as vantagens e 

conquistas durante esses anos de trabalho árduo. Porém, mantém uma 

ressalva, afirmando que o novo sistema deve atingir um equilíbrio cuida-

22  A FELHOSP afirma ainda que a retirada de som ou televisão das salas de espera 
de estabelecimentos de saúde causará prejuízo tão somente ao paciente sem que 
isso contribua expressivamente para os cofres do ECAD.

23  Disponível em: 
<http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-content/uplo-
ads/2010/09/ASPI.pdf>. 

24  Dispon;ivel em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-con-
tent/uploads/2010/09/ConfNacComercio1.pdf.> Acesso???

25  Disponível em:
<http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-content/uplo-
ads/2010/09/Hortolandia2.pdf.> 

26  Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-con-
tent/uploads/2010/09/APROARTES.pdf>. 

27  Disponível em:
<http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-content/uplo-
ads/2010/09/SINDcompos.pdf.> 

28  Disponível em: http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-con-
tent/uploads/2010/09/IFPI_LatinAmerica.pdf.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015580

doso entre os interesses dos autores, artistas, editores e produtores e o 

interesse do público e usuários do repertório. 

3.2.4. Falhas no processo de Consulta Pública

Uma ação da comunidade Transparência Hacker29 analisou as parti-

cipações que ocorreram no processo. Em sua observação, foi constatado 

que a lógica de sobrepesar opiniões de maioria foi a dominante. O que 

os levou a essa conclusão foram a estrutura do sistema que classificava 

cada intervenção proposta (entre “concordo”, “não concordo” e “concor-

do com ressalvas”) e um grupo de interesses envolvidos no debate, o qual 

se aproveitou desse mapeamento quantitativo.

Entre os levantamentos realizados pelo grupo, alguns números cha-

mam a atenção. Foi observado que um único usuário contribuiu cerca de 

120 vezes num espaço de tempo de duas horas. Ademais, cinco participan-

tes da consulta foram responsáveis por 650 comentários (em torno de 11% 

do total) em um período de 21 horas.

Dessas 650 contribuições, 637 foram desfavoráveis (“não concordo”) 

em relação a algum dispositivo proposto pelo anteprojeto de lei. Assim, 

somente 13 demonstraram concordância (“concordo”).

Avaliando tais estatísticas, observa-se um vício capaz de afetar a 

real representatividade da ferramenta, que, por contar com apenas 700 

usuários, já poderia ser alvo de contestações independentemente desses 

levantamentos.

Cabe aqui a observação de que o Ministério da Cultura tomou co-

nhecimento da adulteração dos resultados no meio do processo. Com o 

intuito de eliminar o problema, limitou a participação a uma por disposi-

tivo (a qual poderia ser alterada posteriormente, se o propositor assim 

desejasse).

Dessa medida, embora se tenha objetivado a resolução dessas ocor-

rências nefastas, surge um inconveniente que tem efeitos na proposta da 

Consulta Pública em si. Isto é, aqueles que aproveitavam o espaço aberto 

pelo governo para travar um diálogo direto sobre a proposta, contribuin-

do assim para a representação da sociedade na Lei de Direitos Autorais, 

tiveram sua participação restringida a um comentário. Com isso, as novas 

regras do dispositivo culminaram em um impasse na fluência do diálogo.

29  Disponível em: <http://consultalda.thacker.com.br>. 
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4. conclusão

Após termos traçado toda a análise desenvolvida por este artigo, 

consideramos algumas assertivas conclusórias acerca do tema.

A legislação responsável por regular os direitos autorais brasileiros 

sofreu diversas mudanças desde sua concepção preambular até os dias 

de hoje. Vimos que a Lei 9.610/98 é resultado do embate entre forças de 

agentes com interesses envolvidos.

Observamos também que instituições com a pretensão de criar di-

reitos dos autores e usuários podem elaborar propostas enviesadas para 

seus próprios interesses. Assim, enquanto perpetuam uma retórica em 

prol da sociedade — de um direito de caráter público —, em realidade de-

fendem seus interesses particulares. 

Aqui retomamos o argumento de Bourdieu: são os efeitos de neu-

tralização e universalização que garantem ao campo jurídico a blindagem 

necessária dos interesses dominantes. Assim, ao esmiuçarmos a história 

do ECAD constatamos que um forte poder social e econômico funda a en-

tidade, constituindo-se como agente dominante no âmbito do controle da 

propriedade intelectual, exercido tanto em relação aos usuários como aos 

titulares das obras e direitos autorais. Isso fica expresso quando da análise 

dos diversos pareceres da consulta pública, os quais constam reclamações 

de cobranças infundadas e discutíveis pelo órgão de arrecadação e distri-

buição, além da ausência de um controle externo ao ECAD, o qual existia 

até ser extinto no governo Collor.

O parecer do ECAD, entretanto, expressa uma preocupação com os 

direitos dos autores, sendo que estes, na lógica de funcionamento da enti-

dade, são, por vezes, preteridos. Há, assim, uma contradição entre discur-

so e prática que a lógica do campo jurídico não deixa transparecer.

De outra parte, apesar dos esforços do Ministério da Cultura em esta-

belecer um canal no qual a sociedade pudesse expressar de forma direta 

suas considerações acerca do tema, constatamos o uso de métodos frau-

dulentos por agentes de interesses envolvidos. Desse modo, percebe-se 

que os interesses dominantes não agem apenas na “normalidade jurídica”, 

mas também fora do âmbito da legalidade e da legitimidade. O peso des-

se poder ganha, inclusive, espaço nas manobras políticas das instituições 

representativas, o que ficou claro quando da ascensão da Ana de Hollanda 

no MinC e do abandono da proposta de reforma da lei de direitos autorais. 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015582

5. referênciAs bibliográficAs

ALMENDRA, Vanisa Santiago Gayoso e. Estudos técnicos sobre a gestão 
coletiva de direitos autorais, Unesco e Ministério da Cultura, 2014.

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

CHAVES, Antonio. “Desenvolvimento do Direito de Autor no Brasil Após 

a Lei no 5.988/73”, In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, v. 73, p. 39-56, jan./dez. 1978.

MELLO, Patrícia Maria Costa de. Os conflitos de interesses no Direito Au-
toral: uma análise — sob a perspectiva, política, jurídica e sociológica — da 

construção legislativa da Lei 9.610/98 e seus reflexos na atualidade. Dispo-

nível em: <http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/

tcc/tcc2/trabalhos2013_1/patricia_mello.pdf>. Acesso em: 15. nov. 2015. 

MORELLI, Rita de Cássia Lahoz. Indústria fonográfica: um estudo antropo-

lógico. Campinas: Editora da Unicamp, 1991.

PONTES NETO, Hildebrando; BARBOSA M. da ROCHA, Marcia Regina. 

“Evolução Histórica e Realidade do Direito Autoral”, In: Legislação e Nor-
mas, Direito Autoral. CBI, Ministério da Cultura, 1988.

VALENTE, Mariana Giorgetti; FRANCISCO, Pedro Augusto; IGNÁCIO, Eli-

zete Ignácio; BASTOS, Antônio Augusto. Um novo capítulo: a reforma do 

sistema de gestão coletiva. In: FRANCISCO, Pedro Augusto; VALENTE, 

Mariana Giorgetti (Orgs.). Música e gestão coletiva no brasil: direitos auto-
rais, ECAD e o Ambiente Digital.

__________. Relação do ECAD com as mídias digitais. In: FRANCISCO, 

Pedro Augusto; VALENTE, Mariana Giorgetti (Orgs.). Música e Gestão Co-
letiva no Brasil: Direitos Autorais, ECAD e o Ambiente Digital.

VALENTE, Mariana Giorgetti; FRANCISCO, Pedro Augusto; IGNÁCIO, Eli-

zete Ignácio; A Estrutura do ECAD e a gestão dos direitos de execução 

pública. In: FRANCISCO, Pedro Augusto; VALENTE, Mariana Giorgetti 

(Orgs.). Música e Gestão Coletiva no Brasil: Direitos Autorais, ECAD e o 
Ambiente Digital.

VALENTE, Mariana Giorgetti. A história do sistema brasileiro de gestão 

coletiva. In: FRANCISCO, Pedro Augusto; VALENTE, Mariana Giorgetti 

(Orgs.). Música e Gestão Coletiva no Brasil: Direitos Autorais, ECAD e o 
Ambiente Digital. 

MAGRANI, Eduardo. A problemática das exceções e limitações na atual lei 
de direitos autorais e a inaplicabilidade do  “fair use” ao contexto brasileiro.



Análise de mobilidAde urbAnA no rio de jAneiro 
sob A óticA de smart city

Gabriel Cervino 

Jonas Coelho

Marcos Patrick

Pedro Matos

Priscilla Moura

Assistente de Pesquisa: Bianca Medeiros 

Supervisores: Jhessica Reia e Pedro Augusto Francisco

resumo

O presente trabalho busca analisar criticamente alguns aspectos re-

ferentes às cidades inteligentes, com enfoque principal sobre a cidade do 

Rio de Janeiro. Para isso, buscaremos analisar em que medida existe uma 

aparente incompatibilidade entre a realidade da cidade do Rio de Janeiro 

com aquela descrita e analisada conceitualmente pela literatura que abor-

da os conceitos de smart cities. O plano de fundo de análise crítica que 

este trabalho se propõe a fazer está voltado, principalmente, para aspec-

tos do planejamento e de mobilidade urbana na cidade do Rio. Com isso, 

buscamos verificar se as medidas adotadas nos últimos anos pelo poder 

público municipal têm sido suficientes para considerar o Rio uma cidade 

inteligente.

Palavras-Chaves: Smart cities; incompatibilidade; planejamento urbano; 

mobilidade urbana.
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1. introdução

Em 2007, foi anunciado que o Brasil sediaria a Copa do Mundo de 

Futebol de 2014, com posterior determinação de que a final ocorreria no 

estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Dois anos depois, o Comitê Olím-

pico Internacional anunciou que essa cidade também seria a anfitriã dos 

Jogos Olímpicos de 2016. Já em 2011, o Rio foi escolhido para sediar a Jor-

nada Mundial da Juventude de 2013. Paralelamente, a cidade foi premiada, 

ainda em 2013, como World Smart City 2013 durante o congresso Smart 
City Expo, em Barcelona1.

A ideia de smart city ganhou atenção crescente tanto da administra-

ção pública quanto da academia nos últimos cinco anos2. Seu conceito 

ainda é trabalhado pela literatura, mas, em geral, envolve uso das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) na gestão e no plane-

jamento urbano, não excluindo a importância atribuída ao capital humano, 

social e uma agenda de sustentabilidade3.

Além do prêmio recebido na Smart City Expo, o Rio liderou o ranking 

de cidades mais inteligentes do Brasil promovido durante o evento Con-
nected Smart Cities em 20154. Tais premiações são conferidas em um con-

texto de mudanças ambiciosas realizadas pela gestão iniciada em 2009 

até a atualidade. Entre elas, podemos citar a revitalização do Porto Mara-

vilha, implantação de 150 km de ciclovia, além de mudanças radicais na or-

ganização do transporte público municipal através da reorganização das 

linhas de ônibus. Cumpre notar que tais movimentos não significam, au-

tomaticamente, uma subsunção às ideias de smart city, cabendo reflexão.

Esse conjunto de fatos internos e externos atribuem destaque global 

para o município carioca, que incorpora a imagem de smart city em ações 

da própria prefeitura5. 

1  Rio de Janeiro ganha prêmio de cidade inteligente do ano, O Globo, 2013.

2 SÖDERSTRÖM, Ola; PAASCHE, Till; KLAUSER, Francisco. Smart cities as corpora-
te storytelling. City, v. 18, n. 3, p. 307-320, 2014.

3 CARAGLIU, Andrea; BO, Chiara Del; NIJKAMP, Peter. Smart Cities in Europe. 
Journal of Urban Technology, v. 18, n. 2, p. 65-82, 2011.

4 Cidades mais inteligentes do País foram conhecidas na manhã desta segunda. 
Disponível em: <http://www.connectedsmartcities.com.br/index.php/cidades-mais-
-inteligentes-do-pais-foram-conhecidas-na-manha-desta-segunda/>. Acesso em:  
2 nov. 2015.

5 Programa “Rio Smart City” vai instalar adesivos interativos em cinco mil pontos 
de ônibus do Rio. O Globo. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/progra-
ma-rio-smart-city-vai-instalar-adesivos-interativos-em-cinco-mil-pontos-de-onibus-
-do-rio-12800759>. Acesso em: 2 nov. 2015.
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O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a literatura já 

existente sobre o tema do ponto de vista do planejamento urbano carioca, 

com enfoque na área de mobilidade. O interesse pelo tema surgiu a partir 

de uma aparente incompatibilidade da realidade carioca com aquela des-

crita num modelo de smart city. O recorte de mobilidade é derivado de sua 

participação no reconhecimento do Rio de Janeiro como cidade inteligen-

te, contradizendo outras observações do tema6. Dessa forma, buscamos 

verificar se as medidas dos últimos anos foram suficientes para considerar 

uma transformação da cidade em uma smart city.

A escolha desse setor foi devido ao fato de que os principais projetos 

da prefeitura do Rio de Janeiro abarcam a criação de novos modais de 

transporte como o BRS, BRT, VLT e a ampliação das linhas de metrô da 

cidade, por exemplo. Além da introdução de novos modais, a questão se 

faz necessária quando se tenta pensar nas vantagens e aprimoramentos 

desse setor em uma cidade digital, marcada por questões envolvidas com 

tecnologia e informação.

Optamos pela eleição da cidade do Rio de Janeiro como estudo de 

caso, e, especificamente, em relação aos aspectos ligados à mobilidade 

urbana. Isso foi devido à transformação pela qual a cidade vem passando 

em razão, principalmente, da realização de grandes eventos7 bem como 

pelo prêmio de Cidade Digital recebido por ela, tendo investido constan-

temente no setor de transportes como uma das principais formas de pôr 

em prática políticas de mobilidade urbana.

2. metodologiA

Os caminhos percorridos na elaboração deste trabalho obedeceram a 

etapas, que serão explanadas a seguir: a exploração dos principais concei-

tos envolvidos no tema, o estudo de caso do Rio de Janeiro e as políticas 

de mobilidade urbana da cidade.

O primeiro caminho foi a realização de leituras que embasaram a  

realização do presente trabalho, as quais foram escolhidas por serem fun-

damentais ao entendimento de uma cidade denominada inteligente. Entre 

os principais conceitos, destacamos o de smart city, que possui diversas 

definições e abordagens diferentes, assim como os principais autores re-

6 Rio de Janeiro tem o terceiro pior trânsito entre 146 cidades do mundo, diz levan-
tamento. O Globo. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/rio-de-janeiro-tem-
-terceiro-pior-transito-entre-146-cidades-do-mundo-diz-levantamento-15742464>. 
Acesso em: 9 nov. 2015.

7 Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 
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lativos ao tema. Outro conceito importante na promoção das discussões 

aqui objetivadas é o de privacidade, importante, principalmente quando 

se destaca a grande disseminação de informação privada de usuários por 

meio de banco de dados, que são, muitas vezes, disponibilizados de forma 

em que os próprios usuários e donos desses dados não possuem vasto 

conhecimento de como funciona o big data da cidade. Logo, a forma que 

pode se dar esse uso pode afetar o direito à privacidade dessas pessoas.

Por fim, cabe destacar o uso do conceito de mobilidade, já que o 

trabalho tem como principal enfoque pensar como se dá a questão da 

mobilidade dentro do conceito de smart city.

O aspecto da mobilidade urbana também se fez necessário quando 

se tenta investigar o tema e a cidade, tentar entender o funcionamento do 

COR no processo de informatização da cidade, já que ele pode ser consi-

derado um ator relevante, pois une aspectos importantes na discussão do 

referido trabalho.  

Cabe ressaltar que foi realizado um levantamento histórico das princi-

pais políticas de planejamento urbano da cidade, como uma forma de en-

tendermos melhor como esse processo de modificação urbana ocorreu ao 

longo do tempo, destacando também aspectos semelhantes que cercam 

o tema desde a criação da cidade. Isso se fez necessário para que fosse 

possível identificar como a cidade foi planejada e como isso se reflete no 

planejamento atual do Rio de Janeiro8.

3. discussões em torno do conceito de cidAde 
inteligente

O nível de urbanização no Brasil tem aumentado de maneira ininter-

rupta, desde meados do século passado. Segundo dados do IBGE, a po-

pulação urbana brasileira em 1940 correspondia a 31% da população total, 

enquanto em 2010 esse percentual passou para 84%. Como consequência 

8  Cumpre destacar que, inicialmente, elegemos dois métodos de coleta de dados 
empíricos, os quais não lograram sucesso, quais sejam: a realização de um questio-
nário do tipo fechado, a ser aplicado em bairro do Rio de Janeiro com o intuito de 
obter informações vindas da população carioca em relação às mudanças no setor 
de transportes. Além do questionário, tínhamos o intuito de realizar uma entrevista 
semiestruturada com o atual coordenador do “Pensa”, órgão que concede informa-
ções sobre bancos de dados ao Centro de Operações Rio (COR); tal entrevista seria 
essencial para entendermos como esse órgão põe em prática os dados coletados.
No entanto, por questões de tempo e de indisponibilidade do entrevistado, os dois 
principais métodos que eram visados pelo grupo restaram impossibilitados. Por esse 
motivo, o grupo decidiu dar mais enfoque a outros métodos de pesquisa, acima 
descritos.
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disso surgem demandas para encontrar maneiras inteligentes de superar 

os desafios que surgiram com esse aumento da população urbana9. Algu-

mas cidades, bem-sucedidas nessa tarefa, encontraram meios eficazes de 

resolver seus problemas, conseguindo melhorar a qualidade de vida em 

seu território.

Nesse contexto, surge o termo smart city, empregado por alguns es-

tudiosos em casos em que cidades conseguiram ter sucesso na utilização 

de formas inteligentes de resolver ou reduzir seus problemas por meio do 

emprego de tecnologia de informação e comunicação. Entretanto, em-

bora tal termo tenha se popularizado, existindo, atualmente, até mesmo 

concursos e premiações para decidir qual foi a cidade mais inteligente do 

ano10, não existe um consenso com relação ao seu significado. 

Não há um único modelo para considerar uma cidade como inteli-

gente nem uma definição única de smart city capaz de abranger todos 

os casos de cidades que adotam soluções inteligentes para resolver seus 

problemas11.

No campo do planejamento urbano, ser inteligente envolve tomar de-

cisões estratégicas. Nesse sentido, os governos e agentes públicos, de to-

dos os diferentes níveis federativos, estão acolhendo o conceito de cidade 

inteligente para diferenciar suas novas políticas, estratégias e programas 

cujo foco se relacione com o desenvolvimento de uma smart city, com 

o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida para seus 

cidadãos12.

3.1. conceito de cidAde inteligente

Há uma multiplicidade de conceitos de smart cities, tornando difícil a 

determinação de uma cidade como sendo inteligente ou não, na medida 

em que esse enquadramento pode ocorrer com determinado conceito, 

mas não ocorrer com outro.

9 NAM, Taewoo; PARDO, Theresa. Conceptualizing Smart City with Dimensions of 
Technology, People, and Institutions. Center for Technology in Government. p. 282, 
jun. 2011.

10 Disponível em: < http://www.smartcityexpo.com>. 

11 NAM, Taewoo; PARDO, Theresa. Conceptualizing Smart City with Dimensions of 
Technology, People, and Institutions. Center for Technology in Government. p. 283, 
jun. 2011.

12 Center on Governance. (2003). SmartCapital Evaluation Guidelines Report: Per-
formance Measurement and Assessment of SmartCapital. Ottawa, Canada: Universi-
ty of Ottawa. Disponível em: <http://www.christopherwilson.ca/papers/Guidelines_
report_Feb2003.pdf>. 

http://www.smartcityexpo.com
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Washburn et al.13 conceitua cidade inteligente a partir de uma ênfase 

no uso de tecnologias de computação, de modo que esse uso torne os 

componentes da infraestrutura da cidade e os seus serviços mais inteli-

gentes, interconectados e eficientes. R. Hall14 considera uma cidade inteli-

gente aquela capaz de se automonitorar e, a partir disso, capaz de respon-

der a eventuais problemas detectados por esse monitoramento.

A visão da companhia IBM sobre smart city, por sua vez, considera 

três principais características: instrumentada, interconectada e inteligen-

te15. Essa instrumentação significa possuir fontes em tempo real de coleta 

de dados, de sensores tanto físicos como virtuais. Esses dados estariam 

interconectados em um sistema organizado e inteligente, de tal modo que 

o resultado disso seria uma conexão efetiva do mundo real com o virtual, 

capaz de gerar informações úteis sobre a cidade para os cidadãos ou para 

os gestores urbanos.

Rios16, por sua vez, vê uma cidade inteligente como sendo aquela que 

fornece inspiração, promove o compartilhamento de cultura e conheci-

mento, motivando seus habitantes a criarem e florirem em suas próprias 

vidas.

O conceito também foi enunciado por meio de algumas metáforas, 

de modo que seu entendimento fosse facilitado. As smart cities têm sido 

vistas por alguns autores, como Dirks e Keeling17, como um grande sistema 

orgânico, em que a inter-relação entre os seus principais sistemas é um fa-

tor relevante para sua conceituação. Ou seja, não haverá diversos sistemas 

isolados para cada área de atuação do governo na cidade, mas sim uma 

rede de sistemas interconectados e geridos inteligentemente18.

Como é possível observar, o conceito de smart city é diferente de 

acordo com o enfoque que cada autor confere a uma característica con-

siderada essencial para uma cidade ser inteligente. Assim, tanto as ca-

13  Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N. M., & Nelson, L. E. 
(2010). Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives: Defining the Smart City, Its 
Drivers, and the Role of the CIO. Cambridge, MA: Forrester Research, Inc.

14  Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd Interna-
tional Life Extension Technology Workshop (Paris, France, Sep 28).

15  Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, 
J., & Williams, P. (2010). Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and 
Development, 54(4). DOI: 10.1147/JRD.2010.2048257.

16  Rios, P. (2008). Creating “the smart city”.

17  Dirks, S., & Keeling, M. (2009). A Vision of Smarter Cities: How Cities Can Lead 
the Way into a Prosperous and Sustainable Future. Somers, NY: IBM Global Business 
Services.

18  Kanter, R. M., & Litow, S. S. (2009). Informed and Interconnected: A Manifesto 
for Smarter Cities. Harvard Business School General Management Unit Working Pa-
per, 9-141.
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racterísticas como o nível de abstração das diferentes propostas de con-

ceito para smart city diferem entre si, na medida em que alguns autores 

sugerem elementos objetivos para essa conceituação, e outros utilizam 

elementos totalmente subjetivos e abstratos.

3.2. Aspectos relAcionAdos A umA cidAde inteligente

T. Nam e T. Pardo19 identificaram três grupos de componentes-cha-

ves para que uma cidade seja caracterizada como inteligente: tecnologia, 

pessoas e instituições20.

No que diz respeito à tecnologia, Washburn et al.21 se referem ao ter-

mo “computação inteligente”22 para se referir a uma integração de redes 

de tecnologia da computação que possibilita sistemas capazes de detec-

tar acontecimentos em tempo real no mundo físico e gerar análises avan-

çadas, auxiliando as pessoas a tomarem decisões mais inteligentes sobre 

qual ação devem adotar. Para os autores acima referidos, essas tecnolo-

gias de computação inteligente, quando aplicadas a componentes da in-

fraestrutura e a serviços de uma cidade, são capazes de tornar uma cidade 

inteligente.

No que diz respeito às pessoas, os fatores importantes são a criativi-

dade, habilidade e capacitação dos trabalhadores e educação. Entretanto, 

a categoria de fatores humanos não se limita a isso, abrangendo também 

inclusão social dos diversos grupos urbanos nos serviços públicos, a diver-

sidade cultural e urbana e a existência de redes de conhecimento, organi-

zações civis e um ambiente com baixos níveis de criminalidade23.

Com relação às instituições, os autores alegam que o apoio do gover-

no e políticas para governança são fundamentais para a implementação 

de iniciativas de cidades inteligentes. Em outras palavras, é essencial que 

o governo de uma smart city adote medidas inovadoras para solucionar 

seus problemas e tornar mais eficiente a gestão urbana.

19 NAM, Taewoo; PARDO, Theresa. Conceptualizing Smart City with Dimensions of 
Technology, People, and Institutions. Center for Technology in Government. p. 286, 
jun. 2011.

20 Technology, people, institution.

21 Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N. M., & Nelson, L. E. 
(2010). Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives: Defining the Smart City, Its 
Drivers, and the Role of the CIO. Cambridge, MA: Forrester Research, Inc.

22 Smart computing.

23 Yigitcanlar, T., O’Connor, K., & Westerman, C. (2008a). The making of knowled-
ge cities: Melbourne’s knowledgebased urban development experience. Cities, 25(2), 
63-72.
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T. Nam e T. Pardo24 ressaltam mais um aspecto importante que se 

deve levar em consideração quando se estudam cidades inteligentes: o 

contexto de determinada cidade. Assim, como cada uma possui um con-

texto único, a estratégia de inovação para torná-la inteligente deve levar 

em conta suas peculiaridades.

Após análise da literatura sobre o tema, entendemos que o conceito 

de cidade inteligente é de ambiente que inova em infraestrutura urbana e 

processos de administração da cidade, de modo a aumentar o bem-estar 

da população.

Para atingir o status de cidade inteligente, entendemos ser funda-

mental investir nos seus elementos, quais sejam: tecnologia, pessoal e ins-

tituições (ou governança), sempre observando o contexto da cidade em 

questão, de modo que a inovação estará presente em todo esse processo.

Porém, essa inovação não pode se resumir à inovação tecnológica, 

pois esta deve vir acompanhada de um enorme esforço movido pela ad-

ministração pública para construir sistemas integrados. Em nossa concep-

ção, uma cidade inteligente é também uma cidade integrada, seja em seu 

espaço físico, por meios de transporte eficientes, ou por uma integração 

entre diferentes sistemas25. Em uma smart city, o espaço físico – hardware 

– conecta-se com o software, os bancos de dados e redes sociais, capazes 

de fornecer o volume de informações necessário para a prefeitura plane-

jar, implementar e avaliar políticas públicas. 

O avanço tecnológico é apenas um dos três princípios que caracte-

rizam uma smart city. Nan Taewoo e Teresa Pardo26 afirmam que tão im-

portante quanto o avanço da tecnologia é o capital humano, gerado por 

educação de primeira qualidade capaz de gerar mão de obra qualificada, 

e a presença de instituições do Estado em todas as áreas da cidade, impe-

dindo que surjam vizinhanças carentes e marginalizadas. A junção destes 

três fatores é o que permite a gestão eficiente de dados por todas as esfe-

ras da sociedade. E não apenas a tecnologia. 

Outra característica das smart cities que pode causar problemas é o 

risco inerente de violação do direito à privacidade do cidadão. No século 

XXI, o direito à privacidade tornou-se muito mais complexo, adquirindo 

a função de proteger os dados pessoais do cidadão27. E finalmente, em 

24  NAM, Taewoo; PARDO, Theresa. Smart City as Urban Innovation: Focusing on 
Management, Policy, and Context, p. 284-6.

25  LEITE, Carlos.  Inteligência territorial: cidades Inteligentes com urbanidade 
(2014), p. 48-54.

26  TAEWOO, Nam, and PARDO, Teresa. Conceptualizing Smart Cities with Dimen-
sions of Technology People and Institutions, p. 284-286.

27  DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais (2006). Rio De 
Janeiro: Renovar. 
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anos recentes, o acesso à internet ampliou as possibilidades de alguém 

ter sua vida íntima divulgada para terceiros, estendendo a necessidade de 

proteção a todos.

Essa proteção se faz essencial, pois estados e empresas muitas vezes 

agem coletando dados e informações sobre os seus cidadãos com a fina-

lidade de promover serviços públicos de maior qualidade, de acordo com 

suas características. Porém, tal armazenamento deve ser feito com extre-

mo cuidado, pois a divulgação indevida de informação sobre indivíduos 

viola sua esfera privada, física e psicologicamente, além de violar seus di-

reitos à proteção de informação. Não apenas o governo deve esforçar-se 

para que a informação coletada por aplicativos e log-ins em bibliotecas 

públicas, por exemplo, não seja compartilhada por agentes sem qualquer 

vínculo com o poder público, mas também deve, fundamentalmente, man-

ter-se democrático.

Outra crítica feita às cidades inteligentes diz respeito a questões de 

acesso à tecnologia, sob um viés mais preocupado com a desigualdade 

social. Assim, uma cidade que fornece aos seus cidadãos serviços diversos 

cujo acesso é restrito ao uso de internet móvel, ou então que dependa de 

um smartphone, pode acabar se tornando desigual, ou acentuando suas 

desigualdades préexistentes28. 

Isso se explica na medida em que todos os cidadãos têm direito à cida-

de, a usufruir de seus espaços físicos e de poder gozar dos serviços públicos 

prestados pelo poder público. Uma smart city cujo enfoque de atuação seja 

por meio de tecnologia que não está ao alcance de todos pode gerar desi-

gualdades prejudiciais a determinados grupos de indivíduos. Entretanto, o 

que se tem observado nas medidas adotadas pelas smart cities são políticas 

de prestação de serviço público inclusivas, que, mesmo se baseando em 

informação criada por smartphones, aparelho eletrônico cujo acesso não é 

disponível a todos, por exemplo, são utilizadas de forma a beneficiar a po-

pulação como um todo. Um exemplo disso é a atuação do Centro de Ope-

rações Rio (COR) no município do Rio de Janeiro, que pode obter dados de-

rivados de aplicativos de celular sobre condições do trânsito e informar as 

autoridades competentes quando são detectados acidentes, medida esta 

que favorece os indivíduos que se locomovem por transportes rodoviários.

Desse modo, no entendimento do presente trabalho, uma cidade inte-

ligente apoiada na tecnologia e em bases de dados não gera, necessaria-

mente, impactos sociais negativos. Ao contrário disso, o uso desses dados 

de forma eficiente e voltada para a melhoria dos serviços públicos pode 

gerar ganhos para toda a sociedade, sem distinção de acordo com renda 

28  LEITE, Carlos.  Inteligência territorial: cidades inteligentes com 

urbanidade (2014), p. 48-54.
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ou classe social. Deve-se, entretanto, dar a devida atenção para problema-

tizações na aplicação desse conceito, como as acima expostas.

4. plAnejAmento e mobilidAde

Existem diversas conceituações possíveis que podem ser atribuídas 

à mobilidade urbana. Primeiro, o Tribunal de Contas da União afirma em 

seus relatórios internos que mobilidade é o “deslocamento de pessoas e 

bens dentro do espaço das cidades, mediante utilização de veículos, de 

vias públicas e da infraestrutura disponível”29. Além de conceituar, tam-

bém afirma que existem quatro pilares: i) integração do planejamento do 

transporte com o planejamento do uso do solo; ii) melhoria do transporte 

público de passageiros; iii) estímulo ao transporte não motorizado; e iv) 

uso racional do automóvel.

Já para a professora Erika Kneib30, mobilidade se restringiria a ser 

sinônimo de transporte. Além disso, acredita que: 

Um consenso de que a busca por uma mobilidade urbana de maior 

qualidade, ou mais sustentável, deve considerar uma série de variá-

veis que impactam os deslocamentos nas cidades, e deve basear-se 

na priorização e valorização dos modos coletivos e não motorizados 

de transporte. 

A ONG Instituto Polis traz novos elementos ao conceito de mobilida-

de, como destacado a seguir: 

Pensar a mobilidade urbana é, portanto, pensar sobre como se orga-

nizam os usos e a ocupação da cidade e a melhor forma de garantir 

o acesso das pessoas e bens ao que a cidade oferece (locais de em-

prego, escolas, hospitais, praças e áreas de lazer), não apenas pensar 

os meios de transporte e o trânsito.

A partir das elaborações acima destacadas, seria possível afirmar que 

o conceito de mobilidade urbana ainda está muito ligado à ideia de trans-

portes. No entanto, já é possível identificar que não se restringe apenas 

aos transportes, podendo incluir outros aspectos que se relacionam em 

todo o processo, como uma grande integração, com a participação de 

29  BRASIL, Tribunal de Contas da União, Relatório e Parecer Prévio sobre as Con-
tas do Governo da República. Brasília, 2010. 488 páginas. Disponível em: <http://
portal.tcu.gov.br/tcu/paginas/contas_governo/contas_2010/CG%202010%20Rela-
t%C3%B3rio.pdf>. 

30  OLIVEIRA VIEIRA, Virginio. Planejamento estratégico e evolução do modelo de 
gestão da cidade do Rio de Janeiro. FGV, 2013.
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elementos que ajudam a melhor atender à população, como escolas, hos-

pitais etc.

Além das conceituações anteriormente citadas, o Plano Nacional de 

Mobilidade Urbana considera mobilidade como sendo:

Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se: II - mobilidade urbana: 

condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas 

no espaço urbano31.

Por fim, é cabível destacar uma última possível abordagem para o 

conceito de mobilidade urbana. Diferentemente do mostrado até agora, 

o autor André Lemos32 faz um link entre mobilidade e era da informação, 

afirmando que as cidades estão cada vez mais informatizadas e, por isso, 

haveria uma nova forma de mobilidade:

Trata-se então de uma nova forma de mobilidade: a mobilidade por 

fluxos de informação, por territórios informacionais, que altera e mo-

difica a mobilidade pelos espaços físicos da cidade, como a possibi-

lidade de acesso, produção e circulação de informação em tempo 

real. [...]. Não há descolamento entre os espaços e as correlatas mo-

bilidades, mas a intersecção entre espaço eletrônico e espaço físico, 

criando os territórios informacionais.

Assim, é possível afirmar que a mobilidade urbana, termo bastante 

debatido atualmente, não possui um conceito preciso, ou seja, definido. 

Ao contrário, é passível de inclusão de inúmeros elementos diferentes, 

dependendo da perspectiva abordada. O que é interessante de se notar 

é que cada uma das esferas acima destacadas, governo, sociedade, aca-

demia e ONGs, entenderam a mobilidade urbana a partir de elementos 

diversos, mas com algumas similaridades entre eles.

4.1. A lei de mobilidAde urbAnA

Em janeiro de 2012, foi promulgada a Lei 12.587, conhecida como Pla-

no Nacional de Mobilidade Urbana. O referido diploma trouxe diversas dis-

posições acerca do tema, ampliando os escopos previstos no inciso XX do 

art. 21 da Constituição Federal, bem como seu art. 182. Fica evidente um 

olhar irradiante da mobilidade para questões sociais e econômicas, con-

forme se depreende já da leitura de seu artigo 2º, que estabelece:

31   Lei nº 12.587/2012.

32  LEMOS, André. Cidade e mobilidade. Telefones celulares, funções pós-massivas 
e territórios informacionais. Matrizes, nº 1, outubro de 2007.
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A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir 

para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das 

condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objeti-

vos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do 

planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mo-

bilidade Urbana.

Bem como em seu artigo 7º:

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; II - promo-

ver o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; III - pro-

porcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se 

refere à acessibilidade e à mobilidade; IV - promover o desenvolvi-

mento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socio-

econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e 

V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 

construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

Com isso, atribui-se um novo olhar para a questão de mobilidade ur-

bana. Políticas que abordem o tema passam a necessitar de um olhar mul-

tifocal. No entanto, diversas dificuldades são impostas à sua execução, 

como uma conceituação precisa do que de fato seria mobilidade urbana, 

conforme se verifica a seguir.

4.2. políticAs AtuAis de mobilidAde no rio de jAneiro

Antes de adotar o modelo rodoviário de transporte urbano, o Rio de 

Janeiro já possuía um sistema de bonde e ferrovia que conectava seu cen-

tro a certas áreas da cidade. Foi no governo de Juscelino Kubitscheck 

(1950-1955), no entanto, que a cidade passou a contar amplamente com 

o modal rodoviário. A visão do então presidente de priorizar os veículos 

automotores repercutiu na visão da administração pública de estados e 

municípios, que adotaram movimento similar.

Rapidamente, os bondes foram substituídos pelos ônibus, com exce-

ção do bairro de Santa Teresa. Décadas depois, o modelo continua tendo 

preferência da administração carioca, conforme se verifica pela significa-

tiva expansão desse modal através do sistema de BRT e BRS implemen-
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tados nos últimos anos33. A figura 1 ilustra a malha de transporte no mu-

nicípio34.

Contudo, verifica-se uma inépcia da estrutura de mobilidade atual, 

refletida na grande insatisfação dos cidadãos com o transporte público 

carioca, que chega a 77%35. A escolha do modelo rodoviário é passível 

de críticas, visto que ônibus não são considerados transporte de massa36, 

recomendável para uma alta taxa de transeuntes na cidade. Além disso, os 

benefícios tributários cedidos para aquisição de veículos pessoais geraram 

um significativo aumento do transporte individual, agravando o já caótico 

trânsito do Rio de Janeiro. 

Figura 1

Fonte: MobiRio.

É importante destacar, no entanto, que há investimentos em outros 

modais de transporte, ainda que proporcionalmente inferiores. Há previ-

33  AZEVEDO, José Antônio Pérez Rojas Mariano de. Mobilidade urbana na região 
metropolitana do Rio de Janeiro: um estudo dos últimos 50 anos à luz dos dias atuais. 
2015. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13515>. 
Acesso em: 5 nov. 2015.

34  Mapa Esquemático – MobiRio. Disponível em: <http://mobirio.poli.ufrj.br/ma-
pa-esquematico/>. Acesso em: 5 nov. 2015.

35  Diretoria de Análise de Políticas Públicas, Fundação Getulio Vargas. Mobilidade 
urbana e cidadania: percepções do usuário de transporte público no Brasil (Relatório 
preliminar). [s.l.]: DAPP, 2014. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspa-
ce/handle/10438/12484>. Acesso em: 5 nov. 2015.

36  Opção da prefeitura pelos ônibus é um erro, afirma economista. O Globo. Dis-
ponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/opcao-da-prefeitura-pelos-onibus-um-
-erro-afirma-economista-11421419>. Acesso em: 12 nov. 2015.
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são de que a linha quatro do metrô – que ligará a Barra à Zona Sul – seja 

inaugurada ainda no primeiro semestre de 201637. Tal possibilidade alivia-

ria grande parte do congestionamento ocorrido no trânsito entre as duas 

regiões. Paralelamente, espera-se a implementação do Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT) na região do centro em abril de 201638, com expectativa de 

transportar 285 mil passageiros por dia.

Conclui-se, portanto, que a política de transporte público na cidade 

carioca pouco se alterou desde a adoção dos ônibus. Tal modelo gera 

um grande déficit de mobilidade, que auxilia no maior uso do transporte 

individual e consequente agravo do trânsito. Apesar disso, esforços recen-

tes, tais como o VLT, as novas ciclovias construídas e expansão do metrô, 

começam a apontar para um caminho diverso, podendo sinalizar uma mu-

dança de paradigma do tema no Rio de Janeiro.

4.3. Aspectos críticos dA questão do plAnejAmento  

e mobilidAde

Historicamente, o Brasil viveu um processo migratório intenso que se 

acentuou, principalmente, a partir da década de 1950 com o desenvol-

vimento das políticas de urbanização e de industrialização nos grandes 

centros do país. Hodiernamente, a população brasileira se encontra dis-

tribuída desproporcionalmente nos grandes centros urbanos. De acordo 

com o último senso do IBGE (2010), 160 milhões de brasileiros habitam a 

zona urbana, enquanto apenas 30 milhões se concentram nas áreas rurais.

  

37  Metro Linha 4. Informes Linha 4 do Metrô. Disponível em: <http://www.metroli-
nha4.com.br/informes-linha-4-do-metro/>. Acesso em: 9 nov. 2015.

38  Prefeitura vai inaugurar VLT do Centro com 10 paradas a menos – O Dia 24 
Horas – O Dia. Disponível em: <http://odia.ig.com.br/odia24horas/2015-07-02/
prefeitura-vai-inaugurar-vlt-do-centro-com-10-paradas-a-menos.html>. Acesso em  
9 nov. 2015.
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Gráfico 2

Fonte: IBGE, Senso Demográfico de 2010. 

Com o crescimento da população nas cidades, necessário se fazia ve-

rificar como manter a organização social e espacial nos centros urbanos. 

Nesse contexto, surgiu a noção de planejamento urbano, que teve seu 

papel reforçado no Brasil com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, na medida em que garantiu mais autonomia organizacional aos en-

tes federados39. Planejamento urbano é entendido como um processo por 

meio do qual os gestores públicos escolhem determinados meios (organi-

zação do transporte público, mudança de sentido em vias centrais, cons-

trução de viadutos etc.) para atingir determinadas metas40, como facilitar 

a mobilidade nas cidades, evitar congestionamentos nas vias principais e 

facilitar a circulação de veículos e pedestres. Objetiva-se com esse proces-

so organizar e melhorar determinada situação na cidade.

O instrumento básico para planejar a cidade é o plano diretor, que é 

utilizado em cidades com mais de 20.000 habitantes. Cada município tem 

seu plano específico que varia de acordo com a realidade social, política 

e econômica de cada região. Em tese, a organização das cidades deveria 

ser feita de forma a beneficiar diversos setores da sociedade com o obje-

tivo de promover a justiça social. Contudo, a implementação de todos os 

objetivos a serem perseguidos contidos nos planos diretores corre o risco 

de ser inviabilizada, isso porque, “entre a elaboração da proposta e a sua 

39  De acordo com o art. 18 da Carta Magna, “a organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”.

40  JÚNIOR, José Carlos Ferrari. Limites e potencialidades do planejamento urba-
no: Uma discussão sobre os pilares e aspectos recentes da organização espacial das 
cidades brasileiras. Estudos Geográficos, Rio Claro, 2(1):15-28, jun. 2004.
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execução consistente, se interpõe uma verdadeira via crucis, repleta de 

obstáculos de ordem sociopolítica, institucional e outras”41.

No entanto, no que se refere à mobilidade urbana brasileira, muitos 

problemas de ordem conjuntural são apresentados, como questões de na-

tureza política e social. A primeira diz respeito à incapacidade de o sis-

tema político brasileiro garantir uma maior representatividade nas áreas 

de discussão e implementação de políticas de mobilidade, uma vez que 

“o processo de decisão em transportes, além de ser controlado por elites 

econômicas, favorece classes médias, que têm instrumentos diretos e in-

diretos para exercer a sua influência”42, ou seja, mesmo que a população 

seja consultada, suas demandas dificilmente serão atendidas, pois o poder 

decisório, no tocante ao transporte público, é diretamente influenciado 

pelo grande empresariado43. A segunda questão diz respeito às próprias 

condições do transporte público que não vêm garantindo conforto, segu-

rança e acessibilidade. Os usuários do transporte público se encontram em 

condições piores quando comparados aos usuários de automóvel, princi-

palmente no que se refere ao tempo de acesso ao transporte, à superlo-

tação e às condições internas dos veículos públicos44. Assim, a questão 

da neutralidade no planejamento de circulação é um mito que deve ser 

encarado, visto que a construção dos espaços de circulação não é feita de 

forma justa com o intuito de beneficiar a totalidade.

Outro ponto a ser levado em consideração no que se refere às políti-

cas de planejamento urbano, especialmente no que se refere à circulação, 

41  SILVEIRA, Rogério Zanon da. Autonomia, diálogo, democracia: por um novo 
paradigma para o desenvolvimento da gestão metropolitana no Brasil. p. 8. Dispo-
nível em: <http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnAPG/enapg_2012/2012_
EnAPG261.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2015.

42  VASCONCELLOS, Eduardo Andrade. A crise de planejamento de transportes 
urbanos nos países em desenvolvimento: reavaliando pressupostos e alternativas. 
ISSN: 2237-1346. p. 9. Disponível em: <http://www.revistatransportes.org.br/anpet/
article/view/316/278>. Acesso em: 10 nov. 2015.

43  No Brasil, por exemplo, uma possível via de solução para combater a eleva-
da concentração de veículos nos centros urbanos seria investir massivamente nos 
transportes sobre trilhos, como já fazem alguns países da Europa (França, Bélgica 
e Alemanha). Entretanto, o empresariado de transportes públicos, bem como as 
encarroçadoras e fabricantes de chassis, podem exercer fortes pressões. Márcio Sil-
veira e Rodrigo Cocco aludem para o fato de esses setores exercerem poderosos 
lobbies nos congressos sobre o tema com o objetivo de desqualificar a aplicação 
dos sistemas sobre os trilhos, advogando pela aplicação do BRT como solução mais 
plausível. (SILVEIRA, Márcio Rogério; COCCO, Rodrigo Giraldi. Transporte público, 
mobilidade e planejamento urbano: contradições essenciais. Estudos Avançados 27 
(79), 2013.

44  Na cidade do Rio de Janeiro, os usuários do sistema do BRT reclamam prin-
cipalmente da superlotação dos veículos, da espera em longas filas, da falta de ba-
nheiros e bebedouros e das estações descobertas. Disponível em: < http://noticias.
r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/passageiros-reclamam-de-filas-e-su-
perlotacao-no-sistema-brt-no-rio-18102015>. Acesso em: 1o nov. 2015.

http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnAPG/enapg_2012/2012_EnAPG261.pdf
http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnAPG/enapg_2012/2012_EnAPG261.pdf
http://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/316/278
http://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/316/278
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/passageiros-reclamam-de-filas-e-superlotacao-no-sistema-brt-no-rio-18102015
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/passageiros-reclamam-de-filas-e-superlotacao-no-sistema-brt-no-rio-18102015
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/passageiros-reclamam-de-filas-e-superlotacao-no-sistema-brt-no-rio-18102015
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/passageiros-reclamam-de-filas-e-superlotacao-no-sistema-brt-no-rio-18102015
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é o uso continuado de procedimentos tradicionais de planejamento como 

o chamado Urban Transportation Planning System (UTPS), que, lato sensu, 
podem ser entendidos como um estudo que se utiliza de modelos e pro-

cedimentos estatísticos para a previsão do tráfego futuro, bem como a 

realização de projetos de infraestrutura de transportes e a verificação da 

demanda de usuários45.  

O uso desse procedimento tem se mostrado insuficiente para resolver 

os problemas relativos à acessibilidade e à diminuição das desigualdades 

existentes entre usuários dos sistemas coletivos e usuários dos veículos 

individuais. Uma das possíveis razões que podem justificar o fracasso des-

se modelo é a tentativa de adequar realidades diferentes, pois países de-

senvolvidos possuem uma realidade social, econômica e política diferente 

de países como o Brasil, ainda em desenvolvimento. Nesse sentido, afirma 

Eduardo A. Vasconcellos:

O uso continuado dos procedimentos tradicionais de planejamento 

de transportes e seus pressupostos é indesejável nos países em de-

senvolvimento. A experiência acumulada permite concluir que o seu 

uso levou à criação de um espaço de circulação iníquo e ineficiente, 

no qual os direitos de uma minoria com acesso ao transporte parti-

cular se sobrepõem aos direitos da minoria46. 

Nesse cenário, faz-se necessário construir uma política voltada para 

o incremento e melhoria do transporte público coletivo com o objetivo de 

atrair usuários de veículos individuais, bem como diminuir a barreira de 

desigualdade existente entre aqueles que possuem veículo automotor que 

podem se deslocar, em tese, de forma mais rápida nos grandes centros e 

aqueles que se submetem diariamente à superlotação de ônibus e BRT’ s. 

Essa questão será aprofundada na conclusão do trabalho.

4.4. breve Histórico do plAnejAmento urbAno do  

rio de jAneiro

Para realizar uma parte do estudo de caso do Rio de Janeiro como 

uma cidade que é considerada uma smart city, faz-se necessário examinar 

45  VASCONCELLOS, Eduardo A. A crise de planejamento de transportes urba-
nos nos países em desenvolvimento: reavaliando pressupostos e alternativas. ISSN: 
2237-1346. p. 1. Disponível em: <http://www.revistatransportes.org.br/anpet/arti-
cle/view/316/278>. Acesso em: 10 nov. 2015.

46  VASCONCELLOS, Eduardo A. A crise de planejamento de transportes urba-
nos nos países em desenvolvimento: reavaliando pressupostos e alternativas. ISSN: 
2237-1346. p. 17. Disponível em: <http://www.revistatransportes.org.br/anpet/arti-
cle/view/316/278>. Acesso em: 10 nov. 2015.

http://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/316/278
http://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/316/278
http://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/316/278
http://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/316/278
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como se deu a sua construção, de forma a tentar identificar como foi pla-

nejada e para que seja possível compreender como aspectos relacionados 

ao passado, refletem na formação do Rio atualmente e na sua transforma-

ção em uma cidade cada vez mais informatizada.

Como ponto de partida destacaremos o início do século XX, como 

a primeira grande onda de urbanização que aconteceu no Rio foi fruto 

de uma modernização do país, principalmente com ideias de ‘’embeleza-

mento’’ fundamentada nos ideais europeus de “cidade bela”, que podem 

ser exemplificados no alargamento de vias, implementação de uma maior 

infraestrutura e mudança das localidades onde viviam pessoas de baixa 

renda. Grande parte das vias já trazia o conceito de ligação entre diversos 

pontos da cidade, obtidas por meio da destruição de áreas consideradas 

“nocivas”, com destaque para aquelas que continham habitações como 

favelas e cortiços47.

O principal planejador urbanístico da cidade foi o prefeito Pereira 

Passos, no ano de 1903, que instaurou uma série de obras de planejamento 

para o Rio. Entre os destaques, cita-se a abertura da Avenida Rio Branco, 

da Avenida Beira-Mar e da Avenida Mém de Sá. Além dessas medidas, 

houve o escoamento de águas pluviais, preocupação com o esgotamento 

sanitário e o sistema de abastecimento de água, alinhados com as políticas 

de higienismo. Em relação ao sistema de transportes da época, visava-se 

à abertura de grandes centros de circulação como a criação e reforma 

de vias, que, como dito acima, foram o principal ponto de exploração da 

reforma realizada48.

Carlos Sampaio (1920/1922), deu continuidade às políticas introdu-

zidas por Pereira Passos, com a retirada de favelas da Zona Sul, princi-

palmente, para outras áreas. Quanto ao sistema viário, foram discutidos 

outros meios de transporte e a abertura de mais vias. Outro ponto impor-

tante dessa gestão é que através da criação do Plano Agache (1926-1930) 

se realizou o primeiro plano diretor para a cidade.

A ideia principal por trás da criação do plano diretor era de trazer 

uma perspectiva mais global para o Rio, com foco para a área central da 

cidade, priorizando aspectos ligados ao saneamento e para questões es-

téticas do local. Já a característica mais importante do Plano Agache foi 

a questão do zoneamento, em que são propostas várias mudanças habi-

tacionais, como a eliminação de favelas através da construção de habita-

ções a preços populares subsidiadas pelo próprio Estado. Houve também 

47 DE BIAS, Mauro. Passando a limpo. Disponível em: <http://www.revistadehis-
toria.com.br/secao/reportagem/passado-que-condena>. Acesso em: 9 set. de 2015. 

48 SABOYA, Renato. Urbanismo e planejamento urbano no Brasil 1875-1992. Dis-
ponível em: <http://urbanidades.arq.br/2008/11/urbanismo-e-planejamento-urba-
no-no-brasil-1875-a-1992/>. Acesso em: 3 set. 2015.
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preocupação com o sistema de transportes, com uma ideia de proporcio-

nar uma maior circulação ao implementar vias que ligassem vários bairros, 

com a eliminação dos bondes e o aumento do sistema ferroviário, que 

favorecia os subúrbios e as zonas industriais do Rio49.

Nesse ponto evolutivo do planejamento do Rio, já é possível perceber 

o pensamento com relação a questões globais, dando enfoque à habitação 

e ao transporte, principalmente, pois se tentou, pela primeira vez, pensar 

a cidade como um todo, de forma a fazer ligações entre diferentes pontos 

da cidade e que antes eram difíceis.

Entre o período de 1941 e 1950, as principais medidas tomadas foram 

a abertura das avenidas Presidente Vargas e Brasil, que ligavam tanto a 

Zona Norte à Zona Sul quanto o Centro à Zona Norte. Dando continuida-

de às políticas, o prefeito Negrão Lima realizou entre o período de 1958 a 

1960 importantes obras, como a abertura da Radial-Oeste, que liga a Zona 

Oeste e a Praça da Bandeira, o Túnel do Catumbi e deu continuidade à 

remoção de favelas em áreas como a Lagoa Rodrigo de Freitas, Botafogo 

e seu direcionamento para a Cidade de Deus.

Dessa forma, é possível afirmar, a partir da observação das políticas 

realizadas entre o período de 1941-1960, que diferentes gestões deram 

bastante enfoque à questão da mobilidade urbana, pois a abertura de 

grandes vias e túneis, que são fundamentais até os dias atuais, foi criada 

para continuar com o projeto implementado desde 1926, com a imple-

mentação do Plano Agache. Entre 1963 a 1967 o prefeito Carlos Lacerda 

causou uma verdadeira revolução na urbanização do Rio de Janeiro, com 

a intenção de  “preparar o Rio de Janeiro para o ano 2000”, por meio do 

desenvolvimento com preocupações de cunho econômico e social, assim 

como o replanejamento do plano diretor, tentando pensar a cidade a partir 

de seu processo de evolução histórica e geográfica50.

A partir dos anos 1990, cresce a necessidade de planejamentos que 

visem a uma maior globalização, e, assim, a cidade procura se ligar às de-

mandas sociais como a busca de maiores chances de emprego, diminuição 

da criminalidade, trazendo uma exigência de atuação do poder público 

para que pudesse ser possível aumentar a qualidade de vida da população 

carioca. No ano de 1993, o prefeito Cesar Maia criou programas habitacio-

nais, entre eles, o Favela-Bairro que previa melhorar a situação da camada 

mais excluída e carente da população, propondo uma maior integração 

49  Idem.

50  ARQUITETANDO. Reformas urbanas do Rio de Janeiro no Século XX. Disponí-
vel em: <https://arquitetandoblog.wordpress.com/2007/06/23/reformas-urbanas-
-rio-de-janeiro-seculo-xx/>. Acesso em: 3 set. 2015.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2014-2015602

para que fosse possível que se criasse uma identidade para bairros popu-

lares e favelas51.

Com as complicações em se revitalizar, os serviços públicos muni-

cipais mantinham-se precários. No caso do transporte público, os anos 

1990 e 2000 ficaram marcados por um considerável aumento na frota de 

automóveis particulares, o que, somado à falta de investimentos na malha 

rodoviária, impulsionou um trânsito caótico.

Aliado a isso, a falta de investimentos do governo federal e estadual nos 

últimos anos por motivos partidários manteve as dificuldades em estabelecer 

planos de revitalização da cidade. Com a falta de orçamento, a gestão pública 

evitava ao máximo novos gastos. Em 2007, com os jogos Pan-Americanos 

sediados no Rio, a prefeitura arcou com significativa parte dos custos. O grá-

fico 2 compara os valores repassados ao município nos últimos anos.

Gráfico 2

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda.

Diante da necessidade, a gestão de 2009 focou no controle fiscal 

logo nos primeiros dias. Paralelamente, foi criado um “Escritório de Solu-

ções” dentro da Secretaria da Casa Civil para soluções criativas52.

51   LIMA, Marcia Regina. A cidade rompendo correntes: A evolução do Direito Ur-
banístico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/
site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12340>. Acesso em3 set. 2015.

52  Plano estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro 2009 – 2012. [s.l.: s.n., s.d.]. 
Disponível em: <http://www.conselhodacidade.com/v3/pdf/planejamento_estrategi-
co_site.pdf>.
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De acordo com o manual GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO da pre-

feitura do Rio de Janeiro:

As administrações dos anos 80 e 90, e início dos anos 2000, desen-

volveram diversos planos para solucionar problemas nas áreas mais 

críticas da cidade. Alguns deles trouxeram um conjunto de iniciativas 

bastante completo para o município, com um diagnóstico para cada 

bairro. Contudo, estes planos não previam um sistema de acompa-

nhamento e controle institucionalizado, o que dificultou a sua eficaz 

execução, ou mesmo a perenização de seus benefícios. Além disso, 

na maioria dos casos estes planos não foram traduzidos em medidas 

táticas que transformassem as ideias em ações de real impacto para 

a população53.

Ainda de acordo com o manual, a prefeitura estabeleceu um modelo 

de gestão focando no longo prazo e no planejamento estratégico, com 

apoio da consultoria McKinsey & Company. A gestão pretendia propor 

soluções de longo prazo e ações presentes para problemas passados.

Além disso, houve grande preocupação em reestruturar a ordem ur-

bana. Foi criada a secretaria de Ordem Pública, que contava com a atuação 

de guardas civis, policiais militares e da COMLURB. Houve também novas 

licitações para concessão de linhas de ônibus. Ao poder público foi garan-

tida a possibilidade de revisar os itinerários discricionariamente.

A falta de políticas de mobilidade eficientes torna-se ainda mais la-

tente no Rio de Janeiro conforme a distribuição populacional estende-se 

por áreas isoladas de um transporte público que integre com outros pon-

tos da cidade. Para ampliar a integração municipal, a prefeitura se ateve 

ao modelo rodoviário de BRT, ônibus articulados com vias exclusivas, pre-

tendendo ligar Zona Norte e Zona Oeste. A prefeitura espera que, assim, 

o tempo de viagem seja reduzido em mais da metade em alguns casos.

Na expectativa de atrair mais investimentos ao revitalizar o centro 

carioca por meio de projetos como o Porto Maravilha, a prefeitura também 

espera reduzir os ônibus no local ao inserir o circuito do VLT. Com o mes-

mo objetivo, diversas restrições foram realizadas no itinerário das mais 

diversas linhas para impedir a circulação excessiva de ônibus no centro.

4.4.1. Análise crítica do ponto de vista de mobilidade

Após analisadas as políticas de gestão urbanas ao longo da história, 

foi possível identificar que o Rio de Janeiro procurou implementar medi-

das que, na maioria das vezes, acabava por beneficiar apenas uma parte 

da população, deixando grupos vulneráveis em situações de maior pre-

53  Idem.
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cariedade. Como um exemplo, é possível citar a remoção de favelas, que 

sempre foi uma medida controversa adotada pelos gestores, através do 

discurso de saneamento, ou tendo em vista a valorização do solo onde se 

encontravam.

Atualmente essas políticas se repetem através de obras que visam 

atender às demandas para os Jogos Olímpicos, fazendo com que pessoas 

sejam remanejadas para outras áreas da cidade, como no caso dos mora-

dores do entorno da Vila do Autódromo, local onde está sendo construído 

o Parque Olímpico, repetindo políticas feitas desde o século passado54. 

Nesse sentido, as escolhas de políticas de mobilidade não estão isen-

tas de críticas. A título de ilustração, podemos falar do uso dos BRTs, 

modelo frequentemente rechaçado pelo fato de o modal não possuir ca-

pacidade de ser, de fato, um transporte de massa, o que geraria uma su-

perlotação dos veículos. Não por acaso, essa é uma das principais recla-

mações dos usuários55.

4.5. reflexões sobre o rio de jAneiro à luz do conceito 

de smart city

Nesta seção, iremos apontar quais aspectos de uma smart city devem 

ser adaptados para a realidade do Rio de Janeiro. O Rio padece de pro-

blemas sociais similares aos de outros países ditos emergentes, sobretudo 

no que diz respeito aos sistemas de transporte e à distribuição do espa-

ço público entre as diferentes classes sociais. Trata-se de uma cidade de 

imensos contrastes em inúmeros aspectos: algumas áreas possuem Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) alto, enquanto outras possuem IDH 

médio56. 

54  KINCHINSKI, VINICIUS. Paes muda discurso e desapropria sem acordo casa 
de vizinhos da Rio 2016. Disponível em: < http://olimpiadas.uol.com.br/noti-
cias/2015/03/21/paes-muda-discurso-e-desapropria-sem-acordo-casa-de-vizinhos-
-da-rio-2016.htm > Acesso em: 4 set. de 2015.

55 EXTRA. Secretário dá nota 7 ao BRT, mas usuários reprovam sistema. Disponível 
em: <http://extra.globo.com/noticias/rio/secretario-da-nota-7-ao-brt-mas-usua-
rios-reprovam-sistema-15901418.html>. Acesso em: 4 set. 2015.

56  De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro apresentam elevados índices de desen-
volvimento humano (IDH), como a Gávea e o Leblon, que possuem índices de 0,970 
e 0,964, respectivamente. Todavia, alguns bairros apresentam índices de desenvol-
vimento humano médio, como o bairro da Rocinha e o Complexo do Alemão, que 
possuem índices de 0,732 e 0,711 respectivamente.
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Em relação à questão do transporte público, aludimos para o fato 

de que o principal setor da sociedade, que é afetado pela situação atual 

do transporte público na cidade do Rio de Janeiro, é a classe baixa, que 

depende diretamente desse sistema coletivo para se locomover. Recente-

mente a prefeitura do Rio de Janeiro realizou cortes em linhas de ônibus 

que ligavam o subúrbio do Rio (Zona Norte) à Zona Sul. Das 18 linhas, 

seis terminaram e 12 passaram a ter ponto final em Botafogo57. O principal 

argumento da prefeitura para a realização do corte foi que muitas linhas 

realizavam o mesmo trajeto e muitos ônibus circulavam com passageiros 

abaixo de sua capacidade. 

Assim, a medida não foi recebida de maneira positiva pela população 

que depende diretamente da linha 474, que ligava a favela do Jacaré ao 

Jardim de Alah, para chegar à Zona Sul. 

De acordo com a própria prefeitura, os moradores poderão usar 

como via alternativa a linha 438, que transporta moradores de Catumbi e 

Vila Isabel até o Leblon. Todavia, essa “solução” adotada pela Secretaria 

de Transportes, a nosso ver, segrega ainda mais as classes sociais pobres 

e ricas (contraste perceptível na cidade do Rio de Janeiro), na medida em 

que a locomoção dos moradores do subúrbio do Rio que trabalham e es-

tudam na Zona Sul está sendo prejudicada58. Conforme analisa o especia-

lista em logística de transporte da PUC-RJ, José Eugênio Leal, “a medida 

faz sentido, mas deve ser acompanhada pela possibilidade de mais que 

duas baldeações previstas atualmente no bilhete único”59, isso porque os 

moradores que quiserem chegar ao Leblon terão que pegar outro ônibus, 

pois o ponto final da linha 438 fica em Botafogo.

Essas questões aludem para o fato de que, devido às condições pre-

cárias atuais do transporte público no Rio de Janeiro e a falta de alterna-

tivas para a realização de deslocamentos no espaço urbano, muitos habi-

tantes da cidade preferem o uso do sistema individual de transportes, que, 

57  ESTADÃO. Corte em linhas de ônibus é criticado por moradores do Subúrbio. 
Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/corte-em-linhas-
-de-onibus-e-criticado-por-moradores-do-suburbio/>. Acesso em: 1o nov. 2015.

58  Tendo em vista a indignação dos moradores sobre o corte de linhas de ônibus, 
foi criado um movimento por meio da plataforma Avaaz com o objetivo de chamar 
a atenção do poder público municipal acerca do impacto que será causado com a 
redução das linhas que ligam o centro à Zona Sul e Zona Oeste da cidade. Alguns 
dos impactos seriam: os moradores dessas regiões teriam que pegar mais de dois 
ônibus, os motoristas e cobradores perderiam seus empregos com a extinção das 
linhas, dificuldade das pessoas de baixa renda de terem acesso aos principais pontos 
da cidade etc. O documento peticional está disponível na própria plataforma Avaaz, 
cujo link é este: <https://secure.avaaz.org/po/petition/Prefeitura_do_Rio_de_Ja-
neiro_Nao_encurte_nem_elimine_onibus_da_zona_norte_e_oeste_para_Cen-
tro_e_zona_sul/?pv=2>. Acesso em: 11 nov. 2015.

59  Idem.

http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/corte-em-linhas-de-onibus-e-criticado-por-moradores-do-suburbio/
http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/corte-em-linhas-de-onibus-e-criticado-por-moradores-do-suburbio/
https://secure.avaaz.org/po/petition/Prefeitura_do_Rio_de_Janeiro_Nao_encurte_nem_elimine_onibus_da_zona_norte_e_oeste_para_Centro_e_zona_sul/?pv=2
https://secure.avaaz.org/po/petition/Prefeitura_do_Rio_de_Janeiro_Nao_encurte_nem_elimine_onibus_da_zona_norte_e_oeste_para_Centro_e_zona_sul/?pv=2
https://secure.avaaz.org/po/petition/Prefeitura_do_Rio_de_Janeiro_Nao_encurte_nem_elimine_onibus_da_zona_norte_e_oeste_para_Centro_e_zona_sul/?pv=2
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em tese, garante mais conforto, segurança e rapidez. O gráfico seguinte 

analisa a mobilidade na cidade do Rio de Janeiro entre 1950 e 2005.

Gráfico 3 – Mobilidade na cidade do Rio de Janeiro (1950-2005).

Fonte: Ipea, 2010.

O gráfico chama a atenção para uma questão importante: a valoriza-

ção do transporte individual, que passou de vinte milhões para um bilhão e 

seiscentos e quarenta e um milhões de viagens ao ano60. Percebemos com 

essas informações que há uma preferência pela mobilidade pública (ôni-

bus) e privada (automóveis) que fazem uso recorrente de combustíveis 

fósseis em detrimento da mobilidade pública (trens e bondes) que faz uso 

da eletricidade. Com isso, se o poder público quisesse garantir maiores 

possibilidades de deslocamento dentro do espaço urbano, criando alter-

nativas para o usuário do transporte público, o caminho ideal seria o de 

investir maiores recursos na expansão do sistema de bondes e trens61, bem 

como na expansão de ciclovias para facilitar o deslocamento dos usuários 

de bicicletas.

Outra questão importante diz respeito às externalidades negativas 

acarretadas com o uso recorrente de automóveis movidos a combustíveis 

fósseis. Apesar de “os novos veículos produzidos pela indústria nacional 

emitirem menor quantidade de poluentes por quilômetro quadrado”62, o 

60  A grande transformação na questão da mobilidade se acentuou principalmente 
a partir da década de 1960, quando o processo intenso de urbanização se associou 
com o uso mais recorrente dos veículos motorizados, como ônibus e os automóveis 
(Vasconcellos, 2010, p. 9). Além disso, podemos também citar como causa as defici-
ências no transporte público e o aumento do poder aquisitivo das pessoas.

61  SILVERIA, Márcio Rogério; COCCO, Rodrigo Giraldi. Transporte público, mobi-
lidade e planejamento urbano: contradições essenciais. Estudos Avançados 27 (79), 
2013, p. 45.

62  VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara; CARVALHO, Carlos H. Ribeiro de; PE-
REIRA, Rafael H. Moraes. Transporte e mobilidade urbana. DF: CEPAL. Escritório no 
Brasil/ IPEA, 2011, p. 13. 



Análise de mobilidAde urbAnA no rio de JAneiro sob A óticA de smart city 607

problema da poluição nas grandes cidades ainda é muito grave. A propor-

ção de emissão de poluentes utilizando-se o transporte privado é 15 vezes 

maior se comparado com o transporte coletivo, tendo como referência 

municípios com mais de 60 mil habitantes, conforme tabela a seguir. 

Tabela 1 – Emissão de poluentes por modo de transporte, 2007 (municí-

pios com mais de 60 mil habitantes)

Fonte: IPEA (2010).

Possíveis soluções para a questão da mobilidade e sua consequen-

te poluição deveriam não apenas fornecer alternativas para o transporte 

individual, mas garantir que oferecessem vantagens em relação a este. 

Dessa forma, é imperativo falar na expansão de transportes como o metrô, 

que possui vantagem na duração da viagem, além de maior atenção para 

modos de transporte alternativo, como bicicletas. Nessa última hipótese, o 

uso das novas tecnologias de informação pode ser de grande auxílio para 

alavancar o sucesso do sistema de compartilhamento, como ocorreu com 

o projeto Bike Rio63. Nesse sentido, preleciona Márcio Silveira e Rodrigo 

Cocco64:

É necessário atrair o usuário do automóvel para o sistema (cuja re-

percussão retroage positivamente à subtração de veículos diaria-

mente nas ruas), isso só se opera com investimentos em eficácia, o 

que passa pelo aperfeiçoamento e expansão das infraestruturas, da 

intermobilidade, dos sistemas de informação ao usuário etc.

Nos Estados Unidos, a implementação do sistema de BRTs foi bas-

tante positiva, pois conseguiu atrair usuários de transportes privados. A 

seguir, a tabela mostra a porcentagem de usuários de BRT que trocaram o 

transporte privado pelo transporte público.  

63  BIKE RIO, disponível em: <http://www.mobilicidade.com.br/bikerio.asp>, aces-
so em: 9 nov. 2015.

64  SILVEIRA, Márcio Rogério; COCCO, Rodrigo Giraldi. Transporte público, mobi-
lidade e planejamento urbano: contradições essenciais. Estudos Avançados 27 (79), 
2013.
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Tabela 2 – Porcentagem de usuários de BRT que trocaram o transporte 

privado para o transporte público

Fonte: IPEA, 2010.

Além disso, é importante destacar que no contexto de locomoção 

urbana carioca, a cidade do Rio de Janeiro não pode ser analisada isolada-

mente. Ou seja, o poder público municipal deve, sempre que necessário, 

buscar criar estratégias de mobilidade urbana de modo integrado com 

os municípios vizinhos, na medida em que há um grande fluxo de traba-

lhadores entrando e saindo no Rio de Janeiro, especialmente nos dias de 

semana. Assim, seria interessante que se conversasse com as prefeituras 

da região metropolitana para adotar medidas conjuntas com a finalidade 

de melhorar a mobilidade intermunicipal.

5. conclusão

O presente trabalho teve como objetivo analisar algumas caracterís-

ticas atribuídas a uma smart city, além da questão da mobilidade urbana 

como foco de várias políticas direcionadas a esse setor no Rio de Janeiro. 

Concluímos que sua proposta traz diversos avanços na gestão de uma 

cidade. As inúmeras possibilidades que pode trazer implica, em grande 

parte das vezes, melhorias significativas no padrão de vida dos cidadãos. 

Entretanto, traz consigo problemáticas que merecem atenção.

Deve-se ter em mente que o armazenamento de grandes volumes 

de informação, ainda que essencial para exercer algumas políticas, impli-

ca potenciais violações à privacidade, que precisam ser balanceadas ao 

adotar políticas públicas de cidades inteligentes. Além disso, os diferentes 

níveis de acesso às tecnologias precisam ser cuidadosamente estudados, 

visto que um modelo de cidade cuja participação necessita do acesso a 

alguns dispositivos, como smartphones, pode agravar ainda mais questões 

de desigualdade social e representatividade.
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Foram observados consideráveis esforços da gestão do Rio de Janei-

ro para atingir o padrão de uma smart city. Seu reconhecimento nacional e 

internacional impulsiona uma ideia de que algumas tentativas foram bem-

-sucedidas, enquanto outras não conseguiram lograr êxito. No entanto, 

não se pode afastar observações que suscitam dúvidas sobre tal afirma-

ção, pois os problemas que a cidade tem de enfrentar são estruturais, que 

persistem desde o momento em que a cidade foi planejada e que acabam 

tendo reflexos nos dias atuais.

Ainda que possua um moderno Centro de Operações, a mera imple-

mentação de tecnologias não bastará, por si só, para solucionar problemas 

urbanos do Rio. O recorte sobre mobilidade demonstrou que, mesmo com 

avanços na área nos últimos anos, há ainda considerável caminho a ser 

percorrido envolvendo não apenas investimentos em infraestrutura, mas 

uma mudança cultural perpassada há décadas na capital fluminense. Além 

disso, para ser de fato uma smart city, deve haver uma gestão focada no 

cidadão, o que não está totalmente evidente nos atos demonstrados ao 

longo do trabalho.

Por fim, uma das críticas que pode ser atribuída ao novo modelo de 

gestão carioca é a de que mesmo que o governo esteja implementando 

políticas que contribuem para a melhoria no setor de mobilidade urbana, 

é inegável a sua correlação com os principais eventos que ocorrerão na 

cidade. Devido a isso, cabe questionar até que ponto as melhorias que vi-

sem suprir as necessidades que virão durante os eventos não se esgotarão 

com eles, deixando em segundo plano as necessidades do dia a dia dos 

cidadãos fluminenses.
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